
 

 

 

 

Glemminge kyrkogård 
 

Vård- och underhållsplan, 2015 

Cissela Olsson och Tony Svensson 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 2015:28 
© Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2015 
www.regionmuseet.se 
Dnr: L12.20-13-15, 1048 
Text och foto: Cissela Olsson och Tony Svensson 
Formgivning: Anna Rabow och Catherine Svensson 
Granskning: Johan Dahlén, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne 
Kartor ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriet, Gävle. Dnr 507-99-502 

 



 

 

Innehåll 
Innehåll ............................................................................................... 3 

Inledning ............................................................................................ 5 

Bakgrund ....................................................................................... 5 

Mål och syfte ................................................................................. 5 

Metod ............................................................................................. 5 

Andra verktyg och dokument ..................................................... 6 

Lagskydd och regelverk för kultur- och naturmiljö ................. 7 

Källor .............................................................................................. 8 

Kulturhistorisk bakgrund ................................................................ 8 

Glemminge socken och kyrka ..................................................... 9 

Kyrkogårdens äldsta historia ..................................................... 10 

Kyrkogården under 1900-talet .................................................. 11 

Beskrivning av kyrkogården .......................................................... 14 

Omgivningar................................................................................ 15 

Kyrkogården ................................................................................ 15 

Mur ............................................................................................... 16 

Grindar ......................................................................................... 16 

Gångar och strukturer ................................................................ 17 

Belysning ...................................................................................... 17 

Servicestationer ........................................................................... 17 

Parkeringsplatser ......................................................................... 18 

Ekonomibyggnader .................................................................... 18 

Växt- och djurliv ......................................................................... 19 

Kvarter A ..................................................................................... 22 

Kvarter B ..................................................................................... 23 

Kvarter C ..................................................................................... 25 

Kvarter D .................................................................................... 27 

Kvarter E ..................................................................................... 29 

Nya kyrkogården ........................................................................ 32 

Kvarter F m fl ............................................................................. 32 

Minneslund och askgravplats .................................................... 33 

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden............... 36 

Karaktärsdrag .............................................................................. 37 

Kulturhistoriska värden ............................................................. 37 

Biologiska värden ....................................................................... 38 

Riktlinjer för vård- och underhåll ................................................. 39 

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll ............................. 40 

Särskilda riktlinjer för vård och underhåll ............................... 40 

Områden eller element med högt kulturhistoriskt värde 40 

Strukturer som är viktiga att bevara 41 

Områden med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär 41 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 42 

Växtlighet ..................................................................................... 42 

Träd .............................................................................................. 42 

Djurliv .......................................................................................... 42 

Åtgärdsbehov .................................................................................. 43 

Mur ............................................................................................... 44 

Grindar......................................................................................... 44 

Vägar och gångar ........................................................................ 44 

Gravplatser .................................................................................. 44 

Gravvårdar ................................................................................... 44 

Ekonomibyggnader .................................................................... 44 

Trädvård ....................................................................................... 45 



 

Växt- och djurliv ........................................................................ 45 

Sedvanligt underhåll av kulturhistoriska värden .................... 46 

Generella riktlinjer ..................................................................... 46 

Målsättning och utveckling ........................................................... 47 

Källmaterial ..................................................................................... 48 

Litteratur ..................................................................................... 48 

Otryckta källor ............................................................................ 48 

Muntliga uppgifter ..................................................................... 48 

Internet ........................................................................................ 48 

Fristående dokument:  
Bilaga: Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser 
Bilaga: Rekommendationer för vård och underhåll 
 



 

Glemminge kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 5 

Inledning 
Vård- och underhållsplan för Glemminge kyrkogård 
är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Löderups försam-
ling. Fältarbetet utfördes under våren 2015 med påföl-
jande rapportskrivning under våren-sommaren 2015. 
Inventering samt rapportskrivning har utförts av an-
tikvarie Cissela Olsson och biolog Tony Svensson.  

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  Glemminge kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Glemmingebro 155:1 
Socken  Glemminge 
Kommun  Ystad 
Stift  Lund 
Landskap/Län  Skåne 
Fastighetsförvaltare Löderups församling 
 
Kyrkogården består av två skilda delar; gamla och nya kyrkogården. Gamla kyrkogår-
den omfattar fem kvarter, medan nya kyrkogården rymmer fyra mindre kvarter samt 
en minneslund och en askgravplats. Kyrkogården har totalt 421 aktiva gravplatser. 
Askgravplatsen har 59 platser, varav 13 är upptagna idag. Det finns 21 urngravar. 
Övriga aktiva/återlämnade gravar är gamla kistgravar, som är 387 till antalet.  
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tillgänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nu-
lägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fastig-
heten Glemminge gamla och nya kyrkogård med 
omgivande yttre murar och häckar. Inom dessa om-
råden har byggnader, gångsystem, gravkvarter, grav-
platser och gravvårdar samt växt- och djurliv inven-
terats 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  
Enligt kulturmiljöprogram för Skåne berörs Glem-
minge by av väg 9 som är ett utpekat kulturmiljö-
stråk. Landvägen kan följas i äldre kartmaterial och 
har lång historisk kontinuitet. Kulturmiljöprogram-
met är till hjälp för planerare då det visar på vilka 
värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. 

För kyrkogården finns en trädvårdsplan upprät-
tad av SveArb Trädservice år 2012. Denna vård- och 
underhållplan tar upp synpunkter kring trädbestån-
dets natur- och kulturvärden som bör vägas in vid 
genomförande av trädvårdsplanens åtgärder. 

Som underlag för inventeringen av kyrkogården 
har gravkarta upprättad av Sweco år 2013 använts.  

 
 

  

 
Utdrag ur Fornsök där blå områden markerar kända forn- eller kulturlämningar.  

Väg 9 som passerar Glemminge utgör ett så 
kallat kulturmiljöstråk enligt det regionala kul-
turmiljöprogrammet. 
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Lagskydd och regelverk för kultur- och 
naturmiljö 
 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kLagskydd och regelverk för kultur- och 
naturmiljögnader, 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 1807 års karta, är registrerad fornläm-
ning Glemminge 38:1 och skyddas enligt 
Kulturmiljölagens 2 kap. Området omfattar 
kyrkogården i sin helhet, både gamla och nya 
delen. Inom den historiska bytomten är alla 
ingrepp i mark utöver den normala gravgräv-
ningen tillståndspliktiga då de kan beröra 
under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen.  

 
 
 
En runsten finns inmurad i den östra kyrko-
gårdsmuren, och är registrerad fornlämning 
Glemminge 2:1. Stenen har i äldre tider flyt-
tats från sin ursprungliga plats och var under 
en period uppställd på kyrkogården.  
 
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) 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla eller 
dubbla trädrader om minst fem lövträd om-
fattas 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 Glemminge by kan kyrko-
gårdens utbredning och förhållande till omgivning-
arna följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets 
söktjänst Historiska kartor.  

Ett fåtal ritningar och planer över Glemminge 
kyrkogård finns i Löderups kyrkoarkiv. Dessa härrör 
främst från 1900-talet. Vid förfrågan på Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) levererades material från 
1930-40-talet rörande ändring av den västra kyrko-
gårdsmuren samt utvidgning och utformning av nya 
kyrkogården.  

Fotografier från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 
och senare kompletterar uppgifter från övrigt arkiv-
material. Dessa finns tillgängliga via Riksantikvarie-
ämbetets digitala söktjänst Kulturmiljöbild, men 
även via Folklivsarkivet i Lund och Regionmuseets 
arkiv.  

 
 

Glemminge socken och kyrka 
Glemminge socken ingår sedan år 2002 i Löderups 
församling tillsammans med Löderup, Hörup, Valle-
berga och Ingelstorp. Socknen ingick tidigare i Ing-
elstads härad. Äldsta skriftliga belägg härrör från år 
1334 då namnet skrevs Gleminge. Namnformen har 
genom tiderna varit förhållandevis stabil. Förutom 
kyrkbyn ingår även byarna Glemminge-Tågarp och 
Södra Spjutstorp i socknen.  

Trakten kring Glemminge är rikt på fornläm-
ningar av olika slag, där gravhögar från bronsåldern 
tillhör de mest framträdande. Väl synlig strax utanför 
Glemmingebro ligger även den så kallade Klövasten, 
ett tre meter högt flyttblock som kluvits i två halvor. 

De flesta lämningarna är emellertid inte lika synliga, 
utan ligger dolda under mark såsom exempelvis 
spåren av ett stort antal stenåldersboplatser.  

Den nuvarande kyrkan i Glemminge ersatte en 
medeltida kyrka som revs i slutet av 1890-talet. Den 
medeltida kyrkan bestod av ett långhus, kor och 
halvrund absid. I väster tillkom senare ett brett väst-
torn. Ett vapenhus uppfördes under senare delen av 
medeltiden. I mitten av 1700-talet byggdes en kors-
arm i norr som ungefär hundra år senare ersattes av 
ett nytt. Den nuvarande kyrkan utgörs av ett långhus 
med absid i öster och smalt torn i väster.  

Bevarad från den medeltida kyrkan finns en 
dopfunt daterad till 1100-talet senare del. Den är 
huggen i sandsten och tillhör troligen härrör den så 
kallade Palmettgruppen.  

 

Samhället Glemmingebro uppstod då Ystad-Gärsnäs 
järnväg på 1890-talet drogs strax söder om kyrkbyn 
och två skilda bybildningar uppstod. Odlingen av 
sockerbetor i området bidrog till järnvägens anläg-
gande då betorna fraktades med järnväg till socker-
bruket i Köpingebro. Orten växte snabbt under 
1900-talets första decennier. Här har även funnits ett 
tegelbruk, där det välkända gula Glemmingeteglet 
tillverkades och från 1940-talet även rött tegel. Te-
gelbruket lades ner år 1961. I Glemmingebro har det 
även funnits en mejeriförening som bildades i slutet 
av 1800-talet. Mejeriet revs år 1980. År 1954 upp-
hörde Glemmingebro som station och 1971 lades 
järnvägen ner och spåren revs upp.  

 
 
 

Motstående sida: utdrag ur Gerhard Buhrmans karta över 
Skåne, år 1684.  

