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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Hörups kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Löderups försam-
ling. Fältarbetet utfördes under våren och sommaren 
2014 med påföljande rapportskrivning under hösten 
2014. Inventering samt rapportskrivning har utförts 
av antikvarierna Cissela Olsson och Helena Rosen-
berg, samt biolog Åsa Jakobsson.  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 

kapitel som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 
underhållplanen har utformats i enlighet med Kul-
turmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4 
kapitlet samt gällande direktiv från Lund stift och 
Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. Rikt-
linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-
hållsplanerna ska utformas: 
 

• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser ansvarar för att en vård- 
och underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska 
värdet inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 
• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 

över planen. 

Mål och syfte 
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrif-
terna till kulturmiljölagen är syftet med vård- och 
underhållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyr-
kogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för kyrkogårdsförvaltningens plane-
ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 
kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 
underhållsplanen ska: 
 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 
att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras. 
 

Utformandet av vård- och underhållsplanen har också 
gjorts i enlighet med gällande direktiv från Lunds stift 
och Länsstyrelsen angående planens omfattning och 
innehåll.  

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet vid kyrkogårdsförvaltningen samt annan 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Hörups kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Hörup 71:1 
Socken  Hörup 
Kommun  Ystad 
Stift  Lund 
Landskap/Län  Skåne 
Fastighetsförvaltare Löderups församling 
 
Kyrkogården består av nio kvarter samt en askgravlund. Kyrkogården har totalt 360 
gravplatser, varav 315 kistgravplatser och 45 askgravplatser. Antalet gravskötselavtal 
är 106 (2014). Det finns tillgänglig mark för minst 200 urngravar.  
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tillgänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial.  
Nulägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fas-
tigheten Hörups kyrkogård med omgivande yttre 
staket. I detta område har byggnader, gångsystem, 
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 
och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd 
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  
Vård- och underhållsplanen redogör också för aktu-
ella åtgärdsbehov. 
Under arbetets gång har församlingen genom 

remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna 
vård- och underhållsplan.  

Andra verktyg och dokument  
För kyrkogården finns en trädvårdsplan upprättad av 
SveArb Trädservice år 2012. Denna vård- och un-
derhållplan tar upp synpunkter kring trädbeståndets 
natur- och kulturvärden som bör vägas in vid ge-
nomförande av trädvårdsplanens åtgärder. 
Som underlag för inventeringen av kyrkogården 

har gravkarta upprättad av Sweco år 2013 använts. 

 
Plan över Hörups kyrkogård med marke-
rade kvarter. Bearbetad gravkarta upprät-
tad av Sweco 2013. 

Hörups kyrkogård ligger inom riksintresse för naturvård (grön 
markering).I söder finns riksintresse för kulturmiljö och längs kus-
ten sammanfaller riksintresse för naturvård och kulturmiljö. 

Utdrag ur Fornsök där blå områden markerar kända forn- eller 
kulturlämningar. 
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Lagskydd och regelverk för kultur- och 
naturmiljö 
 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
    För att få genomföra väsentliga föränd-
ringar som kan påverka det kulturhistoriska 
värdet behövs tillstånd från länsstyrelsen. 
Tillstånd krävs t.ex. för utvidgning, uppfö-
rande eller ändring av byggnader, murar, por-
taler eller andra fasta anordningar samt större 
förändring av plantering, trädbestånd och 
beläggning av gångar. Länsstyrelsen ger be-
sked om vad som behöver tillståndsprövas. 
Enskilda grav-anordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar har ett skydd såsom 
en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  
    Området för den historiska bytomten, uti-
från 1820 års karta, är registrerad fornläm-
ning Hörup 10:1 och skyddas enliglt Kultur-
miljölagens 2 kap. Området omfattar kyrko-
gården i hela sin utsträckning. Inom den äldre 
bytomten är alla ingrepp i mark utöver den 
normala gravgrävningen tillståndspliktiga då 
de kan beröra under mark dolda fornlämning-
ar. Eventuella fynd av fornlämningar måste 
rapporteras till länsstyrelsen.  
 

Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 
 
Miljöbalken (1998:808) 
Hörups kyrkogård ingår som en del av Hör-
upsåsen som utgör riksintresse för naturvår-
den. Riksintressen regleras genom miljöbal-
ken. Riksintresse finns för att skydda och 

värna om att Sveriges mark, vatten och fy-
siska miljö används på ett långsiktligt och 
hållbart sätt. Områden som är utsedda som 
riksintresse för naturvärden ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada naturmil-
jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan vara nödvändig för att klargöra hur pla-
nerade åtgärder påverkar kulturmiljön i om-
rådet.  
   Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla 
eller dubbla trädrader om minst fem lövträd 
omfattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-
stämmelserna i miljöbalkens 7 kap (11§). 
Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett 
övrigt öppet landskap. I Beskrivning och väg-
ledning om biotopen allé i bilaga 1 till för-
ordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en gång-
väg i vissa fall kan betraktas som väg.  
   I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Hörups by kan kyrkogår-
dens utbredning och förhållande till omgivningarna 
följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets sök-
tjänst Historiska kartor.  
På landsarkivet i Lund finns visitationsprotokoll 

och handlingar som rör kyrkogården. Bland annat 
nämns reparation av kyrkogårdsmuren år 1727. En 
hel del ritningar och planer över Hörups kyrkogård 
finns i Löderups kyrkoarkiv. Dessa härrör främst 
från 1900-talet. Vid förfrågan på Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) levererades material om 
utvidgningen på 1910-talet och anläggandet av 
urnlunden på 1930-talet.  
Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via Folklivsarki-
vet i Lund och Regionmuseets arkiv.  

Hörups socken och kyrka 
Hörups socken ingår sedan år 2002 i Löderups för-
samling tillsammans med Löderup, Valleberga, 
Glemminge och Ingelstorp. Förutom kyrkbyn ingår 
Örums by och Gyllerups säteri. Äldsta skriftliga 
belägg härrör från år 1145 då Hörup skrevs Hyatorp 
Socknen ingick tidigare i Ingelstads härad.  
Socknen ligger på Österlenslätten och utgörs av 

ett svagt böljande odlingslandskap med spridda går-
dar. I söder avgränsas socknen av den markanta 
Hörupsåsen med betydande nivåskillnad. I folkmun 
kallades åsen Hörups kyrkbacke förr.  
 
 

Kyrkbyn har medeltida ursprung men platsens be-
byggelsehistoria är betydligt äldre, vilket det stora 
antalet fornlämningar i trakten vittnar om. Många 
lämningar ligger dolda under mark såsom spåren av 
stenåldersboplatser som bl a finns inom ett par 
större områden i anslutning till Hörups by. Strax 
sydost om kyrkogården har en järnåldersboplats 
delvis undersökts och daterats till vikingatid. Mer 
framträdande lämningar är gravhögar som ofta lig-
ger väl synliga i landskapet, t ex i grannbyn Örum.  
Hörups kyrka uppfördes under 1100-talets andra 

hälft. Det nuvarande långhuset och det breda väst-
tornet tillhör de äldsta bevarade delarna.  
 

Under senare delen av medeltiden, troligen under 
1400-talet, slogs valv över långhuset. Ungefär vid 
samma tid tillkom även kalkmålningarna.  
År 1848 gjordes en utvidgning av kyrkan under 

ledning av arkitekt Carl George Brunius. Då revs det 
ursprungliga koret och absiden, långhuset förlängdes 
och en sakristia uppfördes i öster. År 1906 byggdes 
tornet om och ett dubbeltorn med trappgavlar till-
kom, liksom de båda korsarmarna. Förslaget upprät-
tades av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin.  
I kyrkan finns en dopfunt av sandsten som är 

tillverkad av Mårten Stenmästare, daterad till 1100-
talet. Altartavlan är utförd av den danske professorn 
Carl Bloch år 1875.  

Motstående sida: utdrag ur Gerhard Buhrmans karta över 
Skåne, år 1684.  Utdrag ur skånska rekognosceringskartan från 1810-talet. Örum och Gyllerup hörde också till Hörups socken. 
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Kyrkogårdens äldsta historia 
Den ursprungliga kyrkogården utgjordes av området 
allra närmast kyrkan. Kyrkogården bestod, så långt 
vi kan gå i källorna, av ett område som ungefär mot-
svarar dagens kvarter C och D samt de södra delarna 
av kvarter A och B. I norr gick således gränsen för 
kyrkogården betydligt närmre kyrkan än idag. Kyr-
kogården hade även en något smalare utsträckning 
då gränsen gick strax utanför kyrkans kor i öster. 
Den äldsta kartan över Hörup, som visar kyrkan och 
kyrkogårdens utbredning, härrör från år 1794. Kyr-
kan ligger för sig själv, norr om Hörups by, bestå-
ende av ett tiotal gårdar, varav en av gårdarna delvis 
ligger i den östra delen av nuvarande nya delen. Kyr-
kogården har en närmast kvadratisk, väl avgränsad 
form omgärdad av en mur. Ingångar finns i väster, 
sydväst och sydost. Strax utanför det nordvästra 
hörnet finns en mindre byggnad utritad, möjligen 
med en ingång även här. Byggnadens funktion är 
dock okänd. En mur kring kyrkogården omtalas 
även i ett protokoll från år 1727.  
Den militära kartan skånska rekognosceringskar-

tan från 1810-talet visar en översiktlig bild av land-
skapet kring Hörup. Kyrkan ses ligga på en höjd 
med den markanta Hörupsåsen i söder. Byns gårdar 
ligger samlade kring vägskälet där fem vägar möts.  
I samband med enskiftet av Hörups by, år 1820, 

reserveras ett markområde i norr, omfattande sex 
kappland, till skola och fattighus. Även på denna 
karta finns en mindre byggnad utritad vid det nord-
västra hörnet. Vid enskiftet rätas många gränser och 
vägar i landskapet, bl a kyrkovägen från Gyllerup.  
 
