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Inledning
Vård- och underhållsplan för Maglarps gamla kyr-
kogård är utförd av Regionmuseet Kristianstad/
Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Hammar-
lövs församling. Fältarbetet med påföljande rap-
portskrivning utfördes under hösten 2015 samt 
våren-sommaren 2016. Inventering samt rapport-
skrivning har utförts av antikvarierna Hanna Cöster 
och Cissela Olsson samt biolog Tony Svensson. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna fi nns ett lag-
stadgat krav på en vård och underhållsplan. Riktlin-
jerna anger vissa krav på hur vård- och underhålls-
planerna ska utformas:

 ; Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-
gravningsplatser ansvarar för att en vård- och 
underhållsplan fi nns.

 ; 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.

Fastighetsuppgifter

Objekt   Maglarps gamla kyrkogård
Fastighetsbeteckning  Maglarp 22:3
Socken   Maglarp
Kommun   Trelleborg
Stift    Lund
Landskap/Län  Skåne
Fastighetsförvaltare  Hammarlövs församling

Kyrkogården består av tre kvarter och en minneslund. 
Kyrkogården har totalt 75 gravplatser. Av dessa är 48 kistgravplatser och 27 ask-
gravplatser. 
Antalet gravskötselavtal uppgår i dagsläget till 29. Det finns ca 40 tillgängliga gravplatser. 

Mål och syfte
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 
kapitel som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 
underhållsplanen har utformats i enlighet med Kul-
turmiljölagen och de föreskrifter som fi nns för 4 
kapitlet samt gällande direktiv från Lund stift och 
Länsstyrelsen i Skåne.

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-
planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga till 
grund för kyrkogårdsförvaltningens planering och 
skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-
dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-
hållsplanen ska:

 ; Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 
de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-
vecklas.

 ; Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-
valtningen som länsstyrelsen underlättas.

 ; Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 
vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar.

 ; De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-
sökare och allmänheten tydliggöras.
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Metod
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, samt annan tillgänglig 
litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten 
Bodarps kyrkogård med omgivande yttre mur. I det-
ta område har gångsystem, gravkvarter, gravplatser 
och gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats 
och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva 
kyrkogårdens karaktär.

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden formulerats. Vård- och under-
hållsplanen redogör också för aktuella 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
Maglarp ingår i riksintresse för kulturmiljövård, om-
råde M:K136 Fuglie-Mellan-Grevie - Skåre. Områ-
det utgörs av en centralbygd med det av jordbruks-
skiftena präglade slättlandskapet Söderslätt med 
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuiet 
samt för Sverige unik koncentration av tätt liggande 
kyrkbyar av åtminstone medeltida ursprung som väl 
speglar kyrkobyggnadskonstens stilideal under tiden 
medeltid till 1900-tal.

Maglarp ingår även tillsammans med fl era byar som 
en värdefull kulturmiljö i det regionala kulturmil-
jöprogrammet. Området heter Skegrie-Fuglie-Ham-
marlöv-V Tommarp-V Vemmerlöv och utgör en 
del av Söderslätt som i norr övergår i det skånska 
backlandskapet. Här kan kulturlandskapets utveck-
ling från förhistorisk till modern tid utläsas utifrån 
mångfalden av fornlämningar, kyrkor, byar och det 
av skiftet skapade landskapet. Socknarna är små till 
ytan och ligger mycket tätt vilket tyder på omfattan-
de befolkning vid tiden för kristendomens införan-
de. Befolkningsökningen under 1800-talet medför-
de att många av de medeltida kyrkorna byggdes om 
eller till. I vissa fall, t ex i Maglarp, byggdes en ny 
kyrka. 

Kustremsan ingår i ett kulturmiljöstråk, den så 
kallade Per-Albinlinjen, en försvarslinje längs hela 
Skånes kust som började byggas år 1939. 

Byns marker utmed kuststräckan ingår i riksin-
tresse för naturvård, Fredshög-Stavstensudde 
(NRO12035). Inom de öppna strandängarna fi nns 
geovetenskapligt intressanta kalkblottningar och den 
tydligt markerade strandvallen, Litorinavallen. Bland 
förekommande växtarter fi nns bland annat fridlysta 
arter av exempelvis orkidéer. Området är även bety-
delsefullt för övervintring och rastlokal, men även 
som häckningslokal för sjöfågel och vadare. 

Området för Maglarps historiska bytomt, ut-
ifrån  1770 års karta, är registrerad fornlämning 
Maglarp  14:1 och skyddas enligt Kulturmiljölagens 
2 kap. Området omfattar hela kyrkogården. Närom-
rådet är rikt på fornlämningar, vars mångfald visar 
på ett kontinuerligt nyttjande av landskapet. 

Utdrag ur fornminnesregistret, Fornsök. Blå områden markerar kända forn- eller kulturlämningar. Det skrafferade området 
visar avgränsningen för riksintresseområdet för kulturmiljövård, Fuglie-Mellan-Grevie-Skåre. 
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Kulturmiljölagen (1988:950) 
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-
gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kul-
turminne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan till-
stånd från länsstyrelsen. Detta gäller även 
vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-
ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet.

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, 
portaler eller andra fasta anordningar samt 
större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Länsstyrelsen ger 
besked om vad som behöver tillståndsprö-
vas. Enskilda gravanordningar såsom grav-
vårdar, staket eller stenramar har ett skydd 
såsom en del av kyrkogårdens helhet och 
karaktär. 

Inom fornlämningsområdena är alla in-
grepp i mark utöver den normala gravgräv-
ningen tillståndspliktiga då de kan beröra 
under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen. 

Plan- och bygglagen (PBL)
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska under-
hållas så att de särskilda värdena bevaras. 
Ändring och flyttning av en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör beva-
ras på grund av byggnadens eller bebyggel-
sens kulturhistoriska värde. Planläggning 
och bygglov handläggs av kommunen och 
ska ske med hänsyn till byggnadens kul-
turhistoriska värden så att dessa skyddas. 
De kulturhistoriska värdena ska säkerstäl-
las 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 
bevaras. Byggnader är då märkta med ett q 
eller k i planen. Även träd och andra land-
skapselement kan vara skyddade. 

Lagskydd och regelverk för kultur- och naturmiljö

Miljöbalken (1998:808)
Riksintressen för natur- och kulturmiljö-
vård regleras genom miljöbalken och finns 
för att skydda och värna om att Sveriges 
mark, vatten och fysiska miljö används på 
ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden av 
riksintresse för kulturmiljö- eller naturvård 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada natur- eller kulturmiljön. En miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, kan vara nödvän-
dig för att klargöra hur planerade åtgärder 
påverkar natur- eller kulturmiljön i området. 

Bestämmelser om biotopskydd finns i 7 
kap 11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd en-
ligt miljöbalken m.m. På kyrkogårdar är det 
oftast  alléer som omfattas av det generella 
biotopskyddet.

I de fall där det finns fridlysta arter på 
kyrkogården 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, grod- och kräldjur är djurgrupper 
som är vanliga på kyrkogårdar. Samtliga ar-
ter av fladdermöss, grodor, paddor, ormar, 
ödlor och vattensalamandrar är fridlysta i 
Sverige.
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Kulturhistorisk bakgrund
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Källor
Kyrkogårdens utbredning och förhållande till om-
givningarna kan följas i äldre kartmaterial över Mag-
larps by. Detta fi nns tillgängligt via Lantmäteriets 
söktjänst Historiska kartor. 

Fotografi er från tidigt 1900-tal och senare kom-
pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
fi nns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via databasen 
Carlotta vid Kulturen i Lund, Folklivsarkivet i Lund, 
samt Regionmuseets arkiv. 

 

Maglarps socken och kyrka
Maglarps socken är belägen i Skytts härad, på Sö-
derslätt i västra delen av Trelleborgs kommun. 
Landskapet är öppet och utgörs av storskalig, fl ack 
fullåkersbygd med spridda gårdar och kyrkbyar. 

