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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Hammarlövs kyrkogård 

är utförd av Regionmuseet i Skåne på uppdrag av 

Hammarlövs församling. Inventeringen av kyrkogår-

den genomfördes under sommaren 2019 med påföl-

jande rapportskrivning under samma år. Inventering 

och rapportskrivning har utförts av antikvarie Karin 

Hernborg. Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 4:e kapitel som kyrkogård invigd före 1940. Vård- 

och underhållsplanen har utformats i enlighet med 

Kulturmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4:e 

kapitlet: Till grund för planen ligger också råd och rikt-

linjer från Lunds stift och Länsstyrelsen Skåne om pla-

nens omfattning och innehåll. 

 

 

 

Bakgrund 

År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens 

4:e kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf  finns 

ett lagstadgat krav på att vård och underhållsplaner 

ska finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser som skyddas enligt lagen och att 

ägarna till dessa ansvarar för att planerna finns. I fö-

reskriften anges vissa krav på hur vård- och under-

hållsplanerna ska utformas: 

• Planen ska redovisa hur respektive objekt ska vår-

das och underhållas så att det kulturhistoriska 

värdet inte minskar och så att utseende och ka-

raktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen ska revideras med högst 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

Mål och syfte 

Utifrån kulturmiljölagen och dess föreskrifter är syf-

tet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram och 

tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den 

ska sedan ligga till grund för församlingens planering 

och skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrko-

gårdens värden ska bevaras. Genom vård- och under-

hållsplanen ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesö-

kare och allmänhet tydliggöras. 

 

 
 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Hammarlövs kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Hammarlöv 20:3 (1) 

Socken  Hammarlövs socken 

Kommun  Trelleborgs kommun 

Fastighetsförvaltare pastorat 

Areal Cirka 7200 m², en park/skogsdunge direkt öster om kyr-

kogården ingår i samma fastighet och har en areal av ca 

3300 m². 

 

Hammarlövs kyrkogård har totalt 269 gravplatser, varav 110 med gravrätt.  

 

Trelleborgs kommun i gult och Hammarlövs socken mar-

kerad i grönt 
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 

där byns, kyrkans och kyrkogårdens historia och dess 

nuvarande uppbyggnad beskrivs. Historiken baseras 

på arkiv- och litteraturstudier, muntlig information 

samt annan tillgänglig litteratur, kartor och ritnings-

material. Nulägesbeskrivningen av kyrkogården om-

fattar Hammarlövs kyrkogård. Här har byggnader, 

gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 

samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits. Sär-

skild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens ka-

raktär. Beskrivningarna har delats upp på kyrkogår-

dens gamla och nya del. 

Kyrkogårdens historik och de fysiska anläggning-

arna utgör underlag till en beskrivning av kyrkogår-

dens kulturhistoriska värden. Utifrån kunskapsdelen 

med historik, nulägesbeskrivning samt värdebeskriv-

ningen har vårdkrav utifrån kyrkogårdens kultur- och 

naturvärden formulerats. Vård- och underhållsplanen 

redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 

Andra verktyg och dokument  

Vård- och underhållsplanen är uppdelad i två delar, 

varav del 2 är en trädvårdsplan som beskriver kyrko-

gårdens träd i detalj samt förslag på skötsel och åtgär-

der.  

  

Hammarlövs kyrka, kyrkogård, det gamla bårhuset och församlingshemmet sett från öster, foto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto Bildrättigheter: Lunds stift. 
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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 Riksantikvarieämbe-

tet. 

 

Förändringar som påverkar det kulturhistoriska 

värdet är ofta tillståndspliktiga och kontakt behö-

ver tas med länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör 

vad som är tillståndspliktigt i det enskilda fallet. 