 

År 1837 görs en översyn av murarna kring kyrko-
gården. Av beskrivningen framgår att murarna är 
rappade och har fogade täckstenar. Rappningen är 
nedfallen på både mur och grindpelare.  
En första utvidgning av kyrkogården görs år 

1886. Då inlemmas den före detta byallmänningen i 
norr i kyrkogården. Området hade redan reserverats 
i samband med enskiftet. Vid utvidgningen rätas 
även den östra sidan genom en avstyckning från 
gård nummer 6. Totalt tillkommer 11 kappland som 
motsvarar ungefär 1 700 m2. Större familjegravar 
anläggs i kvarter A, C och D medan enkla begrav-
ningar i varv görs i kvarter B i den nordöstra delen. 
En ritning från år 1891 visar gravplatsernas fördel-
ning.  
I samband med utvidgningen tillkommer det nu-

varande smidesstaketet. Ett ritningsförslag upprättas 
år 1888 och sätts upp året därpå enligt den huggna 
inskriptionen på en av stenstolparna.  
Ett foto från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal, 

dock före dubbeltornets tillkomst år 1906, visar 
Hörups kyrka omgiven av relativt unga lövträd, tätt 
inpå kyrkan. Kring gravplatser eller kvarter finns 
klippta förhållandevis höga och kraftiga häckar. Del-
vis är häckarna lövfällande. Kullar av murgröna syns 
på flera gravplatser.   
 

 Kyrkogårdens gröna kulturarv 
 
Det gröna kulturarvet, det vill säga träd, häckar, buskar, 
rabatter och andra planteringar, är en betydelsefull del av 
kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta gäller inte minst 
träden som skapar rum och bidrar till kyrkogårdens speciella 
karaktär. De är en del av bygdens historia och är ofta de 
äldsta trädexemplaren i omgivningen vilket gör dem till 
representanter för kontinuiteten av träd i området.  

Kyrkogårdsmiljön i sin helhet lockar dessutom till sig vilda 
arter och fungerar som en fristad för växter och djur. I takt 
med att människan har förändrat det omgivande landskapet 
har kyrkogårdarnas betydelse för det vilda ökat. Kyrkogår-
dens egenskap som en stabil plats med grönska närvarande 
under lång tid har med andra ord en stor betydelse för både 
den biologiska mångfalden och kyrkogården som kultur-
miljö. 

Generellt sett är det brist på gamla grova lövträd i det nu-
tida landskapet. Eftersom de fungerar som en livsmiljö för 
andra arter, ibland även sällsynta och fridlysta, är det avgö-
rande att de får finnas så länge som möjligt. Det har resul-
terat i att kyrkogårdar räknas som en prioriterad trädmiljö i 
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd. De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd som 
har en stamdiameter på mer än 1 meter, mycket gamla träd 
som är äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och 
ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. Många av 
de särskilt skyddsvärda träden finns på landets kyrkogårdar 
och begravningsplatser. Träd som har registrerats som 
särskilt skyddsvärda av Länsstyrelsen, i en första invente-
ring med start 2004, finns inrapporterade på 
www.tradportalen.se. 
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Hörups kyrka, okänt år. Hörups kyrka, år 1904. 
Karta över utvidgning av kyrkogår-
den, år 1886.  

Laga delning år 1794. Enskifte år 1820. 
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Nya kyrkogården anläggs 
År 1911 köps ett markområde in söder om kyrkan 
för att möjliggöra en utvidgning. År 1913 gör träd-
gårdsmästare A Edelsthen, Malmö, ett förslag till 
utvidgning av nya kyrkogården. Planen har en sym-
metrisk grundstruktur med kontrasterande, buk-
tande gångar. Den konstnärligt utförda ritningen 
visar öppna gräsytor som kombineras med buskage 
och trädplanteringar av såväl löv- som barrträd. Den 
genomgående trappan är central, något som på rit-
ningen särskilt betonas genom smala cypresslik-
nande träd på ömse sidor. Den trolska stämningen 
förstärks av de båda tempelbyggnaderna över brun-
narna. Anläggning och trädgårdsarbete genomförs 
av trädgårdsmästare E Simmons från Landskrona. 
Även planteringsmaterialet levereras av plantskolor i 
Landskrona. Planterings- och stenhuggeriarbeten 
görs av stenhuggerifirman Gullberg i Tomelilla som 
även bygger de båda brunnarna med sandstenstak 
och kopparinfattning. Järnstaketet är utfört av 
smedmästare O Olsson i Tjustorp. Hela anläggning-
en kostar 30 875 kr, en för tiden relativt stor summa, 
men ”så har ju också ett mästerverk åstadkommits, hvars 
värde består till sena tider”. Även tidningen Sånings-
mannen berömmer med imponerande ordalag ”den 
märkvärdiga anläggningen” vars motsvarighet endast 
kan mätas med Helsingborgs gamla kyrkogård. An-
läggningen invigs år 1915. Foton från invigningsåret 
visar att stora delar av förslaget är genomfört, en 
omfattande, symmetrisk anläggning med rundade 
grusgångar, öppna gräsytor och trädplanteringar. 
Typiskt för tiden är att skapa en kyrkogård med 
parkkaraktär.  
 

 På 1920-talet börjar trädgården vid gården söder 
om kyrkogården anläggas av hovrättsnotarien Ola 
Nilsson, antagligen inspirerad av den mäktiga park-
anläggningen intill.  
År 1936 anläggs urnterassgravar i den nya kyrko-

gårdens sluttning. Arkitekt Harald Wadsjö upprättar 
detaljerade ritningar där han noga redogör för form 
och material. Tre rader med urngravar planeras mel-
lan avsatserna. Varje urnrad har en stödmur med 
beklädnad av travad kalksten i jord. Muravtäckning-
en görs av svarta skifferhällar som enligt Wadsjö är 
hållbarare än kalksten. I kalkstensfogarna planteras 
sedum och saxifragaarter för att ge stenanläggningen 
en mjuk karaktär. Enligt Wadsjö bör vårdarna helst 
utföras av material i varma färger såsom röd, brun 
eller gul ton. Svarta, grå eller vita vårdar anses 
mindre lämpliga.  

Hörups kyrkogård under 1900-talet 
Gravplatserna på gamla kyrkogården är tydligt utri-
tade på en plan från år 1923. I kvarteren C och D 
ligger familjegravarna oregelbundet utlagda jämfört 
med kvarter A där de ligger i regelbundna rader. 
Kvarter B har en betydligt enklare karaktär och skil-
jer sig från de andra delarna. Här ligger enkla grav-
platser utan avgränsning, antagligen i varv.  
Ett flygfoto från 1930-talet visar att den gamla 

delen av kyrkogården är omgärdad av en uppvuxen 
och ganska tät trädkrans. Även mittgångarna i norr 
och söder kantas av träd. Träden är friväxande vid 
den här tiden, men odaterade vykort som troligen 
härrör från 1950-60-talet visar trädkronor som är 
kraftigt beskurna.  
År 1960 görs en avstyckning från Hörup 6:2 och 

parkeringsområdet tillkommer då och den norra 
huvudentrén anläggs. Arkitekt Eiler Graebe upprät-

tar året innan, år 1959, ritningar för ett bårhus vid 
Hörups kyrkogård. Han gör även ett förslag till an-
ordnande av parkeringsplatsen intill. Enligt förslaget 
ramas parkeringens norra sida in av träd som fortsät-
ter söderut runt bårhuset och ansluter till kyrkogår-
dens nordöstra hörn. Vilken sorts träd Graebe tän-
ker sig framgår dock inte. Eventuellt är de nuvarande 
granarna rester av en ursprunglig plantering.  
  

 
Detalj ur Edelsthens förslag till utformning av nya kyrko-
gården, år 1913.  
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Häradskartan, 1910-t 

Förslag till utformning av urnterrass upprättat av arkitekt 
Harald Wadsjö år 1936. 

Förslag till utformning av nya kyrkogården, år 1913. 

Ur Sydsvenska Dagbladet 29/8 1915. Karta över gamla kyrkogården, år 1923 

Flygbild, 1930-t 

Ur Södra Skåne 28/8 1915. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Hörups kyrka och kyrkogård ligger högt belägna, väl 
synliga längs Hörupsåsens sträckning. Kyrkan syns 
från långt håll ifall man kommer från öster eller norr.  
I söder ansluter Hörups by som är sammanvuxet 

med Löderups samhälle, och två generationers 
landsväg passerar parallellt i väster. I övrigt omges 
kyrkogården av ett aktivt och brukat odlingslandskap 
med åkrar och betesmarker. Vyn från kyrkogårdens 
övre del är storslagen och vid klart väder lär Born-
holm kunna siktas. Söder om kyrkogården ligger 
Olas trädgård, en lummig trädgård som är anlagd i 
mitten av 1920-talet av hovrättsnotatien Ola Nils-
son. Trädgården ligger på andra sidan Hörupsvägen 
men anknyter formmässigt till den nya delen av 
Hörups kyrkogård.  

Kyrkogården 
Hörups kyrkogård utgörs av tre tydligt avgränsade 
delar med skilda karaktärer och markanta nivåskill-
nader. Kvarteren är uppbyggda kring en symmetrisk 
struktur längs en genomgående huvudaxel som lö-
per genom kyrkogårdens sträckning. I norr närmast 
kyrkan ligger de fyra äldsta kvarteren, A,  B, C och D 
i var sitt hörn av kyrkogården. Denna förhållandevis 
öppna del avgränsas av järnstaket utom i söder där 
en rad hamlade, äldre lindar markerar gränsen. I 
sluttningen i söder tar det utvidgade området vid. 
Området delas upp i två tydliga avsatser med de 
terrasserade kvarteren E och F överst och kvarteren 
G och H nedanför. En bred stentrappa i den övre, 
branta delen övergår till en bred grusad gång i den 
flackare delen i söder. Denna del ramas in av klippta 
eller friväxande buskage. Längst i söder tar vid-
sträckta gräsytor vid inramade av olika sorters löv- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
träd och buskage. Det nyaste kvarteret I ligger i 
nordost och askgravlunden i sydväst. Två tempellik-
nande, överbyggda brunnar ligger centralt i blick-
fånget.  