Till följd av gynnsamt klimat och odlingsför-
hållanden har området tidigt varit attraktivt för bo-
sättning, vilket en mängd fornlämningar vittnar om, 
även om det rationella jordbruket har medfört att 
en mängd fornlämningar skadats eller odlats bort. 
Kring Bodarp, Hammarlöv och Skegrie fi nns en 
koncentration av bevarade, väl synliga megalitgravar 
såsom exempelvis långdösar och gånggrifter från 
yngre stenåldern. 

Med en kraftig befolkningsökning under viking-
atiden med bland annat förbättringar inom jord-
bruket skedde en omfattande bybildning om kring 
1000-talet. Bynamn med efterleden –torp, som i 
Maglarps fall utvecklats till –arp, anses härröra från 
denna tid. Bynamnet Maglarp förekommer första 
gången i skrift år 1334 då det skrivs Maklaethorp. 

De små socknarna i trakten ligger tätt. Under 
1100-1200-talet byggs ett stort antal sockenkyrkor 
i området. 

Utmed kusten ligger det gamla fi skeläget Skåre 
som antagligen användes redan under medeltiden. 
Här fi nns också de så kallade Skåre skansar, en skan-
sanläggning bestående av en vall med fyra utskjutan-
de bastioner. Runt skansarna löper vallgravar. An-
läggningen började troligen uppföras på 1600-talet 
och byggdes ut ytterligare under 1700-talet. Under 
andra världskriget anlades bunkrar kring skansarna. 

Maglarps gamla kyrka utgör en av Skånes äldsta 
tegelkyrkor. Den är troligen uppförd omkring 1200. 
Vid restaureringsarbeten på 1970-talet konstatera-
des att tegelkyrkan kan ha haft en föregångare av trä. 
Tegelkyrkan består av absid, kor och långhus samt 
ett brett västtorn. Under 1300-talet välvdes kyrkan 
invändigt och dekorerades med kalkmålningar. Det 
ursprungliga huvudaltaret är bevarat liksom rester 
av två sidoaltare vid triumfbågsmuren. 

Under 1870-talet bedömdes Maglarps kyrka 
vara i dåligt skick och alltför trång för en växande 
befolkning. Ritningar upprättades och omarbetades 
men byggnationen blev alltför kostsam. Dessutom 
var församlingen oenig ifråga om den nya kyrkans 
placering. Den gamla kyrkplatsen ansågs alltför 
ocentral sedan enskiftet hade genomförts med ut-
fl yttade gårdar som följd. Under 1900-talets första 
år upprättades nya ritningar och den nya kyrkplatsen 
fastställdes sydväst om byn, halvvägs ner till havet. 
Den nya kyrkan i nygotisk stil började byggas år 
1907 och stod färdig år 1909. Under första världskri-
get kom den gamla kyrkan att återigen användas, då 
det var bränslebrist och den gamla kyrkobyggnaden 
var billigare att värma upp.. Redan under 1930-talet 

väcktes den segdragna frågan om församlingens be-
hov av två kyrkor. År 1966 inkommer Hammarlövs 
församling med en rivningsansökan till länsstyrelsen, 
men det kom att dröja till år 2007 innan rivningen 
genomfördes. Maglarps gamla kyrka togs åter i bruk 
år 1971.

Maglarp uppgick år 2002 i Hammarlövs försam-
ling.

Motstående sida: Del av 1773 års laga delning av Maglarps bys gatumark. 

Maglarps nya kyrka revs år 2007.
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Kyrkogårdens historik
Maglarps kyrka och kyrkogård är schematiskt utri-
tade på den äldsta kartan över Maglarps by, en geo-
metrisk avmätning från år 1700. Kyrkan ligger mitt 
i byn, omgiven av en klunga av ett trettiotal gårdar 
med åkrar och ängsmark runt omkring. 

På 1773 års karta, upprättad i samband med laga 
delning, framträder byns struktur tydligare. I nord-
västlig riktning passerar landsvägen genom byn. De 
kringbyggda gårdarna ligger tätt intill varandra och 
i södra änden av byn fi nns en väderkvarn. Kyrkan 
med omgivande, nästintill kvadratisk kyrkogård är 
inhägnad, troligen av en mur. Det sydvästra hörnet 
har en trubbigt avskuren form. Gårdarna 21, 22 och 
24 ligger alldeles intill kyrkogården, liksom ett gate-
hus i nordvästra hörnet. 

Nya fastigheter med rektangulära former och raka 
gränser skapas. De nya vägarna ut till de nya tomter-
na får raka sträckningar i motsats till det äldre, svagt 
buktande vägnätet.

Vid sockenstämman 24 maj år 1857 tas frågan 
upp om behovet av en utvidgad kyrkogård. Dels är 
det trångt om plats på den befi ntliga kyrkogården, 
dels fi nns behov av att jämna till jordytan eftersom 
den hade höjts upp mot kyrkans väggar. Samma år 
påbörjas en lantmäteriförrättning.  Avsöndringen 

I samband med att ett enskifte påbörjas år 1811 
upprättas en karta som visar att kyrkogården fort-
farande har sin kvadratiska form. En utritad rak väg 
mellan nuvarande Maglarpsvägen och kyrkan anty-
der att öppningen in till kyrkogården fi nns längs väs-
tra sidan. Av den tidigare relativt stora byn Maglarp 
fi nns nu endast en handfull gårdar kvar, tillsammans 
med kyrkan. Många gårdar fl yttas från klungan ut till 
tidigare obebyggda marker. Bland annat fl yttas går-
den som tidigare låg alldeles norr om kyrkogården. 

Geometrisk avmätning, år 1700.Kyrkan ligger mitt i byn 
omgiven av tätt liggande gårdar. 

Enskifte, år 1811.Som en följd av enskiftet glesas byn ut betydligt i början av 1800-talet.
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görs norrut till sockenvägen, på mark som tillhör 
annexhemmanet nr 22. Gården ligger fram till en-
skiftets genomförande inom detta område, men är 
nu utfl yttad till en annan tomt. Marken brukas som 
åker. 

Mellan kyrkbyn och kusten, utmed en av de vid skif-
tet nyanlagda vägarna uppförs Maglarps nya kyrka år 
1907. En helt ny kyrkogård tas därmed i bruk. Hä-
radskartan från 1910-talet visar ett nästan helt och 
hållet uppodlat landskap med utspridda gårdar. 

Fotografi er från tiden kring sekelskiftet 1900 visar 
gravplatser inom en struktur av inramande av rela-
tivt höga, klippta häckar av någon lövfällande sort, 
antagligen liguster. Här och var skymtar kuddar av 
murgröna och silverarv, liksom rosor. 

Avsöndring, år 1857. Kartan visar att kyrkogården utvid-
gades norrut till sockenvägen. 

Häradskartan, 1910-talet. Maglarps nya kyrka är nu uppförd sydväst om Maglarps kyrkby.
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Bilder från 1920-talet visar en smått vildvuxen och 
lummig kyrkogård omgiven av en trädkrans. Hög-
växta blommande buskar brer ut sig och bland re-
lativt höga, oklippta häckar av trolig liguster. Stora 
partier av puts har trillat av kyrkans fasad, vilket ty-
der på ett eftersatt underhåll. Vid den här tiden är 
Maglarps nya kyrka i bruk som sockenkyrka. 

Någon gång under 1920- eller 1930-talet ersätts 
de inramande ligusterhäckarna av låga och smala 
häckar av klippt buxbom. Kullar av murgröna till-

sammans med en uppvuxen trädkrans utgör viktiga 
komponenter. På fl era gravplatser fi nns nyplantera-
de vintergröna buskar., ofta placerade vid gravplat-
sernas nedre hörn Enstaka järnstaket och stenramar 
fi nns här och var. 

Successivt under senare delen av 1900-talet sås 
fl era av de sydöstligaste gravplatserna igen och den 
öppna sammanhängande gräsytan i öster tillkom-
mer. 

Häckarna är relativt höga och en varierad växtlighet kan anas. Kulturmiljöbild, okänt datum, okänd fotograf. Träd ramar in kyrkogården. Kulturmiljöbild, okänt datum, 
okänd fotograf.
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Silhuetten av de knotiga hästkastanjerna framträder tydligt. Kulturmiljöbild, Evald 
Gustafsson, år 1971.

