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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Glumslöv kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Kvistofta försam-
ling. Fältarbetet utfördes under sommaren 2018 med 
påföljande rapportskrivning hösten 2018. Inventering 
samt rapportskrivning har utförts av antikvarie Re-
becca Olsson. Kyrkogården skyddas enligt Kulturmil-
jölagen 4 kap. Vård- och underhållplanen har utfor-
mats i enlighet med Kulturmiljölagen och de före-
skrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv 
från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne. 

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

Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-
gravningsplatser ansvarar för att en vård- och un-
derhållsplan finns. 

Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas och 
underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 
minskas och deras utseende och karaktär inte för-
vanskas. 

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

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

över planen. 
 
Mål och syfte 
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrif-
terna till denna är syftet med vård- och underhålls-
planen är att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga till 
grund för Kvistofta församlings planering och sköt-

sel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens 
värden ska bevaras. Genom vård- och underhålls-
planen ska: 
 

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

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

• De kulturhistoriska värdena tydliggörs för 
kyrkogårdsbesökare och allmänheten. 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Glumslöv kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Nedre Glumslöv 29:1 
Socken  Glumslöv socken 
Kommun  Landskrona kommun 
Fastighetsförvaltare Kvistofta församling 
Areal  9223 m² 
 
Glumslöv kyrkogård består av en yngre och en äldre del. Det finns totalt 694 gravplat-
ser på kyrkogården, en askgravplats samt en minneslund. I Maj 2017 påbörjades byg-
get av ett nytt församlingshem på den södra delen av kyrkogården.  

Landskrona kommun, med den geografiska sockengrän-
sen för Glumslöv socken utmarkerad i rött.   
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arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgänglig 
litteratur, kartor och ritningsmaterial.  Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar Glumslöv kyr-
kogård. I detta område har byggnader, gångsystem, 
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 
och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

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

Översiktskarta över Glumslövs kyrkogård. Lantmäteriet.  
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 Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 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. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar som 
kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs 
tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs t.ex. för 
utvidgning, uppförande eller ändring av byggna-
der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 
samt större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 
murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 
stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 
och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 
som behöver tillståndsprövas. 
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde be-
nämnt Glumslöv 80:1 och skyddas enligt Kultur-
miljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar Igna-
berga gamla bytomt utsträckning. Områdets ut-
bredning kan ses på karta sida 10. Inom den äldre 
bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den nor-
mala gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till läns-

styrelsen. Länsstyrelsen kan lämna mer informat-
ion om gällande regelverk. 
 
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 skyd-
das mot rivning samt mot förvanskning så att 
dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men även 
träd och andra landskapselement kan vara skyd-
dade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-
tresse finns för att skydda och värna om att Sve-
riges mark, vatten och fysiska miljö används på 
ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden som är 
utsedda som riksintresse för kulturmiljövården ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, kan behövas för att klargöra hur planerade 

åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 
kap. Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett öv-
rigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 
stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I 
Beskrivning och vägledning om biotopen allé i 
bilaga 1 till förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken (1998:1252) sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
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. Alla arter fladdermöss är fridlysta 
i Sverige. 
 
 



 

8 |Glumslöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

 
  

 

Kulturhistorisk bakgrund 



 

Glumslöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 9 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Glumslöv är en by med förhistoriska anor där när-
heten till havet tillsammans med gynnsamt klimat 
och goda odlingsförhållanden har lett till att områ-
det tidigt varit attraktivt för bosättning. Detta vittnar 
mängden fornlämningar om. 

Närmast kyrkan och kyrkogården är landskapet 
exploaterat med bebyggelse, vilket innebär att majo-
riteten av lämningarna är undersökta och borttagna. 
Här finns ett flertal registrerade förhistoriska och 
historiska boplatslämningar.  

Glumslöv kyrka och kyrkogård ligger inom av-
gränsningarna för fornlämningen Glumslöv 80:1 
som är registrerad som Glumslövs gamla bytomt. 
Uppgifter om fornlämningar finns tillgängligt i 
Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister, 
FMIS.   

Vid en arkeologisk delundersökning 1978-79 hit-
tades ett stenblock med ca 55 skålgropar, ursprungs-
läget på stenen är okänt och den flyttades efter 
undersökningen till markområdet söder om kyrkan, 
där den nya kyrkogården och minneslunden ligger 
idag.  

De förhistoriska boplatslämningarna från stenål-
dern är inte synliga ovan jord. Dessa grundar sig på 
fynd av stenåldersredskap, keramikskärvor och 
brända stenar som ofta hittas i samband med plöj-
ning av jordbruksmark.   

I kyrkan och kyrkogårdens närområde finns flera 
gravhögar och stenkammargravar som vittnar om 
aktivitet under bronsåldern. I naturreservatet Hilles-
högs dalar vid Örenäs, väster om Glumslöv ligger en 
stor gravhög som döljer en av Skånes bäst bevarade 
gånggrifter.   

Även ortsnamnet Glumslöv vittnar om förhisto-
risk aktivitet. Efterleden -löv betyder arv och är en av 
de äldsta namnformerna med anor från järnåldern. 
Glum eller Glom sägs vara ett tilltalsnamn på en höv-
ding som sannolikt ligger begravd i någon av många 
ortens gravhögar. På den utvidgade delen av kyrko-
gården, söder om kyrkan där det nya församlings-
hemmet uppförs fann arkeologerna en boplatsläm-
ning från vikingatiden.  

Under 1600-talet fram till och med tidigt 1600-tal 
var Glumslöv uppdelat i två delar, Övre Glumslöv och 
Nedre Glumslöv. Kyrkan och kyrkogården låg i Nedre 
Glumslöv. Från 1960-talet expanderade Glumslöv, 
flera nya villaområden byggdes. Detta ledde till att de 
två små byarna småningom växte ihop till en stor 
tätort. År 2001 färdigställdes Västkustbanan som 
löper rakt genom samhället, vilket då förseddes med 
en Pågatågsstation. 
  

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar. FMIS, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkans historik  
Glumslövs kyrka härstammar från 1100-talet, lång-
huset är från tiden då kyrkan uppfördes. Under 
1400-talet byggdes tornet med trappstegsgavlar och 
kyrkan förseddes med tidstypiska valv. Vapenhuset 
mot söder sägs vara uppfört i slutet av medeltiden. 
Under 1800-talet förlängdes kyrkans långhus mot 
öster, med ett smalare kor och en halvrund absid.  

Kyrkogårdens historik 
Kyrkan och kyrkogården i Glumslöv finns doku-
menterade i flera olika kartmaterial från 1700-talet 
och fram till idag. Materialet ger oss en inblick i hur 
kyrkogårdens omfattning och omgivande landskap 
har förändrats över tid.  

I samband med laga skifte, som genomfördes så 
tidigt som 1756 i Glumslövs by, togs en ägoinmät-
ning fram över nedre Glumslövs inägomark. Det är 
det äldsta kända kartmaterialet som redovisar den 
medeltida kyrkan och kyrkogården. Kartbilden visar 
en rektangulär kyrkogård som har en något större 
omfattning öster om kyrkan. En möjlig entré till 
kyrkogården går att avläsa i kyrkogårdens nordöstra 
hörn. Landskapet närmast kyrkan och kyrkogården 
består huvudsakligen av byns samfälliga utmark, tre 
tätt intilliggande gårdar och två större insprängda 
åkerlyckor som benämns med bokstaven H i kartan. 
I den tillhörande lantmäteriförteckningen beskrivs 
åkerlyckorna som gamla, vilket vittnar om att land-
skapet närmast kyrkan varit uppodlat under en 
längre tid. Utmarken korsas av en större väg som 
beskrivs med texten ”Stora landsvägen emellan Hellsing-
borg och Landscrona”(se s.12). 1774 gjordes en gatu-
delning i byn och en ny karta upprättades för ända-
målet. I kartbilden karterades kyrkan och kyrkogår-

den, som har samma omfattning som 1756. Däre-
mot har man tagit upp mer åkermark i det omgi-
vande landskapet och gård nr 2 har sannolikt blivit 
beordrad med utflyttning.  