 

 

 

Plan över Hörups kyrko-
gård med markerade 
kvarter.  

Söder om kyrkogården ligger Olas trädgård.   

Vy mot öster längs Hörupsåsen. 
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Kyrkogårdens begränsning 

Järnstaket 
Ett staket av järnsmide omger kyrkogårdens samtliga 
sidor, såväl gamla delen som nya. Staketet har en 
smäcker utformning i form av glest ställda lansfor-
made ribbor i två olika höjder. Staketet är fäst på 
grovt huggna granitblock. Snedställda stag är regel-
bundet fästa för stabiliteten. Staketet kring den 
gamla kyrkogården härrör från 1889 enligt inhuggen 
inskription på en av stenstolparna. Samma typ av 
smidesstaket finns även kring den nya delen, men 
med årtalet 1914 inhugget i en av stenstolparna, 
samma år som kyrkogården utvidgades.  

Grindar 
Den äldre huvudingången till kyrkan och kyrkogår-
den ligger rakt väster om kyrkan. Här finns en dub-
belgrind av järnsmide vars formspråk anknyter till 
järnstaketet. Grindarna är fästa i fyrkantiga pelare av 
huggen sten. Årtalet 1889 är inhugget i den ena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stolpen. Ritningarna, som är daterade år 1888, finns 
bevarade i församlingens arkiv.  
Huvudingången, som idag används mest, finns i 

norr i anslutning till parkeringen. I öppningen finns 
en dubbelgrind av järnsmide fäst huggna stenstolpar. 
Dessa har en enkel och strikt utformning med stå-
ende ribbor. Enligt inskription på den ena stenstol-
pen härrör denna från år 1960.  
I det nordvästra hörnet av gamla kyrkogården 

finns en öppning med en enkelgrind av järnsmide 
med samma utformning som järnstaketet. Denna är 
fäst i profilerade järnstolpar. En likadan grind finns 
även i öppningen i det sydvästra hörnet av gamla 
kyrkogården. Härifrån leder en stentrappa ner till 
ekonomibyggnaden.  
En öppning utan grind finns i staketet i det syd-

västra hörnet av kvarter G.  
Den södra huvudingången har en påkostad ut-

formning med en dubbelgrind flankerad av två en-
kelgrindar på ömse sidor. Dubbelgrinden är av  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

järnsmide med samma utformning som i den västra 
huvudingången. Grindarna är fästa i fyrkantiga pe-
lare av huggen sten. I stolparna finns årtalet 1914 
inhugget liksom Gustav V:s kungliga monogram. 
Enkelgrindarna är fästa i något mindre pelare av 
huggen sten. Dessa har inhuggen inskription mot 
söder.  

Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården har en i stort sett symmet-
risk struktur med breda grusade huvudgångar som 
avgränsar de fyra kvarteren kring den centralt lig-
gande kyrkobyggnaden. Kyrkogården ramas in av en 
bred grusad gång som löper innanför järnstaketet. 
Inom kvarteren finns smala nordsydliga grusgångar 
mellan gravplatserna. Vissa sträckor är helt eller del-
vis igensådda med gräs.  
Genom den terrasserade delen av nya kyrkogår-

den finns en bred, grusad huvudgång som fortsätter 
söderut genom den nyaste delen. Trappor finns i de 
båda branta slänterna. Längs den övre avsatsen löper  

  
Förslag till staket och grindar, upprättat år 1888. Staket längs östra sidan.  Den norra entrén uppförd år 1960. 
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en i det närmaste väst-östlig grusgång i de nedre 
delarna av kvarter E och F. Ovanför finns även en 
smal grusad gång utmed urngravarna i kvarter F. 
Kvarteren G och H omges av smala grusade gångar 
som även återfinns inom kvarteren i nord-sydlig 
riktning mellan gravplatserna.  
Den breda huvudgången fortsätter söderut genom 
den grässådda södra delen av kyrkogården. Mellan 
askgravlunden och öppningen i nordvästra delen 
finns en svagt vinklande grusgång som kantas av 
gatsten mot gräsmattan.  

Trappor 
Genom den terrasserade delen av kyrkogården finns 
en bred trappa i två avsatser omfattande ett drygt 
tjugotal steg vardera. Trappan är uppbyggd av slät-
huggna granitblock som lagts två eller tre på bred-
den. Upptill flankeras trappan av pelare av huggen 
sten, och nertill låga pelare krönta av stenklot. Ett 
enkelt utformat järnräcke finns längs sidorna. Längst 
ner finns en låg trappa som binder ihop kvarteren G  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
och H med området i söder. Denna trappa är sma-
lare och består enbart av ett fåtal steg. I övrigt ank-
nyter form och material till huvudtrappan, t ex flan-
keras den av huggna stenklot.  
Från den gamla kyrkogårdens sydvästra hörn le-

der en svagt buktande trappa längs slänten ner till 
ekonomibyggnaden. Trappan är uppförd av enkla, 
släthuggna granitblock.  
I den västra delen av kvarter F finns en trappa 

som förbinder huvudgången med den terrasserade 
urnraden. Längs kvarterets östra kortsida finns en 
smal, numera avstängd trappa uppförd av murad 
kalksten och skifferavtäckning.  

Belysning 
Belysningen är främst koncentrerad till gamla delen 
av kyrkogården. Vid parkeringen i norr samt invid 
kyrkan finns lyktor med klotformad lampglob av 
glas. Därtill finns fasadbelysning av kyrkan. Svarta 
hängande lyktor finns i anslutning till askgravlunden 
samt längs gången som leder dit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicestationer 
På kyrkogården finns totalt tre servicestationer med 
tillgång till vatten, soptunnor och redskap. Samtliga 
är belägna längs den västra sidan. På gamla kyrko-
gården är den belägen invid den västra huvudin-
gången. Inom den nya delen är de belägna vid de 
båda mindre ingångarna. Stationerna har enkel ut-
formning utan någon inramning.  
En större kompostbehållare av gjuten betong 

finns strax söder om ekonomibyggnaden. En lik-
nande kompost byggd av trä finns i södra delen av 
nya kyrkogården.  

Parkeringsplatser 
Parkering för besökare finns på grusplanen direkt 
norr om kyrkogården. Begränsad möjlighet finns 
även att parkera invid ekonomibyggnaden i väster.  
 
 
 
 

  
Bred grusad gång söder om kvarter B där smala gångar 
skymtar mellan raderna med gravplatser.  Stentrappans nedre del.   Servicestation invid den västra huvudingången.  
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Byggnader 

Bårhus 
Utanför själva kyrkogården, vid parkeringens östra 
sida ligger ett bårhus med gavel och ingång vända 
mot väster. Den klassicistiskt inspirerade byggnaden 
är ritad av arkitekt Eiler Graebe år 1959. Byggnaden 
är vitputsad med brant sadeltak täckt med rött tegel. 
Entrén ligger indragen i en öppen förhall som bärs 
upp av fyra kolonner, krönt av ett svart kors. Bygg-
naden är inramad av planterade granar och björkar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal- och ekonomibyggnad  
Utanför kyrkogårdens västra sida ligger en personal- 
och ekonomibyggnad. Byggnaden är uppförd av rött 
tegel med sadeltak täckt av tegel. Mot väster finns en 
större port, medan ingången till personalutrymmen 
finns i norr. I den södra sidan finns toalett för besö-
kande. De spetsigt formade fönstren är småspröj-
sade och målade i en röd kulör. Dörrarna är brun-
målade.  
För att öka tillgängligheten är en ramp av betong 

gjuten runt byggnaden in till ingången vid kvarter E. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Överbyggda brunnar 
I den södra delen av kyrkogården finns två tempel-
liknande byggnader som lär vara uppförda över två 
brunnar. Dessa båda är uppförda av huggen sand-
sten med kopparinfattningar och stod färdiga år 
1915. Brunnarna har vardera sex pelare som bär upp 
ett tak av sandsten med kopparinfattningar över ett 
brunnslock.  

 
Bårhusets västra gavel.  Personal- och ekonomibyggnad. Detalj av ritning upprättad år 1913. 

Den västra överbyggda brunnen.  
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Växtlighet 
Enligt trädvårdsplan upprättad år 2012 finns totalt 
36 träd, varav majoriteten finns på gamla delen. Av 
dessa ingår tretton äldre, hamlade lindar i trädkran-
sen kring gamla kyrkogården. Dessa står i kvarter C 
och D och är kvarvarande rester av en äldre generat-
ion trädkrans. Sju nyplanterade oxlar finns längs 
östra och nordöstra sidan av kvarter D och B. En 
friväxande lind finns i nordvästra hörnet. I det nord-
östra hörnet av kvarter B finns en grov högstubbe 
av alm som troligen utgör en rest av en äldre träd-
krans.  
Ett femtontal träd finns på nya kyrkogården, i 

huvudsak placerade i den södra delen. Centralt finns 
en framträdande solitär blodbok. Övriga träd står 
främst samlade nära kanterna. Vissa träd ser ut att 
stå på rad, bl a tre tysklönnar och en grov platan. 
Antagligen är det en ursprunglig gångstruktur som 
avspeglar sig i trädens placering. I de båda nedre 
hörnen finns två grova oxlar. Mellan träden finns 
buskage av olika sorter såsom exempelvis schersmin, 
try och forsythia. Buskagen är relativt höga och har 
en varierad karaktär med omväxlande klippta eller 
friväxande partier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inom gamla kyrkogården finns vissa bevarade 
sträckor av kvartersinramande häckar av buxbom. 
Dessa är bredare och något högre jämfört med be-
gränsningshäckar kring gravplatser. Delvis är häck-
arna uppåt avsmalnande och klippta i en toppig 
form.  
Huvudgången genom kvarter G och H flankeras 

av knuthamlade almar, tillsammans täta buskage som 
bildar en grön inramning. I kvarteren intill domine-
rar gravplatser omgärdade av klippta buxbomshäck-
ar. Utplacerade sittbänkar är omgivna av höga, 
klippta häckar av avenbok eller bok. En avenboks-
häck finns även som avgränsning längs den södra 
sidan av kvarter E och F.  
Många av gravplatserna på gamla kyrkogården 

saknar rabattplanteringar. Perenner såsom rosor, 
murgröna, hortensia, pion, gemsrot och prästkrage 
förekommer. Vissa arter har spridit sig ut i den för-
hållandevis magra gräsmattan. På den nya delen 
förekommer annueller i högre grad, liksom 
städsegröna växter. Rosor är också vanligt före-
kommande.  