Kulturmiljöbild, Sven Brandel, år 1924. Trädkransen tillsammans med strikt klippta buxbomshäckar, murgrönakullar och vintergröna 
buskar bildar en grön miljö. Kulturmiljöbild, Holger Arbman, år 1938.

Gräsinsådda ytor är ett nytt inslag i östra delen. Regionmuseets arkiv, okänd fotograf okänt 
årtal. 
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Beskrivning av kyrkogården
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Omgivningar
Maglarps kyrka och kyrkogård ligger i mitt i den ut-
glesade kyrkbyn på Söderslätt, bara ett stenkast från 
motorvägen E6. På grund av Trelleborgs expansion 
västerut ligger numera Maglarp strax bortanför ett 
större industriområde. Ett öppet och intensivt od-
lat åkerlandskap brer ut sig runt omkring med glest 
liggande gårdar.  Vyerna är vidsträckta i det fl acka 
landskapet. 

Kyrkogårdens begränsning
Mur
Kyrkogårdens omgärdas av två olika typer av murar. 
Den södra och västra sidan består av en fogad kall-
mur i natursten och fl inta. Dess äldsta del sträcker 
sig söder och väster om kyrkan, där muren är bred 
och buktande. 

Den nordvästra sträckningen är en senare ut-
vidgning, troligen från mitten av 1800-talet, som är 
både rätare och smalare. Hela mursträckan har breda 

och tjocka fogar, samt är avtäckt med taktegel lagt i 
cementbruk. I det sydvästra hörnet fi nns en inbyggd 
avrinning genom en tegelränna, medan avtäckning-
en i det sydöstra hörnet istället kompletterats med 
munktegel för att förhindra vatteninträngning.

Längs den norra och västra sidan är muren upp-
förd av tegel med en avtäckning av taktegel. 

Utsidan av muren har frilagt tegel och är murad med 
spetsbågiga blinderingar, medan insidan är slätput-
sad. 

Den västra sidan är uppförd på en murad sten-
fot och den norra på en låg betonggrund. På båda 
utsidorna fi nns järnöglor bevarade där kyrkobesö-
karna kunnat binda fast sina hästar.

Öppna odlingsmarker omger kyrkogården. En av områdets 
många bronsåldershögar skymtar i bakgrunden.

Teglet är synlig på utsidan av den västra muren. Insidan av den norra muren är slätputsad. 

Den södra muren har en ålderdomlig karaktär. Nordöstra hörnet.
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Grindar
Det fi nns fyra grindförsedda ingångar till kyrkogår-
den. Tre av dem fi nns på kyrkogårdens äldsta del. 
och en i norr, inom utvidgningsområdet. 

Huvudingången fi nns i den sydväst, mitt för kyr-
kan, och består av en rak dubbelgrind av järnsmide 
som fl ankeras av två svagt bågformade enkelgrindar. 
Grindarna är fästa i vitputsade murade  fyrkantiga 
pelare med infällda rundbågiga nischer. Pelarna är 
krönta av utskjutande överliggande fl ata hällar. De 
svartmålade grindarna utgörs av smäckra stående 
lansformade ribbor som nedtill binds ihop av krys-
ställda ribbor. Längs övre kanten löper en dekorativ 
bård av fyrklöver. 

Rakt öster om kyrkan liksom i kyrkogårdens sydväs-
tra hörn fi nns ingångar med enkelgrindar av järns-
mide. Form och utförande är likt huvudingången. 
Grindarna är fästa i fyrkantiga vitputsade fyrkantiga 
pelare med infällda rundbågiga nischer. Inga av dessa 
är i bruk. Den östra ingången leder ut till åkern. Här 
har gård nummer 21 legat en gång i tiden, innan skif-
tet genomfördes. Den sydvästra öppningen leder till 
gård nummer 22, kyrkans annexhemman. 

I norr fi nns en dubbelgrind i öppningen som 
leder mot den norra huvudgången upp mot kyrkan. 
Här fi nns en dubbelgrind med samma utförande 
som övriga. Grindarna är fästa i fyrkantiga pelare, 
murade av rött tegel. Likt övriga fi nns infällda ni-
scher. Upptill har pelarna ett avfasat krönt täckt av 
en fl ackt pyramidformad gjuten platta. 

Den västra huvudingången. Den sydvästra ingången mot kyrkans annexhemman. 

Den norra porten är murad av rött tegel. 
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Gångar och strukturer
Kyrkogården har ett oregelbundet, grusat gång-
system., som i huvudsak omfattar västra halvan av 
kyrkogården. Den östra halvan utgörs av gräsmatta.  
Den västra huvudgången, upp mot kyrkan, utgörs 
av en bred singeltäckt gång vars mitt är hårdgjord 
med gatsten. Den breda huvudgången i norr är sing-
eltäckt. Denna ansluter till det singeltäckta området  
som omger kyrkobyggnaden. 

Med undantag av den nordvästra sidan som ut-
görs av gräsmatta, löper en singeltäckt gång utmed 
insidan av kyrkogårdsmuren. En smal buktande 
gång leder från kyrkan till minneslunden. 

  

Belysning
Vid de båda huvudingångarna i sydväst och norr 
fi nns parvis placerade lyktor. Lyktorna utgörs av 
stolpar av galvaniserat stål med runda ljusglober av 
klart glas. I övrigt saknas belysning. 

Servicestation
Invid den västra muren, nära sydvästra hörnet fi nns 
en mindre servicestation med tillgång till vatten, red-
skap och soptunnor. 

Parkeringsplatser
Det fi nns goda parkeringsmöjligheter för besökan-
den i anslutning till sydvästra huvudingången. Viss 
möjlighet fi nns även i norr, vid den norra ingången. 
Ytorna är grusade. 

Byggnader
Ekonomibyggnad
I kyrkogårdens nordvästra hörn fi nns en mindre 
ekonomibyggnad med utrymme för redskap och 
maskiner. Byggnaden ansluter till kyrkogårdsmuren. 
I anslutning till dess södra gavel fi nns ett enklare trä-
skjul med pulpettak täckt med pannplåt.

Byggnaden är vitputsad med ett sadeltak täckt 
av enkupigt tegel. Längs den östra långsidan fi nns 
två gråmålade dörrar och ett fönster. 

Huvudgången mot kyrkan är hårdgjord med lagd gatsten. Ekonomibyggnaden.
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Träd
Längs västra sidan av kyrkogården står tio högväxta 
ädelcypresser från entrén väster om kyrkan till per-
sonalbyggnaden vid kyrkogårdens nordvästra hörn.
Längs norra och östra sidan av kyrkogården står 17 
unga oxlar som planterats hösten 2014. Dessa ersat-
te äldre hästkastanjer som tidigare stod på motsva-
rande plats.

Strax utanför södra muren växer en grov pop-
pel klädd med murgröna; grenarna hänger in över 
kyrkogården. Utanför det sydöstra hörnet av kyrko-
gården växer en äldre bok som också är klädd med 
murgröna. Uppslag av bok, fl äder och andra lövträd 
står också bitvis utanför muren vid samma sida.

Häckar
Lågt klippta buxbomshäckar omger många av grav-
platserna och kantar även delvis kvarteren. Häckar-
na är strikt klippta med raka kanter.

En bågformad häck av klippt idegran ramar in 
östra sidan av minneslunden.

Planteringar
På fl era gravplatser norr om kyrkan fi nns murgröne-
kullar, både med traditionell kuddform och mer top-
piga, samt ett par kubiskt klippta. Andra perenner 
här är träjon, rosor, hortensia, kärleksört. Söder om 
kyrkan växer trift, kanadensiskt gullris, kärleksört, 
akleja, hortensia, träjon och rosor. I minneslunden 
är lavendel och rosor planterade.

Lejongap växer självsådd på fl era gravplatser 
främst norr om kyrkan men även lite vid den södra 
sidan och vid entrén. Andra förekommande annuel-
ler under senhöst är begonia, silverek och höstplan-
terad ljung. 

