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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Östra Vemmerlövs 
kyrkogård är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Gärsnäs 
församling. Fältarbetet utfördes under vintern/våren 
2016-2017 med påföljande rapportskrivning under 
2017. Inventering och rapportskrivning har utförts av 
antikvarie Linn Ljunggren samt biolog Tony Svens-
son. Arbetet har utförts i dialog med representanter 
från församlingen. Den kulturhistoriska värderingen 
är en ständigt pågående process där församlingen 
bidrar med värdefull information om t.ex. person-
historik. 
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4:e kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 
underhållsplanen har utformats i enlighet med Kul-
turmiljölagen, de föreskrifter som finns för 4:e ka-
pitlet och gällande direktiv från Länsstyrelsen i 
Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 
ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-
hålla kulturhistorisk dokumentation, värdebeskriv-
ning och utvecklingsplan. 

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

begravningsplatser ansvarar för att en vård- och 
underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska vär-

det inte minskas och deras utseende och karak-
tär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 
åtgärder ska framgå av planen. 

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

planen. 
 

Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
denna är syftet med vård- och underhållsplanen att 
lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens kulturhisto-
riska värden. Planen ska sedan ligga till grund för 
planering och skötsel av Gärsnäs församlings kyrko-
gårdar. 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 Gärsnäs för-
samling som länsstyrelsen underlättas. 

• Gärsnäs församling pastorat få en vägledning i 
det konkreta vårdarbetet med riktlinjer och pri-
oriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-
sökare och allmänheten tydliggöras. 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Östra Vemmerlövs kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Vemmerlöv 100:1 
Socken  Östra Vemmerlöv   
Kommun  Simirishamns kommun 
Fastighetsförvaltare Gärsnäs församling 
Areal   
 
Kyrkogården består av två delar med totalt 1103 gravplatser. Det finns 167 st. gravplatser 
med olika former av skötselavtal. Det finns 1061 kistgravplatser och 42 st askgravplatser. 
751 st av gravplatserna är tillgängliga idag. Kyrkogården har en minneslund och en urngrav-
lund. 
 
Gärsnäs församling består av flera sammanslagninga församlingar. Pastoratet har i nuläget 
hand om elva kyrkor.  
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och nuvarande upp-
byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 
och litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsarkivets 
handlingar samt annan tillgänglig litteratur, kartor 
och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av kyr-
kogården omfattar kyrkogårdens begränsningar 
inom fastigheten Östra Vemmerlövs kyrka 100:1 i 
detta område har byggnader, gångsystem, gravkvar-
ter, 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 kyrkogår-
dens kulturhistoriska värdering. Utifrån kunskapsde-
len med historik, nulägesbeskrivning samt värdebe-
skrivningen har vårdkrav till följd av kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden formulerats. Vård- och un-
derhållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbe-
hov. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 

kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Det 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet 
och Länsstyrelsen. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar be-
hövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs 
t.ex. för utvidgning, uppförande eller ändring av 
byggnader, murar, portaler eller andra fasta an-
ordningar samt större förändring av plantering, 
trädbestånd och beläggning av gångar. Länsstyrel-
sen ger besked om vad som behöver tillståndsprö-
vas. Enskilda gravanordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar har ett skydd såsom en del 
av kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde be-
nämnt Östra Vemmerlövs 56:1 och skyddas enligt 
Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar 
Östra Vemmerlövs gamla bytomt. Områdets ut-
bredning kan ses på sida 10. Inom den äldre by-
tomten är alla ingrepp i mark, utöver den normala 
gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan beröra 
under mark dolda fornlämningar. Evenstuella fynd 
av fornlämningar måste rapporteras till länsstyrel-
sen.  
 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-
vanskas och ska underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras. Ändring och flyttning av en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 
varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-
nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens kulturhi-
storiska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska värden. De kulturhi-
storiska värdena ska säkerställas genom skydd i 
detaljplan eller områdesbestämmelse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot för-
vanskning så att dess karaktärsdrag bevaras. 
Byggnader men även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård regle-
ras genom miljöbalken och finns för att se till 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 miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, kan vara nödvändig för att klar-
göra hur planerade åtgärder påverkar natur- eller 
kulturmiljön i området.  
 

Biotopskyddsområden anges av regeringen för att 
skydda små mark- eller vattenområden som på 
grund av särskilda egenskaper är betydelsefulla 
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Be-
stämmelserna finns i 7 kap 11 § Miljöbalken. På 
kyrkogårdar omfattas  
alléer, det vill säga trädrader med minst fem löv-
träd planterade i en enkel eller dubbel rad ofta av 
det generella biotopskyddet, men även stenmurar 
kan omfattas av miljöbalkens regler om biotop-
skydd när de ligger i anslutning till jordbruksmark. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-
den gäller Artskyddsförordningen (2007:845) 
Förordningen omfattar dels de arter som skyddas 
enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 
vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-
rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar, en annan är grod- och kräldjur. 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- och kräl-
djur är fridlysta i Sverige. 
 
Ca 3 km åt sydost ligger ett riksintresse för kul-
turmiljövård kallat Gladsax - Järrestad (L:K3) vil-
ket utgörs av odlingslandskap med fornlämningar 
och kyrkby. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöprogram är ett regionalt kunskapsun-
derlag för arbete med samhällsplanering i t.ex. 
kommuner, för konsulter eller för trafikverket. 
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Östra Vemmerlöv kyrkogård 
Karta från Gärsnäs församling 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Östra Vemmerlövs kyrkogård ligger inom den fasta 
fornlämningen Östra Vemmerlöv 56:1 vilket mots-
varar bytomtens utbredning enligt 1803 års karta. 
Det första skriftliga belägget för byn är från år 1247. 
Strax sydväst om kyrkan och kyrkogården återfanns 
under tidigt 1900-tal en offermosse (fornlämning 
Östra Vemmerlöv 48:1).  Mossen visade på red-
skaps-, djur- och människooffer vilka daterats till 
bronsålder.  
Intill Gyllebosjön, som ligger nordväst om Östra 

Vemmerlöv, ligger slottsruinen Gyllebohus som 
uppfördes under 1500-talet. Under 1800-talet ersat-
tes borgen mot det idag fortfarande aktiva Gyllebo 
slott. Ägarna för Gyllebo hade tidigare patronatsrätt 
över Östra Vemmerlövs kyrka.  
Kyrkan är placerad en bit från bykärnan, men 

ligger utmed kyrkvägen som tidigare varit en central 
del av byn. Längs med kyrkvägen låg både skola, 

prästgård och byns fattigstuga placerade. Skolan, 
som idag kallas ”gamla skolan” uppfördes år 1850. 
Fattigstugan uppfördes först på avstyckad mark från 
Gyllebo gods på östra sidan om kyrkogården och 
ska ha varit klart år 1816, denna stugan ersattes med 
en stuga på södra sidan av kyrkogården år 1891 som 
fortfarande återstår idag. Prästgården ligger norr om 
kyrkogåden och är fortfarande i församlingens ägo, 
men används som hyreshus.  

Kyrkans historia i korthet 
Östra Vemmerlövs kyrka byggdes under 1100-talet i 
romansk stil; med långhus, kor och absid. Under 
1400-talet utvidgades kyrkan västerut . Västtorn och 
vapenhus på norra respektive södra sidan av kyrkan 
tillkom.  
     Under 1500-talet byggdes Knob-Urnes gravvalv 
under korets västra del. Vid slutet av 1700-talet upp-
fördes ett nytt kor och i samband med detta anlades 
ytterligare ett gravvalv åt släkten Schönström. 

Händelser i sammandrag 
 
1100-tal Kyrkan anläggs  
 
1800-tal Kyrkogårdens ingång var placerad i det nordvästra hörnet av kyrkogården, 

den södra sidan var störst. Under slutet av 1800-/början 1900 utvidgades 
kyrkogården åt norr. Under denna tid fanns två huvudgångar och mindre 
gångar längs med muren och två mindre mellan olika kvarter.  

 
1920-tal Nya kyrkogården anläggs på motsatt sida av byvägen (öster) 
 

1100-tal  Kyrkan anläggs 

 

1500-tal Gravvalv för familjen Knob-Urnes anläggs 

 

1700-tal Gravvalv för familjen Schönström anläggs 

 

1800-tal Kyrkogården utvidgas åt norr och öster,  

Gamla kyrkogårdens grind är från 1887. 

 

1930 Tillstånd till anläggande av nya kyrkogården ges.  

 

1940-70 tal Både gamla och nya kyrkogården har  

singelgångar, gravplatser med singelytskikt  

och olika omgärdningar 

 

1980-90 tal Delar av gamla kyrkogården sås igen  

med gräs. Minneslunden anläggs år 1998. 

 

2000-tal På gamla kyrkogården läggs plattor på  

norra gången. Delar av nya kyrkogården sås 

igen med gräs. Askgravplatsen anläggs år  

2008. 

Karta från fornsök över Östra Vemmerlövs bytomt 56:1 

Enskifteskarta från 1803, kyrkogården innan utvidgningar 
åt norr och öster. 

Flygfoto från boken ”Vid en landsväg - byar och samhällen 
fotograferade på 1930-talet Österlen” av Mats Rogberg.  
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Mellan 1907-10 genomfördes en större restaurering 
av kyrkans kalkmålningar. Under tidigt 1960-tal re-
staurerades av kyrkan under ledning av Eiler Graebe.  

Den äldsta kyrkogården 
Det finns sparsamt med arkiv- och kartmaterial över 
Östra Vemmerlöv från perioden innan 1900-talet. 
Det arkivmaterial som finns på Arkivcentrum syd är 
för skadat för att kunna tas fram. Efter konserve-
ringsåtgärder kanske detta material kan bli tillgängligt 
och tillföra ytterligare information om kyrkogårdens 
äldsta historia.  
På arkivcentrum finns dock en del kartmaterial 

vilket kan ge en ungefärlig idé om kyrkogårdens 
utvecklig. På en karta, framtagen i samband med 

enskiftet och daterad 1803, syns det att kyrkogården 
låg ett stycke väster om Kyrkvägen och att det fanns 
en mindre, anslutande väg mellan Kyrkvägen och 
östra sidan av kyrkogården. Övrigt kartmaterial som 
visar på kyrkogårdens utvidgning är odaterat. Vid en 
jämförelse mellan flygfotografier från 1935 och äldre 
kartmaterial blir det tydligt att kyrkogården utvidgats 
åt öster och norr till nuvarande gränser före 1935, 
det ska även ha funnit en byggnad vid nordöstra 
sidan av kyrkogårdsmuren som idag är borttagen. 
Kyrkogårdens grind har årtalet 1887 i sin formgiv-
ning vilket kan vara ett årtal då kyrkogården möjlig-
en utvidgats.  