 

Buskage i sydöstra delen av kyrkogården.  

Vissa av träden står i rader vilket är en rest av den 
ursprungliga strukturen. 

Gemsrot har spridit sig inom kvarter C. Blåsippor på gravplats. 
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Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Hörup kyrkogård innehåller en variation av kompo-
nenter som tillsammans skapar olika slags livsmiljöer 
för växter och djur. Framförallt är det rika fågellivet 
tydligt med bland annat talgoxe, pilfink, rödhake, 
hämpling, koltrast, kaja, ringduva, stare och sä-
desärla. På kyrkobyggnaden finns det bon efter 
hussvala och i en stor bok och en tysklönn i den 
södra delen finns ett 15-tal bon tillverkade av det 
sydskånska landskapets karaktärsfågel nummer ett; 
råkan. 
Träden är en viktig del av grönskan. De erbjuder 

skydd och boplats framförallt de som har hålrum 
inuti veden vilket ofta är ett resultat av återkom-
mande beskärningsåtgärder. I hålen samlas organiskt 
material som bryts ner av en lång rad insekter. Det 
blir ganska snabbt en kompostliknande massa som 
kallas mulm. Det kan finnas ovanliga vedinsekter 
inuti dessa träd, inte sällan rödlistade arter. Ett av de 
äldre träden, troligtvis en alm, har fått stå kvar som 
en hög stubbe i det nordöstra hörnet. Trädet är nu 
ett viktigt bidrag till områdets förekomst av död ved, 
en bristvara i landskapet, med stor betydelse för 
biologisk mångfald.  
De 6 knuthamlade pelaralmarna i dubbla rader 

nedan trapporna är intressanta. Det finns hål i trä-
den och mulm och tittar man närmre syns spår av 
insekter. Deras placering och antal gör att de faktiskt 
kan räknas som en allé enligt miljöbalkens definition. 
I södra delen finns ett par träd, en platan och en 

ask, med en diameter närmare 1 meter, som kan 
klassas som jätteträd enligt Naturvårdsverkets krite-
rier.  

Bo av hussvala. 

Den döda högstubben. 

Gångar av vedinsekter. 

Pelaralm 
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På trädstammarna växer olika slags lavar och mossor. 
I Hörup finns till exempel kyrkogårdslav som är en 
typisk lav på kyrkogårdar med uppvirvlande damm 
från grusgångar och omgivande åkermark. En av 
mossorna på träden är en så kallad signalart med 
namnet guldlockmossa. Signalarter är arter som 
Skogsstyrelsen valt ut som indikatorer på miljöer där 
man kan förvänta sig att även finna rödlistade arter. 
Denna förväntning stämmer bra i Hörup eftersom 
en rödlistad lav, grynig dagglav, upptäcktes, av en 
biologistudent 2009, på några av träden.  
Buskar på kyrkogården innebär också många 

boplatsmöjligheter och god tillgång till föda i form 
av insekter och frukter. Idegranens bär äts gärna av 
fåglar, liksom frukten hos tuja. Även buxbom lockar 
insekter, fåglar och andra organismer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluttningen mellan den äldre kyrkogården uppe på 
höjden och de yngre delarna i söder är en rik grön 
miljö beväxt med buskar, gräs och örter; både vilda 
och planterade vilket lockar en lång rad arter. Föru-
tom grönskan är sluttningen, som är vänd mot sö-
der, solbelyst en stor del av dagen och ligger ofta i lä 
från hårda vindar. Vårblomningen erbjuder tidiga 
insekter livsviktig tillgång till pollen och nektar. 
Grässlänterna verkar inte klippas, åtminstone inte 
tidigt på säsongen, så växterna hinner med att 
blomma och sätta frö till nytta för andra arter. 
I de övriga gräsytorna på kyrkogården finns vilda 

växter som tusensköna, veronika, näva, viol, svalört, 
prästkrage, gråfibbla, rölleka och svartkämpe vilka 
bidrar med variation i miljön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förutom de gröna inslagen, intresserar även vind-
skyddade ytor och den lagrade värmen i gravvårdar-
nas och grusgångarnas stenmaterial flera växter och 
djur. Grus och stenmaterial ger god tillgång till vär-
meutstrålning som lockar värmekrävande arter, inte 
minst insekter. Ensamlevande vildbin bygger gärna 
sina bohålor i sand- och grusgångar på kyrkogårdar 
eftersom den varma skyddade miljön passar dem 
perfekt. Ute i jordbrukslandskapet blir det allt färre 
av sådana livsmiljöer. 
Fladdermöss finns sannolikt i Hörups by och 

dessa har gott om födomöjligheter på kyrkogården 
eftersom tillgång till äldre ihåliga träd och ett rikt 
insektsliv är viktiga faktorer för dem. Det är vanligt 
att fladdermöss använder kyrktorn och kyrkloft för 
dagvila och övervintring. Det finns 19 arter i landet 
och alla är fridlysta.  

   
Kyrkogårdslav. Mörk jordhumla i rosenrips. Grässluttningen. 
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Kvarter A 
Kvarter A omfattar det nordvästra hörnet av den 
gamla kyrkogården. Kvarteret sluttar svagt ner mot 
söder. Den södra delen ingår i kyrkogårdens äldsta 
kända utbredning närmast kyrkan. Något spår av 
denna äldre avgränsning kan emellertid inte skönjas 
idag. Västra och norra sidan ramas in av järnstaket 
och breda grusgångar löper runt om kvarteret. 
Denna södra sida kantas av klippt buxbomshäck. 
Huvudgången upp mot kyrkan går söder om kvarte-
ret.  
I det nordvästra hörnet står en lind. Ytterligare 

tre, relativt nyplanterade oxlar står innanför grus-
gången längs norra sidan. Vid södra sidan, längs 
huvudgången, står en äldre, hamlad lind.  
Gravplatserna är utlagda i sex relativt regel-

bundna rader i nordsydlig riktning. Två smala 
nordsydliga grusgångar löper mellan varannan rad. 
Knappt hälften av gravplatserna har stenramar eller 
omgärdande buxbomshäck. Av dessa är flertalet 
grusade, men några har ett täcke av murgröna.  
En stor del av gravplatserna är familjegravar med 

flera generationers gravvårdar, varav de yngsta ofta 
utgörs av liggande hällar. Vanligast förekommande 
är lägre, rektangulära vårdar från 1900-talet, men 
mest framträdande är de högresta vårdarna, varav 
flera obelisker, huggna i svart granit. Ett par lig-
gande kalkstenshällar tillhör de äldsta vårdarna, men 
är starkt vittrade och går ej att tyda.  
Bland titlarna är lantbrukare och hustru de mest 

vanligt förekommande, tätt följda av sonen, dottern 
och hemmansägaren. Flera hantverksyrken såsom 
skomakaremästare, smedmästare, snickaren, snicka-
remästaren och kopparslagaremästaren finns repre-
senterade. Viss status kan utläsas bland många av  

 
 

titlarna i kvarteret, men en av de längre är Majoren 
och riddaren RSO och RMO Ledamot af  Riksda-
gens 1ste kammare. Kvinnliga yrkestitlar lyser helt 
med sin frånvaro.  
De öppna gräsytorna dominerar kvarteret men 

bryts här och var av spridda vintergröna buskar 
såsom sockertoppsgran och idegran. I sydöstra hör-
net finns en formklippt alm. På vissa gravplatser 
finns rosor planterade, men hortensia och kärleksört 
förekommer även.  
 
 
Karaktärsdrag för kvarter A: 
 
• Öppna grässådda ytor 
• Spridda högresta gravvårdar 
• Grusade gångar  
• Smala nordsydliga grusgångar 
• Bevarad rest av kvartershäckar 
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I kvarter A finns en stor andel familjegravar, varav en del har planteringar av vintergrön växtlighet.  
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Kvarter B 
Kvarter B omfattar nordöstra hörnet av gamla kyr-
kogården. Kvarteret sluttar svagt mot söder och 
liksom kvarter A utgör den södra delen av kvarteret 
närmast kyrkan den äldsta utbredningen av kyrko-
gården. Någon tydlig äldre gräns kan dock inte skön-
jas.  
Ett järnstaket ramar in längs norra och östra si-

dan. Innanför löper en bred grusad gång. Grus-
gångar omger även de västra och södra sidorna. 
Kvarterets södra sida kantas av en låg, klippt bux-
bomshäck. En formklippt lind finns i det sydvästra 
hörnet. I det nordöstra hörnet står en grov 
högstubbe kvar efter en äldre generations trädkrans. 
Nyplanterade oxlar finns innanför gången i norr och 
öster.  
Strax utanför staketet i nordost finns en oordnad 

gravstenstipp med borttagna gravvårdar.  
Kvarteret domineras av öppna gräsytor med glest 

liggande gravplatser i nordsydliga rader. Två smala 
nordsydliga gångar är delvis igensådda i norr. Flerta-
let av gravplatserna saknar omgärdning och är in-
sådda med gräs. Ett tiotal har stenram medan endast 
ett fåtal har buxbomshäck. Dessa har grusade ytor.  
Gravvårdarna är överlag låga och enkla, vända 

mot de forna gångarna. Låga vårdar av svart granit 
på liten sockel är en vanlig typ. Enligt äldre gravkar-
tor har denna del av kyrkogården haft en enklare 
karaktär med begravningar i varv, utan familjegravar. 
Åldersmässigt sträcker sig dateringarna från 1890-
talet till 2000-talet. Titlarna enkan, åboen, tunnbind-
aren och barnen antyder enklare förhållanden jäm-
fört med övriga kvarter på gamla kyrkogården. By- 
eller gårdsnamn finns ofta angivna på vården.  
 