Buskar står ofta planterade i par fl ankerande 
gravvården. Här förekommer bl.a. klotklippt ide-
gran, höga ädelcypresser i par, krypen, trädgårdsen, 
himalayaen, syrén, krypoxbär och klippt buxbom

Kyrkogårdens växt- och djurliv
Vilda kärlväxter och kryptogamer
Muren är nyputsad invändigt. På östra murens sili-
katstenar växer den tidigare rödlistade kalkvägglav, 
samt de kalkgynnade men mer allmänna arterna 
murlav och matt orangelav. På tegelpannorna som 
avtäcker muren dominerar vägglav och kalkvägglav. 
Två bålar av den sällsynta kalkorangelav noterades 
också på murens tegelpannor. Även på minst tre av 
de gamla kalkgravvårdarna från mitten av 1800-talet 
växer den sällsynta skorplaven kalkorangelav.

Den östra halvan av kyrkogården består av gräs-
matta som är tydligt näringspåverkad och har inslag 
av konkurrenståliga örter som vitklöver, brunört, tu-
sensköna, vägtistel, sparvnäva, rölleka, ogräsmask-
ros och skatnäva.

På en stubbe söder om entrén växer rikligt med 
korkticka. På marken utanför västra muren växer 
skyfallsalg Nostoc commune.

Ädelcypresser kantar västra sidan av kyrkogården. Lejongap tillsammans med träjon på gravplats. Kalkvägglav.
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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.

Det saknas äldre lövträd på Maglarps kyrkogård. 
Gamla träd kan ibland ha ihålig stam med ansam-
ling av mulm, som är en kompostliknande massa av 
organiskt material som bryts ner av olika insekter 
och svampar. Mulm är en bristvara i landskapet då 
få gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla 
kvaliteter som till exempel grov stam och håligheter 
hinner utvecklas. 

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fl addermöss 
som viloplatser under sommaren. De dagvilar eller 
övervintrar dessutom gärna i kyrktorn och på kyr-
kloft. Trots att det saknas äldre lövträd på kyrko-
gården är det ändå troligt att fl addermöss förekom-
mer i anslutning till kyrkan i Maglarp, särskilt då de 
ofta dras till äldre kulturbyggnader. Det krävs extra 
hänsyn där det fi nns eller kan förväntas fi nnas fl ad-
dermöss, särskilt när det gäller förändringar i träd-
beståndet. 

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 
senhösten noterades steglits, gråsiska, björktrast, 
kaja och kråka. De fl esta fåglarna var endast förbi-
fl ygande vid denna tid och fl ockar av gäss passerade 
ofta över kyrkogården. Även under årets kalla måna-
der används kyrkogården av traktens övervintrande 
fåglar för födosök, vila och skydd. 

Små däggdjur som igelkott, ekorre, harar, kanin och 
mindre gnagare förekommer sannolikt mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan också be-
söka kyrkogården sporadiskt.

De fl esta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, fjä-
rilar, blomfl ugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som kär-
leksört, trift och lavendel som innehåller nektar och 
pollen, besöks fl itigt av olika småkryp. Några av de 
mindre arter som noterades på kyrkogården under 
senhöst är parksnäcka, orange vägglocke och blom-
fl ugor. Förutom det gröna intresserar vindskyddade 
ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och 
grusgångarnas stenmaterial många insekter.

Kalkorangelav på äldre kalkstensvård från mitten av 
1800-talet.

Tornfalken håller till i kyrktornet. 

Orange vägglocke på mur. 
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Kvarter 1
Kvarter 1 omfattar kyrkogårdens nordvästra del som 
huvudsakligen tillkom vid utvidgningen på 1860-ta-
let. Endast den sydligaste delen ingick i den äldsta 
kända utsträckningen av kyrkogården. 

Utmed västra sidan ramar kyrkogårdsmuren in 
tillsammans med en rad högväxta tujor som är jämnt 
och regelbundet placerade. I nordväst ligger en min-
dre ekonomibyggnad. Huvudgången och grusade 
ytor avgränsar i öster och kyrkobyggnaden bildar 
fond i sydost. 

Kvarterets sydligaste del är gräsinsådd och kan-
tas av en klippt häck av buxbom. I denna del fi nns 
inga synliga gravar. 

Gravplatserna är oregelbundet placerade i fyra nord-
sydliga rader. Inga gångar fi nns inom kvarteret. Ma-
joriteten av gravplatserna är kringgärdade av klippta 
buxbomshäckar. Två har omgärdande stenram och 
ett har järnstaket. Samtliga har singeltäckta ytor. 
Flertalet är större familjegravar med fl era generatio-
ners gravvårdar sida vid sida. 

Gravvårdarna är i huvudsak vända mot öster. Två 
tredjedelar av vårdarna är resta under senare delen 
av 1800-talet och 1900-talets första decennier. Någ-
ra av kvarterets äldsta vårdar härrör från 1870-talet, 
bland annat en vård i nygotisk stil med infälld pors-
linsmedaljong. Den är rest över lantbrukaren Hans 
Trulsson och hans maka Elna Andersdotter. 

Högresta vårdar från tiden kring sekelskiftet 1900. Gravvård från 1870-talet i nygotisk stil med infälld porslin-
smedaljong. 
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I den södra delen fi nns en huggen pelare som är 
krönt av en krans. I övrigt dominerar högresta vår-
dar av svart granit. Enstaka yngre vårdar har tillkom-
mit på äldre gravplatser, bl a fl era liggande stenar. 

Merparten av titlarna anknyter till ett traditio-
nellt jordbrukssamhälle i titlar såsom lantbrukaren, i 
regel i kombination med hustrun alternativt makan. 
Fiskaren, folkskolläraren och smedmästaren tillhör und-
antagen. By- eller gårdsnamnet anges ofta. 

Förutom de höga tujorna och gravplatsernas 
buxbomshäckar är växtligheten ganska sparsam och 
utgörs av enstaka rosor och perenner såsom funkia 
och träjon. Fröspridd lejongap i olika färger fi nns på 
några gravplatser. 

Vy mot norr. Den södra delen av kvarteret är gräsinsått. Norra delen av kvarteret. 

Kyrkogårdens enda järnstaket finns i kvarter 1.
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Kvarter 2
Kvarter 2 ligger söder om kyrkan. På den södra 

och västra sidan inramas det av kyrkogårdsmuren 
och åt öster ligger kvarter 4.

Kvarteret har genomgående ett ålderdomligt 
utseende. Gravplatserna utgörs av ett dussintal 
större familjegravar i oregelbunden form. Samtliga 
är täckta med singel och kringgärdade med klippa 
buxbomshäckar. Gravplatserna ligger sida vid sida i 
nord-sydlig riktning, utan åtskiljande gångar. 

Gravvårdarna är placerade i nord-sydliga rader, 
varav majoriteten är vända mot väster. Gravvårdar-

na har huvudsakligen rests under mitten av 1800-ta-
let. Ett dussintal utgörs av omsorgsfullt dekorera-
de kalkstensvårdar, prydda med växtornamentik, 
änglar, vallmokapslar samt en sittande kvinna på en 
bänk. Det förekommer även ett fl ertal högresta di-
abas- och granitvårdar från 1800-talets andra hälft, 
däribland obelisker och två avbrutna pelare – prydda 
med sorgekrans. 

Merparten av gravvårdarna är försedda med tit-
lar samt gårds- eller bynamn, varav fl era har en ål-
derdomlig prägel. Det gäller exempelvis rusthållaren, 
enkan, frälsehemmans åboen, drengen och pigan. De två 

sistnämnda är äldre benämningar som betyder (ung) 
ogift man respektive kvinna.  

Växtligheten inom kvarteret är sparsam. Plante-
ringarna utgörs av ett dussintal exemplar av peren-
na och vintergröna växter, såsom hortensia, funkia, 
ormbunke, kärleksört och murgröna. Bestånd av 
såpnejlika växer alldeles invid södra kyrkogårdsmu-
ren. 

Vy mot öster. Klippta buxbomshäckar ramar in gravplatserna. 
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En av kvarterets ålderdomliga kalkstensvårdar. Vy mot väster. 

Detalj av dekorerat överstycke. 