1900-talet 
Under 1920-talet påbörjades planeringen av en ut-
vidgning av kyrkogården. Beslut togs att anlägga den 
på motsatt sida av Kyrkovägen. Ritningar för den 
nya kyrkogården fastslogs år 1930 och anläggningen 
kom sannolikt igång snart efter detta. Ritningen visar 
en symmetrisk anläggning med åtta gravplatsrader  
indelade i fyra kvarter, organiserade kring en cirkel-

formad central plats. Kyrkogården omgärdas av en 
mur  med ett indraget och rundat parti i väster för 
att markera området vid entrén. Enligt flygfoto från 
1935 var detta det utförandet som nya kyrkogården 
anlades efter. Nya kyrkogården hade tidigare, likt 
gamla, grusgångar mellan gravplatsraderna och längs 
med muromgärdningens insida. Ursprungligen var 
gravraderna omgärdade med en låg häck och områ-
det var grästäckt. Vid år 1967 syns det på flygfoto att 
alla gravplatsraderna är singeltäckta. Det förekom-
mer fler gravplatser på området och gravplatsrader-
na markeras fortfarande av låg, klippt häck. På foto 
från 1940 syns stora träd centralt på nya kyrkogår-
den vilka sedan 1967 ersatts med häckar.  
På flygfoto går det att se att gamla kyrkogården 

under 1940-talet hade flera grusgångar mellan grav-
kvarter och gravplatsrader. Kring dessa uppdelade 
gravplatsrader fannslåga, klippta häckar som marke-
rade områdena. Kyrkogården hade områden som var 
gräslagda men även flera gravplatser med omgärd-
ning och singelytskikt. På insidan av kyrkomuren låg 
en gång runt hela kyrkogården längs vilken 

Uppmätning över gamla kyrkogården. Okänt datum. Grav-
kvartersnumreringen skiljer sig från dagens indelning. 

Datum okänt. På bilden syns flera kors av enklare slag som 
inte längre finns på gamla kyrkogården. Källa: RAÄ. 

Foto från 1907. Träd har tagits ner i trädraden. Kring 
gravplatsraderna går en låg, klippt häck. Källa: RAÄ. 
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trädkransen var planterad. På ett foto från 1947 taget 
på norra sidan av kyrkan mot söder syns det att det 
fanns mer buskar ooch växtlighet än idag, samt fler 
gravplatser med järnomgärdningar än idag.  
Under 1900-talets slut förändrades både gamla 

och nya kyrkogårdens karaktär avsevärt då stora 
områden av gamla kyrkogården såddes igen med 
gräs och äldre gångvägar på kyrkogården togs bort. 
Även på nya kyrkogården förändrades strukturerna 
genom att områden grässådes. På flygfoto från 1970 
syns fortfarande gångvägarna och flertalet gravplat-
ser hade singel och omgärdning på gamla kyrkogår-
den. Det syns även att det tidigare inte stod några 
gravar i det sydöstra hörnet av kyrkogården, detta 
området har idag en samling med äldre vårdar som 
flyttats till platsen.  
År 1998 anlades kyrkogårdens minneslund på norra 
delen av kyrkogården. 
2000-talet 
De huvudsakliga källorna från 2000-talet är från 
Stibys församlingskyrkoråds protokoll. År 2000 hade 
man en invigning för den nya ljushållaren, gjord av 

Wiggo Jurgård, i minneslunden. Under det tidiga 
2000-talet beslutar man att så gräs på delar av nya 
kyrkogården och i övrigt se över och återplantera 
buxbomshäckar där det behövdes. Det beslutades 
även att den norra delen av muren på nya kyrkogår-
den skulle åtgärdas, detta hade skett en gång tidigare.  
På gamla kyrkogåden lades det plattor på gång-

vägen från norra sidan av kyrkan fram till prästgår-
den, denna gångväg renoverades år 2015.  
Under 2008 gav länsstyrelsen tillstånd till både 

grävning för den nya belysningen och till anläggning 
av askgravplatsen, efter ritningar av landskapsingen-
jör Camilla Olsson.  
Under 2014 köptets ny växtlighet in till min-

neslunden och 2015 skedde underhåll på ljusbäraren 
i minneslunden då glaset byttes till klarglas. Under 
2016 skedde ändringar av askgravplatsen då delar 
singellades, det sattes även in stenbänkar i min-
neslunden och askgravplatsen. 
  

Bild från 1935. Det finns mycket växtlighet och buskar 
på kyrkogården. Källa: RAÄ 

Foto från 1988, under 1980-90-talet gräslades delar av 
gamla kyrkogården.  Bild från 1947, källa: kulturen 

Bild från 1970, källa: kulturen 



 

14 | Östra Vemmerlöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

  

Upmätning av kyrkogården från år 1970 Utformningsförslag till Nya kyrkogården, godkänt år 1930 

Upmätning av kyrkogården från år 1975 Utformningsförslag till askgravplatsen, år 2007 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar  
Östra Vemmerlövs kyrkogård  består av en äldre och 
en nyare del på var sida om Kyrkvägen, söder om 
bykärnan. Generellt finns det i byn mest småskalig 
bebyggelse och större lantbruk är spridda i närom-
rådet. Det omgivande landskapet kring kyrkogården 
är ett kuperat, öppet odlingslandskap med långa 
siktlinjer. På den västra och södra sidan omges gamla 
kyrkogården av hagmark. På den norra sidan finns 
den före detta prästgården som församlingen idag 
hyr ut till Killans bönegemenskap.  
 Inom gamla kyrkogården finns en del mindre 

höjdskillnader. Dessa syns tydligast från kyrkogår-
dens västra sida som är den högsta punkten på kyr-
kogården. 
Den nya delen av kyrkogården omges av od-

lingsmark. Vid inventeringsbesöket på vintern växte 
energiskog öster och söder om nya kyrkogården 
vilket begränsar möjligheten till utblickar över det 
omgärdande landskapet. 

Kyrkogårdens begränsning 
Den gamla kyrkogården omgärdas längs östra och 
delar av norra sidan av ett midjehögt järnstaket, som 
i sin tur vilar på en låg, putsad betongmur med av-
täckning av bredfogade stenplattor. Staketet är gjort 
med smäckra smidesribbor formade i spetsdetaljer. 
På toppen av var staketdel sitter ett kors. Staketet är 
målat i svart kulör.  
Längs med den södra, västra och en bit in på 

norra sidan av gamla kyrkogården löper en stödmur. 
Den ca två meter höga vitputsade muren tydliggör 
höjdskillnaden mellan kyrkogården och det kringlig-
gande landskapet. Muren är putsad med ett hårt 
bruk och är lite ”skrovlig” till ytan. Som avtäckning 
ligger kalkstenplattor utan synlig fog.  
Kring hela nya kyrkogården löper en fogad na-

turstensmur med en flat betongöverkant. Längs med 
den östra och södra sidan av muren finns stora 
sprickor och nedfall av stenar där den intilliggande 
trädkransen tryckt ut muren. På insidan av muren på 

norra, östra, södra och delvis västra sidan går det 
grästäckta jordvallar upp emot muren. Vid huvud-
grinden på den västra sidan är muren formad i en 
konkav halvbåge. Kring hela den nya kyrkogården är 
en trädkrans planterad och en rest efter en äldre 
häck finns kvar på västra sidan, intill muren.  
 
Grindar och ingångar 
Den gamla kyrkogården har tre grindar varav en inte 
verkar användas längre då den gränsar till en uthyrd 
trädgård.  
Huvudingången, till den gamla kyrkogården,  har 

en dubbelgrind fäst i smala järnstolpar. Stolparna är 
hopbyggda med staketet.  Grinden är, liksom stake-
tet, av svartmålat järn och har dekorativa former av 
spetsar och krönande smäckra kors. Centralt på var-
dera del av grinden är siffror som tillsammans bildar 
årtalet ”1887”. Längs gamla kyrkogårdens norra sida 
finns två grindar med liknande utformning som 
huvudgrinden, dock i olika storlek.  Grindarna är av 

Utanför gamla kyrkogården finns ett öppet jordbruksland-
skap. Det är en tydlig höjdskillnad till omkringliggande 
landskap. 

Kring en del av gamla kyrkogården löper ett järnstaket. På nya kyrkogården löper en fogad naturstensmur. Entrén 
markeras med en järngrind mellan betongstolpar.  
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svartmålat järn med spetsformade detaljmönster och 
korsdekor. Den nordvästra grinden är fäst direkt i 
muren medan den andra är fäst i  grindstolpar. Stol-
parna är hopbyggda med muren och avfärgade i vitt. 
Vardera stolpe har ett pyramidformat betongkrön 
prytt med en ljuslykta. Den norra grinden är en 
dubbelgrind med olika breda sidor.  
Entrépartiet på den nya kyrkogården består av en 

dubbelgrind fäst i oktagonalt formade betongstolpar. 
Grinden är gjord av smäckra järnstänger  med spjut-
spetsdetaljer. Grinden har rundade former som åter-
finns i entrépartiets murade rundning.  
 
Gångar och strukturer 
Gamla kyrkogården är uppdelad i fem kvarter, A-E, 
vilka tidigare skiljdes åt av singelgångar. Kvarteren är 
idag svåra att urskilja då i stort sett hela kyrkogården 
är gräslagd.  
En singellagd gång löper dock från kyrkogårdens 

östra ingång, via kyrkans södra sida till kyrkans entré 
i väster. Via kyrkans norra sida löper en gång lagd 
med betongsten, från denna viker en gång av i nord-
lig riktning och ansluter till prästgården via grinden i 
norra muren. Den senare delen av gången är lagd 
med betongplattor med frilagd ballast. 
I minneslunden är det hårdgjorda området lagt 

med gatsten. Askgravplatsen är i huvudsak singel-
täckt med gatstenskant kring en central plantering.  
På den nya kyrkogården fortsätter kvarteren med 

F, G, H, I och K (Inget kv J). De singeltäckta gång-
arna är utlagda i ett rätvinkligt mönster.  
En central  huvudgång löper från huvudentrén i 

väster fram till kyrkogårdens mitt, vilken markeras av 
en rund, singeltäckt plats. Gången fortsätter sedan 
ytterligare en bit österut innan den mynnar i reste-

rande del av kyrkogården som är gräslagd. På nya 
kyrkogårdens västra del leder från huvudgången 
vinkelrätt utlagda gångar som delar upp gravkvarte-
ren. Alla gångarna är täckta med singel. Hela områ-
det har en strikt kvadratisk form utan höjdskillnader.  