 
En handfull gravplatser har vintergrön plantering i 
form av formklippta klot. Rosor, kärleksört och 
lökväxter förekommer på ett fåtal gravplatser.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter B 
• Öppna gräsytor med glest liggande gravvårdar 
• Enkla och anspråkslösa vårdar jämfört med 

kyrkogårdens övriga kvarter.  
• Grusade gångar 
• Bevarade rester av kvartershäckar 
• Grov högstubbe bidrar till tidsperspektiv och 

utgör rest av äldre trädkrans 
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Kvarterets enkla och anspråkslösa utformning speglar ursprunget som den s k allmänna linjen, vilket står i kontrast till övriga kvarter.  
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Kvarter C 
Kvarter C omfattar den sydvästra delen av gamla 
kyrkogården och sluttar svagt mot söder. Kvarteret 
som helhet ingår i den äldsta kända utbredningen av 
kyrkogården. Ett järnstaket ramar in i väster och 
söder tillsammans med en grusgång runt hela kvar-
teret. En klippt häck av buxbom kantar stora delar 
av kvarterets norra och södra sidor. En trädkrans av 
hamlade lindar finns längs västra och södra sidan 
samt en lind längs norra sidan.  
I sydvästra hörnet finns en järngrind i öppningen 

mot stentrappan som leder ner till ekonomibyggna-
den nedanför.  
Gravplatserna ligger något oregelbundet utlagda 

och varierar i storlek. Genom kvarteret finns två 
delvis igensådda nordsydliga gångar. En stor del av 
gravplatserna är familjegravar med flera generation-
ers gravvårdar. En dryg tredjedel av gravplatserna 
har grusade ytor och någon sorts omgärdning i form 
av stenram eller buxbomshäck. Dessa finns främst i 
den västra delen. Övriga saknar omgärdning och är 
insådda med gräs. 
Variationen bland gravvårdarna är stor, både i ål-

der och utförande. Bland de äldre gravvårdarna 
märks några kalkstenshällar, varav en är ovanligt 
välbevarad. Den är rest år 1837 över barnen till åbon 
Ola Mattsson och hans hustru. Intill finns ett kors 
hugget i kalksten, dock vittrat och svårt att tyda. 
Från senare delen av 1800-talet finns några vårdar i 
nygotisk stil, huggna av marmor. Några har beva-
rade, infällda porslinsmedaljonger med motiv från 
den danske konstnären Thorvaldsen. Högresta vår-
dar av svart granit är en vanligt förekommande typ. 
En ovanligt hög obelisk i svart granit har en fram-
trädande plats invid huvudgången i norra delen av  

 
kvarteret. I västra delen finns en stor familjegrav 
med tretton gravhällar med stiliserade monogram. 
Detta är Ola Nilssons familjegrav, ägaren till gård 
och trädgård i söder.  
By- eller gårdsnamn är ofta angivna på vårdarna. 

Bland titlarna är hustrun den vanligast förekom-
mande titeln, följd av lantbrukaren och åboen. Lära-
rinnan, en av få kvinnliga yrkestitlar finns på en vård. 
Bland de mer ovanliga titlarna hör ryktaren, anställd 
på Gyllerups säteri.  
Flera gravplatser har vintergrön växtlighet såsom 

idegran, tuja och murgröna. Akleja, gemsrot, horten-
sia och prästkrage är exempel på perenner. Gräsmat-
tan är förhållandevis mager och torr, men relativt 
artrik. Vissa arter har t ex spridit sig från gravplat-
serna till gräsmattan.  
 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter C: 
• Något oregelbunden gravplatsstruktur 
• Stor variation bland gravvårdstyper 
• Kvartershäckar av buxbom 
• Grusade gångar 
• Trädkrans av hamlade lindar 
• Vintergrön växtlighet 
• Förhållandevis artrik gräsmatta 
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Kvarteret har en förhållandevis rik och varierad grön struktur i form av såväl vintergröna växter som relativt artrik gräsmatta.  
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Kvarter D 
Kvarter D omfattar gamla kyrkogårdens sydöstra 
hörn och sluttar svagt mot söder. Förutom den allra 
östligaste delen ingår kvarteret i den äldsta kända 
utbredningen av gamla kyrkogården. Kvarteret om-
ges i öster av ett järnstaket. En bred grusgång löper 
innanför staketet och runt kvarteret. En klippt häck 
av buxbom omger nästan hela kvarteret. Häckens 
norra sträckning är kraftig och klippt i en toppig 
form. I söder utgörs trädkransen av äldre, hamlade 
lindar som står i kanten av grässlänten ner mot nya 
kyrkogården. Den östra sidan har relativt nyplante-
rade träd av oxel.  
Gravplatserna har en något oregelbunden struk-

tur men kvarteret delas av två nordsydliga gångar, 
varav den ena är igensådd med gräs. Många gravvår-
dar, stenramar och buxbomshäckar är borttagna och 
kvarteret domineras av öppna gräsytor. Av de kvar-
varande har knappt hälften stenram eller buxboms-
häck med grusad yta.  
Glest stående, högresta vårdar av svart eller grå 

granit är ett framträdande karaktärsdrag. De äldsta 
härrör från 1850-70-talen. Tre liggande kalkstenshäl-
lar som är alltför vittrade för att kunna tydas, är tro-
ligen äldre.  
Bland inskriptionerna märks personer med yr-

kesmässig koppling till Gyllerups säteri. Två vårdar 
bär titeln barnmorska och en gravvård har den 
kvinnliga yrkestiteln byråföreståndarinnan, en smått 
ovanlig titel. I övrigt finns flera titlar med anknytning 
till hantverk såsom målaremästare, byggmästare och 
skräddaremästare. By- eller gårdsnamn är ofta an-
givna.  
 

 

 
 
Många gravplatser saknar plantering, framför allt de 
som saknar stenram eller häck. Rosor finns på en 
handfull gravplatser, liksom kärleksört och horten-
sia. Olika sorters lökväxter förekommer här och var.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter D: 
• Kvartershäck av buxbom, delvis klippt i en top-

pig form 
• Grusade gångar 
• Trädkrans av hamlade lindar och unga oxlar 
• Högresta, glest stående vårdar  
• Öppna, förhållandevis artrika gräsytor  
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Stora delar av kvarteret omges av en klippt häck av buxbom. Ett foto (nederst  t. h.), troligen från tiden kring sekelskiftet 1900, visar att kraftiga häckar då var dominerande i kvarteret.  
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Kvarter E 
I den norra delen av nya kyrkogården, som tillkom 
vid utvidgningen år 1918, ligger kvarter E som en 
avsats väster om trappan. En grässlänt med spridda 
buskage av bl a spirea avgränsar mot norr. En klippt 
häck av avenbok bildar distinkt gräns mot sluttning-
en i söder. Klippta idegransklot ramar in kvarterets 
kortsidor i väster och öster. Kvarteret omfattar sju 
större gravplatser i en rad. Samtliga gravplatser om-
ges av stenramar förutom en som har klippt häck av 
liguster. Gravplatserna har grusade ytor utom två, 
som har planteringar.  
Flertalet av gravvårdarna utgörs av liggande häl-

lar av svart eller grå granit. De äldsta härrör från 
1920-talet. Ett fåtal stående rektangulära vårdar finns 
även. Förekommande titlar är lantbrukare, hustru, 
dotter och köpman. Den sistnämna titeln är typisk 
för 1900-talet och samhällets framväxt.  
Parvisa vintergröna buskar såsom idegran, sock-

ertoppsgran finns på flera av gravplatserna. Rosor, 
murgröna, kärleksört, mahonia, blåsippa och laven-
del är exempel på förekommande perenner på grav-
platserna.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter E 
• Terrassering  
• Enhetliga gravplatser i rad.  
• Grusade eller planterade gravplatsytor omgär-

dade av stenram eller häck.  
• Klippta idegransklot tillsammans med aven-

bokshäck bidrar till rumslighet 
 

 

Kvarter F 
Kvarter F ligger på nya kyrkogårdens övre avsats, 
öster om trappan. Längs norra sidan finns en gräs-
slänt med buskage i kanterna. Murgröna växer i den 
nedre kanten. En klippt häck av avenbok bildar 
gräns längs grusgången i söder.  
Kvarteret består av två delar på olika nivåer, som 

skils åt av en mur av kalksten med skifferavtäckning 
och järnräcke. En smal, numera avstängd stentrappa 
i öster utgjorde tidigare en länk mellan den gamla 
kyrkogården och kvarter F.  
Den nedre raden består av sju större gravplatser 

med grusade ytor och stenram. Gravvårdarna utgörs 
av liggande hällar eller rektangulära vårdar i grå eller 
svart granit.  
Den övre raden utgörs av en urnterrass bestå-

ende av en mur med 24 infällda gravvårdar. Grav-
platserna är grusade och omgärdade av klippta bux-
bomshäckar. Denna del tillkom år 1936 efter ritning-
ar av arkitekt Harald Wadsjö. Raden med urngravar 
är den enda av tre planerade. Vårdarna har likartad 
utformning, flertalet huggna i röd granit med text av 
mässing och enkel dekor i form av stjärna. Tre av 
vårdarna har glasluckor där urnorna är synliga. De 
äldsta vårdarna härrör från 1940-talet, men flertalet 
är från 1960-70-talen. Det finns förhållandevis 
många olika titlar, dock är det nästan uteslutande 
enbart mannens titel som anges. Titeln lantbrukare 
förekommer, men i sällskap av exempelvis lands-
fiskal, distriktsveterinär, byggmästare och civilingen-
jör. Handelns framväxt som en viktig näring under 
1900-talet syns tydligt i titlarna köpman, färghand-
lare och järnhandlare.  
 