     
Ritning av den gamla kyrkan, okänt år.  Glemminge nya kyrka, okänt år.  
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Kyrkogårdens äldsta historia 
Den äldsta kända kartan över Glemminge by upprät-
tades år 1798 i samband med att ett storskifte påbör-
jas. Kyrkan ligger mitt i byn, omgiven av en klunga 
av gårdar. Kyrkogården är rombformad med en 
utsträckning som motsvarar den nuvarande gamla 
kyrkogårdens östra del. Den dåvarande medeltida 
kyrkan verkar ligga något öster om platsen för den 
nuvarande. Klungor av små byggnader, troligen ga-
tehus, omger kyrkogården i norr, väster och sydost. 
Kyrkogårdens ingångar är inte markerade, men av 
vägnätet att döma, finns troligen en ingång från väs-
ter och en från norr. Huruvida det finns en ingång 
längs östra sidan är emellertid osäkert.  

Lantmätarens påbörjade storskifte övergår se-
dermera till ett enskifte. Detta innebär stora föränd-
ringar i byns struktur då många av byns gårdar flytt-
tas ut från den samlade byn till tidigare obebyggda 
marker. I samband med detta rätas även många 
ägogränser och vägsträckningar i landskapet.  

Resultatet av enskiftet framgår tydligt på den mi-
litära skånska rekognosceringskartan från 1810-talet. 
En mängd gårdar ligger nu utspridda i landskapet. I 
kyrkbyn finns bara några gårdar tillsammans med ett 
antal gatehus. En del gatehus fanns sedan tidigare 
medan andra tillkommer på de utflyttade gårdarnas 
tomter. Kyrkogården ser ut att varav omgiven av 
träd längs norra och östra sidan. Trädplanteringar 
finns även i anslutning till de kvarvarande gårdarna. 
Träden fungerar antagligen som läskydd i det öppna 
och förhållandevis trädfattiga landskapet.  

På 1870-talets muras runstenen in i kyrkogårds-
muren. Stenen upptäcktes på 1640-talet inmurad i 

kyrkogårdsmuren, men delvis dold under markytan. 
Den flyttades sedermera ut på kyrkogården, men 
efter att ha blivit utsatt för åverkan murades den 
tillbaka i muren. Runstenens ursprungliga plats är 
okänd, men enligt traditionen lär den ha stått på 
Tostes hög i Tosterup.   

Äldre fotografier från slutet av 1800-talet visar 
den gamla kyrkan, en vitputsad kyrka bestående av 
långhus med brett västtorn, kor och halvrund absid. 
Byggnaden har en tillbyggd korsarm och kyrkan är 
försedd med trappgavlar. Det breda västtornets 
form har likheter med Hörups äldre torn, innan 
detta byggdes om till tvillingtorn. Den omgivande 
kyrkogården är bitvis ganska vildvuxen. Här och var 
skymtar såväl högre som lägre häckplanteringar. 
Kullar av murgröna kan skönjas mellan grusade ytor. 
Träd är planterade både väster och öster om kyrkan. 
Vissa träd ser ut att stå väldigt nära, nästan så att de 
nuddar kyrkans fasad. Av kronornas form att döma 
ser de ut att vara lind. I bakgrunden i öster skymtar 
mer högresta träd med en annan form. Dessa kan 
vara de almar som lär ha stått i trädkransen.  

Den medeltida kyrkan rivs på 1890-talet och er-
sätts med en nygotisk kyrka av rött tegel som invigs 
år 1900. Ett odaterat foto, troligen från tiden strax 
innan sekelskiftet 1900, visar den nästan färdig-
byggda kyrkobyggnaden med uppställda byggarbe-
tare utanför. Kyrkogården närmast kyrkan har karak-
tär av byggarbetsplats utan synliga gravvårdar, plan-
teringar eller gångar. Ett något yngre foto, från 
1900-talets första decennier visar den nybyggda kyr-
kan med omgivande strukturerad kyrkogård där 
regelbundna häckar ramar in gångar och gravplatser. 
Den vitputsade kyrkogårdsmuren skymtar längs 
norra sidan. I likhet med Glemminge kyrkogård, 

strukturerades många av Skånes kyrkogårdar med 
gångar och planteringar i samband med en ny eller 
ombyggd kyrka.  
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Storskifte år 1798. Skånska rekognosceringskartan, 1810-talet.  Glemminge nya kyrka under byggnation, troligen omkring 1900. 

Glemminge gamla kyrka, år 1898. Glemminge gamla kyrka från sydväst, okänt år.  Den inmurade runstenen i östra muren.  
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Kyrkogården under 1900-talet 
I samband med att Glemminge nya kyrka står färdig 
år 1900 görs en strukturering av kyrkogården. An-
tagligen sker även en utvidgning västerut i samband 
med byggnationen, men tillgängliga uppgifter i arkiv 
är tyvärr knapphändiga. De fem kvarteren avgränsas 
av breda grusgångar. Gravplatser läggs ut i regel-
bundna nordsydliga rader utefter den genomgående 
mittaxeln med kyrkan i centrum.  

År 1931 beslutar kyrkostämman att riva västra 
kyrkogårdsmuren eftersom vägen ska breddas för en 
gångbana. Som ersättning för muren föreslås ett 
järnstaket på sockel och flera olika förslag på ut-
formning av staketet presenteras. Beslutet ändras 
dock året därpå, och man beslutar att bara flytta den 
sydvästra delen av muren ca 1,5 meter och återupp-
föra den med en viss minskning av murens tjocklek.  

Häradskartan från 1930-talet visar att byn 
Glemminge expanderat söderut genom framväxten 
av stationssamhället Glemmingebro. Glemminges 
kyrkogård omfattar dock än så länge enbart gamla 
kyrkogården. Området där nya kyrkogården kom-
mer att anläggas utgörs av åkermark.  

En avstyckning görs år 1944 från Klockarbostäl-
let och Glemminge nr 39 för område till kantorsbo-
stad, skola och ny kyrkogård. Församlingen lämnar 
år 1946 in ett förslag till anläggning och plantering 
av den nya kyrkogården. Det aktuella området består 
av åkermark som sluttar svagt mot söder. Området 
föreslås inhägnas av en vitputsad betongmur, en halv 
meter hög, täckt med kalkstenshällar. Innanför mu-
ren läggs en vall på vilken vitoxel planteras med en 
häck av avenbok innanför. I söder och öster inhäg-
nas området med häckar av avenbok tillsammans 
med en trädkrans av parklind. 

I västra muren anordnas ett grindparti i anslutning 
till vägen. Den svängda muren görs en meter hög 
med grindar av järnsmide och stolpar av granit. Det 
nya området utformas i två områden åtskilda av en 
urnlund. Det västra området planeras att tas i bruk 
omedelbart, medan det östra är avsett för framtida 
behov. Familjegravarna föreslås utmed norra och 
västra huvudgången samt intill urnlunden och kring 
planteringen i områdets västra del. Ensamgravarna 
är planerade i dubbelrader åtskilda genom låga aven-
bokshäckar samt gångar mellan varje rad. I urnlun-
den läggs en gång av kalkstensflis, med insått gräs, 
trampgräs, backtimjan eller dylikt i fogarna. I övrigt 
är gångarna grustäckta. Alla häckar ska utgöras av 
avenbok där de yttre ska hålla höjden 1,5-2 meter 
och inom kvarteren något lägre, mellan 0,6-1,25 
meter. En ekonomibyggnad i trä uppförs i det syd-
östra hörnet.  

År 1955 upprättas ett förslag till ny gravplatsin-
delning av nya kyrkogården. I stora drag överens-
stämmer strukturen med 1940-talets anläggning, 
bortsett från att den östligaste halvan inte är medta-
gen på planen.  

Ett flygfoto från år 1957 över Glemminge visar 
den gamla och den nya kyrkogården. Gamla kyrko-
gården är förhållandevis öppen där de relativt unga 
lindarna kantar den genomgående huvudgången. 
Gravplatserna är grusade och omgärdade av låga 
häckar. Den nya kyrkogården är kantad av unga träd 
och har en öppen karaktär då den är relativt nyligen 
ianspråktagen. Häckar och gångar bildar en strikt 
struktur där rundade former i västra hörnet möter 
raka linjer i de centrala delarna.  

På 1980-talet tas de sex almarna längs gamla kyr-
kogårdens östra sida ner. Dessa ersätts inte.  

Minneslunden anläggs år 1989. Askgravplatsen till-
kommer år 2010. 
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Häradskatan, 1930-talet. Förslag till utvidgning av kyrkogården, Länsarkitektkontoret år 1946. 

Flygbild över Glemminge, år 1957. Glemminge nya kyrka från sydväst, okänt år.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkan och den gamla kyrkogården är centralt be-
lägna vid landsväg 9 som passerar utanför. Landsvä-
gen mellan Ystad och Simrishamn har genom tider-
na varit en viktig färdväg.  

Den gamla kyrkbyn Glemminge är till stor del in-
lemmad i stationssamhället Glemmingebro men en 
viss skillnad mellan de båda delarna kan märkas. 
Området kring kyrkan präglas i högre grad av äldre 
hus och gårdar. I stationssamhället finns en del se-
kelskiftesbebyggelse och mer modern bebyggelse 
från 1960-talet och framåt. Äldre uppvuxna trädgår-
dar bidrar dock till en lummig karaktär.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhället omges av ett öppet, storskaligt jordbruks-
landskap med spridda gårdar och dungar. Vackra 
vyer kan upplevas i det svagt kuperade landskapet.  

 

Kyrkogården 
Kyrkogården består av två skilda delar, gamla kyrko-
gården och nya kyrkogården. De olika delarna skiljs 
åt av Trumlevägen. Den gamla kyrkogården, som 
utgör den västra delen, omges av en mur och har en 
långsträckt västöstlig utbredning. Denna del omfattar 
fem kvarter som är regelbundet ordnade kring kyr- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobyggnaden i dess centrala delar. Genom gamla 
kyrkogården löper en genomgående huvudgång som 
är kantad av knuthamlade lindar. Gravplatserna är 
utlagda i nordsydliga relativt regelbundna rader.  

Den nya kyrkogården utgör kyrkogårdens östra 
del som omfattar tre mindre kvarter samt min-
neslund och askgravlund. Denna del omges av en 
mur i väster och norr och klippt häck av avenbok i 
öster och söder. Trädkransen i norr och söder består 
av oxel och lind. Stora delar i öster är ännu inte ian-
språktaget och utgörs av sammanhängande gräs-
matta.  