1805 genomgick byn ett enskifte och ännu en 
karta upprättades över inägorna. Varken kyrkobygg-
naden eller ingångar kan utläsas i kartmaterialet men 
kyrkogården har till synes samma utformning som 
tidigare. Endast gård nr 1 ligger kvar intill kyrkogår-
den.  

Äldre fotografier och flygfoton över kyrkor och 
kyrkogårdar är ett värdefullt komplement till histo-
riska kartor i avseendet att utläsa förändringar över 
tid. Under tidsperioden mellan att den häradseko-
nomiska kartan upprättades på 1910-talet och flygfo-
tot över Glumslöv från 1940-talet har kyrkogården 
utvidgats mot norr. Den utvidgade delen löper paral-
lellt med Biblioteksvägen norr om kyrkogården och 
bildar en 50° vinkel mot den gamla kyrkogården 
närmast kyrkan.  Fotografier från1940 och 1960 
visar trädrader utmed alla kyrkogårdens sidor. En 
tämligen högväxt trädrad längs med en av mittgång-
arna på kyrkogården markerar den äldsta kyrkogår-
dens norra gräns, innan utvidgningen norrut.    

Ett fotografi på kyrkan utan datum, men som 
troligtvis är från början av 1900-talet, visar att det 
fanns flera gravplatser omgärdade av smidesstaket 
på kyrkogården. Idag återfinns endast en gravplats 
som omgärdas av järnstaket. Fotografier från 1950 
fram till och med idag visar att gravplatserna huvud-
sakligen har omgärdats av låg, formklippt buxbom.  

Flygfoton från 1960 och 1966 visar en stor ex-
pansion av villabebyggelse i kyrkans och kyrkogår-
dens närområde.  

Glumslövs kyrka och kyrkogård, 1951. 

Glumslövs kyrka och kyrkogård, 1960. 

Glumslövs kyrka och kyrkogård, 1966. 
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1967 avstyckades och inköptes en bit mark från 
den angränsande fastigheten, söder om kyrkan i 
syfte att utvidga kyrkogården. Den 28 juni 1975 
lämnade trädgårdsarkitekt Walter Kohl in ett förslag 
på utvidgning av kyrkogården på uppdrag av dåva-
rande Glumslövs församling. I ett yttrande angående 
utvidgningen beskrivs kyrkogårdens begränsning 
mot söder. Den bestod då av en kallmurad stödmur 
samt ett gjutjärnsstaket som bedömdes vara från 
slutet av 1800-talet. Staketet ansågs vara i dåligt skick 
och landsantikvarien godkände ett borttagande av 
mur och staket enligt förslaget. Förslaget reviderades 
och godkändes 1976. 1978 gjordes en arkeologisk 
utgrävning på marken söder om kyrkogården inför 
utvidgningen, lämningar efter medeltida bebyggelse 
påträffades under utgrävningen. På den nya kyrko-
gårdsdelen anlades det 2009 en askgravplats och en 
minneslund. Våren 2017 påbörjades byggnationen 
av ett nytt församlingshem på den södra delen av 
den nya kyrkogården. Bygget beräknas stå färdigt 
hösten 2018. 
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Flygfoto, 1940.    

Gatu-delning, 1774.    Enskifte, 1805.   

Häradsekonomiska kartan 1910-1915.   

Laga delning, 1756.    

Ekonomiska kartan, 1969.    Ortofoto, 2015.    
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Glumslövs kyrka och kyrkogård, fotografi med okänt datum. Sanno-
likt taget i början av 1900-talet. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ.  

Glumslövs kyrka och kyrkogård, 1970. Fotografiet är taget från 
sydväst från Trueds väg innan kyrkogården utvidgades mot söder.  
Markytan söder om kyrkogården utgörs av odlingsmark. Bildkälla: 
Carlotta, Kulturen i Lund.   

Nybyggd villabebyggelse väster om kyrkan och kyrkogården i Glumslöv, 1966.   
Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.   

Flygfoto över Glumslövs kyrka och kyrkogård, 1960. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.   
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Beskrivning av kyrkogården 
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Norr om kyrkogården, utmed Biblioteksgatan återfinns 
bebyggelse från 1800-talet med en ålderdomlig karaktär.    

Församlingshemmet ligger i ett putsat hus norr om 
kyrkogården, byggt 1862.     

Öster om kyrkogården ligger den gamla prästgården, betesmark och villabebyggelse.    Glumslöv ligger vid kusten nära Öresund. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. 
Lunds stift äger rättigheterna till bilden. 

Omgivningar 
Glumslövs kyrka och kyrkogård ligger endast ett par 
kilometer in från kusten vid Öresund. Om man står 
på kyrkogården, intill kyrkans torn och blickar ut 
mot väst kan man se Danmark rakt över sundet.  

Kyrkan och kyrkogården ligger centralt i 
Glumslövs tätort. Landskapet närmast kyrkogården 
utgörs huvudsakligen av villabebyggelse. Majoriteten 
av bebyggelsen har växt fram under 1900-talets se-
nare hälft, men det finns även äldre gårdar och gatu-
hus. Norr om kyrkogården, utmed Biblioteksgatan 
återfinns bebyggelse från 1800-talet som har bevarat 
en ålderdomlig karaktär. Här ligger bland annat 
Glumslövs församlingshem, byggt 1862  

Öster om kyrkan och kyrkogården ligger den 
gamla prästgården med tillhörande betesmark. Bor-
tom betesmarken löper den trafikerade Glumslövs-
vägen som går mellan Landskrona och Helsingborg.  

Landskapet runtom tätorten karaktäriseras av 
stora öppna åkerfält och spridd gårdsbebyggelse.   
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Glumslövs kyrka och kyrkogård med omgivande landskap, taget från väst. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden. 
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Kyrkogårdens yttre begränsningar  
 
Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogården avgränsas av formklippt 
avenbokhäck längs de norra, södra och östra si-
dorna. Mot den gamla prästgården, avgränsas kyr-
kogården av en hög hagtorns- och avenbokshäck. 
Vid prästgårdens västra ekonomibyggnad, i den 
äldre kyrkogårdens sydöstra hörn, övergår hagtorn- 
och avenbokhäcken till en idegranshäck. Häcken 
kompletteras av en låg granitsockel mot norr och en 
bruksmurad låg, stödmur med ljusa bruksfogar, 
uppbyggd av natursten i nordväst och väst. 

Där ingången till den nya kyrkogården är idag, 
från parkeringen i väst, finns en del av den gamla 
kyrkogårdens mur mot söder fortfarande kvar.   
 
Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården omgärdas av en låg, bruksmu-
rad stödmur längs västra sidan. Muren kompletteras 
av en formklippt idegranshäck ca 1 m in från stöd-
muren, ytan däremellan är beväxt med gräs och en 
trädrad av lind.  