Tillstånd kan krävas för enstaka borttagande av 

återlämnade gravanordningar, renoveringar av 

murar och andra fasta anordningar samt föränd-

ring av plantering, trädbestånd, beläggning av 

gångar, uppförande eller ändring av byggnader 

och utvidgningar av kyrkogården. När det gäller 

enstaka borttaganden av återlämnade gravanord-

ningar så bedöms hur begravningsplatsens kul-

turhistoriska värden påverkas av ett successivt 

borttagande.  

 

Kyrkogården ligger inom fornlämningsområdet 

Hammarlöv 47:1 och skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 2 kap. Fornlämningen omfattar i huvudsak 

Hammarlövs gamla bytomt men med viss utvidg-

ning mot Framnäs i väster (se karta sidan 9). Inom 

den äldre bytomten är alla ingrepp i mark, utöver 

den normala gravgrävningen tillståndspliktiga 

eftersom de kan beröra dolda fornlämningar un-

der mark. Eventuella fynd av fornlämningar 

måste rapporteras till länsstyrelsen. Länsstyrel-

sen kan lämna mer information om gällande re-

gelverk. 

 

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 kul-

turhistoriskt värdefull byggnad ska utföras var-

samt med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 

byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 

grund av byggnadens eller bebyggelsens kultur-

historiska 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 detalj-

plan eller områdesbestämmelse kan byggnader 

skyddas mot rivning samt mot förvanskning så 

att dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men 

även träd och andra landskapselement kan vara 

skyddade i plan.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-

tresse finns för att skydda och värna om att Sveriges 

mark, vatten och fysiska miljö används på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Områden som är utsedda som riksin-

tresse 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 bio-

topskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 

(11§). 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 Be-

skrivning och vägledning om biotopen allé i bi-

laga 1 till förordningen (1998:1252) om områ-

desskydd enligt miljöbalken sägs det att även en 

gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 

 

På många kyrkogårdar finns det gamla, grova 

och/eller ihåliga träd. Om man planerar åtgärder 

som påverkar sådana särskilt skyddsvärda träd 

och som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön 

ska den som planerar åtgärden lämna in en anmä-

lan för samråd till länsstyrelsen.  

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-

den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) För-

ordningen omfattar dels de arter som skyddas en-

ligt 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 av fladdermöss, vilda 

fåglar, groddjur och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 

Utsnitt av kartan från storskiftet av Hammarlövs by år 1758 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Hammarlövs by ligger inom ett område som är utsett 

som riksintresse för kulturmiljövården med namnet 

Fuglie-Mellan Grevie-Skåre (M136). Motiveringen för 

riksintresset är att området är en centralbygd i ett slätt-

landskap präglat av jordbruksskiftena, med en förhi-

storisk bruknings- och bosättningshistorik och en tät 

koncentration kyrkbyar med medeltida ursprung som 

är unik för landet.  

Ett område med nästan samma avgränsning som 

riksintresseområdet är utvalt som en särskilt värdefull 

kulturmiljö i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

Hammarlöv ligger inom den södra delen av området, 

omgiven av Söderslätts svagt böljande odlingsland-

skap, på ca 30 meters höjd över havet och med kyrkan 

på ett höjdläge mitt i byn.  

Ortnamnet har ett ursprung som kan antyda nå-

got om bosättningens ålder. Det avslutande -löv här-

stammar från forndanskans -lef med betydelsen arv 

eller arvegods. Ortnamn som slutar på -löv har kun-

nat härledas från 200-talet och fram till vikingatidens 

början vid tidigt 800-tal. Inledningen av ortnamn som 

slutar på löv är oftast ett mansnamn men i detta fall 

har Hammar den skånska betydelsen sandbacke och 

syftar till den höjd som byn och kyrkan ligger på 

(källa: Institutet för folk- och språkminnen). Den ti-

digaste uppgiften om namnet i ortnamnsarkivet är 

från 1348 då det skrevs Hamarleef. De många kända 

forn- och kulturlämningarna i området visar med tyd-

lighet att de här trakterna har varit befolkade under 

lång tid. Fynd från sten- och bronsålder dominerar. 