                
Landsvägen passerar väster om kyrkogården.  Bebyggelse från tidigt 1900-tal.  

Beskrivning av kyrko-
gården 

Storskaligt odlingslandskap med vindkraft.  
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Mur 
Den gamla kyrkogården omges helt och hållet av en 
bred naturstensmur uppförd av tuktad eller huggen 
fältsten. Murens insida är putsad och vitkalkad. Ste-
narnas ojämnhet framträder i de buktande formerna. 
Utsidan av muren har synliga stenar med breda, 
vitkalkade fogar. Muren är täckt med överliggande 
hällar av kalksten som sluttar inåt. På flera ställen 
växer murgröna och rådhusvin frodigt över murens 
krön.  

Äldre gravhållar, som troligen är flyttade från den 
gamla kyrkan är uppställda och delvis ingjutna med 
cement längs den norra muren. En runsten som 
flyttats till kyrkogården är inmurad i murens östra 
utsida.  

Utifrån det historiska kartmaterialet utgör muren 
kring kyrkogårdens östra del den äldsta. Den västra 
delen tillkom antagligen vid kyrkogården utvidgning. 
Detta skedde troligen i samband med att den nya 
kyrkan uppfördes kring sekelskiftet 1900, men ar-
kivmaterialet är tyvärr knapphändigt. 

Den sydvästra delen av muren flyttades något i 
början av 1930-talet i samband med att trottoaren 
byggdes längs med landsvägen. Trots att muren är av 
olika ålder upplevs den som enhetlig.  

Den nya kyrkogården är omgärdad av en be-
tongmur i väster och norr, mot de sidor som gränsar 
mot det omgivande gaturummet. Muren har släta 
vitputsade sidor med överliggande sluttande hällar 
av kalksten. Muren härrör från 1940-talet då nya 
kyrkogården anlades, men dess formspråk är inspire-
rat av den gamla muren karaktär av traditionell, ål-
derdomlig kyrkogårdsmur.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grindar 
Den gamla kyrkogården har tre grindförsedda en-
tréer. Huvudentréerna finns längs kyrkogårdens 
västra och östra kortsidor, i linje med den genomgå-
ende huvudgången.  

I den västra entrén finns en bred grind av 
järnsmide med en mindre enkelgrind intill. Grindar-
na är fästa i åttakantiga murade pelare. Dessa är vit-
putsade med avtäckning med överliggande huggen 
sten krönta av en ljuslykta.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den östra entrén finns en liknande dubbelgrind av 
svartmålat järnsmide. Grinden är fäst i bastanta fyr-
kantiga stolpar. Dessa är vitputsade med utkragning 
upptill och avtäckning med en liggande fyrkantig 
stenhäll krönt av en ljuslykta i svart smide. Genom 
denna öppning kan bilar köra in till kyrkan. 

En mindre öppning finns ungefär mitt på mu-
rens norra sträckning. Här finns en smal bågformad 
enkelgrind av järnsmide. Grinden är fäst i fyrkantiga 
murade och vitputsade stolpar. Stolparna har av-
täckning med kalkstenshällar och är krönta av sten-
klot. En enkel trappa från kyrkogården är uppbyggd 
av äldre kalkstensvårdar.   

     
Kyrkogårdsmuren har en ålderdomlig och oregelbunden 
karaktär.  Nya kyrkogårdens västra murparti.  

Äldre gravhällar är uppställda längs norra muren.  
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Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården har en symmetrisk struktur 
som är uppbyggd kring en genomgående bred gru-
sad huvudgång i västöstlig riktning med kyrkan i 
centrum. Huvudgången är kantad av knuthamlade 
lindar som accentuerar mittaxeln. Utifrån huvud-
gången löper vinkelräta nordsydliga grusgångar som 
delar in kyrkogården i fem olika kvarter. Inom kvar-
teren finns i stor utsträckning smala, grusade gångar. 
Merparten av dessa finns mellan varannan gravplats-
rad. En bred grusgång löper innanför kyrkogårds-
murens hela sträckning.  

Den nya kyrkogården har ett huvudgångsystem 
som följer den yttre formen av kyrkogården. 
Gången löper runt hela kyrkogården med en rundad 
form i nordväst men i övrigt med rak eller vinklande 
sträckning. Gången är grusad bortsett från den ost-
ligaste nordsydliga sträckningen som är belagd med 
röd kalksten. Inom gravkvarteren finns smala gru-
sade gångar som bland annat skiljer gravrader från 
varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belysning 
Belysningen är främst koncentrerad till kyrkogårdens 
gamla del. Kring kyrkan finns fem lyktor av svart 
smide. Två och två är de parvis placerade väster om 
respektive öster om kyrkan. Den femte lyktan finns 
söder om kyrkan. Därutöver finns fasadbelysning av 
kyrkan i form av en låg lykta i kvarter A.  

Den nya kyrkogården har som helhet sparsam 
belysning. Vattenkonsten i askgravlunden är belyst 
underifrån av nedfällda lyktor.  

Servicestationer 
I anslutning till kyrkans nordöstra sida finns tillgång 
till soptunnor, redskap och vatten. Redskap och 
soptunnor finns även vid den äldre ekonomibyggna-
den i kyrkogårdens sydöstra hörn. 

Längs södra sidan av nya kyrkogården finns en 
servicestation med soptunnor, redskap och vatten. I 
kyrkogårdens sydöstra hörn finns soptunnor och 
kompostbassäng i anslutning till ekonomibyggnaden.  

 

   

 

Gamla kyrkogårdens västra grind.  

Gamla kyrkogårdens östra grind.  

En mindre öppning finns i norr in till gamla kyrkogården.  

Nya kyrkogårdens västra grind.  
Kyrkogårdens genomgående huvudaxel accentueras av 
allén av knuthamlade lindar.  
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Parkeringsplatser 
Församlingen har ingen parkeringsplats på egen 
mark. Det finns emellertid möjlighet att parkera 
invid medborgarhuset i Glemmingebro. Begränsad 
möjlighet finns även längs gatan mellan gamla och 
nya kyrkogården.  

Ekonomibyggnader  
I gamla kyrkogårdens sydöstra hörn finns en eko-
nomibyggnad som i äldre tider inrymde bårhus, tro-
ligen även stall. Byggnaden är uppförd av murad, 
tuktad natursten med vitkalkade breda fogar. Gavel-
röstena är murade av rött tegel. Sadeltaket är täckt 
med enkupiga tegelpannor. Mot gatan i söder finns 
tre dubbla portar med fiskbensmönstrad träpanel 
målad i en brun kulör. Portarnas övre omfattningar 
är dekorativt murade av tegel. Med hänsyn till form 
och material kan denna byggnad vara äldre än kyr-
kan.  

Intill ekonomibyggnaden finns ett mindre avträ-
deshus murat av rött tegel. Längs byggnadens östra 
sida finns tre mindre öppningar, varav den mittersta 
saknar dörr. Övriga utgörs av brunmålade enkla 
dassdörrar med jalusifönster. Den västra fasaden är 
sluten utan någon öppning. Hela byggnaden är 
övervuxen med klängande rådhusvin på fasad och 
tak. Utifrån form och materialval som anknyter till 
kyrkobyggnaden, kan man anta att detta uppfördes 
ungefär samtidigt med kyrkan.  

I nya kyrkogårdens sydöstra hörn finns en äldre 
ekonomibyggnad uppförd av trä med grönmålad 
locklistpanel. Det flacka sadeltaket är täckt med 
papp. I gaveln mot norr finns två mindre jalusidör-
rar, vilka troligen är dörrar in till två avträden. En 
större port finns mitt på den östra fasaden.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomibyggnadens norra gavel.  

Avträdeshuset är helt täckt av klängande rådhus-
vin.  

Ekonomibyggnadens östra fasad ut mot gatan.  

Ekonomibyggnaden på nya kyrkogården uppfördes troligen i sam-
band med utvidgningen på 1940-talet.  
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Växt- och djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, plan-
teringar och gräsmattor till en omväxlande biotop 
som skapar livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. 

Två knuthamlade lindalléer sträcker sig västerut 
och österut från kyrkan. Många av de hamlade lin-
darna har små stamhål som en följd av beskärningar. 
Stamhål är något som är vanligt hos äldre hamlade 
träd. Lindarna i de båda alléerna på gamla kyrkogår-
den har en svag epifytflora med endast omkring 5 
arter av lavar och mossor på stammarnas nedre tre 
metrar. Trädkransen med lind och oxel som omger 
nya kyrkogården har en bättre utvecklad epifytflora. 
Lindarna har ofta omkring ett dussin arter på stam-
men, medan oxlarna i regel har 7-8 påväxande arter. 
Den rödlistade grynig dagglavVU, i hotkategorin sår-
bar, växer med ett fåtal bålar på tre av lindarna (nr 
34, 40, 42 (numrering enligt gällande trädvårdsplan)). 
Grynig dagglavVU växer även på en oxel (nr 52). Den 
tidigare rödlistade alléskruvmossa noterades också  

 

på samma oxel, liksom signalarten guldlockmossa. 
På en solitär oxel (nr 48) växer kyrkogårdslav, en art 
som främst hittas på solexponerade stammar i kul-
turmiljöer. 

De flesta trädväxande epifyter som förekommer 
på Glemminge kyrkogård är allmänna i liknande 
miljöer. Arter som förekommer är bl.a. gulkantad 
dagglav, kranslav, liten skivlav, blåslav, skrynkellav, 
ljuslav, blemlav, finlav, mjölkantlav, blågrå mjöllav, 
lövträdskantlav, gulpudrad sköldlav, slånlav, fläcklav, 
allav, asplav cypressfläta och kustsnurrmossa.  

Kyrkogårdens stensubstrat som kyrkan, murar, 
gravstenar och stenramar kring gravplatser, blir ofta 
växtplatser för en rad mossor och lavar som trivs på 
det magra underlaget. Den rödlistade arten kalk-
vägglavNT växer med en handfull bålar på kyrkan 
tillsammans med andra kalkgynnade lavar som matt 
orangelav och murlav. KalkvägglavNT växer också 
med en bål på den västra muren utåt Glemmingevä-
gen och tre bålar på den nya kyrkogårdens västra 
mur. Laven hittas på murens täcksten av naturlig 
kalksten. På samma sten växer även signalarten guld-
lockmossa, bitvis rikligt i halvskuggigt läge. Gamla 
kyrkogårdens norra och södra mur är bitvis täckt av 
grovstammig murgröna. 