Service och belysning 
På den gamla kyrkogården finns det en servicestat-
ion vid ekonomibyggnaden i sydost. Den består av 
en träställning med trädgårdsredskap, vattenkannor 
och en soptunna. Vid minneslunden finns det plast-
vaser och vattenkannor att låna, samt soptunna. Intill 
grinden vid huvudingången till kyrkogården finns en 
vattenpost, det finns även vid västra muren samt i 
minneslunden. 
På nya kyrkogården finns i det sydvästra hörnet 

ett betongkar hopbyggt med muren för kompost. 
Vid denna finns det även en vattenpost. Precis inn-
anför grindarna till nya kyrkogården finns en ser-
vicestation med trädgårdsredskap, vattenpost och 

Främst huvudgångarna finns kvar på gamla kyrkogården. 
De är belagda med olika ytmaterial. 

På både gamla och nya kyrkogården finns det områden där 
man kan låna verktyg och vattenkannor samt kasta skräp. 

Bild på nya kyrkogårdens lyktstolpe. En med likadan ut-
formning finns i minneslunden på gamla kyrkogården.  
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soptunna. Det finns ytterligare en vattenpost på den 
centrala delen av kyrkogården. Utanför muren, på 
den östra sidan, finns ett litet område där det står 
extra gatsten och dylikt till kyrkogården.  
Parkering till kyrkogården finns vid den norra si-

dan, inom samma område som gamla prästgården.  
På den västra och östra sidan av kyrkan står det bän-
kar med ett enkelt svart underrede och brunmålade 
sitt- och ryggbrädor. I minneslunden står en bänk 
med svart underrede med växtinspirerad ornamentik 
och sitt- och ryggbrädor i mörkbrun kulör.  
På gamla kyrkogården finns det belysning i form 

av spotlights riktade mot kyrkan, vid kyrkans ingång 
i väster finns två lyktstolpar och ytterligare en i lik-
nande utformning vid norra gången. Lyktstolparna 

är i svart metall krönta med lykthus med klarglas. I 
minneslunden står en lyktstople i svart metall med 
tre lykthus. Det finns även lykthus placerade på 
norra grindens stolpar.  
På nya kyrkogården finns det en lyktstolpe, i 

mörk metall med tre lykthus, placerad i den centrala 
rundeln på kyrkogården. 
Vid gamla kyrkogårdens huvudingång finns en li-

ten informationsskylt på en metallstolpe. Ramen är 
av brunfärgad plast. Här finns information rörande 
församlingen, den saknar dock karta över kyrkogår-
den. 

Byggnader 
På gamla kyrkogården, sammanbyggd med muren i 
det sydöstra hörnet ligger en ekonomibyggnad 
Byggnaden har en spritputsad fasad avfärgad med 
vit kalkfärg. Taket är lagt med röd plåt. Byggnaden 
har en panelklädd pardörr i brun kulör med utanpå-
liggande gångjärn. 
På den södra sidan av byggnaden finns ett spröj-

sat fönster med brunmålad karm och båge. På den 
södra sidan finns även ett betongkar för kompost 
som är hopbyggt med byggnaden och muren. På 
den västra sidan finns det två äldre gjutjärnsfönster, 
samt en servicestation. 
Nära intill ekonomibyggnaden står två äldre, små 

förråd som även de är hopbyggda med muren, de 
har trädörrar och plåttak.  

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna på kyrkogården har 
såtts igen med gräs under senare delen av 1900-talet.  
På kyrkogården finns det få gravplatser som fort-

farande har en omgärdning. Det finns 10 omgärd-
ningar av sten, två av järn och en med buxbom. Ett 
exempel på gravplats med inramning finns i kv A, 
gravplats 5, gravplatsen har stenomfattning i ljus 
granit med fyra stenstolpar och järngrind. Stolparna 
har rundade krön med dekor av hjulkors. Järnstake-
tet är uppbyggt av smala ribbor med ett längsgående 
rundjärn överst. Vid grinden finns två rundjärns-
stolpar med klotdekor på. På den övre delen av sta-
ketet går en bladbårdsdekor av järn. Centralt på 
gravplatsen finns en högrest vård av svart granit 
med polerad yta.  

Ekonomibyggnaden är placerad i det sydöstra hörnet av gamla kyrkogården. 
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Steninramningarna på kyrkogården är av enklare 
slag. En av dessa är placerad i kv E, gravplats 4 (se 
bild s. 19) och består av en enkel stenram med ett 
högre gjutet sidoparti. Omgärdningen fungerar även 
som vall mot den intilliggande högre marknivån. 
Kyrkogården har 68 gravplatser som har planterings-
ram av sten men det finns inga infattningshäckar av 
buxbom. De äldre gravplatserna står oftast placerade 
direkt i gräs och saknar plantering.  
På nya kyrkogården har två tredjedelar av grav-

platserna omgärdning av buxbom eller sten och en 
tredjedel har endast ytskikt av gräs och saknar om-
gärdning. Merparten av gravplatserna har någon typ 
av steninramning till rabatt, de flesta längs med hela 
gravplatsen bredd och ett fåtal har en mindre rabatt-
yta med stenomgärdning. På de gravplatser där yt-
materialet är gräs finns det oftast en rabatt framför 
vården. Det finns även ett flertal gravplatser som har 
gångstenar utlagda på gravplatsen, mest på de med 
singelyta men även på ett fåtal gravplatser som såtts 
igen med gräs har gångplattorna lämnats kvar. 

Materialet på dessa varierar mellan kalksten och gra-
nit men även en gång av cementplattor med dansk 
sjösten finns. Gravplatserna är i huvudsak i samma 
storlek, dock finns det som sagt områden som är 
igensådda vilket gör strukturernas tidigare utseende 
otydliga.  
 

Gravvårdar 
På gamla kyrkogården är granit det huvudsakliga 
materialet i gravvårdarna, totalt 106 i svart granit och 
97 stycken i en ljusare granit. Utöver detta finns det 
16 gravvårdar av marmor och 13 av kalksten.  
Det finns variation i gravvårdstilar men de hu-

vudsakliga grupperna är äldre högresta vårdar som 
det finns ca 140 stycken av. Vanligast är gravvårdar 
som är enkla i sin form, relativt högresta, vinklat/ 
eller rakt krön och med enkel dekor. Symbolerna på 
vårdarna är klassiskt kristna som kors. Vårdarna har 
ändå en del variation när det kommer till sin ut-
formning vilken drar inspiration från arkitekturstilar 
som jugend, klassicism och funktionalism.  

Gravplats med järn- och stenomgärdning i kv A. Stenomgärdning i kv E som också fungerar som terrasse-
ring.  

Det finns endast två vårdar av järn på gamla kyrkoråden.  

Gamla kyrkogården har flertalet äldre vårdar från 1800-
talets slut till 1900-talets mitt. Många olika arkitekturide-
al präglar utformningen.   
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De flesta äldre gravvårdar är placerade i en klunga i 
kv E på den sydöstra delen av kyrkogården med 
några utspridda i kv D och C också. De yngre vår-
darna finns huvudsakligen i kv E och A samt i den 
ganska nyligen anlagda askgravlunden i kv B.  
Den vanligast förekommande titeln för män är 

lantbrukare medan det endast finns två kvinnliga 
yrkestitlar; pigan och barnmorskan. Kvinnotitlar 
figurerar oftast i förhållande till mannen, så som 
hustru eller dotter. 
I Kv D, mittemot kyrkans entré, (se bild s.19) står 

en bruten kalkstensvård med tydligt skriven inskript-
ion som lyder;  
”han dog den 5 mars --- dess ålder 69 år tre månader --- 
Hon dog 
Dess ålder  
Will du inte strö blommer kring vår graf  så låt åteminstone 
bli att der plantera fröer. Författad i Lifstiden af  HHH”.  
Ett exempel på en småskalig vård i marmor finns 

i kv C. Den är från 1881 på gravplats 34 kv C (se 
bild s.19). Gravvården har rakt liv med avfasade 
framkanter, konkavt krön med dekorativ palmett på 

toppen och försänkt, rundbågsformad inskriptions-
tavla. Den har dekorelement av bokblad och en 
porslinsbiskvi föreställande kristus.  
Av de äldre gravvårdarna som skiljer sig från 

gängse karaktär finns bland annat korsformade vår-
dar varav två är av järn. Det finns fem obelisker samt  
några få äldre naturstensformade gravvårdar. De 
högresta vårdarna dominerar kyrkgårdens karaktär. 
Från 1900-talets senare del finns låga och breda 

vårdar i framförallt röd och svart granit, totalt 36 
stycken. De har ofta enkla inskriptioner utan titlar, 
med symboler såsom stjärnor och kors. Detta är den 
huvudsakliga gravvårdstyp som förekommer i kv E 
där det finns en del nyare gravplatser, men de före-
kommer även i andra kvarter. I askgravlunden finns 
vårdar som är enkla hällar i polerad granit och in-
skriptionsplattor av metall. Dessa har tillkommit 
efter askgravlundens tillkomst i slutet av 1990-talet.  
På nya kyrkogården finns en jämn fördelning 

mellan liggande, enkla gravvårdar och högresta, ner-
tonade vårdar. Åldern på vårdarna är från slutet av 
1930-talet och framåt vilket förklarar de mer diskret 

urformade vårdarna i främst svart, grå och röd gra-
nit. Det finns endast tre vårdar av marmor. I det 
sydöstra hörnet av nya kyrkogården finns två vårdar 
som är i marmor med en kvadratisk form, lutade 
mot en granitbit. 
Majoriteten av gravvårdarna har raka krön, raka si-
dor, diskret inskription och enstaka dekordetaljer 
såsom kors placerat symmetriskt eller asymmetriskt 
på vården. Vårdarna varierar mellan polerade och 
matta ytor. Det förekommer även ett litet antal en-
kelt utformade hällar. På nya kyrkogården finns ma-
joriteten av gravvårdarna på den västra sidan av kyr-
kogården, de äldsta finns i kv F, där det finns ett 
flertal från 1930-talet. 
  