Bland de synliga fornlämningarna i Hammarlövs när-

het finns stenkammargravar från bondestenåldern 

Röda markeringar på kartan är fornlämningar och de violetta ytorna visar områden med möjliga fornlämningar, bland 

annat Hammarlövs gamla bytomt. Blå prickar är övriga kulturhistoriska lämningar varav många är lösfynd av flintredskap. 

Källa Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 

Karta över riksintresseområdet för kulturmiljövård, Ham-

marlövs by norr om V Tommarp, källa: Boverket. 
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men framförallt flera bronsåldershögar som ger ka-

raktär åt bygden. Här finns det milda klimatet, den 

goda och lättodlade jorden och närheten till havet. 

Trakter som bronsålderns människor sökte sig till. 

Flera av högarna har fått lokala namn som Tingshö-

gen, Tornhög och Brytestuhögen. Under slutet av 

1800-talet gav utgrävningar av flera gravhögar i trak-

ten rikliga fynd av gravgåvor daterade till bronsåldern.  

På denna del av Söderslätt är socknarna små och 

ligger tätt. Många av byarna har sitt ursprung runt 

1000-talet. Det var en period med stor befolknings-

ökning. Byarna ligger ofta på platser där det funnits 

äldre bosättningar. Så är sannolikt också fallet med 

Hammarlöv. Socknen har i äldre tider haft en central 

betydelse i Skytts härad. Här låg både häradets tings-

plats och avrättningsplats.  

Kartan från storskiftet av Hammarlövs by år 1758 

(se utsnitt av kartan på sida 8) visar den oskiftade byn 

med sina gårdar och gatuhus samlade på den lång-

sträckta bytomten. Mitt i byn ser man kyrkan med 

prästgården direkt i norr (nummer 20). De flesta av 

gårdarna i Hammarlövs by var vid denna tid rusthåll 

som i utbyte mot skattelättnader höll med häst, ryttare 

och rustning till det Skånska kavalleriregementet.  

Genom byn gick två parallella vägar i nordsydlig 

riktning. Den östra vägen har samma sträckning som 

dagens Hammarlövs byväg. På kartan ser man också en 

korsande väg strax norr om kyrkan. Den ledde ut till 

byns vångar och sedan vidare ut i landskapet mot 

grannbyarna V Vemmerlöv i öster och Ö Värlinge i 

väster. På de tre vångarna som är färgade i gult, rött 

och brunt på kartan låg byns åkrar och ängar uppde-

lade i olikstora tegar till byns gårdar. I varje vång sam-

ordnade byns bönder årets sådd eller om åkrarna 

skulle ligga i träda. Vid denna tid tillämpade byarna 

normalt ett tresädesbruk med växtföljden: korn-råg-

träda på åkrarna. De små åkrarna finns inte längre 

men med undantag av den västra parallella vägen ge-

nom byn som byggts bort är vägsystemet genom 

Hammarlöv i princip oförändrat sedan 1700-talets 

karta och säkert mycket längre tillbaka i tiden.  

Även om flera gårdar har flyttats ut ur byn under 

senare skiften är Hammarlöv ett exempel på en by där 

bebyggelsen med gårdar och gatuhus fortfarande 

ligger väl samlad kring den gamla bygatan och där 

bygemenskapen är högst levande med ett aktivt bya-

lag.  

En kilometer öster om Hammarlöv passerar Konti- 

nentalbanan. Denna järnvägssträckning mellan 

Malmö och Trelleborg byggdes med syftet att för-

bättra transportnätet till kontinenten och invigdes 

1898. Fram till 1971 fanns en tågstation i anslutning 

till grannbyn Västra Vemmerlöv.  