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 
som viloplatser under sommaren. Många av de ham-
lade träden på kyrkogården har stamhåligheter. Det 
är högst troligt att fladdermöss finns i anslutning till 
kyrkan i Glemminge. De dagvilar eller övervintrar 
gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det krävs extra 
hänsyn där det finns eller kan förväntas finnas flad-
dermöss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-
ståndet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KalkvägglavNT är en art med starkt begränsad utbredning 
i landet. Här växer den på täckstenen till kyrkogårdsmu-
ren i Glemminge. 

Grynig dagglavVU är en hotad art som växer på äldre 
ädellövträd i kulturmiljöer. 

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade arter 
som sammaställs av flera expertkommittéer vid Art-
databanken/SLU i Uppsala och uppdateras vart 5:e år. 

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Under 
våren noterades gråsparv, hämpling, talgoxe, grön-
fink, koltrast, stare, kaja och ringduva på kyrkogår-
den. Även under årets kalla månader används kyrko-
gården av traktens övervintrande fåglar för födosök, 
vila och skydd.  

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Med lite tålamod 
kan man upptäcka många olika insekter som bin, 
humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. De 
gravplatser med rikt blommande växter som kär-
leksört, ljung och lavendel som innehåller nektar och 
pollen, besöks flitigt av olika småkryp.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några av de insekter som noterades på Glemminge 
kyrkogård är jordhumla, nässelfjäril, påfågelöga och 
grävsteklar. Förutom det gröna, intresserar vind-
skyddade ytor och den lagrade värmen i gravvårdar-
nas och grusgångarnas stenmaterial många insekter. 
Både parksnäcka och trädgårdssnäcka är vanligt fö-
rekommande på kyrkogården och syns ofta träd-
stammarna där de vilar eller äter alger och lavar. 

Gräsytorna är gödslade vilket innebär att det blir 
färre örter som klarar konkurrensen från de närings-
gynnade bredbladiga gräsen. Det finns ändå en del 
örter som tusensköna, brunört, jordreva, hönsarv, 
våtarv, gråfibbla, rotfibbla, sparvnäva, mjuknäva, 
svalört, violer och vitklöver. I partiet med ölandssten 
på nya kyrkogården växer rikligt med nagelört, åker-
viol, nävor och travväxter.  

 
 
 
 

 

  Parksnäcka vilande på trädstam. 

Blommande vårljung. 

De klippta buxbomshäckarna bildar stommen i den vintergröna strukturen på gamla kyrkogården.  
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Längs norra och södra sidan av gamla kyrkogårds-
muren klänger murgröna och rådhusvin med grova 
stammar. Även den mindre ekonomibyggnaden är 
helt överväxt med rådhusvin.  

På gravplatser inom hela kyrkogården förekom-
mer formklippta vintergröna buskar såsom exem-
pelvis tuja, ädelcypress, idegran, lagerhägg, men även 
friväxande buskar av krypen, blåen, krypoxbär, ma-
honia och sockertoppsgran. Oftast är de parvis plan-
terade på gravplatserna. Den vintergröna strukturen 
omfattar även det mycket välbevarade rutnätet av 
buxbomsingärdade gravplatser på hela den gamla 
kyrkogården. Häckarna är förhållandevis höga och 
breda i gott skick. Troligen är det just storleken som 
bidragit till att häckarna är så pass vitala. Låga och 
smala häckar är betydligt mer känsliga. Bland bux-
bomen noterades en variation av olika sorter.  

På nya kyrkogården utgörs häcksystemet av 
klippt avenbok som rumslig avgränsning. Längs 
buxbomshäckar och avenbokshäckar växer bl. a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kaukasiskt fetblad, vintergröna, svalört, luktviol, 
dvärgvårlök, skuggveronika, vintergäck och nejlikrot.  

Längs nya kyrkogårdens norra sida växer spirea, 
schersmin och forsythia i längre buskplantering längs 
raden av oxlar. I mindre buskplanteringar i sydvästra 
och sydöstra delen av nya kyrkogården växer bl.a. 
rosenkvitten, spirea och berberis.  

En stor variation av perenner och lökväster före-
kommer framför allt på gamla kyrkogårdens grav-
platser. Ibland är gravvården borttagen, men kvar-
stående finns t ex en ros, pion eller narciss. Flera 
olika sorters rosor är vanligt förekommande, ibland 
med grov stam. Andra perenner är t ex kärleksört, 
vintergröna, lavendel, gemsrot, prästkrage, vårljung, 
bergenia, balkansippa och vivor. Liljekonvalj finns 
spridd på flera gravplatser. Av annueller och lökväx-
ter finns bl.a. penséer, påsklilja, pingstlilja, afton-
stjärna, tulpan, vildtulpan, hyacint och pärlhyacint.  

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 i Trädportalen på 
Internet. 

  
Blommande vårlök och skott av kaukasiskt fetblad. Rosenkvitten. 
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Kvarter A  
Kvarter A omfattar det nordvästra hörnet av gamla 
kyrkogården och sluttar svagt mot söder. Kvarteret 
har en längsträckt utbredning i västöstlig riktning. I 
norr och väster avgränsar kyrkogårdsmuren och 
grusgången innanför. Den genomgående huvud-
gången avgränsar i söder tillsammans med raden av 
knuthamlade lindar. Kyrkan bildar fond i öster.  

Gravplatserna är relativt regelbundet utlagda i 
nordsydliga rader. Smala grusgångar finns i stor ut-
sträckning mellan varannan rad. Gravplatserna varie-
rar i storlek, vissa har en långsträckt nordsydlig ut-
bredning.  

Majoriteten av gravplatserna har omgärdande 
buxbomshäckar. Ett knappt tiotal gravplatser har 
omgärdning av stenram och ett par har järnstaket. 
Samtliga gravplatser har grusade ytor.  

En stor andel av gravplatserna är familjegravar 
med flera generationers gravvårdar, där de yngsta 
vårdarna ofta utgörs av liggande hällar. I norra delen 
finns ett par mindre barngravar. Ett fåtal tomma 
gravplatser har en bevarad struktur med grusad yta 
och buxbomshäckar.  

Kvarterets äldsta vårdar härrör från 1870-talet 
och utgörs av vårdar huggna i kalksten i nygotisk stil. 
Samtliga har bevarade infällda medaljonger av bi-
skviporslin. En av vårdarna har inskription på båda 
sidor och tre infällda medaljonger med två olika 
motiv; madonnabilden Madonna de la Seggiola och en 
Kristusbild. Vården över fästeqvinnan Anna Månsdot-
ter har ovanför inskriptionen en infälld medaljong 
med motivet Ängel vid Meta och nedanför infälld 
detalj i form av händer som fattar varandra i ett 
handslag.  
 

 
I framför allt den västra delen av kvarteret finns ett 
stort antal högresta vårdar av diabas. Dessa härrör 
från decennierna kring sekelskiftet 1900. Inom hela 
kvarteret förekommer rektangulära, låga vårdar av 
svart eller grå granit. Dessa härrör framför allt från 
perioden 1930-70-talet.  

Ett stort antal titlar förekommer på vårdarna 
inom kvarteret, hela 43 olika titlar finns represente-
rade. Relativt många har anknytning till olika hant-
verk såsom stenhuggaren, skomakaren, bagaremäs-
taren och sömmerskan, en av få kvinnliga yrkestitlar. 
Lärarinnan är en annan kvinnlig yrkestitel. Den 
agrara anknytningen märks tydligt bland det stora 
antalet lantbrukare, men även titlar såsom kvarnäga-
ren eller kreaturshandlanden. Arbetaren, mejeristen, 
landsfiskalen och byrådirektören anknyter till fram-
växten av 1900-talets samhälle. Även by- eller gårds-
namn är vanligt förekommande på vårdarna.  

Gravplatsernas buxbomshäckar utgör basen i 
kvarterets gröna struktur. Flera gravplatser har ett 
vintergrönt inslag i form av tuja eller idegran, ofta 
parvis planterade. Olika sorters lökväxter är vanligt 
förekommande, liksom rosor och olika sorters pe-
renner såsom exempelvis kärleksört, vårljung, gems-
rot, hortensia, aubretia och lavendel.  

 
Karaktärsdrag för kvarter A: 
• Omgärdning av buxbomshäckar 
• Grusade ytor 
• Smala nordsydliga grusgångar 
• Trädrad av knuthamlade lindar 
• Inramande kyrkogårdsmur 
• Stor variation bland gravvårdar och inskript-

ioner  
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Kvarter A ligger visuellt välexponerat för förbipasserande längs landsvägen. En stor variation bland gravvår-
darna kan märkas i ålder, form, material och utförande.  
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Kvarter B 
Kvarter B omfattar det nordöstra hörnet av gamla 
kyrkogården. Kvarteret har en långsträckt utbred-
ning i västöstlig riktning. I norr och öster avgränsar 
kyrkogårdsmuren och grusgången innanför. Den 
genomgående huvudgången avgränsar i söder till-
sammans med raden av knuthamlade lindar. Kyrkan 
ramar in den sydvästra delen. Kvarteret utgör den 
norra delen av den äldsta kända utbredningen av 
kyrkogården.  

Gravplatserna är regelbundet utlagda i nordsyd-
liga rader. Smala grusgångar finns i stor utsträckning 
mellan varannan rad.  

Ett par gravplatser är omgärdade av stenram, i 
övrigt dominerar buxbomshäckar med grusade ytor. 
Undantag är två gravplatsrader i öster som har om-
vandlats till urngravplatser. De är igensådda och 
saknar omgärdning. Strax norr om kyrkan finns åter-
lämnade gravplatser utan vårdar, men med omgärd-
ning av häck och grusad yta. I kvarterets västra del, 
rakt norr om kyrkan, finns gravplatser där återläm-
nade gravvårdar har samlats som ett lapidarium. 
Tomma, återlämnade gravplatser finns spridda inom 
kvarteret, men buxbomshäckarna är bevarade, ibland 
även äldre växtlighet.  