Mot den gamla kyrkogården i norr saknar den 
nya kyrkogården omgärdning. Marken sluttar upp 
mot kyrkan på den gamla kyrkogården. Ytan är till 
viss del planterad.  

Längs östra och södra sidorna omgärdas den nya 
kyrkogården av en bruksmurad stenmur. Murens 
bruksfogar är dolda för att ge ett kallmurat intryck.  
 
  

Avenbokshäck och stödmur på den gamla kyrkogår-
den. 

Avenbokshäck och stödmur mot nordväst. 

Rest efter den gamla kyrkogårdens omgärdning mot 
söder, där ingången till den nya kyrkogården är idag. 

Idegranshäck mot prästgården.  

Bruksmurad stenmur på den nya kyrkogården.   

Stödmur och idegranshäck på den nya kyrkogården. 
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Grindar och ingångar 
Det finns totalt sju ingångar till kyrkogården, varav 
en är försedd med grind.  
 
Den gamla kyrkogården 
In till den gamla kyrkogården finns det totalt fem 
ingångar. Entréerna öster och norr om kyrkan ut-
görs av enkla öppningar i den omgärdande häcken. 
Ingången mot prästgården är försedd med en enkel-
grind i svartmålat järn med en övre bård med kryss-
dekor.  

Från parkeringen väster om kyrkan leder en sten-
trappa med ett svartmålat järnräcke in till den gamla 
kyrkogården 
 
Den nya kyrkogården 
In till den nya kyrkogården, precis innan den gamla 
kyrkogårdens mur mot söder, finns en större öpp-
ning mellan den gamla och den nya kyrkogården.  

I det sydvästra hörnet av den nya kyrkogården 
återfinns ännu en enkel öppning i den omgärdande 
muren.   

Västra entrén med trappuppgång in till gamla kyrko-
gården. 

Entré utan grind, mellan den gamla och den nya kyr-
kogårdsdelen. 

Norra entrén mot församlingshemmet. Östra entrén mot den gamla prästgården. 
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Gångar och strukturer 
 
Den gamla kyrkogården 
På den gamla kyrkogården lever en viss ålderdomlig 
struktur kvar med stora, omgärdade gravplatser med 
ytskikt av singel och grus. Majoriteten av gravplat-
serna omgärdas av låg, formklippt buxbomshäck, 
men det förekommer även enstaka stenramar och ett 
smidesstaket.  
Gångsystemet på den gamla kyrkogården är huvud-
sakligen belagt med grus, och fungerar på flera håll 
som kvartersindelare.  

Från den nya kyrkogården, upp till vapenhuset, 
runt absiden, genom kvarteren norr om kyrkan och 
ut till Biblioteksvägen löper en hårdgjord gång, be-
lagd med ljusgrå bysten.  

 
Den nya kyrkogården 
På den nya kyrkogården finns det ett hårdgjort gång-
stråk belagt med gatsten från den nordvästra entrén 
in på den gamla kyrkogården. Från gången fortsätter 
smala utlöpare med gatsten in i den nya kyrkogår-
dens kvarter Kvarteren på den nya kyrkogården 
delas in i mindre delar av idegransrygghäckar.  

Övriga gångar inom området är belagda med 
grus och följer raka sträckningar.   

Strukturer på den nya kyrkogården. Strukturer på den gamla kyrkogården. 
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Belysning 
Kyrkogården är väl upplyst. Lamporna varierar i 
utseende. På den gamla kyrkogården förekommer 
det både runda lykthus på svarta stolpar och fyrkan-
tiga lykthus på gråa stolpar. Närmast kyrkan är be-
lysningen förstärkt med spotlights. 

På den nya kyrkogården är lamporna lägre och 
lykthusen ovala med ett rundat tak på gråa stolpar. 

Servicestationer 
Det finns flera servicestationer på kyrkogården, med 
tillgång till vatten, verktyg, kompost och vaser. Verk-
tygen ligger ovanpå en järnställning som också har 
krokar för vattenkannor. På den gamla kyrkogården, 
där det finns ont om plats, fungerar en återlämnad 
gravplats med buxbomsomgärdning och ytskikt av 
singel som servicestation.  

Parkeringsplatser och tillgänglighet 
Väster om kyrkogården finns en asfalterad yta längs 
med Truedsvägen med snedställda parkeringsplatser. 
Utmarkerad handikapparkering finns. Kyrkogården 
är tillgänglighetsanpassad med hårdgjorda gångar. 

Information och komfort 
Det finns en informationstavla som står intill den 
västra entrén på den gamla kyrkogården – i anslut-
ning till parkeringsplatserna. Här sätter för-
samlingen upp affischer om kommande evenemang 
och aktiviteter i kyrkan och församlingen. En kyrko-
gårdskarta finns uppsatt, vilket gör det enklare för 
kyrkogårdsbesökare att orientera sig på kyrkogården.  

Det finns flera bänkar utplacerade med god 
spridning på såväl den gamla som den nya kyrkogår-
den. Bänkarna har ett dekorativt underrede av svart 
gjutjärn med rygg- och sittplank av trä.   

Lampa med runt lykthus på den gamla kyrkogården.   

Bänk intill askgravlunden, på den nya kyrkogården.   

Lampa med fyrkantigt lykthus på den gamla kyrkogår-
den.   

En återlämnad gravplats fungerar som servicestation.   Bänk med svarta gjutjärnsgavlar på gamla kyrkogår-
den.   
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Byggnader  
På den gamla kyrkogården, nordöst om kyrkan står 
ett bårhus med sadeltak, trappstegsgavlar och en 
putsad fasad i vit kulör. Sadeltaket är belagt med rött 
enkupigt taktegel, likaså trappstegsgavlarna. På den 
västra gaveln finns en dubbeldörr och en inhuggen 
korsdetalj. På den östra gaveln återfinns ett runt 
fönster.  

Våren 2017 påbörjades uppförandet av ett nytt 
församlingshem som beräknas stå färdigt hösten 
2018. Församlingshemmet och en tillhörande 
mindre byggnad i anslutning till parkeringen har 
uppförts i en modern tappning.  

Fasaden är klädd med ett mångfärgat tegel och 
taket är belagt med ljust enkupigt taktegel. Fönster-
och dörrkarmar är vita.  
  

Nytt församlingshem, uppfört 2017-2018.    Mindre byggnad, uppförd 2017-2018.     

Bårhuset på den gamla kyrkogården, fotograferat från norr.     Bårhuset, fotograferat från väster.     
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Träd  
Trädbeståndet omfattar totalt 55 träd, varav 46 är 
lindar, 20 av dessa är knuthamlade och ingår i en 
trädkrans som omger den gamla kyrkogården. De 
övriga 26 lindarna är inte knuthamlade och ingår i en 
trädkrans som omger den nya kyrkogården.  

I det nordvästra hörnet av den gamla kyrkogår-
den står en högväxt lönn och söder om kyrkan, i 
gränsen mellan den gamla och den nya kyrkogården, 
står en grov hästkastanj. På den nya kyrkogården 
återfinns sju nyplanterade prydnadsträd.  
 
Samtliga knuthamlade lindar som omger den gamla 
kyrkogården och hästkastanjen söder om kyrkan är 
registrerade som särskilt skyddsvärda träd i Trädpor-
talen. Träden uppfyller naturvårdsverkets kriterier 
som särskilt skyddsvärda träd då de är grövre än 40 
cm i diameter i brösthöjd och har utvecklad hålighet 
i huvudstammen.  