  

Flygfoto över Hammarlövs by från 1935 då den nya kyrkogårdsdelen nyligen var anlagd. Huset i vinkel nära vägen och 

sydväst om kyrkogården är den gamla klockarebostaden som ingår i den samling av gatuhus som i byn kallas Jerusalem. 

Foto AB Flygtrafik i Bengtsfors bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund. 
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Kyrkans historia  

Den ursprungliga medeltida stenkyrkan byggdes på 

1100-talet, i romansk stil och med långhus, kor och en 

halvrund absid. Vid en renovering av tornet under år 

2000 tolkades även det som romanskt men sannolikt 

uppfört något senare än själva kyrkobyggnaden. I tor-

net finns ett par ekplankor inmurade som enligt hör-

sägen ska ha tagits tillvara vid bygget av stenkyrkan 

och vara rester från en tidigare stavkyrka som stått på 

samma plats. 

Under slutet av 1700-talet ökade befolkningen i 

socknen och det började bli trångt i kyrkan. För att få 

plats med alla byggde man år 1800 ut kyrkan med en 

ny korsarm i söder. Detta räckte dock inte och 1862 

var det dags att bygga ut igen och kyrkans norra kors-

arm tillkom. Vid samma tid försågs båda korsarmarna 

med trappgavlar. Vid slutet av 1800-talet började man 

återigen fundera över kyrkans framtid. Den tidens 

trend var att riva de gamla medeltidskyrkorna som an-

sågs som små och omoderna och ersätta dem med 

stora och luftiga kyrkbyggen. Sådana tankar nådde 

även Hammarlövs socken. Ritningar över en ny kyrka 

togs fram av arkitekt Henrik Sjöström och en plats för 

kyrkan valdes ut. På en sockenstämma 1894 tog man 

trots de långt framskridna planerna på en ny kyrka 

ändå det slutliga beslutet att behålla och rusta upp den 

gamla kyrkan.  

Förslag till ny kyrka i Hammarlövs församling, ritningen är inramad och hänger i församlingshemmet.  

Nils Månsson Mandelgrens ritning av Hammarlövs kyrka 

med fokus på de medeltida delarna: Atlas till Sveriges od-

lingshistoria, avdelning XI Helgedomar. Stockholm 1883. 
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Kyrkogårdens historik 

Gamla kyrkogårdsdelen 

De äldsta källorna till kunskap om kyrkogårdars 

historia är framförallt kartor från 1700- och 1800-ta-

lets skiften. I Lantmäteriets databas ”Historiska kar-

tor” är den äldsta kartan från Hammarlöv en geomet-

risk avmätning från 1703. På den kan man se kyrkan 

på en närmast kvadratisk kyrkogård. Direkt i norr lig-

ger den fyrlängade prästgården med gårdsnummer 

20. Öster om kyrkan och prästgården finns en inhäg-

nad med trädmarkeringar i ytterkanten. Nästa karta i 

tid är den från storskiftet av byn år 1777. I registret 

finns både lantmätarens arbetskarta och den renritade 

versionen (se bilder ovan). På storskifteskartan är kyr-

kogården mer rektangulär än 1703. Kartan antyder att 

den kan ha utökats en liten bit åt öster. På den renri-

tade storskifteskartan kan man också se att 

kyrkogården omges av en dubbeldragen linje med 

rundade hörn vilket antyder en kyrkogårdsmur. En 

äldre del av muren med ett rundat hörn finns kvar ut-

med den gamla kyrkogårdens östra sida. Någon öpp-

ning i muren är inte inritad men kan ha funnits i det 

nordvästra hörnet där man ser på kartan att bytomten 

ansluter. Den trädbevuxna ytan öster om kyrkogår-

den som fanns med på 1703 års karta är detaljerat il-

lustrerad på arbetskartan för storskiftet med träd i 

ordnade rader utmed ett korsformat gångsystem. 

Den södra delen av denna trädgård/park ingår idag i 

den fastighet som kyrkan och kyrkogården ligger på.  