De flesta gravplatsomgärdningarnar på nya kyrkogården är 
av buxbom och gravplatserna har en planteringsram av 
sten.  

På flera gravplatser finns gångplattor rektangulära av sten 
utlagda.  

Majoriteten av gravvårdarna är låga, rektangulära vårdar 
men det finns även några högresta vårdar. 
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Kvartersbeskrivning Gamla kyr-
kogården 

Kvarter A 
Kvarteren A är placerade på den nordvästra sidan av 
kyrkogården. Kvarteret har spridda uttryck men 
sammanhålls genom att majoriteten av gravplatserna 
är placerade i gräs och är högresta vårdar av granit. 
Gravplatsraderna omfattar en till två rader. Grav-
platsraderna går i nord-sydlig riktning. Mellan grav-
platserna i kvarter A finns inga gångvägar av singel 
eller sten utan det finns endast huvudvägen vid kyr-
kan samt gångvägen som skiljer kv A och B åt.  

Kvarter B 
Kvarteren B är placerade på den norra delenav kyr-
kogården. En stenlagd gångväg mellan kyrkan och 
prästgården skiljer kvarteren åt, i övrigt finns inga 
gångvägar. Majoriteten av gravplatserna är igensådda 
med gräs och har högresta vårdar av granit.Kvarter 
A skiljer sig mer från övriga kvarter då dess västra 
sida har en större andel gravplatser som fortfarande 
markeras av omgärdningar, växtlighet eller plante-
ringsramar. I kvarter B finns kyrkogårdens min-
neslund och askgravplats.  

Askgravplatsen 
Askgravplatsen är placerad i Kv B i det nordöstra 
hörnet av kyrkogården. Askgravlunden omges av en 
formklippt häck..  Området markeras med en rad av 
gatusten, medan själva ytmaterialet på gravplatsom-
rådet är singel. Vid ingången står en släthuggen, 
polerad sten med texten ”2008 – Jesus sa jag är upp-
ståndelsen och livet – JOH. 11:25”. Inom området står 
två äldre gravvårdar kvar. Centralt inom området 

finns en rabatt med ram av korrugerad plåt, i rabat-
ten finns det rosor planterade. Precis utanför rabat-
ten finns ännu en markering med gatusten som visar 
gravområdena, dessa markeras av en enkla, liggande 
hällar av granit med inskription på en metallplatta.  

Minneslunden 
I den norra delen av kyrkogården, i kv B, är kyrko-
gårdens minneslund placerad. Från den norra hu-
vudgången leder en mindre gångväg lagd med gatus-
ten fram till området. Minneslunden betår av en 
gräskulle omgiven av en gång av gatusten. Området 
avgränsas något mot kyrkogården med formklippta 
häckar. Det finns två bänkar; en träbänk med under-
rede i järn och en i granit. Vid granitbänken står en 
ljushållare som har ett formspråk som påminner om 
ett träd. På gräskullen står en natursten med texten 
”Tänk när en gång vart varför blir besvarat Psalm - 320-2 - 
1998”. Framför stenen finns en planterad rabatt med 
plats för ljus samt buketter.  

Askgravplatsen. Minneslunden.  
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Kvarter C och D 
I kvarter C och D är majoriteten av gravplatserna 
igensådda med gräs. Ytterst få gravplatser har mar-
kerade omgärdningar eller rabatter. Det finns även 
fåtal buskar och växtlighet och de står huvudsakligen 
i gräs. Merparten av gravvårdarna är högresta i granit 
men det finns även några i kalksten och marmor. 
Även en del småskaliga gravvårdar förekommer. 
Gravkvarteren går i nordsydlig riktning.  

Kvarter E 
Kv E skiljer sig något mer från kyrkogårdens övriga 
kvarter då här finns en del yngre gravplatser med 
rabatt framför vården och planteringsram av sten. 
Det finns även andra större omgärdningar av sten. 
Av gravvårdarna är flertalet breda, låga vårdar i röd 
eller grå granit. I sydöstra hörnet av kvarteret står en 
samling av äldre vårdar, det finns även flera vårdar, 
borttagna från gravplatserna, som är lutade mot 
muren. Skillnaden mellan de äldre uppställda vårdar-
na och de yngre gravplatserna, är att de äldre vår-
darnas riktning är öst-västlig. De äldre vårdarna står i 
gräs och har förflyttats dit vid något tillfälle.  
 
Karaktärsdrag för gamla kyrkogården 

- Sekelsiftesprägel syns med omgärdande mur, delvis 
bevarad trädkrans, vinkelräta kvarter och kvarva-
rande stenomgärdningar. 

- Raka gravrader och homogena gravplatser präglar 
de gräslagda områdena. 

- Flertalet högresta vårdar i grå och svart granit 
- Ett samanhållet yttyck med gräslagda gravplatser i 

majoritet, begränsat med hög växtlighet, delar har 
föryngrats och de sticker därför ut från den huvud-
sakliga karaktären.  

 

  

Bild tagen från söder mot norr. Gravvårdarna främst på bilden har flyttats hit vid något tillfälle.  
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Områdesnedslag/Karaktärsdrag 

  

Denna delen av kyrkogården har fortfa-
rande spår från den tidigare utformning-
en med tydliga omgärdningar och raka 
gravplatsrader. Men likt stora delar av 
kyrkogården är majoriteten av gravplat-
serna gräslagda. 

Kyrkogårdens huvudsakliga karaktär 
består av de högresta granitvårdarna och 
gräslagda områden, tidigare har det 
funnits flera gångar mellan gravplatser-
na. Uttrycket nu är öppet och översiktligt 
med få höga växter.  

På den södra sidan av kyrkogården har 
utseendet föryngrats. Detta är den äldsta 
delen av kyrkogården dock med det 
yngsta uttrycket med liggande granithäl-
lar och gravplatser med rabattram av 
sten.   

Sydvästra delen av kyrkogården 
är främst öde. Hela området är 
gräslagt förutom precis framför 
kyrkan där en avgränsad singel-
täckt gravplats finns. Huvudsakli-
gen finns det äldre gravvårdar 
kvar men inte en stor mängd. 
Från denna sidan får man vackra 
siktlinjer över det öppna skånska 
landskapet.  
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Kvartersbeskrivning nya kyrko-
gården 

Kvarter F, G, H och I 
Kvarteren F och H är placerade på den västra sidan 
av kyrkogården. Kvarteren har samanhållet uttryck 
med majoriteten gravplatserna med buxbomsom-
gärdningar och liggande vårdar av granit. Gravplats-
storleken är jämnstor och omfattar två gravplatsra-
der. Raderna går i nord-sydlig riktning. Mellan ra-
derna av gravplatser ligger gångvägar i grus.  
Kvarter G och I är huvudsakligen insådda med gräs. 
Gravplatserna står i gräs med eller utan rygghäckar. 
Längst österut finns stora områden i vardera kvarter 
som är gräslagda och inte används. 
 

Kvarter K 
Kvarter K sträcker sig längs med norra, östra och 
södra sidan av kyrkogården. Gravplatserna är om-
gärdade av gräs, med småplanteringar, några med 
omgärdande buskar. En del vårdar har markerande 
stenramar som hägnar in en rabatt. Vårdarna är rik-
tade med inskriptionen in mot kyrkogården och är i 
enklare form av granit. På östra sidan finns endast 
tre gravvårdar i form av granithällar. Dessa saknar 
omgärdning och växtlighet. 
 

Karaktärsdrag för kyrkogården 
- Strikt 1920-tals prägel med vinkelräta gångar och 

symmetriska gravkvarter.  
- Buxbomsomgärdade gravplatser med singetäckning 

och låg växtlighet. 
- Låga, berda gravvårdar i granit.  
- Omgärdande mur och trädkrans.   

I kvarter K löper gravplatserna utmed muren med ytskikt 
av gräs och små rabatter.  

Den västra delen av nya kyrkogården har kvar gravplatser 
med ytskikt av singel och omgärdning av buxbom medan 
östra delen har gräslagts.  
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Områdesnedslag/Karaktärsdrag 

  

Den huvudsakliga karaktären på nya kyrkogården 
präglas av de strikt lagda gravplatserna med yt-
skikt av singel, omgärdning av buxbom och låga, 
diskret utformade gravvårdar. Mellan gravplatsra-
derna löper singelgångar. Flera av gravplatserna 
har en rabatt med stenram. 

Den centrala delen av nya kyrkogården markeras 
av en rundel med inhägnande, formklippta häckar. 
Det finns bänkar och en lykta i mitten som det 
planteras rosor kring.   

På östra delen av kyrkogården har gravplatser och 
gångar gräslagts. Dock kvarstår fortfarande en del 
gravplatser på området, men utan omgärdning. I 
det sydöstra hörnet finns en samling av småska-
liga vårdar, majoriteten uppförda över barn. Okänt 
om detta är ett medvetet ”barnkvarter” eller end-
ast kvarlämnade vårdar.  
 

Entren till nya kyrkogården 
är placerad på västra sidan. 
Nya delen omgärdas av en 
låg, fogad naturstensmur 
med en böjd form i murver-
ket vid entrépartiet där en 
järngrind är placerad.  
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Beskrivning av växt- och djurliv 
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Kyrkogårdens växt- och djurliv 

Träd 
Kring nya kyrkogårdens samtliga sidor står en tät 
trädkrans av 57 äldre oxlar. På gamla kyrkogården 
bildar 25 unga oxlar trädkrans längs södra och västra 
sidan. 1 oxel i samma ålder står längs norra sidan av 
kyrkogården och ingår i trädkransen. Norr om kyr-
kan löper en dubbelsidig allé av 8 unga klotlönnar 
som står i sicksack längs mittgången. Nordost om 

allén står 1 ung solitär rysk lönn. Kring minneslun-
den står 2 unga klotlönnar och 2 unga pyramidaven-
bokar. Vid askgravplatsen står 2 medelålders klot-
lönnar. Sydost om kyrkan växer en ung solitär blod-
lönn. 

