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Inledning
Vård- och underhållsplan för Västra Vemmerlövs 
kyrkogård 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   Västra Vemmerlövs kyrkogård
Fastighetsbeteckning  Västra Vemmerlöv 46:1
Socken   Västra Vemmerlöv
Kommun   Trelleborg
Stift    Lund
Landskap/Län  Skåne
Fastighetsförvaltare  Hammarlövs församling

Kyrkogården består av fyra kvarter. 
Kyrkogården har totalt 75 gravplatser. Av dessa är ca 40 kistgravplatser och 
ca 35 urngravplatser. 
Antalet gravskötselavtal uppgår i dagsläget till 21. Det finns ca 45 tillgängliga 
gravplatser, de flesta urnplatser. 

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 ar-
kiv- och litteraturstudier, samt annan tillgänglig lit-
teratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Västra 
Vemmerlövs kyrkogård med omgivande yttre mur. I 
detta område har gångsystem, gravkvarter, gravplat-
ser 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
Västra Vemmerlöv ingår i riksintresse för kultur-
miljövård, område M:K136 Fuglie-Mellan-Grevie 
-Skåre. Området utgörs av en centralbygd med det 
av jordbruksskiftena präglade slättlandskapet Söder-
slätt med förhistorisk bruknings- och bosättnings-
kontinuiet samt för Sverige unik koncentration av 
tätt liggande kyrkbyar av åtminstone medeltida ur-
sprung som väl speglar kyrkobyggnadskonstens sti-
lideal under tiden medeltid till 1900-tal.

Västra Vemmerlöv ingår även tillsammans med fl era 
byar som en värdefull kulturmiljö i det regionala kul-
turmiljöprogrammet. Området heter Skegrie-Fug-
lie-Hammarlöv-V Tommarp-V Vemmerlöv och 
utgör en del av Söderslätt som i norr övergår i det 
skånska backlandskapet. Karakteristiskt är de öpp-
na, rationella odlingsfälten med pilerader och sprid-
da utfl yttade gårdar och kyrkbyar med prästgård och 
skola. Området är rikt på fornlämningar, exempelvis 
stenkammargravar från stenålder och framträdande 
gravhögar och gravfält på höjdkrön från bronsål-
dern. Socknarna är små till ytan och ligger mycket 
tätt vilket tyder på omfattande befolkning vid tiden 
för kristendomens införande. Befolkningsökningen 
under 1800-talet medförde att många av de medel-

tida kyrkorna byggdes om eller till. I vissa fall, t ex i 
Maglarp, byggdes en ny kyrka. 

Strax väster om kyrkbyn passerar Kontinentba-
nan, som förband Malmö och Trelleborg med kon-
tinenten. Järnvägen invigdes år 1898 och fi ck under 
1900-talet stor betydelse för förbindelse till Europa, 
men är fortfarande en viktig länk. Järnvägssträck-
ningen är utpekat som ett så kallat kulturmiljöstråk. 

 

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 Väs-
tra Vemmerlövs by. Detta fi nns tillgängligt via Lant-
mäteriets 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. 

Västra Vemmerlövs socken och kyrka
Västra Vemmerlövs socken är belägen i Skytts hä-
rad, på Söderslätt strax norr om Trelleborgs stad. 
Förutom kyrkbyn ingår byn Understorp i socknen. 
Det öppna landskapet är svagt böljande präglat av 
storskalig, fullåker med spridda gårdar och kyrkbyar. 

Med gynnsamt klimat och odlingsförhållanden 
har området tidigt varit attraktivt för bosättning, 
vilket en mängd fornlämningar vittnar om. Det ra-
tionella jordbruket har dock medfört att en mängd 
fornlämningar skadats eller odlats bort. Vid Västra 
Vemmerlöv fi nns ett stråk av bronsålderslämningar 
med bevarade gravhögar. Liksom fl ertalet fornläm-
ningar ligger den dold under mark. och 

I området växte många byar fram under folk-
vandringstid till och med vikingatid. Bynamn med 
efterleden –löv, som i Vemmerlöv, brukar räknas till 
denna grupp av relativt tidiga bybildningar. Nam-
net Vemmerlöv förekommer första gången i skrift 
år 1318 då det skrivs Wimerleff. Tillägget ”Västra” 
tillkommer inte förrän på 1880-talet. 

Under 1100-talet blir sockenorganisationen stabi-
liseras och byggnationen av en mängd stenkyrkor 
påbörjas. De tätt liggande sockenkyrkorna stärker 
intrycket av en central odlingsbygd. Strukturen med 
bebyggelsen samlad i byar med omgivande odlings-
mark var relativt konstant fram till skiftesreformer-
na i början av 1800-talet. Då gjordes en omstruktu-
rering som innebar att många gårdar fl yttades från 
byn till nya fastigheter på tidigare obebyggda mar-
ker. Resultatet av detta är än idag synligt genom de 
utspridda gårdarna i landskapet. 

Västra Vemmerlövs kyrka är troligen uppförd 
i etapper under 1100-1200-talet, med kor, långhus 
och lågt västtorn. Ett vapenhus byggs under med-

eltiden mot långhusets södra sida. Detta rivs någon 
gång under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och ett 
nytt vapenhus uppförs i väster. Vid en ombyggnad 
på 1850-talet rivs vapenhuset och tornet byggs upp 
på höjden och förses med trappgavlar. 

Interiört fi nns kalkmålningar på och omkring 
triumfbågen som dateras till 1125-50. I koret och i 
tornets kryssvalv fi nns kalkmålningar från omkring 
1500. Efter att ha varit överkalkade togs de fram vid 
en omfattande restaurering på 1950-talet. 

Västra Vemmerlöv uppgick år 2002 i Hammar-
lövs församling.