Trädportalen fungerar som en samlingsplats för 
uppgifter om särskilt skyddsvärda träd. Portalen är 
utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag 
av Naturvårdsverket. Uppgifterna i Trädportalen 
förs in vid större inventeringar som utförs av läns-
styrelsen och andra organisationer, men även privat-
personer och naturentusiaster kan registrera och 
tillföra ny information om oregistrerade och regi-
strerade träd. 
  

Knuthamlade lindar.   Högväxt lönn på gamla kyrkogården.   



 

24 |Glumslöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Häckar, buskar och planteringar  
 
Den gamla kyrkogården  
På den gamla kyrkogården omgärdas majoriteten av 
gravplatserna av låg, formklippt buxbomshäck.  

Mot norr och väster avgränsas den gamla kyrko-
gården av en avenbokhäck. Mot öster övergår aven-
bokhäcken till en högre hagtorn- och avenbokhäck 
som sträcker sig fram till bårhuset.  Efter bårhuset 
avgränsas kyrkogården mot prästgården av en aven-
bokhäck, som efter enkelgrinden in mot prästgården 
i sydöstlig riktning övergår till en idegranshäck fram 
till och med den nya kyrkogårdens början.  

Det finns gott om formklippta och fritt växande 
vintergröna häckar och buskar av tuja, idegran och 
cypress som på fler håll flankerar gravplatsernas 
gravvårdar. Detta skapar en rumslig variation på 
kyrkogården.  

Planteringar i form av rosor, annueller och pe-
renner förekommer på många, men långt ifrån alla, 
av gravplatserna på den gamla kyrkogården..  
 
Den nya kyrkogården 
Mot parkeringen i väst avgränsas den nya kyrkogår-
den av en låg idegranshäck. Inne på den nya kyrko-
gården avgränsas de olika kvarteren och minneslun-
den från varandra med hjälp av idegransrygghäckar i 
varierande höjder.  

På den nya kyrkogården förekommer det plante-
ringar med annueller och perenner på i stort sett alla 
gravplatser. Bland dessa kan lavendel, gullviva, kär-
leksört, penséer, isop, luktaster, stjärnklocka och pelargon 
nämnas.  
  

Avenbokhäck och buxbomsomgärdningar.   Buskar skapar en rumslig variation på kyrkogården.  
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Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Flera av träden på kyrkogården har utvecklat gren- 
och stamihåligheter. I hålen samlas det ett organiskt 
material som bryts ner av en lång rad insekter. Den 
kompostliknande massan kallas mulm, vilket är en 
bristvara i landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar 
så länge att värdefulla kvaliteter som till exempel 
grov stam och ihåligheter hinner utvecklas.  

På trädens stammar lever många olika svampar, 
mossor och lavar. Kyrkogårdens lindar har en svag 
påväxt av lavar och mossor på stammarna med ett 
drygt tiotal vanligt förekommande arter. Bland dessa 
kan hjälmrosettlav, brun kantlav, gråblå mjöllav, blemlav, 
vägglav och cypressfläta nämnas.  

På stammen av den högväxta lönnen i det nord-
västra hörnet av den gamla kyrkogården noterades 
en rödlistad bladlav, grynig dagglav (NT) tillsammans 
med en rad andra vanligt förekommande arter som 
inte återfanns på lindarna. Bland annat kyrkogårdslav, 
svart kantlav, grådaggig kantlav, skrynkellav och allémossa. 

Kyrkogårdens gräsmatta är måttligt näringspå-
verkad och har inslag av allmänna örter som röllika, 
gråfibbla, vitklöver, svartkämpar och tusensköna.  

Kyrkogårdens murar och gravstenar blir ofta 
växtplatser för en rad mossor och lavar, som till ex-
empel murlav, blocklav och murtuss. Här trivs även 
sedumväxter såsom stor- och gul fetknopp.  

Djurliv 
Kyrkogården ligger omgiven av tätortsbebyggelse, 
parker och betesmarker. Kyrkogårdens mur, träd, 
buskar, planteringar och gräsmattor skapar tillsam-
mans en variationsrik miljö som ger livsutrymme för 
många organismer. Trädbeståndet är den del på kyr-

kogården som har störst betydelse för djurlivet. 
Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss som 
viloplatser under sommaren.  

I kyrkogårdens bruksmur finns sprickor och 
skrymslen som kan ge skydd mot rovdjur och en 
värmereservoar som är en utmärkt livsmiljö för väx-
elvarma djur och insekter.   

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 
besöket under maj och augusti månad noterades 
rödstjärt, ringduva, pilfink och koltrast på kyrkogården. 
Även under årets kalla månader används kyrkogår-
den av traktens övervintrande fåglar för födosök, 
vila och skydd. 

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-
orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-
komma sporadiskt. Inga däggdjur observerades vid 
inventeringstillfället, men ett flertal mullvadshögar 
på en närliggande fastighet vittnar om att det med all 
sannolikhet rör sig mullvadar även på kyrkogården. 

Det finns gott om blommande planteringar på 
kyrkogårdens gravplatser som pollinerande insekter 
besöker flitigt under vår- och sommarhalvåret. Detta 
leder till en mångfald av bin, humlor, fjärilar, blom-
flugor och skalbaggar som vill åt blommornas nek-
tar och pollen. Även den delvis omgärdande hag-
tornshäckens blommor är en god tillgång för polli-
nerande insekter på och i kyrkogårdens närområde.  
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Hagtornhäckarnas blommor är en god tillgång för pollinerande 
insekter på och i kyrkogårdens närområde.    

Ett rödstjärtspar observerades på kyrkogården. På bilden 
syns hanen med sin tegelröda buk och svarta hals.  

På muren som omger den nya kyrkogården har flera sedumväxter såsom stor och gul fet-
knopp hittat en växtplats mellan de solexponerade stenarna.   

Ringduva i en av de knuthamlade lindarna på gamla kyrkogården.     

På den högväxta lönnen återfinns bland annat 
kyrkogårdslav. 



 

Glumslöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 27 

 
 
 
 
 
 
Kvartersbeskrivning 
Glumslöv kyrkogård består av en äldre och en 
yngre del.  

Den äldre delen, benämns i den här rapporten 
som den gamla kyrkogården och består av totalt 18 
gravkvarter (kvarter 1-12 och norra 1-6).  Kvarteren 
koncentrerar sig direkt söder och öster om kyrkan, 
samt på ett större område norr om kyrkan. Samtliga 
kvarter på den gamla kyrkogården har samma eller 
liknande karaktär och beskrivs gemensamt i föl-
jande avsnitt för att underlätta kvartersbeskrivning-
arna.  

Den yngre delen, benämns i den här rapporten 
som den nya kyrkogården och består av totalt 8 grav-
kvarter (kvarter A-E och K-L), en askgravlund och 
en minneslund. Ett större markområde är avsatt för 
det nya församlingshemmet.  
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Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogården består av 18 mindre grav-
kvarter som karaktäriseras av räta gångsystem som 
parerar mellan stora, omgärdade grusgravar. De 
stora omgärdade gravplatserna rymmer en rik 
mångfald av gravvårdar från 1800-talets slut fram 
till dagens datum.  
 