Häckar 
Många av gravplatserna på nya kyrkogården är inra-
made av låg buxbomshäck som är klippt i spetsig 
takform. Längs västra sidan, söder om grinden, lö-
per en ca 70 cm hög klippt häck av avenbok. 
Centralt på nya kyrkogården står fyra avsnitt av ca 2 
m hög klippt oxelhäck. 
Kring minneslunden på gamla kyrkogården står 

ca 1,5 m höga häckar av häggmispel. Kring större 
del av askgravplatsen löper en lågt klippt häck av 
oxbär. Vid servicestationen står också korta låga 
häckar av oxbär. 

Planteringar 
Centralt på nya kyrkogården finns en plantering med 
vita rosor. Vid minneslunden på gamla kyrkogården 
finns ett par fristående buskar av häggmispel bakom 
häckar av samma slag. I ett par planteringar mellan 
minneslunden och norra entrén växer hortensia och 
trådcypresser. I häcken mellan minneslund och ask-
gravplats växer murgröna som marktäckare och en-
staka buske av olvon. Askgravplatsen har plantering-
ar med rosor och marktäckande gullgröna. 
På kyrkogårdens gravar växer perenner som kär-

leksört, lavendel, murklocka, julros, fuchsia, präst-
krage, alunrot, rosor, funkia, vinterhyperikum, ma-
honia, taklök, murgröna, kantnepeta, höstaster, hor-
tensia, vårljung, kungsmynta, bräcke – och fet-
knoppsväxter. 
Av buskar förekommer bl.a. buxbom, dvärgtuja, 

japansk dvärgcypress, himalayaen, idegran, klätter-
benved, sockertoppsgran, rododendron, tuja, cypress 

Trädkrans av oxel på nya kyrkogården.  

Uppstamade sockertoppsgranar på gamla kyrkogården.  Murgrönekulle på gamla kyrkogården. 
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och enar.  En del av de vintergröna buskarna är upp-
släppta på höjden, men de flesta är nedklippta, ofta i 
klot- eller kubform. 
Några annueller som kvarstår under senhösten är 

lobelia, husarknappar, tagetes, begonia, pelargon, 
lobelia, silverek och stjärnöga. 

Naturlig flora 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett stän-
digt utbyte av arter av både inhemsk flora och för-
vildade trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 
nischer i gräsmatta, rabatter och på murar, träd och 
gravvårdar. 
Ett fåtal av de äldre oxlarna kring nya kyrkogår-

den har en tämligen välutvecklad epifytflora, medan 
huvuddelen av träden har måttligt till svagt utvecklad 
epifytflora. Det förekommer mellan 5-22 arter av 
lavar och mossor på trädens nedre 3 metrar. Den 
rödlistade bladlaven grynig dagglav Physconia grisea 
(NT) noterades på 5 av de äldre oxlarna på nya kyr-
kogården, samt på 1 klotlönn på gamla kyrkogården. 
Arten förekommer också tillsammans med de natur-
vårdsintressanta fjällig dagglav och kyrkogårdslav på 
den äldre alm som står strax utanför kyrkogården. 
Den tidigare rödlistade alléskruvmossa noterades på 
en stubbe av ädellövträd på gamla kyrkogården. 
Samtliga träd på gamla kyrkogården är unga och har 
därmed svagt utvecklad eller trivial epifytflora. 
Den tidigare rödlistade kalkvägglav Xanthoria 

calcicola, som också är skånes landskapslav, växer på 
täckstenen till gamla kyrkogårdens kringgärdande 
mur. Laven förekommer tämligen rikligt längs södra, 
västra och norra sidan. Arten förekommer också på 
täckstenen till nya kyrkogårdens östra mur och med 
enstaka bål på dess västra mur. Andra epifyter som 

växer på murarna är bl.a. svart kantlav, vägglav, stoft-
lav och hättemossor. 
Gräsmattan på gamla kyrkogården är måttligt nä-

ringspåverkad, men har även fläckvis inslag av arter 
som trivs i magra gräsmarker. Här växer bl.a. grå-
fibbla, svartkämpar, ängssyra, rölleka, revfingerört, 
rotfibbla, vägtistel, tusensköna, vitklöver och ogräs-
maskros. Den mindre allmänna kalklockmossa växer 
ganska rikligt i gräsmattan söder om kyrkan. Nya 
kyrkogården har liknande gräsytor, möjligen något 
magrare. Särskilt den 1,5-2 m breda slänten innanför 
trädkransen på hela nya kyrkogården, har mager 
gräsmatta med stort inslag av gråfibbla, kalklock-
mossa, rotfibbla, gulmåra och svartkämpar. 

Djurliv 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. Träd, häckar, plante-
ringar och gräsmattor bildar tillsammans en varierad 
biotop som skapar livsutrymme för organismer av 
olika slag.  

Nästan alla de äldre oxlarna på nya kyrkogården är 
så kallade hålträd, vilket innebär att de har en tydlig 
hålighet i stammen. Ihåligheterna kan ibland ha an-
samling av mulm, vilket är en kompostliknande 
massa av organiskt material som bryts ner av olika 
insekter och svampar. Mulm är en bristvara i land-
skapet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge att 
värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam och 
håligheter hinner utvecklas. Ett antal hotade arter av 
insekter är helt beroende av ständig tillgång till mulm 
och stamhåligheter. 
Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Då det 
finns många äldre ihåliga träd på kyrkogården är det 
troligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 
Östra Vemmerlöv, särskilt då de ofta dras till äldre 
byggnader. De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrk-
torn och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det 
finns eller kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt 
när det gäller förändringar i trädbeståndet. 

Grynig dagglav Kalkväggslav på murens täcksten. 
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Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besök under senhöst noterades talgoxe, flockar med 
trastar och ett par glador som uppehöll sig vid kyr-
kogården. Kyrkogården används flitigt för födosök, 
vila och skydd, av såväl häckande som övervintrande 
fåglar och av flyttare under vår och höst.  
Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-

orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-
komma sporadiskt. Av grod- och kräldjur bedöms 
padda, vanlig groda, åkergroda, snok, huggorm, 
kopparödla och skogsödla kunna förekomma på 
kyrkogården. Även de mer sällsynta lövgroda, lång-
bensgroda, ätlig groda, klockgroda, lökgroda, 
strandpadda, grönfläckig padda, sandödla, större och 
mindre vattensalamander och hasselsnok är påträf-
fade inom ett fåtal kilometer och kan förekomma 
tillfälligt på kyrkogården. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel, kungsmynta, salvia och ljung, 
som innehåller nektar och pollen, besöks flitigt av 
olika småkryp. Även oxelns sommarblomning är 
värdefull för insekterna. Förutom det gröna intresse-
rar vindskyddade ytor och den lagrade värmen i 
gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial 
många insekter.  
  

Kärleksört i stubbe. Salvia. 

Murklocka. Buskros. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Östra Vemmerlövs kyrkogård utgör en komplex 
kulturhistorisk miljö. I den inbegrips faktorer som 
berör omgivning, landskap, växter, djurliv, person-
historik, konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. 
Värdebeskrivningen tar fasta på alla dessa delar. 
Östra Vemmerlövs kyrka med kyrkogård har lång 

historisk kontinuitet på platsen. Många människor 
har ett förhållande till kyrkan och dess närmiljö som 
sockencentrum. Platsen, med kyrkan, omgivande 
kyrkogård med mur, prästgård, fattighus och skola 
som traditionsbärande platser i Östra Vemmerlöv 
har härigenom ett traditionsvärde.  
Kyrkogården rymmer social- och samhällshistoriska 

värden. Vårdarnas titlar berättar om vilka näringar 
som präglat bygden under skilda perioder, samtidigt 
som de belyser hur klass- och könstillhörighet varit 

avgörande för inom vilka ramar personer har levt 
sina liv. Näringar som lantbruk och olika sorters 
hantverk avspeglar sig i inskriptionerna. Även titlar 
med militär anknytning förekommer. Den stora 
gruppen vårdar med titeln hustrun rymmer en dold 
historia. Kvinnliga yrkestitlar finns endast på gamla 
kyrkogården, piga och barnmorskan. Värt att beakta 
i sammanhanget är kyrkogårdens osynliga historia, 
över de personer, oftast ur lägre samhällsskick, vilka 
inte framträder genom bevarade gravvårdar eller 
inskriptioner. På Östra Vemmerlövs gamla kyrko-
gård vet vi att små, anonyma korsformade vårdar 
tagits bort medan ståliga och dyra vårdar har beva-
rats. Kyrkogårdens framträdande, upphöjda plats i 
landskapet, bidrar tillsammans med en mångfald av 
gravvårdar till en kulturmiljö som är rik på upplevelse-
värden. Historiska sägner som anknyter till området 
stärker dessa värden.  

Den nya kyrkogården är ett resultat av det tidiga 
1900-talets ökande befolkning på landsbygden. I 
denna del av kyrkogården är gravvårdarna tidsenligt 
underordnade den övergripande strukturen. Detta i 
motsats till den äldre delen där flera av gravvårdarna 
är tänkta att vara solitärt framstående och väl synliga. 
På den nya kyrkogården finns även en samling av 
barngravar i det sydöstra höret vilket skapat ett små-
skaligt, sammanhållet barnkvarter.  
Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 

genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 
De större gravplatserna kan jämföras med samtida 
betydligt enklare gravar vilket återspeglar de skilda 
levnadsvillkoren men även med den nya kyrkogår-
dens enklare gravvårdar och gravplatser där folk-
hemmets demokratiska grundtanke ger fullt utslag. 
Bland de äldre gravvårdarna hittar vi även konsthisto-
riska och hantverksmässiga värden. De är framför allt 

Kyrkogården har stora upplevelsevärden genom sin placering upphöjd i det öppna jordbrukslandskapet. Den har även en 
historisk anknytning till den intilliggande prästgården, fattighuset och gamla skolan.  

De äldre vårdarna bär på konst- och hantverkshistoriska 
värden.  
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tillsammans som gravvårdarna bidrar till kyrkogår-
den som en värdefull kulturmiljö. Att mångfalden i 
gravvårdarna bevaras, både storslagna och anspråks-
lösa, för sina titlar likväl som för sin utformning är 
viktigt för att kyrkogården ska spegla en tidigare 
samhällsstruktur.   