Motstående sida: Norra delen av 1765 års storskifteskarta över Västra Vemmerlövs by.   

Kyrkogården omges av en uppvuxen trädkrans. Kulturmil-
jöbild, år 1891, okänd fotograf.

Kulturmiljöbild, år 1900, fotograf Axel Nilsson.
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Kyrkogårdens historik
Den äldsta kända kartan över Västra Vemmerlövs 
by härrör från år 1765. Här framträder byn med ett 
knappt tjugotal gårdar samlade i en klunga runt en 
damm. Runt omkring ligger åkrar med stråk av ängs-
mark indelade i tre olika vångar. Byn framträder som 
en knutpunkt, där fl era landsvägar möts. Än idag är 

Kyrkan och kyrkogården ligger i byns sydöstra del. 
Kyrkogården har en kvadratisk form och är omgiven 
av någon slags hägnad. Kyrkan är utritad i väst-östlig 
sträckning. Utifrån konturerna ser kyrkan ut att ha 
kor och absid i öster, en utbyggnad i form av ett 
vapenhus åt söder, samt ett torn i väster. Ingång-
en till kyrkogården ser ut att fi nnas i det nordvästra 
hörnet. Alldeles intill kyrkogårdens västra sida ligger 
gård nummer 15, och tätt i söder ligger gårdarna nr 
11, 12 och 13 på rad. 

Skånska rekognosceringskartan från 1810-talet 
visar att byns gårdar ligger tätt intill varandra med 
kyrkan i byns sydöstra hörn. Landskapet runt om-
kring är öppet och i princip obebyggt. 

sträckningen av det buktande vägnätet kring byn 
i stort sett densamma som i mitten av 1700-talet. 
Strax norr om byn fi nns en väderkvarn och alldeles 
invid den nordvästra bygränsen fi nns en ”Afräts-
Platz” i anslutning till gravhögen Skälhög. Platsen 
fi nns markerad som afrätsplats, även på 1813 års en-
skifteskarta.

Utdrag ur storskifteskartan över Västra Vemmerlövs by, år 1765. Kyrkan ligger i den sydöstra delen av byn. 

Skånska rekognosceringskartan, 1810-talet. Bebyggelsen 
ligger fortfarande samlad i kyrkbyn. 
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År 1813 påbörjas ett enskifte av Västra Vemmer-
lövs by. Den tillhörande kartan redovisar att skiftet 
kommer att innebära stora förändringar av byn, då 
fl ertalet av gårdarna i byklungan fl yttas ut till nya 
fastigheter på tidigare obebyggda marker. Även om 
de närmsta omgivningarna förändras ser kyrkogår-
den ut att vara en stabil miljö med oförändrad ut-

sträckning. Även den närmsta gården i söder, ligger 
kvar på sin tomt. Området mellan kyrkogården och 
landsvägen är särskilt markerad som Hållplats vid 
kyrkogården. 

I bakgrunden på ett foto från år 1891, skym-
tar en lummig trädkrans som ramar in kyrkogården. 
Kring sekelskiftet 1900 verkar dock trädkransen 

vara borttagen och endast något enstaka ungt träd 
syns invid kyrkogårdsmuren. 

Vid tiden omkring år 1910 visar häradskartan 
ett nästan helt och hållet uppodlat landskap med 
utspridda gårdar. Järnvägen mellan Trelleborg och 
Malmö, Kontinentbanan, som öppnade för trafi k 
år 1898, passerar strax väster om byn, där stationen 

1813 års enskifteskarta över Västra Vemmerlövs by. Byn tunnas ut på gårdar som flyttas ut i landskapet på tidigare obe-
byggda marker. Gården rakt söder om kyrkogården är en av dem som får ligga kvar på den gamla tomten. 

Topografiska kårens konceptkarta, 1860-talet. De utflytta-
de gårdarna är nu etablerade, jämnt spridda i landskapet.
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Häradskartan, 1910-talet.Järnvägen med stationen Skytts Vemmerlöf är anlagd. I kyrkbyn, på de utflyttade går-
darnas tomter har en mängd gatehus etablerats tätt intill vägarna.  

Ekonomiska kartan, ca 1970. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård syns 
utritad i norra delen av byn. 
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Skytts Vemmerlöv är anlagd. I Vemmerlövs by, på de 
utfl yttade gårdarnas tomter, ligger nu ett stort antal 
gatehus, tätt intill vägarna. Kyrkogårdens utsträck-
ning är fortfarande densamma. På ömse sidor i väs-
ter och öster omges kyrkogården av större trädgår-
dar eller parker. Pilealléer kantar vägarna in mot byn. 

Fotografi er från år 1945 visar unga, kraftigt be-
skurna, i det närmaste hamlade, regelbundet place-
rade träd utmed norra sidan av kyrkogården. 

I början av 1970-talet har kyrkogården samma 
utsträckning som tidigare. Däremot har en ny kyr-
kogård anlagts i norra delen av byn, på tidigare åker-
mark. I övrigt har Västra Vemmerlöv ungefär sam-
ma karaktär med trångt liggande gårdar och gatehus 
helt och hållet omgivna av åkermark. Pilealléerna 
fi nns kvar, men verkar ha glesats ut något.  

Östra delen av kyrkogården, vy mot norr. Träden i träd-
kransen är kraftigt beskurna. Kulturmiljöbild, år 1945, 
fotograf Bertil Berthelson. 

Gravkarta över Västra Vemmerlövs kyrkogård. 
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Beskrivning av kyrkogården
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Omgivningar
Västra Vemmerlövs kyrka och kyrkogård ligger i 
utkanten av kyrkbyn. Allra närmst i väster och sö-
der ligger Båtsgården med en lummig trädgård och 
inslag av äldre träd. Bebyggelsen i byn ligger bitvis 
tätt invid vägen, framför allt i korsningen mellan 
kyrkovägen och byavägen. Kyrkbyn är omgiven av 
intensivt odlade marker.