Trots att kvarteret tillhör den äldsta delen domi-
nerar rektangulära, lägre vårdar från 1900-talet. Ett 
mindre antal äldre vårdar finns spridda inom kvarte-
ret. Exempelvis finns ett par vårdar med naturro-
mantiskt huggna bladslingor från senare delen av 
1800-talet. Ett knappt tiotal högresta vårdar av dia-
bas finns inom kvarteret.  

De vanligast förekommande titlarna är de tradit-
ionella hustrun och lantbrukaren, vid sidan av åbon.  
 

 
Cykelreparatören och telefonföreståndaren är mer 
ovanliga titlar som anknyter till 1900-talets samhälle.  

Gravplatsernas buxbomshäckar utgör en viktig 
grön struktur. Den vintergröna växtligheten är spar-
samt förekommande och håller en låg nivå. Lökväx-
ter såsom t ex påskliljor och narcisser förekommer, 
även kvarstående på tomma gravplatser. Hortensia, 
kärleksört, pion och gemsrot är exempel på peren-
ner. Ungefär en fjärdedel av gravplatserna saknar 
växtlighet.  

 
 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter B 
•  Omgärdning av buxbomshäckar 
• Grusade ytor 
• Smala nordsydliga grusgångar 
• Trädrad av knuthamlade lindar 
• Inramande kyrkogårdsmur 
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Kvarter B är inramat av kyrkogårdsmur och kyrkobyggnad och ingår i den äldsta kända utsträckningen av kyrkogården.  
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Kvarter C 
Kvarteret omfattar det sydvästra hörnet av gamla 
kyrkogården och sluttar svagt mot söder. Kvarteret 
omges av kyrkogårdsmuren och grusgången innan-
för, i väster och söder där de äldre träden i den an-
gränsande trädgården förstärker rumsligheten. I norr 
avgränsar den genomgående huvudgången tillsam-
mans med raden av knuthamlade lindar.  

Gravplatserna är regelbundet utlagda i nordsyd-
liga rader med smala grusgångar mellan varannan 
rad. En stor del av gravplatserna har en långsträckt, 
nordsydlig utbredning.  

Majoriteten av gravplatserna har omgärdande 
buxbomshäckar. Ett par gravplatser har stenramar. 
Gravplatserna har grusade ytor, med undantag av en 
insådd gravplats. Den sydvästra delen av kvarteret 
utgörs av gräsmatta utan synliga gravplatser eller 
gångar.  

En stor del av gravplatserna är familjegravar med 
flera generationers gravvårdar. Spridda inom kvarte-
ret finns högresta vårdar av diabas vilka härrör från 
decennierna kring sekelskiftet 1900. Ett par exempel 
på höga kors finns också. Vanligt förekommande i 
hela kvarteret är låga, rektangulära vårdar eller lig-
gande hällar av svart eller grå granit. Dessa härrör 
främst från 1930-1970-talet.  

Bland titlarna märks en stor variation med en 
blandning av ålderdomliga titlar såsom rusthållare 
och gästgivare och mer moderna såsom svetsare, 
förskollärare och studerande. Barnmorska är en av få 
exempel på en kvinnlig yrkestitel.  

Kvarterets buxbomshäckar utgör basen i den 
gröna strukturen tillsammans med ett visst inslag av 
vintergrönt såsom tuja, mahonia och vintergröna. 
Olika sorters rosor och lökväxter är vanligt före 

 
kommande. Kärleksört och hortensia är exempel på 
förekommande perenner.  

 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter C: 
• Omgärdning av buxbomshäckar 
• Grusade ytor 
• Smala nordsydliga grusgångar 
• Trädrad av knuthamlade lindar 
• Inramande kyrkogårdsmur 
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Kvarter C är visuellt framträdande längs landsvägen, men ramas in av de knuthamlade lindarna och de omgivande höga träden i trädgårdarna intill.  
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Kvarter D 
Kvarter D är ett mindre kvarter som har sin ut-
sträckning söder om kyrkan. Kyrkogårdsmuren till-
sammans med grusgången innanför bildar gräns i 
söder. De äldre träden i den angränsande trädgården 
bidrar till att skapa rumslighet. Breda grusgångar 
avgränsar kvarteret i väster och öster.  

Gravplatserna är regelbundet utlagda i nordsyd-
liga rader med smala grusgångar mellan varannan 
rad. Gravplatsernas storlek varierar, men flera har en 
långsträckt nordsydlig utbredning.  

Samtliga gravplatser har grusade ytor. Inom kvar-
teret finns två av kyrkogårdens få exempel på 
järnstaket. Med undantag av en stenram är övriga 
gravplatser omgärdade med buxbomshäck.  

En stor andel av gravplatserna är familjegravar 
med flera generationers gravvårdar. De äldsta vår-
darna härrör från senare delen av 1800-talet. Av 
dessa förekommer såväl höga och framträdande 
vårdar som mer anspråkslösa av diabas.  

Titlarna speglar variationen bland gravvårdarna 
väl. Lantbruksanknutna titlar såsom lantbrukaren, 
åboen och åbodottern samsas bland exempelvis 
kyrkovärden, vågmästaren och handlanden. Hushål-
lerskan är exempel på en av kyrkogårdens få kvinn-
liga yrkestitlar. Ovanlig är också den dubbla titeln 
Sonen Svenskamerikanaren. By- eller gårdsnamn 
anges relativt ofta.  

Kvarterets buxbomshäckar utgör grunden för 
den gröna strukturen. På en gravplats finns mur-
grönakullar. Relativt lågväxande, vintergröna buskar 
förekommer. Lökväxter såsom scilla, påsklilja och 
tulpan finns på ett tiotal gravplatser. Rosor är relativt 
vanligt förekommande, liksom perenner såsom kär-
leksört, aubretia och hortensia.  

 
Karaktärsdrag för kvarter D: 
• Omgärdning av buxbomshäckar 
• Grusade ytor 
• Smala, nordsydliga grusgångar 
• Inramande kyrkogårdsmur 
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Kvarter D har sin utsträckning söder om kyrkan. Liksom i övriga delar på gamla kyrkogården utgör bux-
bomshäckar och grusade ytor viktiga karaktärsdrag.  



 

30 | Glemminge kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Kvarter E 
Kvarter E omfattar det sydöstra hörnet av gamla 
kyrkogården. Kyrkogårdsmuren med grusgång inn-
anför avgränsar i söder och öster. De äldre fruktträ-
den i den angränsande trädgården ramar in. Den 
genomgående huvudgången kantad av knuthamlade 
lindar avgränsar i norr. I väster bildar grusgången 
gräns. Kyrkan utgör fond i nordväst. I kvarterets 
sydöstra hörn finns kyrkogårdens ekonomibyggnad 
och redskapsbod. Kvarteret utgör den södra delen 
av den äldsta kända utbredningen av kyrkogården.  

Gravplatserna är regelbundet utlagda i nordsyd-
liga rader. Smala grusgångar finns mellan varannan 
rad. Gravplatserna varierar i storlek, där vissa är 
relativt stora med en långsträckt nordsydlig utbred-
ning.  

Majoriteten av gravplatserna har omgärdande 
buxbomshäckar medan ett litet fåtal har stenram 
kring gravplatsen. Samtliga av dessa har grusade 
ytor. Inom ett mindre område i östra delen av kvar-
teret har omgärdningar kring gravplatser delvis tagits 
bort och ytskiktet av grus ersatts med gräs.  

Många av gravplatserna är familjegravar med 
flera generationers gravvårdar. I kvarteret finns även 
ett stort antal gravplatser som saknar gravvård, men 
där strukturen är bevarad tack vare buxbomsom-
gärdning och grusade ytor.  

I den centrala delen av kvarteret finns flera ål-
derdomliga gravvårdar. En av kyrkogårdens äldsta 
bevarade vård på trolig ursprunglig plats över åboar-
na Jöns Henriksson och Henrik Olsson samt deras 
hustru Hanna Jakobsdotter, som överlevde de båda 
männen. Gravstenen är av huggen marmor med 
rundad överkant och infälld medaljong av biskvi-
porslin föreställande Thorvaldsens Natten.  

Bland de äldre bevarade vårdarna inom kvarteret hör 
kors av huggen kalksten. På ett av korsen går årtalet 
1880 att utläsa, men på de övriga har inskriptionerna 
vittrat och är oläsliga.  

Från 1870-talet härrör två mindre, relativt an-
språkslösa vårdar av svart granit. Dessa ingår i en 
familjegrav och är resta över Håkan Jonsson och 
hustrun Gertrud Jeppsdotter och sonen Anders 
Håkansson. Bredvid varandra fin två gravstenar 
krönta av kors med infälld textplatta och biskvime-
daljong föreställande Ängel vid Meta. En gravvård 
med nygotiskt formspråk är rest år 1880 över barn-
morskan Elna Mårtensson. Vården har en infälld 
medaljong av biskviporslin föreställande Kristus. 
Inom kvarteret finns några exempel på högresta 
vårdar av ljusgrå granit med huggna växtslingor i 
jugendstil.  

Variationen i ålder och utformning av gravvårdar 
speglas även bland de skiftande titlar som förekom-
mer. I likhet med övriga delar av gamla kyrkogården 
förekommer ålderdomliga, traditionella titlar såsom 
åbodottern, hemmansägaren och lantbrukaren sida 
vid sida med moderna titlar som exempelvis kontrol-
lassistenten, fjärdingsman och handlanden. By- eller 
gårdsnamn anges även i relativt hög grad.  

Gravplatsernas buxbomshäckar utgör basen i 
kvarterets gröna struktur. Enstaka, spridda vinter-
gröna buskar sticker upp här och var, men överlag 
håller växtligheten en låg nivå. Olika sorters rosor, 
varav en del förhållandevis grova, förekommer på 
flera av gravplatserna. Kärleksört är en vanligt före-
kommande perenn, liksom hortensia.  

Vissa av de gravplatser som saknar gravvårdar 
har kvarstående växtlighet i form av t ex olika sorters 

rosor, påskliljor, narcisser, tulpaner, pioner och lilje-
konvalj.  