Biologiska värden 
Östra Vemmerlöv ligger i fullåkersbygd på slätten 
söder om Linderödsåsen, vilket medför att kyrko-
gården fungerar som en välkommen tillflyktsort för 
många djur och växter. Betesmark som upptagits i 
Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering 
finns som närmast 500 m åt sydväst från kyrkogår-
den. Här ligger en blöt betesmark med en rad hävd-
gynnade naturvårdsarter. Betesmarken är registrerad 
i ängs- och betesmarksinventeringen 2012. Mellan 1-
2 km öster om kyrkogården ligger flera betesmarker 
med naturvårdsarter registrerade 2003. Drygt 3 km 
nordväst om Östra Vemmerlövs kyrkogård ligger 
närmaste naturreservat Gyllebo och Natura2000-

området Gyllebosjön. Inga nyckelbiotoper före-
kommer inom en kilometer från kyrkogården. Ca 2 
km åt nordväst sträcker sig ett riksintresse för natur-
vård kallat Kusten Stenshuvud – Vik - Simrishamn 
(N71).  
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Östra Vemmerlövs kyrkogård. De har sina vi-
loplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga 
arter av fladdermöss liksom alla grod- och kräldjur 
är fridlysta och upptagna i Artskyddsförordningen. 
Grynig dagglav är rödlistad som nära hotad 

(NT). Arten noterades på flera av de äldre oxlarna 
på nya kyrkogården, samt en medelålders klotlönn 
på gamla kyrkogården. Kyrkogårdens träd har ett 
fåtal epifyter som bidrar till trädens biologiska värde; 
den naturvårdsintressanta kyrkogårdslav, samt den i 

Skåne mindre vanliga arten grynig blåslav. Inga 
signalarter kunde hittas på kyrkogården. Rödlistade 
arter utses av expertkommittéer vid Artdatabanken 
och utgörs främst av hotade och nära hotade arter. 
Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter som är 
indikatorer på miljöer där man kan förvänta sig att 
finna rödlistade arter.  
Inga av kyrkogårdens träd har registrerats vid 

länsstyrelsens inventeringar i samband med Åt-
gärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Hela 45 
av 57 oxlar på nya kyrkogården uppfyller dock Na-
turvårdsverkets krav på skyddsvärda träd. 
Alla kyrkogårdens träd omfattas av kulturmiljöla-

gen. Trädkransen kan omfattas av det generella bio-
topskyddet i miljöbalken, då den klassas som en allé 
av minst 5 träd på rad utmed en väg eller i ett övrigt 
öppet landskap. Länsstyrelsen gör dock en bedöm-
ning från fall till fall. 
  

Gamla kyrkogården präglas av den strikta 1920-tals prä-
geln.  

På nya kyrkogården finns mest homogens utformade vår-
dar men ett fåtal sticker ut från gängse karaktär.  

Oxel med bär.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Östra Vemmerlövs kyrkogård har ett högt kulturhi-
storiskt värde som helhet och därför är det viktigt att 
bevara dess karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög 
grad föränderlig vilket beror på förändringar i bru-
kande och i skötsel. De kulturhistoriska värdena kan 
snabbt förändras genom exempelvis ovarsam sköt-
sel. Värdena kan också gå förlorade genom många 
små förändringar som sker under en längre tid. För 
att bevara kyrkogårdens värden måste de vårdas 
aktivt och medvetet och underhållas löpande. Föl-
jande vårdkrav är översiktliga och syftar till att be-
vara kyrkogårdens övergripande värden så att de inte 
förvanskas. De är formulerade med utgångspunkt i 
beskrivningen av kyrkogården och de kulturhisto-
riska värdena.  
 
För Östra Vemmerlövs kyrkogård (nya och gamla 
delen) bör följande vårdkrav gälla: 
 
• Omgärdande murar och grindar ska vårdas och 

bevaras. 
• Nuvarande omgärdande murar, gångsystem och 

karaktärsskapande anläggningar ska vårdas och 
bevaras. Vid planläggning av nya gravplatser bör 
man utgå från befintliga utformningar och 
strukturer. 

• På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 
ska gravvårdar, ytmaterial, omgärdningar och 
växtmaterial vårdas och bevaras (se bilaga). Öv-
riga gravplatser med kulturhistoriskt värdefulla 
gravvårdar, från i första hand tiden före 1940-
talet, bör bevaras.  

• Även andra, äldre gravplatser ska bibehållas vad 
gäller storlek och planläggning. Gravvårdar som 

inte är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla 
har också betydelse för kyrkogårdens karaktär. 
Man bör därför se till helheten och göra en av-
vägning innan en gravvård flyttas. Gravvårdar 
som återlämnats bör stå kvar på gravplatsen tills 
behov finns att återanvända gravplatsen. Grav-
vårdar kan återanvändas om de markeras med 
omarbetningssymbol. 

• Kyrkogårdens trädkrans ska bevaras i sin om-
fattning och vid behov återplanteras med 
samma trädslag. 

• Äldre och kulturhistoriskt värdefull växtlighet 
ska i första hand vårdas och stå kvar på grav-
platserna, även efter återlämnande av gravplats. 
Vid behov kan växter förnyas med samma eller 
liknande växtmaterial som befintliga eller flyttas 
till annan plats på kyrkogården. 

• För bevarandet av äldre växter bör gravrättsin-
nehavare informeras om växters kulturhistoriska 
och biologiska värden. Skötselavtal kan skrivas 
för bevarande av växtlighet på gravplatsen. Kul-
turhistoriskt värdefull växtlighet bör identifieras 
och skyltas eller markeras i skötselplan. 

 
Vid underhåll hänvisas till bilagan Rekommendationer 
för vård- och underhåll. För mer avancerade åtgärder 
bör kvalificerade hantverkare och arborister anlitas. 
 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, fasta anordningar, utpekade gravvår-
dar, kvarter eller ersättande av häckar är till-
ståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är 
tillståndspliktig bör man samråda med länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen utgör plane-
ringsunderlag för tillståndsansökan. Åtgärder 

som berör träd i trädkransen och stenmurar 
intill jordbruksmark kan kräva dispens från bio-
topskyddsbestämmelserna och/eller artskydds-
förordningen innan åtgärder får genomföras. 
Samråd med länsstyrelsen. Vård- och under-
hållsplanen kan ses som ett planeringsunderlag 
inför dispens. 
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 Kulturhistoriska värden och strukturer  
       Områden med högt kulturhistoriskt värde är 
särskilt känsliga för förändring eller företräder en 
unik händelse/form/miljö eller liknande. För Östra 
Vemmerlöv kyrkogård gäller detta framförallt de 
områden som fortfarande har en stor del äldre grav-
vårdar kvar, då gångstråk och omgärdningar tagit 
bort hjälper kvarvarande äldre vårdar till att skapa en 
kontext för kyrkogården och visar på en äldre karak-
tär. Markering är ungefärligt dragen då det ska fun-

gera som en markör för vilka områden som har tätt 
med äldre vårdar. Kv E har inte markerats då de 
äldre vårdarna där har flyttats dit ganska nyligen och 
fungerar mer som ett lapidarium än som en markör 
för gamla strukturer. Vårdarna i sig har dock högt 
åldervärde och kulturhistoriskt värde. Nya kyrkogår-
den har fortfarande kvarter med sitt ursprungs utfö-
rande med singelytskit och buxbomsomgärdning 
från anläggandet på 1930-talet. 
 

     : Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, äldre kvartersindelning med gångar 
och indelning i gravplatser. För Östra Vemmerlövs 
kyrkogård gäller detta kvarvarande huvudgångar, 
mur, järnstaket och häckrest på både gamla och nya 
kyrkogården.   

Kartorna visar områden/strukturer/objekt som är viktiga för kulturmiljön, dock bör det observeras att kyrkogården som helhet är viktig och alla ingrepp bör undersökas hur det påverkar 
miljön och förändringar bör ske varsamt.  
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Åtgärdsbehov   
 

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 finns 
vidare information om åtgärderna.  
 
Avgränsning 
Gamla kyrkogården. Den låga muren har skador 
från frostsprägningar. Staketet är i gott skick med 
begränsad påväxt av alger.  
Det finns sprickbildningar i putsen på den höga 

muren. Det finns flera bortvittrade fogar mellan 
avtäckningsplattorna. Avtäckningsplattorna är av 
kalksten och har mossa och alger på sin yta. Muren 
är hopbyggd med ett kar av betong som skadats av 
frostsprägningar.  

Den nya kyrkogården. Murens östra och södra 
sida är i dåligt skick. Här har den intilliggande träd-
kransen tryckt på muren vilket gjort att den har 
spräckts och på vissa delar raserats. Överkanten av 
betong har spruckit. 
 
• Murar/ omgärdningar på gamla och nya kyrko-

gården bör regelbundet ses över och underhål-
las för att de ska hålla en god standard.  

• Inom en 5 år period bör avsyn av murar och 
staket göras inför en eventuell större under-
hållsinsats. Återgärder kräver Länsstyrelsens 
tillstånd. 

• Järnstaketet kan tvättas för att avlägsna alg-
påväxten. Algerna i sig är inte skadliga, dock, 
snarare ett estetiskt problem.  

• Bortrensning av mossa från muren. Undvik 
borttagning av lavar då det kan skada avtäck-
ningen eller muren. 

• Nya kyrkogårdens mur bör repareras vid till-
fälle när trädkransen ska föryngras. Träden bör 
flyttas in en bit ytterligare från muren så att inte 
samma skador upprepas. Återgärder kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. 

• För träden har en separat vårdplan upprättats. 

Grindar 
På alla grindarna finns det mindre rostskador men 
de är överlag i gott skick. Vid norra dubellgrinden på 
gamla kyrkogården har det blivit en större spricka i 
den pryamidformade avtäckningen på en av stolpar-
na. 
Nya kyrkogårdens grind går inte att stänga or-

dentligt men är i övrigt i gott skick. En av betong-
stolparna har dock en märkbar spricka. På båda 
betongstolparna finns lavar.  
 
• Grindarna bör kontinuerligt underhållas så att 

de förbli lätta att öppna och stänga. T.ex. behö-
ver handtaget på gamla kyrkogårdens norra 
dubbelgrind ses över och grindarna till nya kyr-
kogården justeras. 

• Målning av grindarna bör utföras vid behov 
med svart kulör enligt anvisningar i bilagan. 

• En kvalificerad hantverkare bör anlitas för att 
åtgärda sprickan i avtäckningen på norra grin-
dens stolpe samt grindstolpen på nya kyrkogår-
den.  