Kyrkogårdens begränsning
Mur
Kyrkogårdens omgärdas av två olika typer av murar. 
Längs den norra, södra och västra sidan består om-
gärdningen av en meterhög vit slätputsad tegelmur, 
avtäckt med stenhällar.  

Längs den östra sidan är muren uppförd på en 
murad stenfot med frilagt tegel på utsidan och en vit 
grov spritputs på insidan. Muren är lagd i kryssför-
band med rektangulära blinderingar och dekorerad 
med pärlfog och formtegel. Likt övriga sidor är den 
avtäckt med stenhällar.

Den östra murens insida är slätputsad. Den östra murens utsida har synligt tegel.Öppet landskap mot öster.

Detalj av tegelmurens övre del. I nordöstra hörnet möts tegelmur och slätputsad mur. 
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Grindar
Det fi nns en ingång till kyrkogården. Denna huvu-
dingång fi nns i kyrkogårdens nordvästra hörn, ut 
mot den förbipasserande landsvägen. Av kartmateri-
alet framgår inte om det funnits fl er ingångar, eller 
om huvudingången har fl yttats. 

Den svartmålade dubbelgrinden av järnsmide 
har en rak form med relativt tätt stående, lansforma-
de smala ribbor. Horisontellt fi nns fyra breda band 
med dekorativt mönster. 

Grindarna är fästa i  murade och vitputsade bastan-
ta stolpar som ansluter till muren. Stolparna har rak 
avslutning med avtäckning av fl ata kvadratiska sten-
hällar. Utmed den västra stolpen fi nns ett svart målat 
räcke av metall. 

Gångar och strukturer
Kyrkogårdens grusade gångsystem är i huvudsak 
rätvinkligt utifrån kyrkan och kyrkogårdens yttre 
form. Från det nordvästra hörnet leder en bred hu-

vudgång söderut mot kyrkans ingång. Gångens mitt 
är hårdgjord med gatsten och sjöstensplattor och 
ansluter till grusade ytor som ramar in kyrkobyggna-
den. En grusad gång fi nns också utmed kyrkogård-
smurens insida. 

Det fi nns två större, i det närmaste rektangu-
lära kvarter på kyrkogården, som till största delen 
ramas in av buxbomshäckar. Ett litet kvarter fi nns 
rakt öster om kyrkan. I nordvästra hörnet fi nns ett 
gräsinsått samtida kvarter med urngravar. 

Den norra huvudingången. Gången mot kyrkan är delvis hårdgjord. 
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Belysning
Vid huvudingången fi nns två svartmålade lyktstolpar 
med traditionellt utformade lykthus med gulfärgat 
glas. Vid bänken mellan kyrkan och bårhuset fi nns 
en lykta med samma utformning. Kyrkans fasad är 
belyst från lyktor som är placerade i nordvästra res-
pektive nordöstra hörnet. 

Servicestation
I nordvästra hörnet av kyrkogården, invid ingången, 
fi nns ett träskjul med redskap och soptunna. Invid 
muren fi nns också tillgång till vatten. En container 
står uppställd för avfallshantering. 

Parkeringsplatser
Parkeringsplats för besökanden fi nns strax nordväst 
om kyrkogården, i anslutning till korsningen Vem-
merlövs kyrkoväg och Gaddekärrsvägen. Det fi nns 
också plats för några bilar på grusplanen strax utan-
för kyrkogården. 

Byggnader
Bårhus
Inlemmad i den östra kyrkogårdsmuren fi nns ett 
bårhus med västra gavelfasaden i liv med muren. 
Byggnaden är vitputsad med brant sadeltak täckt 
med enkupigt tegel. Mitt på västra gavelfasaden 
fi nns en brunmålad port krönt av inskriptionen 
1944 och ett kors. Trappan utgörs av låga stenhällar 
till vilken en ramp är monterad. I östra gavelfasaden 
fi nns ljusinsläpp i form av ett smalt fönster. 

Sittbänk i västra delen av kyrkogården. Redskap och tillgång till vatten finns vid huvudingången. Bårhusets östra gavelfasad.

Bårhuset är inlemmat i kyrkogårdsmuren. 
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Träd
Kyrkogården saknar träd, såväl solitära som i träd-
krans. Däremot förekommer på några gravplatser 
äldre buskar av järnek och syrén, som med åldern 
har fått formerna av mindre träd.

Häckar
Lågt klippta buxbomshäckar omger en stor del av 
gravplatserna och ramar till stora delar in kvarteren 
i norr och söder. Ett kort häckparti av krypoxbär 
växer på en gravplats.  

Planteringar
Äldre, parvis planterad vintergrön växtlighet fi nns 
på fl era gravplatser. Här förekommer järnek, tuja, 
idegran, himalayaen Juniperus squamata ’Meyeri’, 
japansk ädelcypress, syrén och klotklippt storbla-
dig buxbom. Fem pyramidklippta idegranar kantar 
gången in från entrén.

På fl era av de äldre gravplatserna fi nns perenna 
växter och lökväxter av olika slag.  Brandlilja och vit-
blommande pion fi nns på en äldre gravplats i södra 
delen av kyrkogården. En annan närliggande grav-
plats är täckt av en matta av liljekonvalj. Här fi nns 

också en plantering av småbladig buxbom klippt i 
form av ett kors. En smalbladig rödlila tulpan med 
skirt växtsätt växer i grustäckningen på fl era grav-
platser i södra delen av kyrkogården. Här fi nns 
också spridda exemplar av kejsarkrona. Högväxt vit 
stjärnhyacint fi nns på en gravplats i norr. I smala 
stråk mellan buxbomsomgärdningarna är ofta rosor 
glest planterade. 