Gravplatser 
Gravplatserna på den gamla kyrkogården är stora 
och tydligt avgränsade av buxbom, steninramning 
eller järnstaket. Majoriteten av gravplatserna om-
gärdas av låg, formklippt buxbomshäck och har 
ytskikt av grus, en struktur som levt kvar från se-
kelskiftstiden. Det finns inga gravplatser som är 
besådda med gräs.  Flera gravplatser saknar däre-
mot gravvård, men ger inget intryck av ödslighet.  

Det gröna inslaget i området utgörs främst av 
buxbomsomgärdningar och formklippta eller friväx-
ande vintergröna växter som ramar in flera av grav-
platsernas gravvårdar. Bland dessa kan idegran, cypress, 
tuja och buxbom nämnas.   

Planteringar i form av perenner och annueller 
återfinns främst på de yngre gravplatserna, ofta i en 
mindre planteringsyta i direkt anslutning till gravvår-
den med en infattningsram av sten eller buxbom.  

Längs med den västra muren på den gamla kyr-
kogården återfinns ett lapidarium med borttagna 
gravvårdar.  

 
Gravvårdar 
Det förekommer en stor variation vad det gäller 
gravvårdarnas utformning och ålder. Merparten av 
gravvårdarna på gamla kyrkogården är resta under 
1900-talets senare hälft, men det finns även ett antal 

bevarade gravvårdar från slutet av 1800-talet och 
tiden kring sekelskiftet 18/1900.   

Breda, låga gravvårdar huggna i grå eller röd gra-
nit eller svart diabas dominerar. Dessa härrör gene-
rellt från 1930-talet fram till dagens datum.  

Bland de äldre vårdarna är gravvårdarnas ut-
formning mer variationsrik. Huvuddelen består av 
mindre två- eller tredelade gravvårdar med bruten 
topp, huggna i grå granit eller svart diabas men det 
förekommer också högresta obelisker, kolonner och 
naturromantiska/nygotiska stilar utförda i blandade 
material såsom marmor, sand- och kalksten. 

Tre näringar har präglat bygden över tid, jord-
bruk, fiske och sjöfart. Närheten till kusten och ha-
vet återspeglas i gravvårdarnas inskriptioner och 
dekor. Yrkestitlar med koppling till fiske och sjöfart 
såsom fiskare, skeppare, fiskeritillsyningsman, kustroddaren 
och kustvakten dominerar bland de manliga gravlagda 
tillsammans med titlar med anknytning till jordbru-
ket såsom lantbrukare, hemmansägare och åbo.  

De kvinnliga gravlagda representeras ofta med en 
familjeanknuten titel i relation till en man. Oftast står 
kvinnan under mannen, trots de fall där kvinnan 
avlidit före mannen. Detta är ett upprepat mönster 
som speglar kvinnans tidigare underordnade roll i 
samhället. Titlarna hustru och maka dominerar till-
sammans med änka, syster och dotter. Vad det beträf-
far kvinnliga yrkestitlar, återfinns endast en, lärarin-
nan.   

På flera av de äldre gravvårdarna nämns by- och 
gårdstillhörigheter i inskriptionerna. Den gamla 
uppdelningen av nedre/södra och övre/norra Glumslöv 
går att avläsa i flera inskriptioner. Andra bynamn 
som förekommer på gravvårdarna är Fortuna, Ålabo-
darna, Nytorp och Olstorp.  



 

Glumslöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 29 
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Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården består av 8 långsträckta kvar-
ter som karaktäriseras av gräslagda små gravplatser 
med sentida gravvårdar med ryggen stående mot 
idegranshäckar. Såväl gravplatserna som gravvårdar-
na representerar den moderna kyrkogården.  
 
Gravplatser 
Gravplatserna på den nya kyrkogården saknar en 
tydlig avgränsning då alla är besådda med gräs och 
saknar omgärdning. Det ger ett enhetligt inryck.  

I kvarter A, längs den östra muren finns inga an-
vända gravplatser i dagsläget.  

Det gröna inslaget i kvarteren utgörs främst av 
idegranshäckar som fyller en funktion som kvarters-
indelare och rygghäck. Planteringar i form av peren-
ner och annueller återfinns på i stort sett alla grav-
platserna, ofta i en mindre planteringsyta i direkt 
anslutning till gravvården med eller utan en infatt-
ningsram av sten.  

Flera gravplatser är utsmyckade med personliga 
hälsningar och dekorationer.  

 
Gravvårdar 
Gravvårdarna på den nya kyrkogården är resta mel-
lan 1970-talet och dagens datum. I kvarter B-E och J 
dominerar breda, låga livstenar, huggna i grå och röd 
granit eller svart diabas. Där endast hörnprofilerna 
varierar från skarpa till mjuka former.  

I kvarter K förekommer det endast liggande häl-
lar med en inkluderad planteringsyta. 

Vad beträffar dekor på gravvårdarnas livsten, är 
den ofta utvald efter den gravlagdes personliga in-
tressen. På de äldre gravvårdarna är dekoren ofta 
symetriskt utplacerad, på ömse sidor om texten eller 

centrerat över texten. På de yngre gravvårdarna fö-
rekommer dekoren allt mer asymmetriskt, snett 
ovanför texten eller endast på ena sidan av texten.   

Inskriptionerna innehåller i regel bara informat-
ion om den gravlagdes för- och efternamn, ibland 
bara förnamn, samt födelse- och dödsår/datum. 
Trots de sentida gravvårdarna förekommer yrkestit-
lar på ett flertal gravvårdar. Bland dessa kan träd-
gårdsmästare, lantbrukare, folkskolelärare, friherre, tegel-
brännare, arkitekt, fiskare och leg läkare nämnas. 

Under 2000-talet har obehandlade naturstens-
block med inskriptioner blivit vanligt. På den nya 
kyrkogården återfinns flera gravvårdar av den här 
typen, ibland med en planteringsyta runt eller intill 
gravvården, och ibland utan.   
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Askgravlund 
I en askgravlund gravsätts askan efter den avlidne i 
ett gemensamt gravsättningsområde utan gravrätt, 
där läget för den avlidnes gravplats inte finns utmar-
kerat. En namnplakett tillhandahålls med gemensam 
placering. 

Askgravlunden i Glumslöv ligger centralt på den 
nya kyrkogården och består av ett mindre område, 
norr om minneslunden och det nya församlings-
hemmet. Namnplaketterna är metallbrickor utfor-
made som löv som placeras i tre rader på tre höga, 
smala stenar intill en gruslagd gång. Vashållare och 
ljushållare är av svart smide 
  



 

Glumslöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 33 

Minneslund 
En minneslund är ett gemensamt gravsättningsom-
råde utan gravrätt, som är helt anonymt.  

Minneslunden i Glumslöv ligger centralt på det 
den nya kyrkogården. Minnesplatsen utgörs av ett 
stenlagt område med en murad vatteninstallation 
med ett upphöjt stenblock på en pelare. Här åter-
finns även ett stenblock på en liten gruslagd yta med 
inskriptionerna ”Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. 
Den som tror på mig. Han skall leva, om han än dör”. 
Ljushållare och vashållare är av svart smide. 

Stenblocket med skålgropar som hittades vid en 
arkeologisk utgrävning finns utplacerat vid min-
neslundens minnesplats, intill vatteninstallationen.   
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska mil-
jöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 
landskap, växter, djurliv, personhistorik, konsthant-
verk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen 
tar fasta på dessa delar. 