 
 

 
Karaktärsdrag för kvarter E:  
• Omgärdning av buxbomshäckar 
• Grusade ytor 
• Smala nordsydliga gångar 
• Trädrad av knuthamlade lindar 
• Inramande kyrkogårdsmur 
• Variation bland gravvårdarna, varav flera ålder-

domliga 
• Rik och varierad växtlighet 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Kvarter E syns på ett äldre, odaterat foto som hänger 
inne i kyrkan.  
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I kvarter E finns relativt många äldre bevarade gravvårdar sida vid sida med mer moderna vårdar. Växt-
ligheten i form av perenner och lökväxter är rik och varierad.  
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Nya kyrkogården 
Nya kyrkogården ligger i vägkorsningen mellan 
Trumlevägen och Tågarpsvägen. Området sluttar 
svagt mot söder. Nya kyrkogården omfattar fyra små 
kvarter samt minneslund och askgravplats.  

En vitputsad betongmur avtäckt med hällar av 
kalksten avgränsar mot gaturummet i väster och 
norr. En trädkrans av oxel är planterad innanför 
muren. Längs med trädkransen finns rabatter med 
friväxande buskage av bl a forsythia, fågelbär, try, 
spirea och schersmin. Denna avgränsas mot grav-
platserna av en klippt häck av avenbok.  

Södra sidan av nya kyrkogården avgränsas av ett 
nätstaket med en klippt häck av avenbok. Innanför 
finns en trädkrans av lind.  

I öster bildar en hög klippt häck av avenbok 
fond. En framträdande solitär blodbok står i blick-
fånget, flankerade av två vitoxlar som är planterade 
längs en nordsydlig gång belagd med kalksten. I 
gångens nordliga förlängning finns tre resta stenar 
som utgör rester av äldre bänkar. Detta ostliga om-
råde planerades ursprungligen som urnlund men är 
inte ianspråktaget. Det på 1940-talet avstyckade om-
rådet för nya kyrkogården omfattade även åkermar-
ken öster om det ianspråktagna området.  

Områdets yttre form med rundat hörn i nordväst 
avspeglar sig i gångsystem, häckar och gravplatsernas 
placering. Huvudgångsystemet följer formen av kyr-
kogårdens yttre gränser.  

I områdets södra del finns en servicestation med 
tillgång till vatten och redskap. I det sydöstra hörnet 
finns ett ekonomiområde inramat av rabatter och 
häckar. Här finns en äldre ekonomibyggnad och en 
kompostbassäng.  

 

Kvarter F m fl 
Kvarteren omfattar den västra delen av nya kyrko-
gården. Den östra delen är ännu inte ianspråktagen 
utan utgörs av sammanhängande gräsmatta.  

Längs norra sidans yttre rad ligger ett tjugotal 
gravplatser vända söderut ut mot huvudgången. 
Även den inre sidan av huvudgången kantas av ett 
tjugotal gravplatser vända in mot det centrala områ-
det. Gravplatserna har rygghäckar av avenbok och 
ligger parvis med avgränsande klippta häckar av 
avenbok eller i något fall idegran eller tuja. Gravra-
derna längst i öster är utlagda i nordsydlig riktning 
med rygghäckar av avenbok.  

Samtliga gravplatser har inramande stenram med 
grusade ytor. Vårdarna härrör främst från 1960-80-
talet och utgörs av i huvudsak av låga, rektangulära 
vårdar. Grå granit är det vanligaste materialet, men 
även svart och röd granit förekommer.  

I det sydvästra hörnet finns ett mindre område 
som omfattar två rader urngravar. Det rektangulära 
området avgränsas av klippta avenbokshäckar. Dessa 
gravplatser omgärdas av stenram och har grusade 
ytor. Vårdarna utgörs av liggande hällar.  

Trots att vårdarna härrör från senare delen av 
1900-talet förekommer såväl titlar som gårds- eller 
bynamn i relativt hög utsträckning. Titeln lantbruka-
ren förekommer sida vid sida med kommunalkamre-
ren, brunnsgrävaren och folkskolläraren.  

De klippta rygghäckarna av avenbok utgör vik-
tiga komponenter i den gröna strukturen i denna del 
av kyrkogården. Formklippta vintergröna buskar av 
bl a tuja, idegran eller buxbom är ofta parvis plante-
rade Lökväxter är vanligt förekommande på grav- 

 
 

 
platserna liksom perenner såsom vintergröna, 
funkia, hortensia och lavendel.  
 
 
 
 
Karaktärsdrag för kvarter F m fl: 
• Omgärdning av stenram 
• Grusade ytor 
• Rundade former möter raka linjer 
• Klippta häckar av avenbok bildar rumslig av-

gränsning 
• Öppna gräsytor i öster 
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Den nya kyrkogården präglas av rik och varierad grönska där de klippta avenbokshäckarna utgör stommen. 
Här möts raka och buktande former i ett samtida uttryck.  
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Minneslund och askgravplats 
Centralt i kyrkogårdens västra del ligger en min-
neslund och en askgravplats, sida vid sida.  

Minneslunden anlades år 1989. En klippt häck av 
avenbok avgränsar minneslunden som utgörs av en 
oregelbundet formad fyrhörning. Området består till 
största delen av gräsmatta. En stenlagd gång leder 
upp till minnesplatsen i det nordöstra hörnet. Den 
närmast halvcirkelformade minnesplatsen är sten-
lagd med en natursten med texten Minneslund i dess 
mitt. Intill finns en smyckningsplats i form av en 
rundad oxbärsbuske. Intill finns en ljusbärare av 
svart järnsmide. Den stensatta ytan ramas in av sex 
mindre träd av karagan tillsammans med formade 
klot av stefanandra som är planterade i en kullers-
tenslagd rabatt. En träbänk står vänd mot smyck-
ningsplats och kyrkan i bakgrunden.  

Askgravplatsen är anlagd år 2010 direkt norr om 
minneslunden. Det assymetriskt njurformade områ-
det ramas in av klippta häckar av avenbok och 
buskage av ölandstok. Ytan är täckt med singel, för-
utom en rak gång belagd med kalkstensplattor mel-
lan gravplatserna och en sittplats i öster. Gravplat-
serna är avdelade i kvadrater utlagda längs med eller 
inom en slinga av rostande järn, som för tankarna till 
järnvägsräls. Gravplatsytorna är fyllda med sjösten. I 
den östra, högst belägna delen, finns en träbänk intill 
ett vattenkonstverk. Ett prydnadskörsbärsträd är 
planterat invid.  

 
 
 
 
 
 

Karaktärsdrag för minneslund och askgravplats 
• Samtida uttryck 
• Rundade former 
• Stensatt eller grusad yta 
• Varierad växtlighet bidrar till rumslig avgräns-

ning 
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Minneslund och askgravplats ligger centralt men ändå väl avgränsade i den västra delen av nya kyrkogården.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden 
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 natur- och kulturhistoriska värdena.  
 

Karaktärsdrag 
Glemminge kyrkogård är uppdelad i två tydligt av-
läsbara delar, två generationer med skilda karaktärer.  

Den gamla delen av kyrkogården har en tradit-
ionell utformning med bevarad, enhetlig struktur av 
buxbomsingärdade och grusade gravplatser inom en 
tydlig kvartersindelning längs en tydlig mittaxel. 
Denna del är tydligt avgränsad av en murad kyrko-
gårdsmur. Dessa typiska beståndsdelar har sina röt-
ter i det sena 1800-talets kyrkogårdsideal.  

Den nya kyrkogården kombinerar en distinkt 
struktur i form av grusgångar och avenbokshäckar 
med varierade planteringar och öppna gräsytor. De-
taljerna underordnar sig helheten.  

 

 

Buxbomshäckar 
och grusade ytor 

Genomgående 
mittaxel kantad 
av knuthamlade 
lindar 

Omgärdande mur 
kring hela gamla 
kyrkogården 

Rätvinkligt 
och grusat 
gångsystem 

Rik och varierad 
växtlighet 

Framträdande 
solitär blodbok 

Avgränsande hög 
avenbokshäck 

Likåldrig träd-
krans av lind 

Likåldrig träd-
krans av oxel 

Inramande fri-
växande buskage 

Omgärdande mur 

Klippta häckar av 
avenbok 

Öppna gräsytor 

Buktande former 
i samtida uttryck 
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Kulturhistoriska värden 
Den äldsta delen av Glemminge kyrkogård har kon-
tinuitet på platsen åtminstone sedan 1100-talet och 
har som traditionsbärare ett symbolvärde. Många män-
niskor har ett förhållande till kyrkan och dess 
närmiljö, som ett sockencentrum med mycket lång 
kontinuitet.  

Kyrkan och kyrkogården har ett miljöskapande 
värde, centralt placerade i kyrkbyn längs den trafike-
rade väg 9. Landsvägen och dess omgivningar ingår i 
ett regionalt utpekat så kallat kulturmiljöstråk. 
Landsvägens sträckning genom byarna har mycket 
lång historisk kontinuitet och kan återfinnas på hi-
storiska kartor. 

Den gamla kyrkogårdens mycket enhetlig karak-
tär med buxbomshäckar, grusade ytor och knutham-
lade lindar tillsammans med den inramande kyrko-
gårdsmuren förstärker upplevelsevärdet. Miljön utgör 
sinnebilden av en skånsk lantkyrkogård.  

Kyrkogården rymmer stora socialhistoriska värden. 
Titlarna på kyrkogården berättar om vilka näringar 
som har präglat bygden under skilda perioder samti-
digt som de belyser både hur klass- och könstillhö-
righet varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Glemminges historia som socken i 
en central jordbruksbygd framträder mycket tydligt i 
det stora antal vårdar som bär titeln lantbrukare, i 
regel i kombination med hustru. Gårds- eller bytillhö-
righet anges ofta på dessa vårdar. Titeln hustru är 
den i särklass vanligast förekommande, och återfinns 
på drygt 150 vårdar i såväl äldre som yngre delar. 
Den anonyma titeln rymmer därmed en dold histo-
ria som bör uppmärksammas tydligare. Titeln stat-
karlen å Henriksfält är ett mer ovanligt exempel som 
representant för lantbruksarbetarna. Titlar med an-

knytning till hantverk såsom stenhuggaren, tegelmästaren 
och murarmästaren. Under slutet av 1800-talet ändras 
förutsättningarna något för kvinnor i och med att 
karriärmöjligheter öppnade sig, främst för personer 
ur de övre samhällsskikten, men så småningom för 
allt fler. Antalet kvinnliga yrkestitlar är mycket få på 
Glemminge kyrkogård, men de som förekommer är 
lärarinnan, sömmerskan, barnmorskan, hushållerskan och 
apotekare.  

Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 
förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället i stort. Omvandlingen i början av 
1900-talet när samhället Glemmingebro växte fram i 
anslutning till Glemminge kyrkby speglas på kyrko-
gården till exempel i titlar såsom stationskarl, banvakt 
kontrollassistent och mejerist. Typiska yrken under 1900-
talet såsom montör, svetsare och ingenjör finns represen-
terade. Värt att även beakta i sammanhanget är kyr-
kogårdens dolda historia; över de personer, oftast ur 
lägre samhällsskikt, vilka inte är synliga varken ge-
nom bevarade gravvårdar eller inskriptioner. 

Att kunna se – och uppleva - hur kyrkogården 
utformats under olika epoker är arkitekturhistoriskt 
värdefullt. Detta är knutet till gestaltningen både på ett 
övergripande plan och i detalj. Glemminge kyrko-
gård omfattar två olika delar med skilda karaktärer. 
Den gamla delen har en välbevarad struktur utlagd 
kring sekelskiftet 1900 efter en klassicerande möns-
terbild. Kyrkan och kyrkogårdens ordnade struktur 
är till stora delar samtida med varandra. Bland vår-
darna i de äldre kvarteren framträder en mångfald av 
former och material som speglar skiftande stilideal 
under senare delen av 1800-talet och början av 1900-
talet. Här finns även vårdar av museal karaktär. I den 
nya delen framträder istället en enhetlig struktur 

inramad av rik grönska, där de enskilda gravplatser-
na underordnar sig helheten. Här utgör de klippta 
avenbokhäckarna stommen i anläggningen.  

Gravplatsernas och vårdarnas variation vad gäller 
ålder, utformning, material och storlek utgör ett 
pedagogiskt värde där jämförelser kan låta sig göras. 
Större delen av kyrkogårdens gravvårdar har inte så 
stora enskilda värden att de kan anses vara ovärder-
liga. Det är framförallt tillsammans som gravvårdar-
na bidrar till kyrkogården som en värdefull kultur-
miljö. Att mångfalden i gravvårdarna bevaras, både 
storslagna och anspråkslösa, för sina titlar likväl som 
för sin utformning är viktigt för att kyrkogården 
skall spegla en tidigare samhällsstruktur. 

Det gröna kulturarvet är särskilt rikt represente-
rat på Glemminge kyrkogård genom den varierade 
växtligheten i form av häckar och olika sorters pe-
renner, rosor och lökväxter.  
 

 
Äldre gravvårdar i kvarter E.  
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Biologiska värden 
Glemminge kyrkogård och by ligger i ett fullåker-
slandskap och fungerar därmed som en välkommen 
tillflyktsort för många djur och växter. Ca 500 m 
sydost om kyrkogården ligger ett riksintresse för 
naturvård kallat Södra Hörupsåsen. Närheten till 
naturområdet bidrar till att förstärka kyrkogårdens 
naturvärden genom tillskott och utbyte av arter. 
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Glemminge kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga fladdermus-
arter är fridlysta och är upptagna i Artskyddsförord-
ningen. 

Alléerna av lind på kyrkogården är biologiskt 
värdefulla då många av dem är hålträd. Ofta är hålen 
svåra att få syn på från marken då de är uppåtriktade, 
eftersom de i regel tillkommit i sågytor i den ham-
lade kronan. Lågt hamlade träd utgör sällan någon 
risk även om de är ihåliga, då de inte har något stort 
vindfång i den hamlade kronan och ingen lång 
hävarm i och med den korta stammen. De ihåliga 
trädens värde för många hotade insekter, liksom för 
fladdermöss och fåglar, kan inte nog understrykas. 

Den rödlistade arten grynig dagglavVU noterades 
växa på fyra av nya kyrkogårdens kransträd, varav tre 
lindar och en oxel. Den rödlistade arten kalk-
vägglavNT växer med ett fåtal bålar på kyrkan och på 
täckstenen till kyrkogårdsmuren. Den tidigare rödlis-
tade mossan alléskruvmossa noterades från stamba-
sen av en oxel, där den gynnas av uppvirvlat mine-

ralrikt damm från grusgångarna. Rödlistade arter 
utses av en expertkommitté på Artdatabanken och 
utgörs främst av hotade och nära hotade arter. 
Signalarten guldlockmossa växer på muren till nya 
kyrkogården och med mindre förekomst på enstaka 
oxel. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter 
som är indikatorer på miljöer där man kan förvänta 
sig att finna rödlistade arter.  

Ett träd är registrerat som skyddsvärt i Åtgärds-
programmet för skyddsvärda träd 2009. Det var ett 
gammalt gullregn som numera är borta. Inga av 
övriga träd uppnår Naturvårdsverkets kriterier för 
att klassas som skyddsvärda.  

Alléerna av lind på gamla kyrkogården kan om-
fattas av det generella biotopskyddet i miljöbalken. 
Trädkransen av lind och oxel på nya kyrkogården 
kan också omfattas av biotopskyddet, då de kan 
klassas som allé.  

 
 

 
  

Träd med stamhål är viktiga för flertalet hålhäckande 
fågelarter. Fladdermöss använder hålträden främst för 
dagvila men kan ibland övervintra i dem. Många hotade 
insektsarter är helt beroende av den kompostliknande 
mulm som kan bildas i de ihåliga stammarna.  
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Riktlinjer för vård- och underhåll 
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-
ar. De kan också förstöras genom många små för-
ändringar som sker löpande under en längre tid. För 
att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-
das och underhållas löpande. Följande riktlinjer är 
formulerade med utgångspunkt av kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden Tillämpningen av riktlinjerna 
måste ske med utgångspunkt från såväl värdebe-
skrivning samt kyrkogårdens beskrivning.  

Rekommendationerna är översiktliga och syftar 
till att bevara kyrkogårdens övergripande värden. De 
delar som inte är utpekade är inte ointressanta utan 
har alla sitt unika betydelse i en större helhet. De 
bevarandeområden som pekas ut är dock karaktärist-
iska och särskilt viktiga att bevara ur denna syn-
punkt. En del områden bevarar strukturer från 
gamla aktiviteter, äldre planläggning eller särskilda 
gravmonument. Andra delar är viktiga att bevara 
som huvudstråk, där många passerar, men också för 
att de har särskilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa 
kyrkogården i det skick den är eller att återskapa 
förlorade delar. Kyrkogården måste vara en levande 
miljö och kunna användas inom vissa ramar för att 
bevara ett levande kulturarv.  

 
 
 
 
 
 

Obs! 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 
växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-
häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 
åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 
Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 
ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-
sökan i dessa fall.  
 

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll 
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 
kyrkogårdenens historik. Riktlinjer bör vara vård- 
och underhållplanens beskrivningar.  
 

Särskilda riktlinjer för vård och underhåll 
Genom kartbilden på nästa sida anges vård och un-
derhållsnivån för specifika delar av kyrkogården. 
Vårdbehoven delas in i tre kategorier;  
 
■ Områden eller element med högt kulturhisto-

riskt värde som bör bevaras i sin helhet.   
■ Strukturer som är viktiga att bevara. 
■ Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär.   
 
De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del 
områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter, 
äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 

Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 
där många passerar, men också för att de har sär-
skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 
i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 
Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 
kulturarv.  

De delar som inte är utpekade i kartan är inte 
ointressanta utan har alla sin unika betydelse i en 
större helhet.  

 
 

Områden eller element med högt kulturhi-
storiskt värde  
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande.  
I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 
� Områdets strukturer, ytmaterial, gravvårdar, 

kringgärdningar och växtmaterial mm ska vårdas 
och underhållas regelbundet för att bevaras i sin 
helhet.  

� Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-
punkt för en övergripande bevarandeplan inom 
respektive område.  
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Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-
ningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i 
gravplatser.  
 
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar ska bevaras.  
� De gångar eller anläggningar som markeras som 

kulturhistoriskt värdefulla ska bevaras vad gäller 
material, storlek och utsträckning.  

 

Områden med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  
� Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

växtlighet bör vårdas och bevaras.  
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett 

representativt urval av gravvårdar eller gravvår-
dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut.  

 
 
� Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 

gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 
tomma. 

� Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 
inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-
delse för värdet kan återanvändas om de slipas 
om och ska då markeras med en omarbetnings-
symbol.  
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisar 
till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 
yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vård-
åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-
malt underhåll är tillståndspliktigt liksom flytt-
ning eller borttagning av kulturhistoriskt värde-
fulla gravvårdar.  

� Texter och inskriptioner bör förtydligas vid be-
hov och rengöras för att inte vårdarnas pedago-
giska värde ska förloras.  

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

� Ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravvår-
dar presenterat i särskild bilaga.  
 

Växtlighet 
� Växtlighet 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 få stå kvar på gravplatserna även se-
dan de har återlämnats. Äldre eller unika växter 
samt växter med höga biologiska värden kan 
finnas på samtliga delar av kyrkogården. Vid be-
hov kan de behöva flyttas och föryngras på an-
nan plats på kyrkogården.  

� För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

� Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

� Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  
 

Träd 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

Glemminge kyrkogårds alléer och trädkrans av 
gammal hamlad lind omfattas troligen av biotop-
skyddet i miljöbalken. I Rapporten Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 
finns de mål och åtgärder som särskilt gäller för 
Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-
kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

� Beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 
och används normalt i arbetet med dessa träd 
från och med 2012.  

� I majoriteten av all nyplantering används det 
eller de trädslag som är mest värdebärande och 
typiskt för traktens kulturlandskap.  

� Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 
framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 
70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 

Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
 
� Med hänsyn till kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen inne i murar bör renovering av 
kallmurar ske under juni till augusti. Man bör 
dock vara observant på eventuella häckande fåg-
lar i murarna under denna tid. 

� Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under september till och med november månad. 
Åtgärder som berör häckar kan utföras under 
större del av året, men sommarmånaderna maj, 
juni och juli bör undvikas. 

� Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 
Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 
störs inte några igelkottar.  
 

Undvik att belägga grusgångar med asfalt, krossten 
eller annan hårdgörning. Det är vanligt att solitärbin 
och andra insekter anlägger bon i kyrkogårdens 
grusgångar och är något som pågått under mycket 
lång tid. 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens 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.  
 