Träjon ramar in en gravvård. I bakgrunden syns såpnejlika utmed muren. 
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Kvarter 3
Kvarteret sträcker sig utmed östra sidan av huvud-
gången norr om kyrkan. Förutom den allra sydligas-
te delen tillkom större delen av kvarteret vid utvidg-
ningen på 1860-talet. 

Huvudgången avgränsar längs västra sidan men 
i norr och mot öster är avgränsningen mer diffus 
då gravplatserna övergår i öppen gräsmatta. I söder 
bildar kyrkan fond. 

De knappt tjugotalet gravplatserna är utlagda i 
två nordsydliga parallella rader. Ett tiotal större fa-
miljegravar är placerade utmed huvudgången. Min-
dre gravplatser, varav fl era urngravplatser fi nns i hu-
vudsak innanför, öster om dessa. 

Kvarteret utgörs av gräsmatta förutom de större fa-
miljegravarna som är singeltäckta. En av dessa har 
inramande stenram, övriga är kringgärdade av bux-
bomshäckar. 

En av kvarterets äldre vårdar är rikt dekorerad 
i utpräglat nygotiska former. Den är rest över lant-
brukaren Jöns Olsson hustru Kerstin Larsson år 
1886. Här fi nns också en gravvård utförd som en 
trädstam krönt av en duva. Inom samma gravplats 
fi nns ett kors av svart granit. Övriga vårdar är i hu-
vudsak resta kring sekelskiftet 1900 och utgörs av 
mer bastanta vårdar av grå eller svart granit. 

Bland titlarna är lantbrukaren och hustrun vanligast 
förekommande. Ett fåtal andra titlar förekommer 
såsom exempelvis sergeanten, systern, dottern och 
studerande. 

Vintergröna växter utgör en stor del av kvarte-
rets växtlighet. De båda nordligaste gravplatserna är 
mer eller mindre täckta av murgröna som slingrar 
sig fritt i höga kullar. Mer tuktade murgrönakullar 
fi nns på ytterligare några gravplater, antingen for-
made som platta rundlar eller i högre kubform. Två 
runda klot av idegran är framträdande och distinkta 
i formen. På fl era gravplatser fi nns högresta tujor. 
Rosor och hortensia är planterade på en handfull 
gravplatser. 

Flera generationers gravvårdar inom en och samma grav-
plats. 

Trädgårdslysing.
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Rikt dekorerad och bearbetad vård i nygotisk stil. Murgröna, både klippt och mer friväxande, tillsammans med vintergrön växtlighet är ett 
karaktärsdrag. 
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Östra äldre delen
Den östra delen av kyrkogården saknar kvartersin-
delning och gravplatsnumrering. Området sträcker 
sig öster om kyrkan, utmed den östra kyrkogårds-
muren. I väster angränsar området till l kvarter 2 och 
i den sydöstra delen är minneslunden anlagd. Längs 
den östra sidan står en rad av nyplanterade oxlar. 

Hela området är gräsbesått och innehåller ett 
dussintal gravvårdar, koncentrerade till det sydöstra 
hörnet av kyrkogården.  Gravvårdarna har främst 
rests under andra hälften av 1800-talet och består 
högresta granit- och kalkstensvårdar, små och an-

språkslösa vårdar samt liggande hällar av varierande 
ålder. Däribland en samling av äldre liggande hällar 
och en mycket liten vård från 1879, prydd med vall-
mokapsel i relief. 

Ett fl ertal av gravvårdarna är försedda med titlar. 
Hustrun är den vanligaste, men även Rusthållaren, 
Lantbrukaren och hemmansegaren förekommer. Av 
de övriga vårdarna är inskriptionen oläslig. 

Växtligheten inom kvarteret är mycket sparsam. 
Planteringar fi nns endast vid ett fåtal vårdar, bland 
annat en storväxt pion samt trift vid en liggande 
vård. 

 
Sydöstra delen av kyrkogården, år 2016.

Spridda äldre vårdar i gräsmattan. 
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Minneslund 
Minneslunden är anlagd vid kyrkogårdens sydöstra 
del, inom kvarter 4. Lundens smyckningsplats nås 
via en smal grusgång som förbinder lunden med 
grusgången kring kyrkan. 
Smyckningsplatsen är utformad som en singeltäckt 
rundel, inramade av en idegranshäck åt öster och 
lavendelplantering åt väster. Vid lavendeln växter 
även löjtnantshjärta och idegran intill lundens min-
nessten. Inom smyckningsplatsen fi nns en vas- ljus-
bärare i smidesjärn samt en sittbänk.  

Sydöstra delen av kyrkogården, okänt årtal, men troligen i början av 1900-talet.  Lövfällande häckar, troligen liguster, 
ramar in gravplatserna. 

Plakett med citat. 

Den nordöstra delen av kyrkogården har få synliga gravar. 

Minneslunden.
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden
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Kulturhistoriska värden
Maglarps kyrka och kyrkogård ligger inom ett om-
råde som utgör riksintresse för kulturmiljövården. 
Området ingår även i det regionala kulturmiljöpro-
grammet. Kyrkogården ingår därmed som en del i 
byn som är utpekad som en särskilt värdefull kul-
turmiljö.  

Maglarps kyrkogård har i sina äldsta delar konti-
nuitet på platsen sedan 1200-talet. Många människor 
har ett förhållande till kyrkan och dess närmiljö som 
sockencentrum med mycket lång historisk kontinui-
tet. Platsen, med kyrkan och omgivande kyrkogård, 
som central punkt har härigenom ett tydligt tradi-

tionsvärde.  Det faktum att Maglarps nya kyrka är ri-
ven bidrar ytterligare till att kyrkan och kyrkogården 
har ett mycket starkt symbolvärde.

Kyrkogården rymmer stora social- och samhälls-
historiska värden. Titlarna på vårdarna berättar om 
vilka näringar som präglat bygden under skilda 
perioder, samtidigt som de belyser både hur klass- 
och könstillhörighet varit avgörande för inom vilka 
ramar personer har levt sina liv. Lantbrukaren och 
hustrun är de vanligast förekommande titlarna. Den 
stora anonyma gruppen hustrun rymmer dock en 
dold historia. Värt att beakta i sammanhanget är kyr-
kogårdens osynliga historia, över de personer, oftast 

ur lägre samhällsskick, vilka inte framträder genom 
bevarade gravvårdar eller inskriptioner. 

Maglarps kyrkogård är en kulturmiljö rik på 
upplevelsevärden. Dessa är starkt knutna till en ålder-
domlig karaktär, som är särskilt tydlig i kyrkogårdens 
södra del. 

Arkitekturhistoriska värden fi nns knutna till ge-
staltningen av platsen. De fi nns också representera-
de i mångfalden vårdar från 1800-talets andra hälft 
och tidigt 1900-tal. Gravplatser och vårdar rymmer 
en stor variation vad gäller ålder, utformning, mate-
rial och storlek. Detta utgör ett pedagogiskt värde där 
jämförelser kan låta sig göras. På kyrkogården fi nns 
också många ålderdomliga gravvårdar av museal 
karaktär. Större delen av kyrkogårdens gravvårdar 
har inte så stora enskilda värden att de kan anses 
vara ovärderliga. Det är framförallt tillsammans som 
gravvårdarna bidrar till kyrkogården som en vär-
defull kulturmiljö. 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 samhällsstruk-
tur.  

Biologiska värden
Maglarps kyrkogård är närmast omgiven av åker, be-
tesmark och vägar, samt spridda villor och gårdar. 
Kyrkogården ligger i sydskånsk fullåkersbygd, vilket 
innebär att den fungerar som en värdefull tillfl ykt-
sort för många djur och växter i det hårt uppodlade 
landskapet. 

Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp 
som drar till sig många organismer av olika slag. 
Blommorna på gravplatser och i planteringar lockar 
till sig insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila 

Den södra delen av kyrkogården har en ålderdomlig karaktär med bevarade häckar och ett stort antal äldre gravvårdar. 
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i kyrkogårdens träd, häckar och planteringar. Flad-
dermöss förekommer ofta i kulturmiljöer och san-
nolikt även på Maglarps kyrkogård. De har sina vi-
loplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga 
fl addermusarter är fridlysta och är upptagna i Art-
skyddsförordningen.