Kulturhistoriska värden 
Utvecklingen på Glumslöv kyrkogård är typisk för 
en landsortskyrkogård. Den gamla kyrkogården 
koncentrerar sig närmast kyrkan och en nyare utvid-
gad del återfinns mot söder, på mark som tidigare 
tjänat som odlingsmark.  

Glumslövs kyrka och kyrkogård ligger vackert 
belägen med utsikt över Östersund och Själland. 
Kyrkan och kyrkogården har sannolikt använts som 
riktmärke för fiskare och sjöfarare i generationer, 
vilket är ett symbolvärde. Den gamla kyrkogården, som 
vi ser den idag med uppdelade kvarter, raka grus-
gångar, klippta häckar och buskar med gravvårdar av 
sten eller järn har en historia som endast sträcker sig 
100 eller 150 år bakåt i tiden. Att dessa strukturer 
finns kvar än idag är ett stort kulturhistoriskt värde.  

Stenkyrkan i Glumslöv uppfördes under tidig 
medeltid. Från uppförandetiden och ca 700 år 
framåt finns det inga bevarade gravvårdar, vilket 
innebär ett stort glapp gällande historisk kontinuitet 
av fysiska spår på kyrkogården. De allra äldsta grav-
vårdarna ute på kyrkogården har med tiden tagits 
bort för att ge plats åt nya gravplatser. Borttagna 
gravvårdar har antingen återanvänts, skickats till en 
stenkross eller förflyttats till kyrkogårdens la-
pidarium. Det är också välkänt att gamla gravhällar 
ibland kunde delas och återanvändas vid restaurering 
av kyrkobyggnader och murar kring kyrkogårdar. Så 

även i Glumslöv, där en delad kalkstenshäll med 
inskriptioner återfinns som stenläggning vid den 
östra ingången till kyrkan idag. Gravhällar av den här 
typen är kulturhistoriskt värdefulla och har ett starkt 
åldervärde, då de är tillkomna före 1850-talet. Det är 
en tydlig förlust för kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden att dessa inte finns att visa upp på kyrkogår-
den.  

De äldre gravvårdarnas inskriptioner innehåller 
mycket information om vilka näringar som präglat 
bygden och inom vilka klass- och samhällstillhörig-
heter som personer har levt sina liv, dessa har ett 
social- och samhällshistoriskt värde.  

Tre tydligt utskiljbara näringar har präglat bygden 
kring Glumslöv över tid; jordbruk, fiske och sjöfart. 
Den bördiga marken i området har medfört att 
många familjer har försörjt sig på lantbruk, medan 
närheten till Öresund har innerburit att många män 
har valt att försörja sig på fiske eller sjöfart - en före-
teelse som återspeglas i gravvårdarnas inskriptioner 
och titlar.  Bland dessa kan lantbrukare, hemmansägare, 
åbo, skeppare, fiskare, kustvakt, fiskeritillsyningsman och 
kustroddare nämnas.  

Det arbete som kvinnor utfört har historiskt sett 
inte uppmärksammats på samma vis. En yrkestitel 
återfinns på kyrkogården: lärarinnan. Detta var en av 
de första accepterade yrkesrollerna för kvinnor. De 
resterande gravlagda kvinnorna presenteras med en 
familjeanknuten titel, såsom hustru, maka, syster, änka 
eller dotter. Dessa titlar gömmer mängder av utförda 
arbeten i både hemmets och samhällets tjänst. Till 
exempelallt ensamarbete i hemmen när männen 
fiskade eller befann sig på sjön. 

Titlar som trotjänare berättar om en svunnen tid 
då det svenska samhällets klasskillnader var betydligt 

mer påtagliga än idag. En trotjänare eller trotjänarinna 
var en hushållsarbetare som levde och arbetade för 
en välbärgad familj. Ofta arbetade en och samma 
trotjänare i samma arbetsgivarfamilj hela sitt vuxna 
liv, och begravdes vanligtvis tillsammans med de 
övriga familjemedlemmarna, eller så lät arbetsgivaren 
resa en fin gravvård över dem som tack för deras 
hängivna tjänster till hushållet. Över personer från 
de lägre samhällsskikten och barn restes i regel end-
ast enkla kors i trä. Gravvårdar i trä var vanligt före-
kommande långt in på 1900-talet. Dessa finns av 
förklarliga skäl inte kvar för oss att betrakta idag. 

Fram till och med 1930-talet, då idén om det 
svenska folkhemmet och folkhemsrörelsen växte 
fram, var klasstillhörigheter tydligt avspeglade i grav-
vårdarnas storlek, material och utförande. Folkhems-
rörelsen och dess jämnlikhetsideal kom att påverka 
gravvårdanas utformning under större delen av 
1900-talet, med ideal som till viss del lever kvar än 
idag. Låga, breda rektangulära gravvårdar med enkel 
dekor och kortfattade inskriptioner, där yrkestitlar 
ofta saknas.  

 

Återanvänd kalkstenshäll vid kyrkans östra entré. 
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Biologiska värden 
Glumslöv kyrkogård ligger omgiven av bebyggelse 
och uppodlad mark med närhet till havet i den västra 
delen av Skåne. Variationen av träd, häckar, plante-
ringar, gräsmattor, murar och grusgångar på kyrko-
gården erbjuder många slags livsutrymmen. 

På Glumslöv kyrkogård är de största biologiska 
värdena knutna till de knuthamlade lindarna, den 
högväxta lönnen och den äldre hästkastanjen. Många 
av dessa träd har utvecklat gren- och stamhåligheter. 
Ihåligheterna har bildats vid upprepade beskärnings-
insatser eller på grund av hög ålder, vilket gagnar 
djurlivet på kyrkogården. I hålrummen bildas ett 
organiskt material som kallas för mulm som i sin tur 
bryts ner av en rad olika organismer. Mulm är en 
bristvara i dagens landskap, eftersom att få träd får 
chansen att bli så pass gamla eller ihåliga för att 
mulm ska kunna bildas. Hålrum i träd utgör dessu-
tom mörka och lugna viloplatser för flera olika flad-

dermöss, fåglar och däggdjur. Fladdermöss före-
kommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även vid 
Glumslöv kyrkogård. Samtliga arter av fladdermöss 
liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta och upp-
tagna i Artskyddsförordningen. Det krävs extra hän-
syn där det finns fladdermöss, särskilt när det gäller 
förändringar i trädbeståndet. 

Mossor och lavar växer på kyrkogårdens träd och 
murar och gynnas av uppvirvlat mineralrikt damm 
från omgivande åkrar och från krattning av kyrko-
gårdens grusgångar.  

Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 
ArtDatabanken och utgörs främst av hotade och 
nära hotade arter. Ett exemplar av en möjlig grynig 
dagglav hittades på kyrkogården. Denna är ett exem-
pel på en rödlistad art. 

Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter som 
är indikatorer på miljöer där man kan förvänta sig att 
finna rödlistade arter.  

Det finns gott om häckar och högväxta, täta buskage 
av vintergröna barrväxter på såväl den gamla som 
den nya kyrkogården. Det är värdefulla miljöer för 
häckande fåglar. Vid ett besök på kyrkogården ob-
serverades häckande rödstjärt och ringduva. Häckande 
fåglar är extra känsliga för störning under sommar-
halvåret. 

Blommande träd och växter finns det gott om på 
kyrkogården och dess gravplatser, vilket är en viktig 
förutsättning för att pollinerande insekter ska besöka 
kyrkogården.  