Flera av kyrkogårdens så kallade gravkar av sten 
är planterade med vit fetknopp, kaukasiskt fetblad 
eller silverarv. Akleja, hortensia och träjon är andra 
förekommande perenner. 

Järnek. Äldre högväxt vintergrön växtlighet finns på flera gravplat-
ser. 

Brandlilja och vitblommande pion.
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På de nyare gravplatserna i kvarter 2 fi nns en 
blandning av perenna och ettåriga växter. Bland 
perennerna märks exempelvis kärleksört, gullviva, 
hortensia och rosor. Av ettåriga växter förekommer  
pelargon, stjärnöga och höstplanterad ljung.  

Gravkar planterade med vit fetknopp.

Liljekonvalj täcker gravplatsytan och omger ett klippt kors av buxbom. 

Rödlila tulpan finns i kvarter 1.Gravkar med silverarv.
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Kyrkogårdens växt- och djurliv
Vilda kärlväxter och kryptogamer
På den östra kyrkomurens täcksten, och i viss mån 
på murens utvändiga tegelstenar, växer rikligt med 
den tidigare rödlistade kalkvägglav. På täckstenen 
växer även några sammanväxta bålar av den sällsyn-
ta kalkorangelav. På täckstenen längs övriga sidor 
av kyrkomuren växer endast ett fåtal mer allmänna 
skorplavar som murlav, matt orangelav och mjölig 
orangelav. På gravvårdarna växer endast vanliga ar-
ter som t.ex. vägglav.

En mindre gräsyta fi nns endast i nordvästra delen, 
norr om de yngsta gravarna. Gräsmattan är näring-
spåverkad och har inslag av tusensköna, sparvnäva, 
vitklöver, våtarv, samt lite gråfi bbla och höstfi bbla. 
Naturligt inspridda växter på gravplatser är bl.a. kor-
sört och ogräsmaskros.

På kyrkogården förekommer den fridlysta arten 
luddvårlök. Det är Sveriges sällsyntaste vårlök och 
blommar med gula blommor i april-maj. Ett anslag  
utanför kyrkogården informerar om arten. 

Kalkvägglav på östra murens östra, yttre sida. 

Kalkvägglav på täckstenen åt öster.
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Djurliv
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, 

planteringar och gräsmattor till en omväxlande bio-
top som skapar livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet.

Det saknas äldre lövträd på Västra Vemmerlövs 
kyrkogård. Gamla träd kan ibland ha ihålig stam 
med ansamling av mulm, som är en kompostlik-
nande 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 kyrkogår-
den är det ändå troligt att fl addermöss förekommer 
i anslutning till kyrkan i Västra Vemmerlöv, särskilt 
då de ofta dras till äldre kulturbyggnader. Det krävs 
extra hänsyn där det fi nns eller kan förväntas fi n-
nas fl addermöss, särskilt när det gäller förändringar 
i trädbeståndet. 

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 fanns koltrast och fl ockar med pilfi nk på 

kyrkogården, medan det strax utanför noterades 
fasan, råka och rastande dubbeltrastar. Även under 
årets kalla månader används kyrkogården av traktens 
övervintrande fåglar för födosök, vila och skydd. 

Små däggdjur som igelkott, ekorre, harar, kanin 
och mindre gnagare kan förekomma mer eller min-
dre regelbundet, även om den omgärdande muren 
håller många av dem borta. 

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 
kärleksört, trift och lavendel som innehåller nektar 
och pollen, besöks fl itigt av olika småkryp. Förut-
om det gröna intresserar vindskyddade ytor och den 
lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas 
stenmaterial många insekter. Av ryggradslösa djur 
noterades under senhöst endast trädgårdssnäcka på 
kyrkogården.

Informationsblad om luddvårlök finns utanför kyrkogården. 

Kalkorangelav på östra murens täcksten. Murklocka på gravplats.
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Kvarter 1
Kvarter 1 ligger utmed kyrkogårdens norra sida. 
Kvarteret har en rektangulär utsträckning som till 
stora delar avgränsas med klippta buxbomshäckar. 
Huvudgången mot kyrkan med dess klippta idegra-
nar avgränsar kvarteret i väster, medan kyrkogårds-
muren ramar in i norr och öster. Kyrkobyggnaden 
bildar fond i söder. 

Det omkring tjugotalet gravplatser varierar i 
storlek men är regelbundet ordnade inom kvarterets 
yttre avgränsning. Några av dem är större familje-
gravar. Tre gravplatser är omgärdade med stenram, 
övriga har klippta häckar av buxbom. Samtliga har 
singeltäckta ytor. 

Majoriteten av vårdarna härrör från senare delen av 
1800-talet och början av 1900-talet. Flertalet av dessa 
är högresta vårdar av granit eller diabas. En vård 
från 1880-talet är utformad som en trädstam med en 
inskriptionstavla i form av en skriftrulle. Denna vård 
är den enda kvarvarande inom en stor gravplats. En 
högrest vård av grå granit från 1910-talet är omgiven 
av pollare och kätting. På gravplatsen fi nns även tre 
gravkar, varav ett med plantering. Mindre vårdar och 
liggande hällar från 1900-talet förekommer spritt i 
hela kvarteret. Flera av gravvårdarna är temporärt 
stöttade med stolpar. 

Bland titlarna förekommer några med hant-
verksanknytning såsom tunnbindaren, skomakaremästa-
ren och smedmästaren. Vanligaste titeln är hustrun men 
här fi nns även två kvinnliga yrkestitlar; lärarinnan och 
sjuksköterskan. 