Att kyrkogården i Hammarlöv tidigare har haft ett 

annat utseende jämfört med dagens välordnade kvar-

ter, gångar och buxbomshäckar antyds i en artikel om 

Hammarlövs kyrka i Trelleborgs Allehanda 1963, 

skriven av Ernst Frostin: ” I äldre tider kunde man 

knappast tala om någon kyrkogårdshelgd. Vid 

sockenstämman den 8 juni 1817 skriver kyrkoherde J Myr-

man: ”Till förrekommande af  kyrkogårdens uprotande af  

Swinkreatur fattades det beslut att kyrkorister skola läggas wid 

wästra ingången…” och ännu 1858 klagar kyrkoherde L.A. 

Bååth att kyrkogården är full av ogräs och utan ordentliga 

gångar. En ny förståelse för kyrkogårdens vård börjar emellertid 

växa fram. Liguster och buxbomshäckar planteras. Sedan den 

gamla prästgården brunnit 1872 utvidgades kyrkogården åt 

norr. Nya gångar togs upp. Tidigare hade ofta likprocessen fått 

göra stora omvägar och trampa över lägre och högre häckar för 

att komma till graven.”  

Med hänvisning till Frostins artikel har den gamla 

kyrkogårdsdelens nuvarande struktur sitt ursprung 

från senare delen av 1800-talet. Utbyggnaden mot 

norr efter en brand på prästgården år 1872 som 

nämns i artikeln kan vara förklaringen till att det inte 

längre finns någon mur utmed den norra sidan av kyr-

kogården.  

Geometrisk avmätning av Hammarlövs by 1703. Lantmätarens arbetskarta från storskiftet 1777. Renritad storskifteskarta 1777. 
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Nya kyrkogårdsdelen 

Vid mitten av 1920-talet påbörjades planeringen av en 

större utvidgning av kyrkogården åt söder. En del av 

den mark som togs i anspråk hade hört till Klockare-

gården och den andra delen hade skänkts till försam-

lingen av en av byns familjer. På grund av utbyggna-

den förlorade muren utmed den södra sidan av den 

gamla kyrkogården sin funktion. Eftersom försam-

lingsborna var tveksamma till tanken att behöva be-

grava sina döda ”utanför muren” fattade kyrkorådet 

beslutet att muren skulle rivas och så blev det. Sträck-

ningen av den gamla muren markeras idag av en aven-

bokshäck och av två stenpelare på ömse sidor om 

gången mellan den gamla och nya delen.  

 

 

 

Länsarkitekt Nils Blanck ritade både portalen till den 

nya delen av kyrkogården och bårhuset som byggdes 

på andra sidan byvägen vid samma tid. Den nya delen 

stod klar och invigdes år 1928. På häradsekonomiska 

kartan från 1926-34 ser man den rektangulära form 

som kyrkogården hade innan utbyggnaden. Den nya, 

nästintill kvadratiska formen som blev resultatet av 

utbyggnaden kan man istället se på nästföljande karta 

i tid vilket är den ekonomiska kartan från 1968.  

För jämförelsens skull visas här också dagens karta 

med administrativa gränser. Kyrkogården ligger på 

fastigheten Hammarlöv 20:3  

Häradsekonomiska kartan framtagen 1910-1915. Ekonomiska kartan från 1968  Översiktskarta med fastighetsgränser 2019. Källa: ”Min 

karta”, Lantmäteriet. 
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På fotot ser man den gamla kyrkogårdens södra mur som revs vid utbyggnaden av den 

nya delen. Foto från 1927, Nils Nihlén, källa: Kulturmiljöbild. 

Den nyuppförda portalen till den nya delen av kyrkogården, 1928, källa Trelleborgs mu-

seum via Digitalt museum. 
Foto från 1928 då det kombinerade bår- och materialhuset var nybyggt, källa: Trelle-

borgs museum via Digitalt museum.  