 
 
 
Murgrönan i murens övre kant hänger över och 
ramar in. I kalkstensmuren växer här och var be-
stånd av taklök. Många av gravplatserna har plante-
rade rosor intill vården. Lavendel, kärleksört och 
funkia är exempel på andra perenner. Det finns även 
olika sorters lökväxter som spridit sig.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter F: 
• Terrassering med kalkstensmurar 
• Bevarad enhetlig helhetsgestaltning enligt arki-

tektens ritningar 
• Sammanhängande grön helhetsstruktur med 

klippta buxbomshäckar i urnterrassen.  
• Grusade eller planterade gravplatsytor omgär-

dade av stenram eller buxbomshäck.  
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Kvarteren E och F har till stora delar bevarat den ursprungliga formen som noga ritades av arkitekt Wadsjö.  
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Kvarter G och H 
Kvarter G och H är belägna på ömse sidor om hu-
vudgången i sluttningens nedre del. I norr finns en 
grässlänt med friväxande buskage av paradisbuske, 
mahonia, sockertoppsgran och spirea. I gräset växer 
bland annat påsklilja och primula. Liknande buskage 
avgränsar även kvarterens yttre sidor. Längs huvud-
gången mellan kvarteren är pelaralmar planterade. 
En grusgång löper längs södra sidan och smala jord-
gångar finns längs kvarterens yttre och norra sidor. 
Gravplatserna är regelbundet utlagda i nordsydliga 
rader med smala gångar mellan varannan rad. Vår-
darna i kvarter G är vända mot olika väderstreck; 
söder, öster eller väster. I kvarter H är majoriteten 
vänd mot söder. Samtliga gravplatser är grusade och 
flertalet är omgärdade med buxbomshäckar.  
De äldsta vårdarna finns i kvarter G och härrör 

från 1920-talet. Här finns en variation av både äldre 
och nyare typer. Bland de äldsta utgör högresta vår-
dar av svart granit en betydande andel. En av de mer 
framträdande med formspråk från 1800-talet, är 
utformad som en urna på en hög fot. I kvarter H 
dominerar lägre, rektangulära vårdar, typiska för 
1900-talet.  
Titlarna är förhållandevis traditionella. Det finns 

många lantbrukare, men även smedmästare, skräd-
dare och källarmästare. Lite mer ovanliga är taktäck-
are och svenskamerikanen. Mer moderna är köpman 
och poliskonstapel. Det förekommer inga kvinnliga 
yrkestitlar.  
Växtligheten på gravplatserna är förhållandevis 

rik med ett betydande inslag av vintergröna buskar 
såsom idegran och tuja, varav en del är formklippta. 
Rosor är planterade på flera gravplatser. Hortensia, 

näva och julros är andra exempel. Det finns också 
olika sorters lökväxter.  
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter G och H 
• Buxbomsingärdade och grusade gravplatser.  
• Enhetlighet  
• Grön inramning av olika sorters buskar 
• Rika och varierade planteringar på gravplatser-

na.  
 
 



 

Hörups kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 | 33 

 
Gravplatserna i kvarteren är grusade och omgärdade av buxbomshäckar.  
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Kvarter I 
Kvarteret ligger i den nedre delen av nya kyrkogår-
den och utgörs av gravplatser i en västöstlig rad 
längs en gång av lagda sjöstensplattor. Gravplatserna 
ligger i gräsmattan utan omgärdning. Vårdarna är 
huggna av röd, grå eller svart granit, några med po-
lerad yta. Planteringarna har liten skala och utgörs till 
stor del av annueller.  
Enligt en karta upprättad av Malte Lindén år 

1976 är denna rad den första i ett stort planerat 
gravkvarter omfattande hela den sydöstra delen. 
Enligt kartan omges kvarteret av en buktande gång 
tillsammans med gräsytor och trädplanteringar.  
 

Karaktärsdrag för kvarter I: 
• Gravvårdarna är utlagda på rad i gräsmatta 
• Samtida uttryck med mindre, likartade vår-

dar.  
 
 
 

Kvarter AG, askgravlund 
Askgravlunden är belägen i det sydvästra hörnet av 
kyrkogården. Centralt finns ett stenklot i en bassäng 
fylld med rundade stenar. Runt denna löper en grus-
gång kantad av huggen sten och delvis hårdgjord 
med gatsten. Innanför finns bågformade rabatter där 
minnesplaketterna är placerade. Klippta buxboms-
häckar bildar grundstommen tillsammans med pe-
renner såsom exempelvis funkia, näva och daglilja.  
I anläggningens västra del finns sittbänkar, omgivna 
av träd och olika sorters buskage.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter AG: 
• Gångar och rabatter har buktande former 

som i viss mån anknyter till den ursprung-
liga planen. 

• Rik och varierad växtlighet i olika höjd som 
bidrar till ett grönt, lummigt rum. 

• Samtida uttryck i form och val av växtlighet 
 
 
 

Den övriga, ännu inte ianspråktagna delen 
av nya kyrkogården 
En stor del av den södra delen av kyrkogården är 
ännu inte ianspråktagen. Öppna, klippta gräsytor 
dominerar. Centralt i blickfånget finns de båda över-
byggda brunnarna, liksom en vidkronig blodbok. 
Längs södra sidan dominerar högresta lövträd av 
olika slag, som tillsammans med olika sorters buskar 
bildar en grön inramning till platsen. Vissa av träden 
står ordnade i rader, sannolikt en äldre struktur uti-
från det urspungliga gångsystemet. Buskagen är om-
växlande klippta och friväxande.  
 
Karaktärsdrag för den ännu inte ianspråktagna delen av nya 
kyrkogården:  

• Öppna, klippta gräsytor 
• Högresta, äldre lövträd och buskage place-

rade utifrån en äldre struktur 
• Överbyggda brunnar i form av tempel 
• Stor nivåskillnad jämfört med gamla kyrko-

gården 
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Området kännetecknas av öppna gräsytor där spåren av en äldre planläggning kan skönjas vid sidan av samtida uttryck.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
För att kunna vårda kyrkotomten som kulturmiljö 
och ta tillvara dess kulturhistoriska värden måste vi 
känna till dessa värden och vilka uttryck de tar i den 
fysiska miljön. Det beskrivande kapitlet samt redo-
görelsen för kyrkogårdens historiska utveckling lig-
ger till grund för detta. Utifrån värdering-
en/karaktäriseringen kan man välja ambitionsnivå på 
bevarandet och föreslå åtgärder som bevarar och 
utvecklar de kulturhistoriska värdena.  
 

Karaktärsdrag 
Hörups kyrkogård är uppdelad i tre tydligt avläsbara 
delar med skilda karaktärer; gamla kyrkogården och 
nya kyrkogårdens övre och nedre del.  
Hörups gamla kyrkogård har en traditionell ut-

formning med fyra kvarter intill kyrkan. Avgräns-
ningen i form av järnstaket och trädkrans tillsam-
mans med grusade gångar är typiska beståndsdelar 
med rötter i det sena 1800-talets kyrkogårdsideal. 
Visuellt bidrar det omgivande smidesstaketet till att 
kyrkogårdens båda delar binds samman.  
Gravplatsernas oregelbundenhet och storlek ut-

gör en rest av en äldre gravstruktur som ännu kan 
skönjas. Inom kvarteren finns inslag av bevarade 
smala grusgångar mellan raderna. Klippta häckar av 
buxbom är rester av äldre kvartershäckar. Kvarter B 
skiljer sig från de övriga kvarteren genom de små 
gravplatserna och enkla gravvårdarna, vilka utgör 
rester av ett planerat enklare kvarter med begravning 
i varv.  
Hörups nya kyrkogård har en tydlig arkitektonisk 

och medveten utformning, där två generationers 
kyrkogårdsutformning ligger sida vid sida. Terräng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formen har utnyttjats på ett innovativt sätt. Här 
finns tydliga överraskande inslag såsom den ovän-
tade nivåskillnaden tillsammans med de båda tem-
pelliknande brunnarna som är i blickfånget. Den 
planerade strukturen är strikt symmetriskt uppbyggd 
kring den centrala trappan och mittgången. De 
öppna gräsytorna, tillsammans med de omgivande 
buskarna och träden, utgör en uppmjukande grön 
kontrast. Förutom i askgravlunden, som bygger på 
rundade former, är gravplatserna regelbundet ut-
lagda i rader, varav många är grusade och omgär-
dade av buxbomshäck eller stenram.  