Vy mot öster, år 1945.Buxbomshäckarna är strikta och 
mycket kortklippta, typiskt för tiden. Ett av träden i 
trädkransen syns i den vänstra delen av bilden, ett kraftigt 
beskuret träd med liten krona. Kulturmiljöbild, fotograf 
Bertil Berthelson.

Vy mot öster, år 2016. Buxbomshäckarna är högre och 
bredare, vilket är bra för vitaliteten. 

Nordöstra delen av kvarteret har ett fåtal glest stående 
vårdar. Buxbomshäckar och kvarstående växtlighet är 
viktiga komponenter för en bevarad struktur. 
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Ett par centralt liggande gravplatser har framträ-
dande parvis planterade vintergröna buskar, bl a 
himalayaen. Bland perenner och lökväxter fi nns en 
relativt stor variation, även om de var för sig endast 
förekommer i ett fåtal exemplar. En gravplats är helt 
och hållet täckt av liljekonvalj, som omger ett klippt 
kors av buxbom. Pion, brandlilja, lejongap och akle-
ja är exempel på förekommande perenner och bland 
lökväxter fi nns tulpan, narciss och kejsarkrona. 

Gravvård i form av en trädstam. Högväxt vintergrön växtlighet är framträdande. 

Gravplats från tidigt 1900-tal, omgärdad av stenpollare 
och kätting. 

Ett av kyrkogårdens många gravkar. I detta är kaukasiskt 
fetblad planterat. 
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Kvarter 2
Kvarter 2 omfattar kyrkogårdens nordvästra hörn. 
Kvarteret avgränsas av kyrkogårdsmuren i norr och 
väster med bårhuset i sydväst och kyrkan i sydost. 
Huvudgången kantad de klippta idegranarna bildar 
gräns i öster, och en klippt häck av buxbom avgrän-
sar i söder. 

Kvarteret är litet och har en långsträckt rek-
tangulär form i nordsydlig riktning. Med undantag 
av den sydligaste grusade delen utgörs kvarteret av 
gräsmatta. 

Hittills är enbart den södra delen ianspråktaget 
för urngravar. Gravplatserna är utlagda i västöstliga 
rader. De sydligaste gravplatserna ligger i singel, öv-
riga i gräs. 

Vårdarna utgörs av liggande hällar, varav fl ertalet 
är huggna av grå granit. De härrör från mitten av 
1960-talet och senare. 

Planteringsrabatterna är gemensamma och 
hänger ihop med varandra. Förekommande peren-
ner är exempelvis rosor, hortensia och kärleksört. 
Inslaget av ettåriga växter är större än i övriga delar 
av kyrkogården. 

Kvarteret är till största delen gräsinsått. 

Gravplatserna är små, tätt liggande urngravplatser.
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Kvarter 3
Kvarter 3 ligger rakt öster om kyrkan. Mot norr av-
gränsas det av kvarter 1, åt söder av kvarter 4 och åt 
öster av kyrkogårdsmuren. 

Kvarteret är det minsta inom kyrkogården och 
består av tio gravvårdar samlade inom en gemensam 
häckomgärdning av klippt buxbom. Ytan är singel-
täckt.

Vårdarna har huvudsakligen rests under andra 
delen av 1800-talet. Hälften av dem utgörs av hö-
gresta vårdar i granit, diabas och marmor, varav den 
sistnämnda är krönt med ett kors och dekorerad 
med vallmo. Resterande gravvårdar är låga eller ut-
formade som så kallade gravkar. 

Titlarna inom kvarteret är varierande och består 
bland annat av Hustrun, Vagnmakaren, Soldaten och 
Qvartermästare. 

Gravkar utan plantering. Tre av kvarterets mindre, anspråkslösa vårdar. 

Växtligheten inom kvarteret är sparsam. Ett av grav-
karen  har plantering av vit fetknopp. En självsådd 
perenn, troligen någon slags liljeväxt, är kvarstående 
vid en  av gravvårdarna i sydöstra hörnet.  

Kvarteret är litet, till stora delar omgivet av klippta buxbomshäckar. 
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Kvarter 4
Kvarter 4 ligger utmed den södra sidan av kyrko-
gården. Längs den södra och västra sidan inramas 
kvarteret av kyrkogårdsmuren, medan kyrkan utgör 
fonden mot norr. 

Gravplatserna utgörs av ett drygt dussintal fa-
miljegravplatser, placerade sida vid sida utan åtskil-
jande gångar. Samtliga är täckta med singel och mer-
parten är kringgärdade med klippta buxbomshäckar. 
Undantagen utgörs av ett smidesjärnstaket och ett 
par stenramar. 

Majoriteten av gravvårdarna är resta under an-
dra hälften av 1800-talet. En handfull utgörs av resta 
kalkstensvårdar, varav ett par är fullt läsbara och i 

mycket gott skick.  Några vårdar har naturromantisk 
eller nygotisk formgivning, ibland med infälld pors-
linsmedaljong. Merparten består av högresta diabas- 
eller granitvårdar, i form av obelisker eller prydda 
med kors, urnor eller kransar. 

Flertalet av gravvårdarna är försedda med titlar 
samt gårds- eller bynamn. Vanligast är framförallt 
Lantbrukaren eller Hustrun, men även Åboen, Rusthål-
laren, Doktor och Pigan förekommer. Den sistnämnda 
titeln är en äldre beteckning för en ung ogift kvinna. 

Vid många av gravplatserna fi nns planteringar, 
framförallt av perenna eller vintergröna växter. Flera 
av de vintergröna buskarna har vuxit sig stora och är 
framträdande, främst i den västra delen. Likaså har 
en äldre järnek fått formen av mindre, knotigt träd. 
Bland perennerna är ros vanligast, men det före-
kommer även funkia, hortensia och träjon. Gravka-
ren har ofta planteringar av silverarv eller kaukasiskt 
fetblad. Den högväxta växten stjärnhyacint fi nns på 
en gravplats.