Gångar och strukturer 
Gamla kyrkogården. Då stora delar av gamla kyr-
kogården gräslagts har delar av dess kontext för-
svunnit eftersom gravkvarteren inte är lika enkla att 
utläsa, det är därför extra viktigt att bevara och un-

Skador på gamla kyrkogårdens mur från järnstaketet. På nya kyrkogården har delar av muren skadats av närlig-
gande träd som tryckt på.  
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derhålla de gångvägar som finns kvar och delar upp 
kyrkogården i olika områden.  
 
• Använd en typ av markbeläggning vid eventu-

ella framtida markbeläggningar, gärna singel då 
det är det mest ursprungliga gångmaterialet. 
Olika typer av markbeläggning skapar en splitt-
rad karaktär. Detta kan vara bra för att belysa 
olika områden på kyrkogården men gör även 
att den saknar en tydlig helhelhetskaraktär.  

• Bevara de gångar som finns då det hjälper till 
att urskilja olika kvarter och områden på kyrko-
gården.  

Byggnader 
På ekonomihuset finns flera brister. Det finns bom, 
putsbortfall, sprickor och alger på fasaden. Byggna-
dens gjutjärnfönster är även i dåligt skick med färg- 
och kittbortfall. På träfönstret (byggnadens södra 
sida) finns kitt och färgbortfall. I det hopbyggda 
betongkaret finns frostspräggningar. På de små ” 
verktygsbodar” är dörrarna dåliga och har ruttnat, 

plåttaket är böjt och på fasaden finns det pust och 
färgbortfall.  
 
• Ekonomibyggnaden är i behov av underhåll 

inom 1-3 år. Efter detta bör byggnaden avsynas 
och underhålls med jämna mellanrum för att 
uprätthålla en god standard.   

• Ytputs och kulörval bör göras likt befintligt. 
Handlingar upprättas av kompetent hantver-
kare.  

• Både trä- och gjutjärnfönstren bör ses över 
avseende kitt och färg. Löst sittande färg och 
kitt skrapas bort och ersätts. I samband med 
renovering tas kulörval fram.  

• Till fönstren bör linoljefärg och linoljekitt an-
vändas.  

Tillgänglighet 
Pakering till kyrkogården har inte markeras av någon 
P-skylt och det finns ingen markerad handikapps-
parkering. Då stora delar av gamla kyrkogården är 
lagd med gräs hjälper singel/gångplattslagda gångar 
tillgängligheten till kyrkan med rullator eller rullstol. 

Informationsskylten är placerad vid huvudingången 
till gamla kyrkogården vilket gör att det är en bit från 
parkeringen.  
 
• Markera parkeringsplats och handikappsplats 

tydligare. 
• Om möjligt flytta informtionsskylten närmre 

parkeringsplatsen. 
• Underhåll av gångarna bör ske kontiueligt. Plat-

torna åtgärdas när de börjar flytta sig ur posit-
ion. Nytt grus bör vara i samma kulör och di-
mension likt befintligt. Fyll på lite i taget för att 
framkomligheten ska fortsätta att vara bra. 

• Gräsmattor bör hållas jämn och kortklippt för 
tillgänglighetens skull.  

Gravplatser 
Gamla kyrkogården har få gravplatser med omgärd-
ningar. Det är därför viktigt att bevara de som fort-
farande återstår.  
Nya kyrkogården Då delar har såtts igen med 

gräs är det viktigt att bevara de gravplatserrader och 
gravplatser som fortfarande har ursprungstypen av 
omgärdning kvar. 
 
• Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 

bör vårdas och underhållas regelbundet för att 
bevaras.  

• För vårdinformation kolla bifogat häfte. 

Gamla kyrkogården har olika gångmaterial.  Det finns brister på ekonomibyggnaden, det finns sprickor, 
färgavlag, skador på fönste samt skador på 
kompostområdet och vertygsbodarnarn.  
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• För att komplettera växtligheten kan nya plan-
teringar göras i kvarter där det finns få växter. 
Solitära blommande buskar/perenner kan t.ex. 
planteras som allmänna planteringar för att till-
föra mer liv och karaktär på kyrkogården.  

Gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är 
sådana som har bedömts vara viktiga för att bevara 
ett områdes kulturhistoriska värde, lista över dessa 
finns som en bilaga till vård-och underhållsplanen. 
Detta innebär dock inte att andra gravplatser inte är 
viktiga för kyrkogårdens karaktär. Urvalet bör ses 
som ett exempel och riktlinjer för gravvårdar över 
hela kyrkogården.  
Många av de äldsta gravvårdar är vittrade eller 

skadade. Inskriptionerna på många äldre gravvårdar 
är svåra att tyda idag. Det verkar även som att flera 
vårdar har flyttats från sin ursprungliga placering. 
Speciellt vårdarna av marmor, äldre granitvårdar och 
kalksten är svårlästa eller har trasiga delar.  

 
• Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde ska stå kvar på ursprunglig plats. Förflytt-
ning av dessa vårdar kräver Länsstyrelsens till-
stånd. Att ta bort gravvårdar gör att gravplatser-
na tappar sitt samanhang vilket negativt påver-
kar kyrkogården som kulturmijlö.. 

• Gravvårdar som är uppstötta, nedtagna, insta-
bila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 
Församlingen bör budgetera för att resa några 
nedplockade gravstenar per år och dubba om 
dem.  

• Omslipning av gamla gravvårdar från kyrko-
gården kan vara ett sätt att återanvända och 
återinföra stenar som inte längre används. 

• Gravvårdarnas inskriptionstavlor eller framsi-
dor bör rengöras med varsamma metoder. 
Konservator bör konsulteras före åtgärd. Ren-
göring bör endast göra om det inte skadar ste-
nen. Håligheter på krön och vid socklar bör fyl-
las med lämpligt putsbruk för att undvika frost-

sprängning. Vid mer ingående underhålls in-
grepp kan konservator behöva anlitas även här. 

• För vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar 
hänvisas till bilagan rekommendationer för vård- och 
underhåll 

  

Utan omrgärdningar och gångar är det svårt att urskilja var 
kvarteren på kyrkogården begränsas.  

Sprickor och lavar på en lutad häll av marmor. 
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Åtgärdsbehov växt- och djurliv 
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Växtlighet 
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

• Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-
nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 
på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 
Äldre eller unika växter samt växter med höga 
biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 
kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 
och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

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

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

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  
I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 
finns 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 tä-

torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

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

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

• Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 
framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 
70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 
Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm. Länsstyrelsen har inventerat många be-
gravningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 
Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda finns 
inlagda i Trädportalen på internet. 

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. 
Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under augusti till och med november månad. 
Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom sommarperioden maj- 
juli, som är fåglarnas huvudsakliga häckningssä-
song. 

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

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar. 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 
väger in både biologiska värden och kulturhisto-
riska aspekter.  

• Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 
och stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 
på träden vid Östra Vemmerlövs kyrkogård. 

• Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbun-
det för att varje enskilt träd skall kunna finnas 
på platsen så länge som möjligt. De kostnader 
förvaltaren lägger på regelbunden trädvård un-
der ett träds livslängd förväntas vara lägre än 
kostnaden för omfattande akuta insatser och 
nyplantering med ett tätare intervall. Samtidigt 
står kulturhistoriska och biologiska värden på 
spel som är svåra att omvandla till siffror.  
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• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 
trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade 
träd riskerar påverkas. 

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.  
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man sparar 
delar av stammen och lägger den i en perma-
nent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-
vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 
Det går även bra att sätta upp holkar för ugglor, 
tornfalkar och fladdermöss. 

• Tillgång till öppna vattenytor gynnar många djur 
som fåglar, insekter, grodor, vattensnäckor och 
salamandrar. En liten damm skapar livsutrymme 
för många arter, men om det inte finns möjlig-
het till detta, kan man istället nöja sig med att 
placera ut ett fågelbad som många småfåglar kan 
dra nytta av, inte minst varma sommardagar. 

• För att gynna fjärilar och andra nektar- och pol-
lensökande insekter, plantera gärna blommor 
som doftar och har klara färger. Bra blommande 
växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, ro-
senflockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspi-

rea, lavendel, salvia, kungsmynta och rosen-
buddleja. 

• Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj är 
viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 
trädplantering. Vårblommande växter som kro-
kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 
nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 
också samlar pollen som de kan överleva på. 
Under sommaren är lind kanske det värdefull-
aste trädslaget för pollinerande insekter. 

• Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 
som producerar bär, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, oxbär, måbär och berberis är några 
av de bärande träd och buskar som gillas av fåg-
lar. 
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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 blom-
ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 
Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-
talet 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. Finns på kyrkogården och är 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, finns på östra 
kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-
arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 
även med vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-
ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 
 
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 
passar därför bra.  
 
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 
sorter  
 
Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 
Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 
 
Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 
murgrönekullar.. 
 
Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-
teuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-
gårdsrosor 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 floribundarosen ’Else 
Poulsen’ från 1924.  
Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 

som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 
Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen 
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 varumärket 
Grönt kulturarv® har funnits i odling i Sverige 
sedan före 1940. De har lång odlingstradition, 
intressant kulturhistoria och bra odlingsegen-
skaper. Sorterna har samlats in inom Perenn-
uppropet som var  en landsomfattande inven-
tering av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet stod 
Programmet för odlad mångfald, POM. Pe-
rennsorterna som säljs under varumärket 
Grönt kulturarv® är utvalda att bevaras i den 
svenska genbanken för vegetativt förökade 
växter. Sorterna finns att köpa i handelsträd-
gårdar 
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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 ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör 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 
Definieras 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 
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berät-
tar om lokalt betydelsefulla händelser.   

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring 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 ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-
vårdar 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-
talet 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 
arter som sammaställs av flera 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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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 53): 
 
Placering Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats, beskrivning Kommentar 
A, 1 1. Högrest, rektangulär vård i svart granit 

med polerad yta och matt inskription.  
 
2. Högrest, rektangulär vård i svart granit 
med polerad yta och matt inskription. 
 
3. Högrestvård med obeliskform, tvåde-
las bas i grå och svart granit. Polerad yta 
med matt inskription. 
 
4. Högrest, rektangulär vård i svart granit 
med polerad yta och matt inskription. 

1. Borgmästare Gottlob Rosencrantz 
*5.1.1885 på Gyllebo †21.9.1958 
Nelly Rosencrantz förr Brammer *19.6.1884 
†8.12.1958 
En dotter *4.2.1922 †4.2.1922 
 
2. Niels Timme Rosencrantz *13.1.1920 
†25.6.2006 
Gun Rosencrantz född von sydow 
*23.6.1923 †17.4.2000 
 
3. Friherrinnan Charlotte Rosencrantz 
*28.6.1844 †16.5.1913 
Kammarherre Börhe Rosencrantz 
*26.1.8131 †31.3.1916 
Holger Rosencrantz *31.7.1868 †7.3.1899 
Elsa Rosencrantz *18.3.1870 †7.3.1903 
 
4. Fru Martha Rosencrantz *9.5.1873 på 
Gyllebo †22.12.1958 

Ytskikt av jord, omgärdning av 
sten. Fem friväxande buskar samt 
annan växtlighet.  