 

 

Spridda högresta 
vårdar, delvis omgär-
dade av buxbom eller 
stenram 

Anspråkslöst 
kvarter, ”allmänna 
linjen” 

Bevarad äldre gene-
ration trädkrans 

Grässlänt med 
vilda växter 

Förhållandevis 
artrika gräsytor 

Terrassering, 
grusade ytor, 
buxboms-
häckar 

Klassicistiskt 
bårhus 

Ung trädkrans 
av oxel 

Omgärdande 
smidesstaket 

Kvartershäck 
av buxbom 

Bred, domi-
nerande 
stentrappa 
och mittaxel 

Särpräglade, 
överbyggda 
brunnar 

Grusade och 
buxboms-
omgärdade 
gravplatser 

Rundade 
former 

Täta buskage 
och högresta 
träd av olika 
slag, delvis i rad 

Formmässig anknyt-
ning till Olas trädgård 

Öppna  
gräsytor 

Omgärdande 
smidesstaket 
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Kulturhistoriska värden 
Hörups kyrkogård har som helhet ett högt kulturhi-
storiskt värde som en viktig del och symbol för 
Hörups by och socken. Kyrkogården utgör tillsam-
mans med den vitputsade kyrkan ett centralt och 
miljöskapande värde för Hörups by. Detta är av 
särskild vikt då Hörups by inte längre framstår så 
synlig, utan är i stort sett inlemmad i Löderups sam-
hälle.  
Hörups kyrkogård har höga arkitekturhistoriska 
värden, då tre olika kyrkogårdsideal framträder sida 
vid sida. Kyrkogården närmast kyrkan har en ålder-
domlig och traditionell karaktär med rötterna i det 
sena 1800-talet. Det tidiga 1900-talets kyrkogård 
med tydliga drag från engelska parker med trädplan-
teringar, gräsytor och tempelbyggnader kan upplevas 
i den södra delen. I sluttningen däremellan framträ-
der arkitekt Wadsjös genomtänkta och tidstypiska 
urnanläggning från 1930-talet, vilken berättar om 
tidsandan då kremering blev ett allt vanligare grav-
skick. 
Av högt social och samhällshistoriskt värde är att 
skillnaderna mellan kvarteren på gamla kyrkogården 
ännu kan utläsas. Kvarter B utgör en allmän och 
enklare del av kyrkogården där begravningar gjorts i 
varv. Detta kvarter präglas fortfarande av anspråks-
lösa gravplatser och spridda gravvårdar, till skillnad 
mot övriga kvarter som har inslag av påkostade och 
framträdande vårdar.  
Att kunna se – och uppleva - hur kyrkogården 

utformats under olika epoker är kulturhistoriskt och 
arkitekturhistoriskt värdefullt. En välbevarad struk-
tur fördjupar dessa värden och ju tydligare de fram-
står desto högre blir det pedagogiska värdet. De 
ovan identifierade karaktärsdragen är bärare av kyr-

kogårdens kulturhistoriska värde. När karaktärsdrag 
försvinner eller byts ut – helt eller delvis – blir det 
svårare att förstå hur miljön har växt fram och det 
påverkar kyrkogårdens kulturhistoriska och pedago-
giska värde negativt.  
Större delen av kyrkogårdens gravvårdar har inte 

så stora enskilda värden att de kan anses vara ovär-
derliga. Det är framförallt tillsammans som gravvår-
darna bidrar till kyrkogården som en värdefull kul-
turmiljö. När man tittar närmare på gravvårdarnas 
titlar, årtal, orter har man möjlighet att bilda sig en 
uppfattning av hur lokalsamhället såg ut under en 
viss tid. På Hörups kyrkogård är titlarna lantbrukare 
och hustrun de vanligaste, i regel förekommer de 
tillsammans. Andra titlar som vittnar om ett förin-
dustriellt samhälle är t.ex. åboen, skomakarmästaren 
och skräddaren. Tunnbindare och ryktare tillhör de mer 
ovanliga. Bland samtliga titlar finns endast ett fåtal 
kvinnliga yrkestitlar som exempelvis barnmorskan, 
lärarinnan och byråföreståndarinnan. Mer sentida exem-
pel på titlar som speglar 1900-talets Hörup är järn-
handlaren, civilingenjör och poliskonstapel. Att mångfal-
den i gravvårdarna bevaras, både storslagna och an-
språkslösa, för sina titlar likväl som för sin utform-
ning är viktigt för att kyrkogården skall spegla en 
tidigare samhällsstruktur. 
 

Gravanordningar med särskilda kulturhisto-
riska värden 
På kyrkogården finns ett antal gravanordningar med 
särskilda kulturhistoriska värden. Ett urval av dessa 
finns presenterade i särskild bilaga. 
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Biologiska värden 
Hörups kyrkogård och by ligger i ett intensivt brukat 
fullåkerslandskap där det råder brist på gröna ytor. 
Tillsammans med trädgårdar, intilliggande betes-
mark, träd och gröna stråk längs vägar och gränser i 
bymiljön är kyrkogården en plats med en betydande 
roll för växt- och djurlivet i området. 
De mest värdefulla komponenterna, ur biologisk 

mångfalds synvinkel, är de registrerade särskilt 
skyddsvärda träden och den gröna sluttningen mel-
lan kyrkogårdens båda delar.   
De beskurna ihåliga lindarna i trädkransen, den 

döda högstubben och de stora lövträden i den södra 
delen erbjuder skydd och boplats till en lång rad 
arter. Insektsfaunan i de ihåliga stammarna består 
troligen av både vanliga och mer ovanliga arter som 
kan ha levt på kyrkogården i generation efter gene-
ration.  
Trädkransen och pelaralmarna som utgör alléer 

är skyddade som biotopskyddsområden. 28 av trä-
den på kyrkogården är dessutom registrerade som 
särskilt skyddsvärda enligt Länsstyrelsens inventering 
i samband med upprättandet av Åtgärdsprogrammet 
för särskilt skyddsvärda träd. Av dessa har 9 tagits 
ner sedan inventeringen gjordes. Kyrkogårdens sär-
skilt skyddsvärda träd redovisas i bilaga 1.  

 

Grönt område har högt kulturhistoriskt värde och 
ska bevaras i sin helhet. Orange markerar struk-
turer som ska bevaras. Bruna områden markerar 
övrigt kulturhistoriskt värde där större hänsyn 
bör tas genom att återlämnade gravplatser och 
gravvårdar bevaras på ursprunglig plats. 
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Åtgärdsbehov 
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Vård av kulturhistoriska värden 

Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utvecklakyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 
vidare information om åtgärderna. Åtgärdsförslagen 
finns även sammanfattade på en karta i bilaga 
2.Åtgärdsbehov.  

Staket och grindar 
Järnstaketet runt hela kyrkogården är rostangripet. 
Det är därför i behov av allmän översyn samt rost-
skyddsbehandling och ommålning. Samtliga grindars 
funktionalitet ses över och åtgärdas vid behov.  
 
• Järnstaketet kring kyrkogården rostskyddsbe-

handlas och målas snarast.  
• Översyn av grindarna, justering vid behov.  
 

Trappor 
Den breda huvudtrappan genom nya kyrkogårdens 
sluttning har synliga sättningar på flera ställen. Ska-
dorna är mest synliga i den övre delen. Trappräckena 
av järn är rostangripna och är här och var dolda av 
intilliggande buskage.  
Trappan i väster, som leder ner mot personal- 

och ekonomibyggnaden, har sättningar i stegen. 
Räcke finns endast längs trappans övre del.  
I den östra delen av kvarter F finns en smal 

trappa byggd av kalksten och skiffer. Ett trappräcke 
löper längs med järnstaketet. Trappan har allvarliga 

sättningar med lösa stenar. Den är stängd för pas-
sage med rep och träpinnar, en avspärrning som 
antagligen är en tillfällig lösning som permanentats.  
 
 

• Ett åtgärdsprogram för restaurering av huvud-
trappan bör tas fram av teknisk sakkunnig. Med 
fördel omfattas även den östra trappan.  

• En tydligare och permanent avspärrning görs av 
den östra trappan.  

• Buskage längs huvudtrappan beskärs för att öka 
tillgängligheten och säkra möjligheten att kunna 
använda räckena.  

Murar 
Murarna i kvarter F är bitvis vittrade med sättningar 
och sprickor. Där bruket har lossnat finns håligheter.  
 
• Ett åtgärdsprogram för restaurering av murarna 

bör tas fram av tekniskt sakkunnig. När restau-
rering blir aktuell bör detta göras enligt de 
urprungliga intentionerna och med traditionella 
metoder och material.    

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av grus, men 
vissa sträckor har endast ett tunt lager grus med 
behov av omläggning.  
 
• Översyn och omläggning av grusgångarna. 

Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
grus bör vara naturfärgat och samma dimension 
och typ som befintligt.  

Anläggningar 
De båda överbyggda brunnarna i kyrkogårdens 
södra del är vittrade med raserade delar som kan 
utgöra säkerhetsrisk. Den östra byggnaden är i sämst 
skick.  
 
• För båda byggnaderna bör ett åtgärdsprogram 

för restaurering snarast tas fram av teknisk sak-
kunnig.  

• Av säkerhetsskäl kan byggnaderna spärras av 
tillfälligt i väntan på åtgärd.  

 

Gravplatser 
Gravplatsernas häckar och stenramar med grusade 
ytor utgör ett tydligt karaktärsdrag och helhetsin-
trycket för de norra delarna av nya kyrkogården, d v 
s kvarter E, F, G och H.  
• Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

vid behov. För att öka möjligheten att säkerställa 
kyrkogårdens buxbomsbestånd bör egen stick-
lingsförökning påbörjas. Gynnar och ta hänsyn 
till variationen bland buxbomssorterna och er-
sätt med samma sort.  

• Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läggas 
om.  

 

Gravvårdar 
Flera gravvårdar är vittrade eller skadade. Inskript-
ionerna på de äldre gravvårdarna, speciellt de i mar-
mor och sandsten och tavlorna i marmor, är svåra 
att tyda idag. På många äldre gravvårdar har texten 
varit ifylld med vit, svart eller guldfärg men på de 
flesta stenar har den slitits ner vilket försvårar läs-
barheten. 
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De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör få 
stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt beva-
ras eventuella samband, främst i form av de familje-
förhållanden, som kan finnas med de omgivande 
gravvårdarna. Det förekommer enstaka nedlagda 
eller lutande gravvårdar.  
 
• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 

rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

• Omdubbning och uppresning av nedlagda 
gravvårdar bör göras. För att mängden grav-
vårdar som är i behov av omdubbning ska bli 
hanterbar kan församlingen utföra detta efter 
en långsiktig plan där man budgeterar med att 
ett bestämt antal gravvårdar omdubbas varje år. 
De gravvårdar som påtagligt bidrar till begrav-
ningsplatsens karaktär bör prioriteras.  

 

Planteringar 
På Hörups kyrkogård utgör den varierade växtlig-
heten med olika karaktär en viktig beståndsdel, inte 
minst på den nya kyrkogården, där träd- och busk-
planteringar ramar in. Gravplatsernas buxboms-
häckar och städsegröna växtlighet tillsammans med 
inslag av perenner och lökväxter utgör en bas i kyr-
kogårdens gröna struktur.  
 

• Komplettera de kvartersinramande buxboms-
häckarna på gamla kyrkogården. Föröka gärna 
av befintligt växtmaterial.  

• Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-
platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och stå kvar på gravplatserna även sedan 
de återlämnats.  

• Fortsätt att gynna den vilda växtligheten i gräs-
mattan på gamla kyrkogården och längs gräs-
slänterna.   

Trädvård 
Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet 
för att varje enskilt träd skall kunna finnas på platsen 
så länge som möjligt. De kostnader förvaltaren läg-
ger på regelbunden trädvård under ett träds livslängd 
förväntas vara lägre än kostnaden för omfattande 
akuta insatser och nyplantering med ett tätare inter-
vall vilket ofta blir resultatet av alltför kortsiktig pla-
nering. När träden hålls under god uppsikt och re-
gelbundna insatser görs, finns det ingen anledning 
att ha bråttom och att göra snabba åtgärder.  
Vid trädvårdsplanens genomförande bör både 

kulturhistoriska aspekter och trädens biologiska vär-
den beaktas. Att underhålla och behålla äldre träd så 
länge som möjligt gynnar flera olika värden.  
 
• De träd som har beskurits tidigare skall även i 

fortsättningen skötas på detta sätt då det gynnar 
både kulturhistoriska och biologiska värden.  
 

• Målsättningen bör vara att alltid återplantera när 
äldre träd tas bort och att använda samma eller 
en likvärdig sort. Ha dock som tumregel att inte 
återplantera i små luckor utan vänta tills det 
finns gott om plats så att nya träd får en så bra 
start som möjligt. Vänta ut träden, det gör inget 
om det finns luckor i allé och trädkrans under en 
period. Det specifika upplevelsevärdet som 

skapas av träd i rad kan kvarstå länge, även om 
ett antal träd tas bort. 

 
• De 6 knuthamlade pelaralmarna nedan trappan 

bör återhamlas på traditionellt sätt. När träden 
nått slutet av sin livslängd görs en återplantering. 
Nya träd sköts med knuthamling enligt samma 
principer som tidigare. Vid en revidering av 
trädvårdsplanen bör pelaralmarna få var sitt 
nummer och ingå i planen. 

Växt- och djurliv 
Det bästa sättet att behålla kyrkogårdens värde som 
en oas för djurlivet är att värna om de äldre träden 
och växtrikedomen i slänten mellan den gamla och 
nya delen av kyrkogården.  
 
• Behåll den döda högstubben så länge som det är 

möjligt. Därefter kan stammen placeras i en 
veddepå (faunadepå) där den långsamt får för-
multna till nytta för insekter och fåglar. Lämplig 
plats för en veddepå finns i norra hörnet av 
träddungen norr om kyrkogården. Veddepån 
fylls på med enstaka grenar och stammar då och 
då men lämnas för övrigt utan åtgärder. 

• Fortsätt låta växtligheten i slänten blomma och 
sätta frö till nytta för andra arter. Slå därefter av 
vegetationen sent på säsongen, gärna efter au-
gusti månad, och ta bort det avslagna materialet. 
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Sedvanligt underhåll av kulturhistoriska 
värden 
Följande tabell listar de objekt som är viktiga för 
begravningsplatsens karaktär och kulturhistoriska 
värde. Ett sedvanligt, löpande underhåll är en förut-
sättning för att värdena ska bestå. Detta underhåll är 
i de flesta fall en självklar del av kyrkogårdsförvalt-
ningens dagliga arbete. Tabellen kan därför ses som 
en checklista av generell karaktär som kan komplett-
eras och fyllas på efter förvaltningens behov och 
önskemål. I bilagan Allmänna riktlinjer för vård och 
underhåll finns mer information om underhållsåtgär-
der.  
 
 

Generella riktlinjer 
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 
underordnas de befintliga strukturerna och utform-
ningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångs-
punkten vara den ursprungliga planläggningen och 
begravningsplatsens historik. Riktlinjer bör vara 
vård- och underhållsplanens beskrivningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekt Aktivitet  

Grusgångar Miljövänlig ogräsbe-
kämpning, påfyllning av 
material, krattning. 

Järnstaket Besiktigas varje år. Vid 
tecken på rost målas 
staketet om enligt anvis-
ningar i bilagan All-
männa riktlinjer för vård 
och underhåll.  

Järngrindar Besiktigas varje år. Vid 
tecken på rost målas 
grindarna om enligt 
anvisningar i bilagan 
Allmänna riktlinjer för vård 
och underhåll. Rörliga 
delar smörjes vid behov.  

Gravvårdar Provtryckes vart 5:e år, 
enligt Centrala Grav-
vårdskommitténs riktlin-
jer. Vid samma tillfälle 
kontrolleras vår-
dar/hällar även för 
sprickbildning och/eller 
andra skador. 

Inventarier, t ex ljushål-
lare, bänkar 

Rengöres vid behov. 

Träd Årlig översyn av vitalitet.   
Se trädvårdsplan för 
åtgärder. 

Buxbomshäck Beskärs varje eller 
vartannat år i augusti-
september. Grundgöds-
las på våren (pelletterad 

hönsgödsel eller kom-
posterad kogödsel). 
Buxbomshäckar kring 
gravplatser/kvarter 
kompletteras vid behov. 
För att öka möjligheten 
att säkerställa kyrkogår-
dens buxbomsbestånd 
bör egen sticklingsför-
ökning påbörjas. 
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Målsättning och utveckling 
Löderups församling har formulerat följande punk-
ter för sitt målsättnings- och utvecklingsarbete.  
 
Tillmötesgå samhällets olika begravningstren-
der, nya som gamla, genom att:  
- I den takt som vi gravsätter på Hörups kyrko-

gård så kommer vi inte att behöva anlägga något 
nytt kvarter för kistor eller askor de närmaste 10 
åren. Idag har vi en liten omsättning av vår ask-
gravplats. Medan det är ytters sällan och inte ens 
årligen som vi lämnar ut en ny urgrav eller kist-
grav. Många använder redan befintliga familje-
gravar. Då befolkningen i området minskar så 
återlämnas många gravar varpå antalet aktiva 
gravar med gravrätt stadigt minskar. I Hörup 
har vi gott om ny ogrävd gravmark och gott om 
återlämnad och redan använd gravmark. 

 
Bevara och utveckla kyrkogården som en grön 
kulturmiljö, bland annat genom att: 
- Bevara och förnya och förbättra träd- och busk-

kransen runt kyrkogården. Bevara kyrkogårdens 
huvudgångar och bevara buxbom på de platser 
där den utgör en gräns mellan gång och grav-
kvarter. Underhålla staket, trappor. Renovera 
brunnarna på den östra delen av kyrkogården. 
Bevara viktiga gravplatser på den övre (gamla) 
delen av kyrkogården. Bevara kvarterskänslan av 
buxbom på den nedre (nya) kyrkogården. 
 

- På sikt succesivt så in de återlämnade gravarna 
på den gamla kyrkogården och omforma ytan 
till en mager torräng. Huvudgångar, trädkrans 
och buxbom utmed gångar bevaras. Återläm-

nade gravstenar står kvar så länge de står säkert. 
Därefter görs en kulturhistorisk bedömning för 
att avgöra om de ska finnas kvar. Ängen släpps 
upp och slås till midsommar. Därefter klipps 
den en gång per vecka eller efter behov. 
 
På nya kyrkogårdsdelen bevaras parkkaraktären 
med mycket blommande och bärande buskar 
och träd utmed kyrkogårdsstaketet och i slänten. 
 

 
1) Öka tillgängligheten på kyrkogården genom att:  

- Kyrkogårdens kuperade läge är svårt att göra 
mycket åt. Dock kan gångarnas grus bytas på 
vissa håll. Exempelvis ligger ett tjockt lager med 
löst och alldeles för grovt grus mellan pelaral-
marna på den nedre delen av kyrkogården. 

 
- Rent estetisk är det vackert med krattade gångar. 

Men tillgänglighetsmässigt är det bättre med 
hårdpackad yta. Ofta är våra gångar inte grus-
gångar utan matjord med ett gruslager ovanpå. 
Hade man lagt en riktig makadambotten som 
bärlager så hade gruslagret på ytan inte behövt 
vara så tjockt. Dessutom växer det mindre. 
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Bilaga 1, Särskilt skyddsvärda träd
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Bilaga 2, Åtgärdsbehov 

Översyn av järnstaket 

Skapa en mer tilltalande 
entré till kyrkogården genom 
att röja upp vegetation, skräp 
och kasserade gravvårdar 
kring bårhuset.  

Skapa gärna en veddepå 
(faunadepå) norr om bår-
huset.  

Restaurering av mur 

Översyn av 
trappa 

Restaurering av brunnsbyggnader 
Restaurering av trappa 

Avspärrning av trappa 

 



 

 