Vy mot nordost, år 2016.Ett av järnstaketen finns kvar 
kring en gravplats. 

Vy mot nordost, år 1945. Flera gravplatser är omgärdade 
med järnstaket. Kulturmiljöbild, fotograf Bertil Berthelson. 
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En av kvarterets äldsta, men fullt läsbara kalkstensvårdar, 
rest över pigan Dorothea Nilsdotter år 1837.

Gravkar. Funkia vid en äldre gravvård.

Kvarteret rymmer en stor variation av olika gravvårdstyper och växtlighet.
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden
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Kulturhistoriska värden
Västra Vemmerlövs kyrka och kyrkogård ligger 
inom ett område som utgör riksintresse för kul-
turmiljövården. Området ingår även i det regionala 
kulturmiljöprogrammet. Kyrkogården ingår därmed 
som en del i byn som är utpekad som särskilt värde-
full kulturmiljö. 

Västra Vemmerlövs kyrkogård har i sina äldsta 
delar kontinuitet på platsen sedan 1100-talet. Många 
människor har ett förhållande till kyrkan och dess 
närmiljö som sockencentrum med mycket lång his-

torisk kontinuitet. Platsen, med kyrkan och omgi-
vande kyrkogård, som central punkt har härigenom 
ett starkt traditionsvärde. Kyrkogårdens trånga utbred-
ning med  lång historisk kontinuitet bidrar till ett ål-
dersvärde. 

Social- och samhällshistoriska värden fi nns knutna till 
kyrkogården. Bland annat speglar vårdarnas inskrip-
tioner näringar som präglat bygden under skilda pe-
rioder, samtidigt som de belyser både hur klass- och 
könstillhörighet varit avgörande för inom vilka ra-
mar personer har levt sina liv. Jordbruket har varit 

en central näring vid sidan av olika hantverk. Gårds- 
eller bytillhörighet anges ofta på de äldre vårdarna. 
Lantbrukaren och hustrun är de vanligast förekom-
mande titlarna på såväl äldre som yngre vårdar. Den 
stora anonyma gruppen hustrun rymmer en dold 
historia. Värt att beakta i sammanhanget är kyrko-
gårdens osynliga historia, över de personer, oftast 
ur lägre samhällsskick, vilka inte framträder genom 
bevarade gravvårdar eller inskriptioner. 

Kyrkogårdens framträdande läge invid landsvä-
gen bidrar tillsammans med tätt liggande gravplat-
ser, varierad växtlighet och mångfald av gravvårdar, 
till en kulturmiljö rik på upplevelsevärden. 

Arkitekturhistoriska värden fi nns knutna till ge-
staltningen av platsen och mångfalden vårdar från 
1800-talets hälft och tidigt 1900-tal. På kyrkogården 
fi nns ett stort antal bevarade gravanordningar där 
helheten i form av gravvård, omgärdning, ytskikt 
och växtlighet, är bevarad.  

Gravplatserna och vårdarna rymmer en stor 
variation vad gäller ålder, utformning, material och 
storlek. Detta utgör ett pedagogiskt värde där jämförel-
ser kan låta sig göras. Större delen av kyrkogårdens 
gravvårdar har inte så stora enskilda värden att de 
kan anses vara ovärderliga. Det är framförallt till-
sammans som gravvårdarna bidrar till kyrkogården 
som en värdefull kulturmiljö. Att mångfalden i grav-
vårdarna bevaras, både storslagna och anspråkslösa, 
för sina titlar likväl som för sin utformning är viktigt 
för att kyrkogården skall spegla en tidigare samhälls-
struktur.  

Kyrkogårdens förhållandevis rika och varierade 
växtlighet av t ex buxbom  och perenner har ett växt-
historiskt värde. Grönskan tillsammans med gravan-
ordningarna utgör även ett miljöskapande värde. 

Västra delen av kvarter 4.
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Biologiska värden
Västra Vemmerlövs gamla kyrkogård är närmast om-
given av betesmark, väg, parkmiljö och gårdar. Kyr-
kogården och byn ligger i sydskånsk fullåkersbygd, 
vilket innebär att den fungerar som en värdefull till-
fl yktsort för många djur och växter i det hårt uppod-
lade 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 
i kyrkogårdens träd, häckar och planteringar. Flad-
dermöss förekommer ofta i kulturmiljöer och san-
nolikt även på Västra Vemmerlövs kyrkogård. De 
har sina viloplatser i byggnader eller gamla hålträd. 
Samtliga fl addermusarter är fridlysta och är upptag-
na i Artskyddsförordningen. Även samtliga i Sverige 
förekommande grod- och kräldjur är fridlysta.

Den tidigare rödlistade bladlaven kalkvägglav Xan-
thoria calcicola växer rikligt på den östra kyrkogårds-
murens täcksten, samt i mindre omfattning på mu-
rens utvändiga tegelstenar. Den växer alltid på eller 
nära kalkhaltigt underlag. Arten förekommer nästan 
enbart i den skånska slättbygden i landet och är ut-
sedd till Skånes landskapslav. 

På samma täcksten på den östra muren växer ett 
fåtal sammanvuxna bålar av den sällsynta skorplaven 
kalkorangelav Variospora fl avescens. Artens utbredning 
i landet omfattar främst Öland och Gotland och har 
endast ett fåtal registrerade fynd sedan tidigare på 
fastlandet. Även denna art är kalkberoende.

Den rödlistade kärlväxten luddvårlök, i hotka-
tegorin sårbar (VU), har inventerats av fl oraväkta-
re varje år sedan 1995 och fynden har registrerats 
på Artportalen. Arten har ökat tydligt i antal sedan 
upptäckten på gamla kyrkogården 1994 och före-
kommer numera årligen i tresiffriga antal.