Närliggande trädgårdar och grönområden bidrar 
till goda spridningsmöjligheter för kyrkogårdens 
organismer, viket innebär att de har en möjlighet att 
förflytta sig i landskapet, och inte bli isolerade på 
kyrkogården, som ofta är ett problem för lantsort-
kyrkogårdar i fullåkersbygd.  
  

Början till stamhålighet som ett resultat av beskärning.  Hästkastanj på den gamla kyrkogården. Knuthamlade lindar längs med kyrkogårdens norra gräns.   
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Kulturreliktväxter 
Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 
människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats 
extra. Det rör sig om arter som vi en gång har odlat och använt till 
husbehov.  
 
En del av dessa följeslagare blir vi aldrig av med som exempelvis 
kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 
kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda finns ofta på 
kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper stor 
risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag eller 
efter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, humle, 
murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter att hålla 
utkik efter. De kan vara svåra att upptäcka. Rådet är att tänka en 
extra gång om du ser en växt som inte liknar någon annan och att 
fråga någon som kan känna till den.  
 
Kontakta gärna Nordiskt Genresurscenter vid SLU i Alnarp, som är 
en institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, hus-
djur och skog. De kan hjälpa till!  
 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Vårdkrav  
Genom kartbilden till höger anges riktlinjerna för 
vård och underhåll av den nya kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden. 
  
Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 

växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-

häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 

åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 

Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 

ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-

sökan i dessa fall.  

  
 

Områden eller element med höga kul-

turhistoriska värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande. På Glumslöv kyr-
kogård är det hela den gamla kyrkogården som be-
varar en ålderdomlig struktur i omgärdning, grav-
platser, gravvårdar och växtlighet. I detta område 
ska: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.   

• Kyrkogårdens huvudgångar och yttre be-
gränsningar bevaras.   

• Gravvårdarna i första hand bevaras på plats. 
Gravvårdar kan också återanvändas som 
huvudsten vid ny gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befint-
liga förutsättningarna och strukturerna. 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser  

Dessa redovisas i bilaga 1.  
• Gravvårdarna ska stå kvar på gravplatserna 

så långt det är möjligt. På så sätt bevaras 
eventuella samband, främst i form av de 
familjeförhållanden, som kan finnas med de 
omgivande gravvårdarna.  

• Gravvårdarnas livslängd ska förlängas om 
det går genom kvalificerad konservering 
och rengöring. Vårdarnas inskriptionstavlor 
eller framsidor ska rengöras med varsamma 
metoder. Vid mycket lavpåväxt är det dock 
bättre att undvika rengöring då man annars 
riskerar att stenen förstörs.  

• Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras 
som normalt underhåll är tillståndspliktigt 
liksom flyttning eller borttagning av kultur-
historiskt värdefulla gravvårdar. 

• Märk gärna ut kulturhistoriskt intressanta 
gravplatser och vårdar som Kulturgravar.  

 
Områden med stor betydelse för kyr-

kogårdens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör:   

• Kyrkogårdens huvudgångar och rygghäckar 
bevaras. 

• Gravplatserna bevaras för att upprätthålla 
den karaktärsskapande helheten.  

• Gångarna ha en jämn yta med god pack-
ning. Underhåll och fyll med nytt grus i 
samma kulör vid behov.   
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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 bör i första hand 
vårdas och få stå kvar på gravplatserna även se-
dan de har återlämnats. Äldre eller unika växter 
samt växter med biologiska kvaliter kan finnas 
på samtliga delar av kyrkogården. Vid behov 
kan de behöva flyttas och föryngras på annan 
plats på kyrkogården.  

• Kulturhistorisk och biologiskt värdefull växtlig-
het bör identifieras och skyltas/märkas eller 
markeras i skötselplan för att underlätta vård- 
och underhållsåtgärder.  

 
Trädvård 
 I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
-Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och åtgär-
der som särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete 
med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. 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. 

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

• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 
trädbeståndet utförs. Träd med biotopskydd har 

ett extra starkt skydd för att värna om känsliga 
arter. Dispens kan krävas. 

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

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

möss bör åtgärder som berör träd och häckar 
endast utföras under september till och med no-
vember månad.  

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

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar och är något som på-
gått under mycket lång tid. 

• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 
det av stort värde för djurlivet om man sparar 
delar av stammen och lägger den i en perma-
nent vedsamling, en så kallad faunadepå. Depån 
fylls på någon enstaka gång men lämnas för öv-
rigt helt utan åtgärder för att förmultna under 
lång tid.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit flug-

snappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som ac-
cepterar en konstgjord boplats. Undvik att spika 
i träden, häng istället upp holken med plastklädd 
ståltråd kring en gren. Använd holkar med plåt-
skydd kring ingångshålet.  

• Plantera gärna blommor som doftar och har 
klara färger, det gynnar fjärilar och andra nektar- 
och pollensökande insekter. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och underhåll finns 
vidare information om åtgärderna. 

Yttre begränsningar 
• Det finns sprickor i bruksmuren som om-

ger delar av den gamla kyrkogården. Ska-
dorna är inte av akut natur, men muren 
bör ses över av sakkunnig.  

• En årlig besiktning av muren rekommen-
deras, detta för att upptäcka eventuella 
skador på ett tidigt stadium.  

• Låt alltid lavar, mossor och sedumväxter 
vara kvar på muren. 

• Det finns mycket almuppslag i hagtorns-
häcken som omger delar av den gamla kyr-
kogården. Ta bort för att undvika att häck-
ens karaktär förändras.  

Grindar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens grind.  
 

Vägar och gångar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande vägar och gångar på 
kyrkogården. Läs generella riktlinjer under rubriken 
vårdkrav.  

Gravplatser 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov bland gravplatsernas buxboms-
omgärdningar eller hårdgjorda omgärdningar. 
Järnstaket och stenramar bör ses över årligen. Stabi-
liseras och målas om i samma kulör vid behov.  
 

Gravvårdar 
• Det finns flera instabila gravvårdar. Stabili-

teten på gravvårdarna bör kontrolleras en-
ligt standardiserade anvisningar från Cen-
trala Gravvårdskommittén.  

• Församlingen bör budgetera för att resa ett 
bestämt antal av dessa gravvårdar varje år. 

Byggnader 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens byggna-
der. Underhåll bör ske kontinuerligt för att upprätt-
hålla en god teknisk standard. 

Planteringar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens plante-
ringar. Avsnittet Förslag på växter kan användas som 
inspiration till att införa nya planteringar.  

Träd 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens träd. Läs 
generella riktlinjer under rubriken vårdkrav. Fortsätt 
att knuthamla lindarna med jämna intervall.  

Växtlighet 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens växtlig-
het. Läs generella riktlinjer under rubriken vårdkrav. 

Djurliv 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov som kan påverka kyrkogårdens 
djurliv. Läs generella riktlinjer under rubriken vård-
krav. 
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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 sorternaoch ’Inge-
borg 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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Målsättning och utveckling 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 
inga större förändringar är att vänta inom den närm-
aste 10-årsperioden. Församlingen har angett föl-
jande målsättningar och utvecklingsplaner för 
Glumslövs kyrkogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 

- Behålla den äldre strukturen och kulturhi-
storiskt värdefulla gravvårdar inom den 
gamla kyrkogården. 

 
Förstärka kyrkogårdens växt- och djurliv: 

- Genom att församlingen väljer att plantera 
träd, buskar och växter som gynnar djurli-
vet. 