Mur 
Muren runt gamla kyrkogården har i varierande grad 
synliga skador i form av sprickor och nedfallen puts 
längs hela sträckningen. Flera av de täckande ce-
mentplattorna vittrar och är trasiga. Skador finns i 
anslutning till de musealt uppställda gravhällarna 
utmed norra muren.  

Även muren kring nya kyrkogården är i behov av 
översyn då sprickbildning konstaterades på flera 
ställen.  

 
• Ett åtgärdsprogram för restaurering av muren 

bör tas fram av tekniskt sakkunnig. När restau-
rering blir aktuell bör detta göras med tradition-
ella metoder och material. Vad gäller muren 
kring nya kyrkogården bör samma material som 
befintligt användas i så hög utsträckning som 
möjligt.  

Grindar 
Järngrindarna är i förhållandevis gott skick, men en 
allmän översyn bör göras. Rostskyddsbehandling 
och ommålning kan behövas. Grindarnas funktion-
alitet ses över och åtgärdas vid behov.  
 
• Översyn av grindarna, justering vid behov.  

• Eventuellt rostskyddsbehandling och ommål-
ning. 

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av grus, och är 
i stort sett i bra skick.  
 
• 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.  

Gravplatser 
Gravplatsernas häckar, grusade ytor och rika växtlig-
het utgör ett tydligt karaktärsdrag för gamla kyrko-
gården, omfattande kvarter A, B, C, D och E. 
 
• Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

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

• Låt buxbomshäckarna bibehålla nuvarande höjd 
och bredd.  

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

• Inventera och föröka befintliga lökväxter och 
perenner för att säkerställa mångfalden av arter 
även i framtiden.  

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

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.  

De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör 
få stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt 
bevaras eventuella samband, främst i form av de 
familjeförhållanden, som kan finnas med de omgi-
vande gravvårdarna. Det förekommer enstaka ned-
lagda eller lutande gravvårdar. Musealt uppställda 
gravhällar i varierande skick, finns längs norra muren 
och omkring ekonomibyggnaden.  
 
• 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.   

• Översyn av de uppställda gravhällarna bör gö-
ras. Cementen kring hällarna bör tas bort.  

Ekonomibyggnader 
Samtliga ekonomibyggnader på såväl gamla som nya 
kyrkogården är i behov av översyn. Tegeltaket på 
den gamla ekonomibyggnaden uppvisar svackor 
längs östra takfallet. Mur och puts är behov av över-
syn. Färgen flagar på snickerierna på samtliga bygg-
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nader. Det mindre avträdeshuset är helt och hållet 
överväxt av rådhusvin.  
 
• Översyn och lagning av tak. Plocka ner och 

återanvänd befintligt taktegel.  
• Översyn och lagning av murar.  
• Målning och ev renovering av snickerier.  
• Röj och gallra försiktigt bland rådhusvinet.  

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. Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 
värden på spel som är svåra att omvandla till siffror. 

Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgärder 
i trädvårdsplanen från 2012. Samtliga lindar på 
gamla kyrkogården hamlas med 3-4 års intervall.  

Alléernas träd på gamla kyrkogården och träd-
kransens träd på nya kyrkogården omfattas troligen 
av biotopskydd. Inga av de kvarstående träden är 
registrerade som skyddsvärda i Åtgärdsprogrammet 
för skyddsvärda träd.  

Det är vanligt med oro över gamla träd på kyr-
kogårdar, särskilt om de är ihåliga. Arborister med 
lång yrkeserfarenhet har dock konstaterat att träd 
som har ihåligheter är stormfasta i de flesta fall. Upp 
till 70 % av stammen kan vara murken eller försvun-
nen och trädet är ändå stabilt. Hamlade träd har 
mindre krona och därmed starkt begränsat vindfång, 
samt kortare stam än fritt växande träd, vilket med-
för att träden är betydligt säkrare. Så länge träden 
hålls under god uppsikt och regelbundna insatser 

görs, finns det ingen anledning att ha bråttom och 
att göra snabba åtgärder.  

Återplantera inte direkt i enstaka luckor efter ut-
gångna träd utan vänta tills det finns gott om plats så 
de nya träden får en så bra start som möjligt. I prak-
tiken innebär det att man väntar med återplantering 
tills en hel sträcka saknar träd eller tills det finns 
stora luckor på jämna avstånd. Vänta ut träden, det 
kan handla om 10–30 år eller mer, det gör inget om 
det finns luckor i allé och trädkrans. Det specifika 
upplevelsevärdet som skapas av träd i rad kan kvar-
stå länge, även om flera träd saknas. Samtidigt be-
hålls höga naturvärden och de befintliga arterna ges 
möjlighet till spridning så att de kan finnas kvar på 
kyrkogården även i framtiden. 

Växt- och djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  

Det bästa sättet att behålla Glemminge kyrko-
gårds värde som en oas för djurlivet är att värna om 
de äldre träden så länge det är möjligt. När ett gam-
malt träd till sist måste tas bort är det av stort värde 
för insektslivet om man sparar delar av stammen och 
lägger dem i en permanent vedsamling eller en så 
kallad faunadepå, gärna på solbelyst plats. Depån 
fylls på någon enstaka gång, men får annars ligga 
ostörd till gagn för skalbaggar och andra småkryp. 
Sätt gärna ut en skylt som informerar besökarna om 
att faunadepån finns till för att gynna vedlevande 
insekter. 

För att även i planteringar gynna fjärilar och 
andra nektar- och pollensökande insekter, plantera 
gärna blommor som doftar och med klara färger.  

Ofta är de arter som har blomställning i flock el-
ler klase intressanta för insekterna. Bra blomväxter 
för fjärilar är exempelvis kärleksört, rosenflockel, röd 
solhatt, fackelblomster, rosenspirea, lavendel och 
rosenbuddleja. 

Många hålhäckande fåglar gynnas av att man sät-
ter upp fågelholkar. Främst är det svartvit flugsnap-
pare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som accep-
terar den konstgjorda boplatsen. Undvik att spika i 
träden, häng istället upp holken med plastklädd stål-
tråd kring en gren. 

Gräsytorna på Glemminge kyrkogårdar är mått-
ligt näringspåverkade och det bör gå bra att genom 
utmagring få in fler vilda blommande örter som ger 
kyrkogården större mångfald. Blommande gräsmat-
tor lockar fler insekter vilket lockar fler fåglar; livs-
miljön blir artrikare i flera nivåer. Utmagring sker 
genom att direkt bära bort allt gräsklipp och samti-
digt undvika att tillföra näring. Efter några år börjar 
man se större artrikedom. 
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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. 

Kyrkogårdsmur Kontinuerlig tillsyn och 
kontroll, besiktigas 
vartannat år. Vid skador 
tillkallas teknisk sakkun-
nig. Oönskad vegetation 
som fröskott från träd 
och buskar tas kontinu-
erligt bort för hand. 

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.   
Borttagning av vattskott 
på lindarna. Se träd-
vårdsplan för åtgärder. 

Buxbomshäck Beskärs varje eller 
vartannat år i augusti-
september. Grundgöds-
las på våren (pelletterad 
hönsgödsel eller kom-
posterad kogödsel). 
Buxbomshäckar kring 
gravplatser kompletteras 
vid behov. För att öka 
möjligheten att säker-
ställa kyrkogårdens 
buxbomsbestånd bör 
egen sticklingsförökning 
påbörjas. 

Avenbokshäck Beskärs under perioden 
juli–september. Grund-
gödsla på våren med 
t.ex. pelletterad höns-
gödsel. Höstgödsla ev 
med PK-gödsel (fosfor 
och kalium) i september.   
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Målsättning och utveckling 
Löderups församling har formulerat följande punk-
ter för sitt målsättnings- och utvecklingsarbete på 
Glemminge kyrkogård.  
 
Tillmötesgå samhällets olika begravningstren-
der, nya som gamla, genom att:  
- På Glemminge nya kyrkogård finns stora ytor av 

ny och oanvänd gravmark för såväl urnor som 
kistor. På nya kyrkogården finns även en min-
neslund och en askgravplats som används i hög 
grad men har stor kapacitet. Trenden just nu är 
att askgravplatsen ökar med 3-4 platser per år 
medan kist- och urngravar knappt efterfrågas 
alls.  

- På gamla kyrkogården finns stora ytor av åter-
lämnad gravmark. Antingen återupplåter man 
dessa som urngravar p g a dålig framkomlighet, 
eller så stänger man successivt kvarteren runt 
kyrkan och låter gravarna somna in till en ”kyr-
kogård” av parkkaraktär med bibehållen struk-
tur av buxbom, hamlade lindar och rosor. Väljer 
man det senare alternativet så blir den gamla de-
len en ”kyrkogård” medan den nya delen blir en 
”begravningsplats”.  
 

Bevara och utveckla kyrkogården som en grön 
kulturmiljö, bland annat genom att: 
- På gamla kyrkogården bör buxbomskvarteren i 

hög grad bevaras då det är dessa som gör kyr-
kogården så unik. Detta tillsammans med de 
vackert knuthamlade lindarna som står i kyrko-
gårdens östra respektive västra axel.  

- På gamla kyrkogården ska helst inte mer gräs sås 
in. Där vi för framkomlighetens skull vill bredda 

gångar bör detta ske med grusyta som liknar öv-
riga grusgångar.  

- Kyrkogårdens murar och grindar måste under-
hållas.  

- En stor del av kyrkogårdens djurliv bor och 
hittar föda i gravarnas växter eller i kyrkogår-
dens häckar och trädkrans. Genom att bevara 
och sköta trädkransen samt bevara en mångfald 
av barrväxter, rosor och häckar på gravar och på 
övriga ytor så kan vi även behålla ett rikt djurliv. 

- Skötselintensiteten kan underlättas genom att vi 
lägger ordentligt med singel på fler av de gravar 
som idag är rena jordgravar. Vissa återlämnade 
gravar kan göras om till blomsterrabatter med 
rosor och marktäckande perenner eller med 
krypande marktäckande buskar. 

 
Öka tillgängligheten på kyrkogården genom att:  
- På gamla kyrkogården kan tillgängligheten för-

bättras genom att man försiktigt öppnar några 
enstaka bredare gångstråk på några enstaka plat-
ser. Idag får man inte in en skottkärra och än 
mindre en rullator in i gravkvarteren. Detta kan 
göras utan att man rör större delen av de bux-
bomskvarter som vi behöver bevara för kyrko-
gårdens karaktär. 
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