Den tidigare rödlistade bladlaven kalkvägglav 
Xanthoria calcicola växer på den östra kyrkogårds-
muren, både på inmurade silikatstenar och på täck-
pannor. Den växer alltid på eller nära kalkhaltigt un-
derlag. Artens förekomst i landet är begränsad till 
den skånska slättbygden och är utsedd till Skånes 
landskapslav. 

På samma täckpannor på den östra muren växer 
ett par bålar av den sällsynta skorplaven kalkorang-
elav Variospora fl avescens. Samma art växer även 
på tre kalkgravvårdar från 1800-talet, sydväst om 
kyrkan. Artens utbredning i landet omfattar främst 
Öland och Gotland och har endast ett fåtal registre-
rade fynd sedan tidigare på fastlandet. Även denna 
art är kalkberoende.

Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 
Artdatabanken och utgörs främst av hotade och 
nära hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens ur-
val av arter som är indikatorer på miljöer där man 
kan förvänta sig att fi nna rödlistade arter. Från kyr-

kogården fi nns inga rödlistade arter eller signalarter 
sedan tidigare registrerade i Artportalen.

Länsstyrelsen inventerade särskilt skyddsvärda 
träd 2009 och registrerade en hästkastanj som hål-
träd sydväst om kyrkan. Trädet är numera borttaget 
och inga andra träd på kyrkogården uppfyller Natur-
vårdsverkets krav på skyddsvärda träd.

Trädkransen av ädelcypress och ersättningsplan-
terad oxel kan eventuellt omfattas av det generella 
biotopskyddet i miljöbalken. Länsstyrelsen gör en 
bedömning från fall till fall.

Vägglavar på murens täckpannor. 
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Relativt stora grav-
platser inramade av klippta buxboms-
häckar och med singeltäckta ytor. 

Glest stående äldre gravvårdar i 
gräsmatta.

Ålderdomlig, museal karaktär 
med stort antal äldre gravvårdar

Regelbundet utlagda gravplatser 
utmed huvudaxel

Nyplanterad trädkrans

Vintergröna buskar 
och murgröna

Ädelcypresser i strikt plantering

Öppna grässådda ytor. 

Stora gravplatser inramade av klippta 
buxbomshäckar och med singeltäckta 
ytor

Bastant kyrkogårdsmur och lummig 
grönska utanför kyrkogården ramar in 

Grässådd yta
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Vård- och underhåll
Riktlinjer för vård och underhåll
Genom kartbilden till vänster på nästa sida anges 
riktlinjerna för vård och underhåll av kyrkogårdens 
kulturhistoriska och biologiska värden. 

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. 

De bevarandeområden som pekas ut på kartan är ka-
raktäristiska 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 särskil-
da 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. 

Områden med högt kulturhistoriskt 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 vår-
das och underhållas regelbundet för att bevaras 
i sin helhet. 

 ; Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-
punkt för en övergripande bevarandeplan inom 
respektive område. 

Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens ka-
raktär bör:
 

 ; Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och ev 
yttre kringgärdning och ytskikt. 

 ; Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-
ningar såsom murar bevaras. Strukturer, karak-
tärsskapande anläggningar och växtlighet bör 
vårdas och bevaras. 

 ; Gravvårdarna bör i första hand bevaras på ur-
sprunglig plats. Gravvårdar kan också användas 
som huvudsten vid ny gravsättning. 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Dessa markeras med rosa på kartbilden till höger på 
motstående sida samt redovisas i tabellform i 
bilaga 1. 

 ; Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 
långt det är möjligt och dess livslängd förläng-
as om det går genom kvalifi cerad konservering 
och rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hän-
visar till denna vårdplans bilaga eller till kvalifi -
cerad yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. 
Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras som 
normalt underhåll är tillståndspliktigt liksom 
fl yttning eller borttagning av kulturhistoriskt 
värdefulla 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 fl yttas till lapidarium. 

Växtlighet
 ; Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befi ntliga. 

 ; Äldre och unika växtsorter, exempelvis kullar av 
murgröna, bör i första hand vårdas och få stå 
kvar på gravplatserna även sedan de har återläm-
nats.  
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Riktlinjer för vård- och underhåll. Området med högt kulturhistoriskt värde är grönmarkerat, 
området med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär är markerat med brunt. 

Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar markeras med rosa. 
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Träd
Trädvårdsplanens åtgärder väger in både biologiska 
värden och kulturhistoriska aspekter. 

I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd - Mål och åtgärder 2012-2016 
fi nns det 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 tät-
orter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ fi nns. 

 ; 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 el-
ler de trädslag som är mest värdebärande och 
typiskt för traktens kulturlandskap. 

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 grod- och kräldjur som kan 
övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-
novering av kallmurar ske under juni till augus-
ti. Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid.

 ; Med hänsyn till fåglar och eventuella fl adder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under augusti till och med november månad. Åt-

gärder som rör häckar kan utföras under större 
del av året, utom perioden maj- juli, som är fåg-
larnas huvudsakliga häckningssäsong.

 ; Om det legat ris och löv en längre tid i kom-
post 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, kros-
sten eller annan hårdgörning. Det är vanligt att 
solitärbin och andra insekter anlägger bon i kyr-
kogårdens grusgångar och är något som på-gått 
under mycket lång tid.

 ; Sätt gärna upp holkar i träden för att gynna hål-
häckande fåglar. Tänk på att inte spika i träden 
och att inte strypa stammen med vajer. Använd 
plastklädd ståltråd som hängs kring en gren.
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Åtgärdsbehov
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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 
fi nns vidare information om åtgärderna. 

Mur 
På den fogade kallmuren är avtäckningen bitvis ska-
dad. Tegelpannorna är lagda i ett hårt bruk och det 
förekommer sprickor i anslutning till bruket och 
skadade pannor. Dessa skador medför att fukt leds 
in i konstruktionen och orsaker rörelse och sprick-
or i muren. Detta är synligt på ett antal platser där 
sprickor uppkommit i anslutning till den skadade 
avtäckningen. På den västra tegelmuren släpper put-
sen i nederkanten på murens insida. Detta är tro-
ligtvis orsakat av fukt (ev. kapillär fuktvandring) och 
täta ytskikt. Även utsidan av muren visar tecken på 
fuktskador med utfällningar och tendens till utbukt-
ning vid murens nedre del. 

 ; Ta fram ett åtgärdsprogram med hjälp av sak-
kunnig expert inom de närmsta åren för att un-
dersöka risker och åtgärder. 

 ;  Lägg om avtäckningen och ta bort det hårda 
bruket för att få den mer funktionsduglig. 

 ;  Se regelbundet över avtäckningen och kontroll-
era att inte nya skador uppstår. 

Grindar 
Grindarna in till kyrkogården fungerar och är i gott 
skick. Endast smärre rostangrepp konstaterades.

 ; Årlig översyn av grindarna, ommålning och jus-
tering vid behov. 

 ; Se regelbundet över marknivån så att grindarna 
lätt kan öppnas och stängas. 

Vägar och gångar
Huvudgången är hårdgjord med plattor medan övri-
ga gångar är belagda med grus. Överlag har gångar-
na god tillgänglighet. 

 ; Årlig översyn av grusgångarna. Gångarna ska ha 
en jämn yta med god packning. Ytan ska vara 
fast och tillgodose tillgänglighetsbehoven. Nytt 
grus bör vara naturfärgat. 

Gravvårdar
Flera gravvårdar är vittrade eller skadade. Inskriptio-
nerna 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 
fl esta 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 fa-
miljeförhållanden, som kan fi nnas med de omgivan-
de gravvårdarna. Det förekommer enstaka nedlagda 
eller lutande gravvårdar. 

 ; Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 
rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs. 

 ; Omdubbning och uppresning av nedlagda grav-

vårdar bör göras. För att mängden gravvårdar 
som är i behov av omdubbning ska bli hanterbar 
kan församlingen utföra detta efter en långsiktig 
plan där man budgeterar med att ett bestämt an-
tal gravvårdar omdubbas varje år. 