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
 
Det finns mycket alger på vårdarna 
vilket gör viss inskription svårläst. 
 

A, 6 Korsformad vård på tvådelas bas, in-
skription med metallbokstäver.  

Folkskoleläraren Ola Hyllander 1852 – 1949 
hans maka Johanna F. Lundgren 1863-1933 

Ytskikt av singel, omgärdning av 
buxbom. Formklippt tujabuska 
samt plantering framför vården.  

Arkitektoniskt värde 
Symbolvärde 

A, 5 Högrestvård i svart granit med tvådelad 
bas i grå och svart granit. Polerad yta 
med matta detaljer och inskription. Vår-
dan har fyra sidor som smalnar av något. 
Vården ska krönas av en urna, denna är 
sock knäckt, men sparad. 

Lantbrukaren Jöns Viktors familjevård 
 

Ytskikt av singel. Omgärdning av 
järn med både ribbor av fyr-
kantsjärn och rundgärn. Jändetal-
jer föreställande löv och klot.  

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Kulturhistoriskt värde 
 
Krönurnan har lossnat från vården. 
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A, 28 Enkel kvadratisk vård i svart granit stå-
ende på grå granitbas. Matt dekor av 
stjärna och dekorativ list. 

Enkan Mätta Månsson *19.7.1843 †3.4.1907 Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
 
Lavar på vårdens yta. 

A, 14 Enkel vård i grå granit med stickbågs-
format krön. Matt yta och matt inskript-
ion.  

Henrik Olssons familjegrav Ytskikt av singel. Omgärdning av 
sten med markerad sidor och 
ingång. Korta stolpar med run-
dade krön. Två korsformade 
buxbomsbuskar. Ingen ytterligare 
växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
 
Framförallt har gravplatsen ett högt 
värde. 

A, 48 Kolonnformad vård i svart granit stå-
ende på röd granitbas. 

Thure Tufvesson *8/6 1877 †11/9 1959 
Emma Tufvesson *12/9 1893 †7/8 1957 
Maria Tufvesson *14/4 1880 † 6/5 1913 

Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
 

B, 21 Högrest vård i granit med vinklat krön. 
Polerad yta som markerar inskriptions-
område, matt inskription. Polerade detal-
jer som kors och murgrönsblad. 

Dragonen Erik Alm Wemmerlöfetorp 1847-
1919 Hustrun Johanna Alm 1860-1934 

Ytskikt av gräs. Planteringsram 
av sten med kinesikskärleksört 
planterad. Ingen ytterligare växt-
lighet. 

Arkitektoniskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Symbolvärde 
 

C, 25 1. Kalkstensvård med vinklat krön. De-
kor svårt att se då det finns mycket lavat 
på vården.  
2. Korsformad kalkstensvård 
3. Obeliskformad kalkstensvård.  

1. Kyrkoherden --- Carl ---- (Troligt Carl 
Carlsson, kyrkoherede 1842-1849) --- går-
den--- 
2. Oläslig 
3. Oläslig 

Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
Kulturhistoriskt värde 
 
Alla vårdarna är mycket angripna av 
lavar, men bör inte rengöras utan att 
rådfråga konservator innan. 

C, 30 Marmorvård med palmettformat krön. 
Huggna detaljer av ekblad. Porslinsbiskvi 
föreställande jesus i ram.  

Åt gossen Sigfrid Persson d 21/11 1880 
†7/-1881 No 6 Wemmerlöfstorp.  
Hoppet om återseende är den glada trösten 
vid den älskades graf. 

Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Samhällshistoriskt värde värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
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D, 1  Kalkstensvård, krönet är skadat så en del 
av vården knäckts.  

 Ytskikt av gräs, vården står intill 
kyrkomuren. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
Kulturhistoriskt värde 
 
Vården är sprucken. Inskriptionen är 
fortfarande läsbar. 

D, 1  Stående vård i grå granit. Krön med 
konvexa och konkava former. Matt yta 
och matt inskription (tidigare imållad 
med guldgul kulör.  

Fänjunkaren Per Lander född 1/1 1812 död 
28/10 1868 och hans hustru Annette Cat-
hrine Leander född 8/5 1819 död 25/8 1879 

Ytskikt av gräs, vården står intill 
kyrkomuren. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering.  

Arkitektoniskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 
Inskriptionstextens färg har mattats 
av. 

D, 1  Naturstens formad vård i granit. Polerat, 
markerat inskriptions område med matt 
inskription.  

Majoren och riddaren Alexander 
Silfversparre född d 22 october 1812 död d. 
17 januari 1886 

Ytskikt av singel, vården står intill 
kyrkomuren. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

D, 13 Gjuten vård formgiven som en trädstam 
med hängande ekkrans.. 

Förvaltare A. Persson född d 23/11 1848 
död d 10/9 1880 i wemmerlöfstorp 
Lifvet är en dröm 

Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
Kulturhistoriskt värde 
 

D, 36 1. Korsformad vård i järn 
2. Korsformad vård i järn 

1. Lars Magnus Hederström född d 18-1 --- 
död 1891 2/12  
2. Maria Hederström född Löfberg 
Född 23/2 1823 död d 28/5 1856 

Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
 
Det finns rostskador och sprickor på 
vårdarna. 

E, ej numrerad  Högrest vård i grå granit med pyramid-
format krön. Inskription tidigare färgad i 
guldig/ gul kulör. 

Pigan Elna Nilsson *20/8 1829 † 28/7 1891 
Systern Gunilla Nilss. *D24/10 1818 
†15/12 1896 i Karlaby 

Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. 

Socialhistoriskt värde 
Kulturhistoriskt värde 
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I, 109, 118, 
120, 121 

1. Raktangulär, lutad vård i svart granit. 
Polerad yta. Dekor föreställande stjärna. 
2. Lutad vård i mörkgrå granit med pole-
rad yta. Inskription tidigare förgylld.  
3. Lutad vård i granit med polerad yta 
med matt inskription. Polerad detaljer av 
blomsterornamentik.  
4. Liggande rektangulär vård med matt 
yta och polerad inskription/ detaljer. 

”Barnkvarter” 
1. Gossen Alvar 1937-1938 
2. Vår käre lilleman 1940-1941 sov i ro 
3. Greta Solvid Hammar 1942-1943 
4. Gossen Stig Gerhard 1944-45 

Ytskikt av gräs. Ingen ytterligare 
växtlighet eller plantering. Två av 
vårdarna har en liten rabatt fram-
för vården. 

Arkitektoniskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Kulturhistoriskt värde 
 
Några av vårdarna har mycket alger 
och lavar. 

I, 74 1. Lutad rektangulär vård i marmor. 
Huggen inskription och detalj av kors.  
2. Lutad rektangulär vård i marmor. 
Huggen inskription och detalj av kors. 

1. Sonen Bernhard * 1911 
2. Herman 1860-1957 
Mor 1882-1913 

Ytskikt single. Stenram i liten 
skala. Ingen plantering eller växt-
lighet. 

Arkitektoniskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Kulturhistoriskt värde 
 
En av vårdarna är sprucken rätt 
över. Båda vårdarna har lavar och 
lager på ytan. 
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Kv A, 1 Kv A, 6 Kv A, 5 

Kv A, 28 Kv A, 14 Kv A, 48 
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Kv B, 21 Kv C, 25 Kv C, 30 

Kv D, 1 Kv D, 1 Kv D, 1 
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Kv D, 13 Kv D, 36 Kv E, ej numrerad 

Kv I, 109 Kv I, 118 Kv I, 120 

Kv I, 121 Kv I, 74 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
Gärsnäs församling har formulerat sin mål-
sättning och önskan om utveckling på föl-
jande vis: 
 
Östra Vemmerlövs kyrka är mycket attrak-
tiv att fira bröllop och dop i, inte bara för 
ortsborna utan även för personer från de 
södra delarna av Sverige. Kyrkan är känd 
på Österlen för sin karakteristiska utform-
ning och placering högst upp på kyrko-
gårdskullen. Den är omgiven av kraftiga 
murar som syns tydligt från vägen.  
Målen är att bevara och utveckla kyrkogår-
den som en kulturmiljö, genom att: 
 

• Bevara, förbättra och förnya träd-
kransarna kring de båda kyrkogår-
darna, genom att så långt som möj-
ligt följa trädvårdsplanen. 

• Bevara, förbättra och vårda upple-
velsevärdena av grönskan och pla-

ceringen av den gamla kyrkogårds-
delen. Det är en mycket omtyckt 
plats av besökare till kyrka och Kill-
lans bönegård. Förslagsvis även 
göra mindre planteringsoaser inne 
på kyrkogårdarna och eventuellt 
plantera några träd.  

Underhåll av kulturvärdena genom att:  
• Bevara och underhålla murarna 

kring båda kyrkogårdarna.  

• Bevara och underhålla järnstaket 
kring delar av gamla kyrkogårdsmu-
ren och järngrindarna till båda kyr-
kogårdsdelarna 

• Bevara och underhålla de buxboms-
inramade singelgravarna på nya kyr-
kogården då dessa fortfarande har 
tydliga kvarter. Kvarvarande inra-

made gravplatser på gamla kyrko-
gården kan även bevaras.  

• Vårda gamla historiska gravstenar 
på gamla kyrkogårdsdelen. Yrkestit-
lar, symboler samt visdomsord är 
kulturella värden som ska bevaras. 
Inventering av gravstenar ska ge-
nomföras. 

• Hantera och sköta om alla återläm-
nade gravar. Gravstenarna behålls 
idag på sin plats, så länge ej platsen 
efterfrågas för ny begravning. 

Öka tillgängligheten på kyrkogårdarna  
genom att: 

• Hårdgöra idag lösare ytor så att rul-
latorer och rullstolar lättare kan 
komma fram.  
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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 
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  

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation 
FU- arkeologisk förundersökning 
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 



 

 