 
För att förbättra tillgängligheten på kyrkogården? 

- Se över och utveckla tillgängligheten konti-
nuerligt. 

- Kyrkogården har nyligen tillgänglighetsan-
passats. 

 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

- Genom avtal med Helsingborg för begrav-
ningar för andra religioner.  
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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 
Se planritning på s.54: 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Kv 3, 11 Vård 1. Tredelad diabasvård på en 
sockel av granit (till vänster i bild).  
 
Vård 2. Tredelad polerad granit 
kolonn med avbruten topp (till 
höger i bild).  
 
 

Vård 1: Lantbrukaren 
Sven Persson 
1832-1885 
 
Hustrun 
Elna Persson 
1832-1872 
 
Sonen 
Nils-Petter 
 
Vård 2: Lantbrukaren 
Per Svensson 
1860-1895  
 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet.  

Gravvårdar formade som en bruten kolonn 
symboliserar ett avbrutet liv och har därför ett 
symbolvärde. 
 

Samtliga gravvårdar på gravplatsen är resta över 
lantbrukare och deras familjer vilket är ett soci-
al- och samhällshistoriskt värde. 

Kv 7, 4 Tredelad diabasvård på en sockel 
av granit? Kröns av ett kors.  

Lantbrukaren 
Per Persson 
1826-1855 
Glumslöv 
 
Hustrun  
Ingar Persson 
F. Larsson 
1824-1895 
 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet. 

Gravvården är rest i mitten av 1800-talet och 
har ett starkt åldersvärde.  
 
Inskriptionen Glumslöv ger gravvården ett lo-
kalhistoriskt värde.  
 
Gravvården är rest över en lantbrukare och hans 
familj vilket är ett social- och samhällshisto-
riskt värde. 

Kv 7,? Liten marmorvård med kors.  Oläsliga inskriptioner. Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 

Gravvården har ett konst- och hantverks-
mässigt värde. 
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övrig växtlighet. 
Kv 7, 8 Bred, låg rektangulär gravvård 

huggen i diabas med symmetrisk 
dekor.  

Fiskeritillsyningsman 
Johan Jönsson 
1893-1959 
 
Hustrun Alfrida 
1895-1958 
 
Ålabodarna 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen har planteringar. 

Gravvården är rest över en fiskeritillsyningsman 
i Ålabodarna vilket är ett social- och samhälls-
historiskt värde men också ett lokalhistoriskt 
värde.  

Kv 8, 2 Liten granitvård med rundad köl-
formad topp med aktrotier och 
sjöfartsdekor på framsidan, med 
oläsliga inskriptioner och dekor på 
baksidan, överst det allseende ögat.  

Skepparen 
Fredrik  
Persson 
1899-1934 
Frid! 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet. 

Gravvården har ett konst- och hantverks-
mässigt värde. 

Kv 8, 7  Vård 1. Tredelad diabasvård på en 
sockel av granit (till vänster i bild). 
 
Vård 2. Tredelad diabasvård på en 
sockel av granit (till höger i bild).  

Vård 1. Minne åt  
F.d. Kustroddaren 
Anders Jeppsson 
I Fortuna 
1824-1900 
Hustrun 
Bengta Jeppson 
F. Ankar 
1822-1896 
 
Vård 2. Minne åt 
Qvarnbyggaren 
Sven Wällstedt 
1825-1858 
Och hans hustru 
Engar född Ankar 
1829-1910 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet. 

Gravvårdarna är resta över två män, med relativt 
ovanliga yrkestitlar och deras familjer, vilket är 
ett social- och samhällshistoriskt värde men 
också ett lokalhistoriskt värde. 
 
På gravvårdarna nämns bytillhörigheter vilket 
också är ett lokalhistoriskt värde. 

Kv 8, 10 Liten tvådelad diabasvård på en 
sockel av granit. 

Trotjänaren 
Anders Larsson 
1861 -1927 
 
Husägaren 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet. 

Gravvården är sannolikt rest över en trotjänare 
och hans arbetsgivare, husägaren. Att trotjäna-
ren står överst på gravvården, trots att han är 
rangordnad under husägaren är ett social- och 
samhällshistoriskt värde. 
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Jöns Larsson 
1859-1930 

Kv 10, 15 Liten kalkstensvård med spetsig 
topp. 

Konstnären 
Evert Färhm 
1901-1971 
Ruth Färhm 
1913-1989 

Gravplatsen omgärdas av buxbom har 
ytskikt av gräs och vilda örter. Häck 
omger gravvården.  

Titeln konstnär och valet av en ålderdomlig 
gravvård för sin tid är ett social- och sam-
hällshistoriskt värde. De främsta värdena är 
kopplade till gravplatsen som har ett ovanligt 
utseende.  

Kv 11, 2 Liten rektangulär diabas gravvård. Lärarinnan 
Johanna Olsson 
1864-1945 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet. 

Den kvinnliga yrkestiteln, lärarinna är ett social- 
och samhällshistoriskt värde. 

Kv 11, 44 Liten diabasvård med bruten topp 
och sjöfartsdekor.  

Skepparen 
Johannes Buttler 
1824-1925 
Hustrun 
Ingrid 
1828-1871 
Ålabodarna 

Gravplatsen omgärdas av stenram och 
har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen är utsmyckad med stora 
snäckor.  

Gravvården har ett konst- och hantverks-
mässigt värde, lokalhistoriskt värde och ett 
social- och samhällshistoriskt värde. 

Kv 12, 1 Högrest, tredelad obeliskvård hug-
gen i diabas på en sockel av granit 
med inskriptioner på två sidor. 

Skepparen 
S.P Jönsson 
1873-1906 
I Ålabodarna 
 
Skepparen 
Jöns Svensson 
1833-1903 
Hustrun 
Ingrid Svensson 
1836-1912 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet. 

Gravvården har ett lokalhistoriskt värde och 
ett social- och samhällshistoriskt värde. 

Kv norra 5, 
1 

Liten gravvård huggen i röd granit 
med rundad topp.  

Karin Hillevi 
Berggren 
1890-1893 

Gravplatsen omgärdas av låg formklippt 
buxbom och har ytskikt av singel.  
 
Gravplatsen saknar planteringar och 
övrig växtlighet. 

Gravvården är rest över ett barn, i slutet på 
1800-talet och har ett social- och samhällshi-
storiskt värde och ett åldersvärde. 

 



 

 

 

Kv 3, 11 Kv 7, ? Kv 7, 4 

Kv 7, 8 Kv 8, 2, framsida Kv 8, 2, baksida 
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Kv 8, 7 Kv 8, 10 

Kv 10, 15 Kv 11, 44 

Kv 11, 44, dekor 

Kv 11, 2 
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Kv 12, 1 

Kv 12, 1 insk. mot söder Kv 12, 1 insk. mot 

Kv norra 5, 1 



 

54 |Glumslöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

  

Glumslöv kyrkogård med kulturhistoriskt värdefulla grav-
platser- och vårdar utmarkerade. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2018 
Kulturmiljö 

 
 
1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, Billeberga sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, Tirup sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018  
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
21. Munka Ljungby kyrka – nya innerfönster, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2018 
22. Uppåkra kyrkogård, Uppåkra sn, VP, Kerstin Börjesson och Åsa Jakobsson, 2018 
23. Fjärestad kyrkogård, Vp, Rebecca Olsson, 2018. 
24. Glumslöv kyrkogård, Vp, Rebecca Olsson, 2018. 

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 