Planteringar
Viss städsegrön växtlighet bildar tillsammans häckar 
och inslag av perenner, lökväxter och ettåriga växter 
en bas i kyrkogårdens gröna struktur. Det fi nns be-
hov av att komplettera den gröna strukturen, då det 
är sparsamt förekommande idag. 

 ; Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-
platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befi ntliga. 

 ; Äldre och unika växtsorter bör i första hand vår-
das och stå kvar på gravplatserna även sedan de 
återlämnats. 

 ;  Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 
vid behov. För att öka möjligheten att långsiktigt 
säkerställa kyrkogårdens buxbomsbestånd bör 
egen sticklingsförökning påbörjas. Gynna och ta 
hänsyn till variationen bland buxbomssorterna 
och ersätt med samma sort. 

Träd
 ; Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. 
 ; Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 

trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade 
träd riskerar att påverkas.  
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Förslag på växter
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar 
är sådana som blommar länge eller är vintergröna. 
Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 
på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 
kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-
hätte’. På äldre vykort från 1960- och 1970-talen 
över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 
röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 
rosor försvunnit på senare år. 

Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula.

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång 
blomningstid och passar bra. 

Höstfl ox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 
Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-ta-
let och är Grönt kulturarv®-perenner.

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande.

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-
hang. Användbar som ett mindre träd. 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte 
en traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra 
som marktäckare. 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten ’Gran-
lunda’ är en Grönt kulturarv®-perenn. Den har rosa 
blommor men det fi nns även med vita blommor. 

Kärleksört – Sedum telephium ssp. maximum är 
egentligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyr-
kogårdssammanhang. Den är låg och har röda blom-
mor.

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 
passar därför bra. 

Lavendel – Lavandula angustifolia.

Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium au-
tomnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus ni-
valis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana).

Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 
murgrönekullar. Förekommer rikligt på kyrkogår-
den.

Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken 
Matteuccia struthiopteris men på kyrkogården fi nns en 
hel del träjon Dryopteris fi lix-mas. 

Rosor – vilka sorter som fi nns på kyrkogården är 
ej utrett. Det fi nns gamla rosor som kallas för kyr-
kogårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 
’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 
Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 
uppkommit genom spontan hybridisering mellan 
Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. 
I handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 
gallica ’Splendens’. ’Frankfurt’ är en tålig ros som kan 
klara magra jordar och skuggiga lägen.

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 
är en tehybrid från 1909 och fl oribundarosen ’Else 
Poulsen’ från 1924. 

Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 
som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 
Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta fl oribundarosen 
och har funnits sedan 1911. Den är remonterande 
med halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i 
stora klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på 
utsatta och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en 
klasblommande orangeröd polyantharos från 1937 
och är en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar 
från midsommar till långt in på hösten.

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter 
är vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 
’Alba’ med vita blommor. 

Vårtörel – Euphorbia cyparissias.

Perennsorter som lanseras under varumär-
ket Grönt kulturarv® har funnits i odling i 
Sverige sedan före 1940. De har lång od-
lingstradition, intressant kulturhistoria och 
bra odlingsegenskaper. Sorterna har sam-
lats in inom Perenn-uppropet som var  en 
landsomfattande inventering av äldre pryd-
nadsperenner och pågick mellan 2003 och 
2010. Bakom uppropet stod Programmet 
för odlad mångfald, POM. Perennsorterna 
som säljs under varumärket Grönt kultur-
arv® är utvalda att bevaras i den svenska 
genbanken för vegetativt förökade växter. 
Sorterna finns att köpa i handelsträdgårdar.
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Ordförklaring
Kulturhistoriska kriterier 

Arkitektoniskt värde
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar. 

Arkitekturhistoriskt värde
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig för 
sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas utform-
ning, storlek, material, yttäckning eller kringgärd-
ning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan även 
tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogårdens 
struktur och form med stora sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.  

Hantverksmässigt värde
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det be-
rör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket. 

Konstnärligt värde
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur. 

Kulturhistoriskt värde
Defi nieras som den kunskap eller förståelse som 
kan inhämtas både från materiella och immateriella 

företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning.

Lokalhistoriskt värde
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal kopp-
ling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om 
lokalt betydelsefulla händelser.  

Miljöskapande värde
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett ob-
jekts läge. Exempelvis kan en gravvårds placering 
vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket på 
kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter. 

Samhällshistoriskt värde
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan exem-
pelvis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner 
eller yrkestitlar som berättar om tidigare samhälls-
förändringar och företeelser.  

Socialhistoriskt värde
Beskriver människors villkor och deras sociala ställ-
ning i samhället under olika tider. Det kan ta sig ut-
tryck genom gravvårdars placering, storlek, material, 
yrkestitlar och inskriptioner. Även avsaknaden av in-
skriptioner, titlar eller bestående gravvårdar berättar 
om tidigare sociala villkor som klasstillhörighet och 
genus.

Symbolvärde
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 
funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd. 

Åldersvärde
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-ta-
let har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde. 

Rödlistan:
Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade ar-
ter som sammaställs av fl era expertkommittéer vid 
Artdatabanken/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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Målsättning och utveckling
Hammarlövs församling har formulerat följande 
punkter för sitt målsättnings och utvecklingsarbete 
på Maglarps kyrkogård. 

Tillmötesgå samhällets olika begravnings-
trender, nya som gamla, genom att: 
-Anlägga en askgravlund inom kyrkogården. 

Bevara och utveckla kyrkogården som en grön 
kulturmiljö, bland annat genom att: 
- Bevara de huvudgångar som fi nns på kyrkogården. 
Underhålla murar, grindar och häckar. Bevara vikti-
ga gravplatser. 
- Lyfta fram och vårda kulturhistoriskt intressanta 
växter samt ersätta dessa vid behov.
- Utnyttja återlämnade gravar till att även plantera 
in marktäckande perenner, rosor samt mindre blom-
mande träd inne på kyrkogården.

Öka tillgängligheten på kyrkogården genom 
att: 
-På sikt blanda in stenmjöl i gångarnas stenmaterial 
för att öka tillgängligheten. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2016
Kulturmiljö

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony   
             Svensson, 2016
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
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29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016 
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016
38. Häljarps mölla, To& a sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson  och Tony Svensson, 2016
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds sti&  1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016. 
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016
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Bilaga 1. Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och gravplatser, Maglarp gamla kyrkogård 
Enligt kulturmiljölagen skall gravanordningar som tillfallit upplåtaren och som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde räknas som fast 
anordning på en begravningsplats. Till gravanordningen räknas enligt begravningslagen gravvårdar, gravöverbyggnader, stenramar, staket eller 
liknande på en gravplats. Om möjligt bör gravanordningen lämnas kvar på platsen, alternativt ställas upp på en annan lämplig plats. Detta 
innebär att åtgärder på de gravanordningar som bedöms som kulturhistoriskt värdefulla och har återlämnats till församlingen är 
tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagens 4 kap 13§. 
 
De enskilda gravanordningarna utgör en viktig del av kyrkogårdsmiljön och har betydelsefulla miljöskapande värden. Det är framförallt 
tillsammans som gravanordningarna bevarar kyrkogården som en värdefull kulturmiljö. När man tittar närmare på gravvårdarnas årtal, titlar, 
orter har man en möjlighet att bilda sig en djupare uppfattning om hur lokalsamhället såg ut vid en viss tid.  
 
Maglarps gamla kyrkogård har inventerats och detta dokument presenterar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar som 
identifierats utan att hänsyn har tagits till huruvida de har tillfallit upplåtaren eller ej. På kyrkogården finns ett stort antal ålderdomliga vårdar 
och framför allt södra delen har som helhet en museal karaktär. Regionmuseet vill betona att dokumentet är just ett urval och en revidering 
bör ske regelbundet, t.ex. behöver förteckningen kompletteras med de gravvårdar som har personhistoriskt värde. Riktlinjer för urval av 
gravvårdar med särskilda kulturhistoriska värden har upprättats av Centrala Gravvårdskommittén i Handbok för kulturhistorisk inventering, 
bevarande och återanvändning av gravanordningar. Här föreslås att en lokal bedömningsgrupp tillsätts för att mera långsiktigt arbeta med 
kyrkogårdens kulturmiljövård. Ett steg i detta arbete kan vara att dokumentera de kulturhistoriskt värdefulla gravanordningarna/gravvårdarna 
med foto och text samt komplettera bilagda förteckning med gravanordningar/gravvårdar som är av personhistoriskt intresse i Maglarp samt 
de berättelser som hör samman med dessa. Allteftersom gravplatser återlämnas kan församlingen, utifrån Centrala Gravvårdskommitténs 
riktlinjer bedöma om anordningarna på dessa har sådana kulturhistoriska värden att de bör bevaras. 
 