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. Inga an-
dra rödlistade arter eller signalarter, förutom ovan 
nämnda, är sedan tidigare registrerade i Artportalen 
för kyrkogården.

Kalkvägglav på en av murens täcksten. 
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Grässådda ytor med urngrav-
platser i rader. Samtida uttryck.

Större familjegravar med hö-
gresta vårdar av varierad typ.

Högväxt vintergrön växtlighet

Varierad växtlighet

Glest stående gravvårdar. 
Grusade ytor och omgärdning av 
klippta buxbomshäckar.

Litet kvarter med glest stående 
vårdar. Grusad yta och omgärdande 
buxbomshäck. 

Mur och tätt liggande gård skapar 
rumslighet.

Regelbunden struktur

Grusade ytor och omgärd-
ning  av häck, stenram eller 
järnstaket.

Karaktärsdrag

Närliggande äldre trädgård ra-
mar in och bidrar till grönska. 

Strikt klippt idegran ramar in 
huvudgången. 

Öppen karaktär med vy över 
odlingslandskapet
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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. 

Det bevarandeområde som pekas ut på kartan är ka-
raktäristiskt för kyrkogården eller delar av den och 
är särskilt viktig att bevara ur denna synpunkt. Om-
rådet har bevarat strukturer från gamla aktiviteter, 
äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 
Det är viktigt att bevara som huvudstråk, där många 
passerar, men också för att det har särskilda kvalite-
ter. Tanken är inte att frysa kyrkogården i det skick 
den är eller att återskapa förlorade delar. Kyrkogår-
den måste vara en levande miljö och kunna användas 
inom vissa ramar för att bevara ett levande kulturarv. 

Område med högt kulturhistoriskt värde 
Område med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsligt 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. 

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

 ; Gravvårdarna bör bevaras på ursprunglig 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 rosor, 
liljor och lökväxter bör i första hand vårdas och 
få stå kvar på gravplatserna även sedan de har 
återlämnats.  

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 föl-
jande: 

 ; Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-
gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tät-
orter minskar inte på grund av avverkning, där 
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Kyrkogården har som helhet ett mycket högt kulturhistoriskt värde. De rosa gravplatserna representerar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.
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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 augusti. 

 ; 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 pågått 
under mycket lång tid.
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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 underhåll fi nns 
vidare information om åtgärderna. 

Mur 
På in- respektive utsidan av de putsade murytorna 
förekommer sprickbildningar och putsbortfall. Ett 
antal vertikala sprickor syns från avtäckning och ner 
till grunden samt horisontella sprickor, vilka främst 
förekommer strax under murkrönet. På den norra 
murens utsida syns även utfällningar som har sam-
lats under den putsade ytan. 

På den frilagda tegelmuren har fogen på fl era 
ställen försvunnit och det fi nns både spruckna och 
skadade tegelstenar. Skadorna kan delvis bero på en 
senare omfogning med ett alltför hårt och cement-
haltigt bruk. Muren buktar märkbart inåt och ett an-
tal tegelstenar håller på att krypa ur konstruktionen.

 ; Ta fram ett åtgärdsprogram med hjälp av sak-
kunnig expert inom de närmsta åren för att un-
dersöka risker och åtgärder. Detta gäller fram-
förallt för den östra muren där konstruktionen 
håller på att försvagas. Men även de sprickor och 
utfällningar i de putsade murytorna som kan 
vara dolda i konstruktionen. 

 ;  Omputsning av muren med mjukare ytskikt (ef-
ter föregående åtgärd). 

 ; Undvik att lagra singel alldeles intill och upp 
mot norra muren. Fukt riskerar att hållas kvar, 
vilket kan inverka negativt. 

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. 

Gångar
Huvudgångens är delvis hårdgjord för bättre till-
gänglighet, medan övriga gångar är belagda med 
singel. Överlag har gångarna god tillgänglighet, även 
om vissa partier är lösare. 

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

Gravvårdar
Flertalet av de kvarstående gravvårdarna är i gott 
skick. Behov av omdubbning fi nns emellertid på 
fl era vårdar, framför allt i kvarter 1. Här fi nns fl era 
temporärt stöttade gravvårdar. 

På många äldre gravvårdar har texten varit ifylld 
med vit, svart eller guldfärg. På fl era stenar har den 
slitits ner vilket försvårar läsbarheten.

De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör 
få stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt be-

varas eventuella samband, främst i form av de famil-
jeförhållanden, som kan fi nnas med de omgivande 
gravvårdarna. 

 ; Omdubbning av stöttade gravvårdar bör göras. 

 ; 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. 

Planteringar
Vintergrön växtlighet bildar tillsammans häckar och 
inslag av perenner och lökväxter en bas i kyrkogår-
dens gröna struktur. I de områden där det är spar-
samt förekommande fi nns behov av att komplettera 
växtligheten. 

Buxbomen är överlag i gott skick, men ha den 
under uppsikt för att upptäcka eventuella sjukdoms-
angrepp i ett tidigt skede. Luckor fi nns här och var, 
bland annat kring gravplasterna i kvarter 3. 

 ; 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. 

 ; Föröka av kyrkogårdens befi ntliga perenner och 
lökväxter och nyplantera på gravplatser där det 
är ont om växtlighet. 
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 ; 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
Kyrkogården saknar träd sedan en längre tid, men 
det fi nns möjligheter att stärka den gröna strukturen 
genom nyplantering av mindre träd. 

 ; Förnya trädbeståndet enligt föreslagna åtgärder 
i trädvårdsplanen för att återuppta traditionen 
med träd på kyrkogården. 

Brandlilja är en sedan gammalt odlad perenn.
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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. 

Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken 
Matteuccia struthiopteris men på kyrkogården fi nns 
främst 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 långtgående 
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 Västra Vemmerlövs kyrkogård. 

1) Tillmötesgå samhällets olika begravnings-
trender, nya som gamla, genom att: 
- I första hand hänvisa alternativa former till nya be-
gravningsplatsen i Västra Vemmerlöv. 

2) 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.

3) 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
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1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014
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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
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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
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32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016
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44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016
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Bilaga 1. Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och gravplatser, Västra Vemmerlöv 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.  
 
Västra Vemmerlövs 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. 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 Västra 
Vemmerlöv 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 Husegaren Lars Jönsson 1826-1914 
Hustrun Kerstin Hansdotter 1825-
1890.  
Delvis svårtydd inskription. 

Högrest vård i nygotisk stil. Omges 
av klippt buxbomshäck, 
singeltäckning. Plantering av 
brandlilja och vit pion. Vården är 
stöttad. 

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

1_09 Holmgren? 1885 Svårtydd 
inskription. 

Vård i form av trädstam med 
inskriptionsrulle. Omges av klippt 
buxbomshäck, singeltäckning. 

Arkitekturhistoriskt och 
hantverksmässigt värde. 

1_15 Saknar gravvård  Klippt kors av buxbom. 
Gravplatsytan är täckt av 
liljekonvalj och omgärdad av en 
klippt häcka av buxbom.  

Arkitekturhistoriskt, miljöskapande 
och växthistoriskt värde. 

3_04 QVARTERSMÄSTARE  
L. A. NORBERG 
DÖD D 12 JULI 1884 
70 ÅR 3 MÅN. 25 DAG. 
OCH  
DESS KÄRA MAKA 
MARIE LOUISE 
NORBERG 
DÖD D 26 DEC 1842 
41 ÅR __MÅN 14 DAG. 

Mindre obelisk av huggen grå 
granit. Inskription delvis ifylld med 
svart färg.  

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

3_10 VAGNMAKAREN 
NILS HANSSON 
BILLGREN 
*7/6 1824, † 15/1 1934 
HUSTRUN 
BOEL OLSDOTTER 
*6/3 1828, † 25/9 1893 
 

Anspråkslös mindre vård, huggen 
av svart granit. Singeltäckning.  

Social- och samhällshistoriskt 
värde. 



Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Kriterier 

3_11 SOLDATEN 
P. BLIXT 
*26/1 1828, † 17/12 1880 
HUSTRUN 
ELSA SVENSSON 
*14/6 1825, † 24/11 1900 

Mindre vård av huggen svart granit. 
Singeltäckning.  

Social- och samhällshistoriskt 
värde. 

3_12 Svårtydd text Mindre, ålderdomlig vård av 
huggen kalksten. Singeltäckning. 

Hantverksmässigt, social- och 
samhällshistoriskt värde, 
åldersvärde. 

4_05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnet 
af Pigan 
Dorothea NilsDotter 
född i Vemmerlöf 
den 17 Julji 1819 
död den 16 Julji 1837 
Lotten är mig fallen i dett 
lustiga mig är en skön 
___ tillfallen 
___ 
 
 
Rusthållaren och mjölnaren 
Nils Hansson  
född i Wemmerlöf 
fen 15 Januari 1771 
Bodde och dog därstädes 
den 8 November 1836. 
 
 
LIFVET ÖMT ÄLSKAD 
OCH 
DÖDEN BITTERT SAKNAD 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar, varav tre 
av huggen kalksten, en hög obelisk. 
En av kalkvårdarna är avbruten. 
Omgärdad av smidesstaket och 
klippt buxbomshäck och rabatt. 
Singeltäckt yta.  

Hantverksmässigt, 
arkitekturhistoriskt, miljöskapande, 
social- och samhällshistoriskt 
värde, växthistoriskt värde och 
åldersvärde. 



forts 4_05 OCH 
BEGRÅTEN MODER, 
KJERSTI OLSDOTTER 
FÖDD I STEGLARP D 15 AUG 
1796 
DÖD I WEMMERLÖF D. 2 JULI 
1845 
 
m fl 

4_10 OLA H BÅÅTH 
Född d 14 April 1832 
Död d. 20 Maj 1901 
METTA BÅÅTH 
Född ANDERSSON 
Född d. 2 Oktober 1830 
Död d. 14 Oktober 1919 
 
m fl 

Större familjegrav med flera 
generationers gravvårdar.  
Centralt finns högrest vård av 
huggen svart granit, inskriptioner 
på flera sidor. Inom gravplatsen 
finns fem gravkar med plantering 
av silverarv. Omgärdning av 
stenram, singeltäckt yta. 

Arkitekturhistoriskt, miljöskapande, 
växthistoriskt värde.  

4_11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delvis svårtydd inskription. 
ANDERS PERSSON 
-1868 
HUSTRUN 
KJERSTI ___DOTTER  
1810-1870 
 
 
MINNE AF 
LANDTBRUKARE 
JEPPA JÖNSSON 
FÖDD D 21/1 1791 
DÖD D 11/2 1850 
I WEMMERLÖF 
DESS HUSTRU 

Familjegrav med flera generationers 
gravvårdar, varav två med infällda 
inskriptionstavlor och 
porslinsmedaljonger. Omgärdad av 
klippt buxbomshäck. Singeltäckt 
yta.  

Arkitekturhistoriskt, 
hantverksmässigt, åldersvärde, 
miljöskapande värde. 



forts 4_11 KARNA PERSDOTTER 
FÖDD I HVELLINGE 
D. 8/2 1803 
DÖD I WEMMERLÖF 
D 18/2 1871 
 
PS._____ 
 
M fl 

 



 



 

 