Trappan och stödmuren på den nya kyrkogårdsdelen, bortom trappan kan man se de 

två stenpelare som uppförts i linjen för den gamla muren, källa: Digitalt museum. 
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Foto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto Bildrättigheter: Lunds stift 

 

 
 
  

 

Beskrivning av kyrkogården 
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Kyrkogårdskarta, källa: Hammarlövs församling. Buxbomshäckar kring gravplatser i grönt, stenramar i blått, gravvårdar i svart och buskar, häckar och träd i grönt.  
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Omgivningar 

Till Hammarlöv kan man anlända via landsväg från 

alla fyra väderstreck. Från vilket håll man än kommer 

har man rest genom Söderslätts öppna och lätt böl-

jande fullåkerslandskap där gårdarna ligger glest ut-

spridda. Väl inne i Hammarlöv ger byn ett samlat och 

lummigt intryck. Kommer man från söder passerar 

man ett par små våtmarker omgivna av höga lövträd, 

en pilevall på höger sida och en bit in i byn leder en 

kastanjeallé upp till en gård till vänster. På höger sida, 

innan kyrkan, ligger flera små och äldre hus tätt sam-

lade utmed vägen. Kyrkan ligger på ett centralt och 

högt läge i byn. Bakom den finns ett mindre skogs-

parti med flera äldre lövträd. Mittemot kyrkan ligger 

byskolan som idag är församlingshem och bredvid 

den det gamla bårhuset.  

Kyrkogårdens yttre avgränsningar  

Längs Hammarlövs byväg avgränsas kyrkogården av 

vita murar. Utmed parkeringen framför den gamla de-

len av kyrkogården är muren tjock och hög. Denna 

del är vitkalkad murad med sten och har en viktig 

funktion som stödmur då kyrkogårdens markyta lig-

ger nästan två meter högre än parkeringen. Muren 

täcks av knappt decimetertjocka cementplattor som 

ligger med svag lutning in mot kyrkogården. Strax ut-

anför muren står en rad med fyrkantiga pollare i grå 

granit. Mellan dem hänger den kedja där man förr 

band sina hästar vid kyrkobesöken. 

Vid den stora portalen vid parkeringens södra 

kortsida tar en axelhög, slät och putsad mur vid. Den 

löper hela vägen runt den nya kyrkogårdsdelens tre 

yttersidor och är avtäckt med en enkelrad av enkupigt 

taktegel med fall in mot kyrkogården. På murens 

insida, med ca 10 meters mellanrum, finns smala ut-

byggda förstärkningar som är något lägre än muren. 

Även dessa har taktegeltäckning. I den gamla kyrko-

gårdens sydöstra hörn övergår den nyare muren i en 

äldre och något tjockare mur som är avtäckt av två 

rader av enkupigt taktegel. Denna gamla del av muren 

är cirka 30 meter lång och avslutas av en grind som 

står vid slutet av en grusgång från kyrkans absid. Från 

grinden och ända fram till det nordvästra hörnet av 

kyrkogården finns istället för mur en 150 cm hög och 

klippt häck. Ursprungligen har häcken enbart bestått 

av hagtorn men är idag delvis inväxt med självföryng-

rad sykomorlönn, lönn och alm. 

De centrala delarna av Hammarlövs by, vy sett från väster, foto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto, bildrättigheter: Lunds 

stift. 

Kyrkogårdsmuren vid parkeringen med de gamla pollarna 

och kedjan där man förr band hästarna vid kyrkobesöken. 
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Grindar och ingångar 

Huvudentrén till den gamla kyrkogårdsdelen ligger 

rakt framför kyrkans runda torn. I en bred öppning i 

stödmuren utmed parkeringen leder här elva trapp-

steg upp till kyrkogården och den gång som leder 

fram till kyrkporten i tornet. På ömse sidor om trap-

pan står två pelare i finhuggen grå granit. De har ett 

trestegsformat vinklat krön på båda sidor och dekor-

eras av en insänkt korsform på sidan mot väster. På 

stolparna hänger en svartmålad dubbelgrind i 

järnsmide. Grindbladen har en nedre bård av rek-

tangulära geometriska former och avslutas uppåt av 

mjuka bågformer som i mitten bildar en fransk lilja. 