Regionmuseet rekommenderar församlingen att aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanordningar/gravvårdar speglar hela 
samhällsstrukturen t.ex. att enkla och anspråkslösa gravar bevaras i samma utsträckning som påkostade dito samt att gravvårdar över kvinnor 
och med kvinnors titlar särskilt uppmärksammas. 
 
 

 





 

Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Kriterier 

1_04 MINNE AF 
LANDTBRUKAREN  
JÖNS MATTSSON 
FÖDD I GISLÖF 
D 13/11 1794 
DÖD I MAGLARP 
D 18/12 1865 
DESS MAKA 
KJERSTI LARSD. 
FÖDD I ST. JORDBERGA 
D. 5/5 1798 
DÖD I MAGLARP 
D 3/1 1870 
SÖRJD AF 8 BARN 
 
M fl 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar av olika 
slag, bl a obelisk, pelare med krans, 
uppslagen bok, vård med infälld 
inskriptionsplatta. Omgärdning av 
dels klippt buxbomshäck, dels 
stenkant. Singeltäckt yta. 

Arkitekturhistoriskt värde, 
åldersvärde, hantverksmässigt, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, miljöskapande värde.  

1_24 MINNE AF 
LANDTBRUKAREN 
HANS TRULSSON 
FÖDD I MAGLARP D 3 JUNI 
1810 
DÖD DERSTÄDES _JAN 1889 
DESS MAKA 
ELNA ANDERSDOTTER 
FÖDD I RENG D 24 DEC 1808 
DÖD I MAGLARP D. _______ 
 
M fl 
 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar; nygotisk 
vård med infälld 
porslinsmedaljong, högrest vård av 
svart granit, samt liten 
naturromantisk vård med infälld 
inskriptionsplatta. Omgärdning av 
klippt buxbomshäck, singeltäckt 
yta. 

Arkitekturhistoriskt värde, 
åldersvärde, hantverksmässigt, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, miljöskapande värde. 



Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Kriterier 

2_01 PIGAN 
HANNA PERSD. 
FÖDD Å No 8 MAGLARP DEN 
2/1 1831 EFTER EN 
SVÅR SJUKDOM AFLED DER 
STÄDES DEN 16/4 1852 
 
 
MJÖLNAREN 
PER SVENSSON 
MAGLARP 2/6 1786 
DERSTÄDES 27___ 1856 
DESS HUSTRU 
-------- 
_____ 
 
M fl 

Ålderdomlig gravplats med flera 
generationers gravvårdar. Fem är 
huggna kalkstensvårdar av olika 
ålder, varav en nedlagd, samt en 
högrest obelisk av svart granit. 
Omgärdning av klippt 
buxbomshäck, tunn singeltäckning. 

Arkitekturhistoriskt värde, 
åldersvärde, hantverksmässigt, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, miljöskapande värde. 

2_05 ENKAN 
ELLENA LARSDOTTER 
FÖDD I MAGLARP D 12/4 1804 
DÖD I RENG D 13/3 1882 
 
 
MINNE  
___ EN ÄLSKAD 
DOTTER 
-------- 
 
M fl 
 
 
 

Gravplats med tre vårdar; en 
nedlagd kalkstensvård, en äldre 
stående kalkstensvård samt en 
huggen, högrest vård av grå granit. 
Gravplatsen är omgärdad av en 
stenram, täckt av murgröna. Träjon 
växer invid vårdarna.   

Arkitekturhistoriskt värde, 
åldersvärde, hantverksmässigt, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, miljöskapande och 
växthistoriskt värde. 



Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Kriterier 

2_08 MINNE 
AF RUSTHÅLLAREN 
MÅRTON NILSSON 
FÖDD I MAGLARP DEN 6 
OCTOB. 1791 
DÖD DERSTÄDES DEN 22 
DEC 1853 
SAMT DESS KÄRA MAKA 
ANNA MARIA SVENSDOTT. 
FÖDD I TRELLEBORG 
DEN 8 SEPT 1796 
DÖD DEN 26 SEPT 1867 
HAFT TILLSAMMANS 6 BARN. 
 
M fl 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar. Två 
nedlagda kalkstensvårdar, två 
stående samt två vårdar i form av 
pelare krönta med kransar. 
Omgärdning av klippt buxbom, 
tunn singeltäckning.  

Arkitekturhistoriskt värde, 
åldersvärde, hantverksmässigt, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, miljöskapande värde. 

2_10 MÅRTEN JÖNS TVENNE 
BARN HANS FÖDD 
D. 21 NOV 1855_____ 
HUSTRUN 
_____ 
 
M fl 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar av huggen 
kalksten, varav två i mindre format. 
Omgärdning av klippt 
buxbomshäck, tunn singeltäckning.  

Arkitekturhistoriskt värde, 
åldersvärde, hantverksmässigt, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, miljöskapande värde. 

2_11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNE AF 
KYRKOVÄRDEN 
LARS OLSSON 
* D 4/9 1828 † 30/6 1870 
HUSTRUN 
KERSTIN JÖNSDOTTER 
* D 6/10 1829 † 30/4 1899 
 
 
 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar, varav 
flera kalkstensvårdar.  
Plantering av funkia, träjon, 
kärleksört, rosor, lejongap. 
Omgärdning av klippt 
buxbomshäck, tunn singeltäckning.  

Arkitekturhistoriskt värde, 
åldersvärde, hantverksmässigt, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, miljöskapande och 
växthistoriskt värde. 



2_11 forts. LANDTBRUKAREN 
ANDERS HANSSON 
1824-1917 
HUSTRUN 
ANNA HANSSON 
1832-1905   
 
M fl 

2_12 LANDBRUKAREN 
HANS JÖNSSON 
STAFSTEN 
 5/6 1831 † 4/3 1909 
HUSTRUN 
MARNA JÖNSSON 
 13/2 ____ † 20/1 1918 
 
M fl 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar. 
Omgärdning av klippt 
buxbomshäck, tunn singeltäckning.  
Plantering av hortensia, rosor. 

Arkitekturhistoriskt värde, 
hantverksmässigt, social- och 
samhällshistoriskt värde, 
miljöskapande och växthistoriskt 
värde. 

3_02 LANDTBRUKAREN 
JÖNS OLSSONS 
Å No 20 MAGLARP 
HUSTRU 
KERSTI LARSSON 
*6/1 1851 † 9/2 1886 
 
M fl 

Familjegrav med flera generationers 
gravvårdar.  
Högrest och detaljrik vård i 
nygotisk stil. Omgärdning av klippt 
buxbomshäck, singeltäckning.  
Plantering av hortensia och tuja 

Arkitekturhistoriskt värde, 
hantverksmässigt, social- och 
samhällshistoriskt värde, 
miljöskapande och växthistoriskt 
värde.  

3_04 

 

 

 

 

 

 

 

STUDERANDEN 
OLOF NILSSON 
__________ 
 
 
LANDTBRUKAREN 
JÖNS NILSSON 
 

Gravplats med flera generationers 
gravvårdar; liggande kalkstensvård 
med svårtydd inskription, vård i 
form av trädstam samt högrest kors 
av svart granit. Murgrönakullar. 
Omgärdning av klippt 
buxbomshäck, singeltäckning.  

Arkitekturhistoriskt värde, 
hantverksmässigt, social- och 
samhällshistoriskt värde, 
miljöskapande och växthistoriskt 
värde.  



3_04 forts. HUSTRU 
ANNA NILSSON 
*26/4 1860, † 2/3 1897 

 



 



 



 

 