Grindens spjälor avslutas uppåt av franska liljor och 

på mittstaget av ett kors.  

Vid parkeringens södra kortsida finns entrén till 

den nya delen av kyrkogården i form av en hög och 

bred vitkalkad portal. Den är byggd av tegel, har in-

murade gråstenar som dekoration och täcks av ett 

plåttak. På ömse sidor om portalen står två låga och 

bastanta stolpar som är murade av tegel, i liknande stil 

som portalen men utan gråstenar och med avtäckning 

av betongplattor. I portalens välvda öppning finns en 

dubbelgrind och på de låga stolparna hänger var sin 

gånggrind. Grindarna är alla i smidesjärn och i enhet-

lig stil med stående spjälor i svartmålat järnsmide med 

en dekoration av stiliserade bladformer. 

På vänstra sidan innanför portalen finns en stöd-

mur som är en förlängning av muren vid parkeringen. 

Vid portalen är den ett par meter hög och blir sedan 

allt lägre och avslutas där den grusade infarten 

svänger vinkelrätt åt vänster. I en bred öppning i stöd-

muren, några meter efter portalen, finns en bred 

trappa med 16 låga trappsteg murade av små kvartsit-

block. På trappans högra sida sitter en ledstång och 

uppe på stödmuren, på ömse sidor om trappan, finns 

stålräcken.  

Bakom kyrkan sitter en mindre grind av gjutjärn 

mellan två stora grindpelare. De är murade av tegel,  

vitputsade och täckta med plåt. Grindens spjälor är 

dekorerade av pilar och överst på grindbladet finns en 

bård av hjulkors. När prästgården var i bruk användes 

denna grind för närmsta gångväg till och från kyrkan.  

På ömse sidor om gången från tornet till den nya 

delen av kyrkogården står två fyrkantiga och två meter 

höga pelare. De är murade av grovhuggna block i grå 

och röd granit och täcks av decimetertjocka skivor av 

röd kalksten. 

Gångar och strukturer 

Både den gamla och nya delen av kyrkogården har en 

symmetrisk struktur som är indelad av grusade 

gångar. Det huvudsakliga gångsystemet ligger i öst-

västlig riktning med långa och breda gångar mellan de 

olika kvarterens långsidor. Som förbindelser mellan 

kvarteren på den gamla delen av kyrkogården funge-

rar framförallt grusbeläggningen runt kyrkan, gången 

utmed den västra kyrkogårdsmuren och den gång 

Huvudentrén till kyrkan och den gamla kyrkogårdsdelen. Portalen till den nya kyrkogårdsdelen. Gånggrinden i den gamla muren bakom kyrkan. 
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som leder från kyrktornet ner till den nya kyrkogårds-

delen. På flera ställen inom kvarteren på den gamla 

delen har man också åtkomst till gravplatserna via 

smala grusgångar inom kvarteren.  

Gången från huvudentrén till kyrkporten och vi-

dare ner till den nya delen av kyrkogården är belagd 

med betongplattor i mitten på en bredd av 1,5 meter. 

På den nya delen är grusbeläggningen på den anslu-

tande huvudgången och uppfarten hårdgjord med 

hjälp av stenmjöl ända ner till parkeringen framför 

kyrkan.  

Belysning och servicestationer 

På ömse sidor om trappan vid huvudentrén står två 

svartmålade lyktstolpar av järn med fyrsidiga lykthus. 

Strax väster om kyrkan står två stolpar med fasadbe-

lysning. Ovanför tornets kyrkport sitter en vägg-

lampa. För övrigt saknas belysning på kyrkogården.  

Vid den östra muren, på gränsen mellan den 

gamla och nya delen av kyrkogården, finns en stor 

servicestation med kompost, soptunna, vatten, kan-

nor, redskap och vaser. Till vänster om trappan upp 

till den nya delen av kyrkogården och i en öppning i 

häcken mellan nya och gamla delen finns två mindre 

stationer med vatten, kannor, vaser och redskap.  

Parkeringsplatser 

Utmed Hammarlövs byväg väster om kyrkan finns en 

grusad parkeringsyta framför kyrkogårdsmuren med 

plats för ett tiotal bilar inklusive en tillgänglighetsan-

passad plats nära portalen till den nya delen av kyrko-

gården. På grusplaner framför och bakom ekonomi-

byggnaden på andra sidan vägen finns parkeringsytor 

för minst lika många bilar. 

Byggnader  

Väster om kyrkan, på andra sidan Hammarlövs bya-

väg, ligger det gamla bår- och materialhuset. Det stod 

klart 1928 och är byggt i vitputsat tegel med ett halv-

valmat tegeltak. Framsidan domineras av fyra lika 

stora, rödmålade träportar som på ömse sidor åtskiljs 

av halvrunda släta kolonner. Ovanför porten längst i 

söder markerar ett kors den del som varit bårhus. I 

porten bredvid stod den hästdragna likvagnen, däref-

ter byns brandvagn. Det fjärde utrymmet var förråd. 

Trappan till den nya delen av kyrkogården, stödmuren 

och framför den en formklippt plantering av oxbär. 

De två granitpelarna står på gränsen mellan den gamla 

och den nya delen av kyrkogården.  
Gången från huvudentrén till kyrkporten är belagd med 

stenplattor i mittdelen. 

Bår- och materialhuset från 1928, idag ekonomibyggnad. 
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Huset ägs av församlingen och utnyttjas idag som 

ekonomibyggnad, framförallt som förråd av kyrko-

gårdsförvaltningen.  

Granne med ekonomibyggnaden ligger byns 

gamla skola som även den ägs av församlingen. Idag 

fungerar byggnaden både som församlingshem och 

personalutrymme för kyrkvaktmästarna. Vid guds-

tjänster och förrättningar hålls dörren öppen ef-

tersom det saknas toalett i kyrkan och på kyrkogår-

den. 

 

Träd  

Innanför muren kring den nya kyrkogårdsdelens tre 

yttersidor finns en trädkrans bestående av 16 hamlade 

lindar på jämna avstånd. På den östra halvan av nya 

delen växer också fem hängbjörkar. 

Häckar  

Utöver en hagtornshäck utmed kyrkogårdens norra 

gräns finns flera olika typer av häckar inne på kyrko-

gården. Helt dominerande är alla infattningshäckar av 

buxbom som växer runt huvuddelen av kyrkogårdens 

gravplatser. De flesta av dem har en höjd på mellan 

20 och 50 cm och är ungefär lika breda som höga.  

I gränsen mellan den gamla och nya kyrkogårdsdelen 

växer en 140 cm hög, klippt avenbokshäck. Utmed 

hela den västra sidan av uppfarten till den nya delen 

av kyrkogården står ytterligare en klippt 

avenbokshäck som är något lägre. Båda avenboks-

häckarna är till viss del inväxta med självföryngrad 

alm. Utmed uppfartens östra sida växer en olikbred 

plantering av en småbladig variant av oxbär som är 

formklippt i en mjukt böljande form.  

I utkanterna av en stenlagd yta vid minnes- och 

askgravlunden finns fem små och större sektioner av 

klippta avenbokshäckar som är knappt meterhöga. 

Kring den rektangulära ytan med urngravplatser 

växer en låg, klippt häck av tuja med öppningar i norr 

och söder. Längst i öster på den nya kyrkogårdsdelen 

växer en klippt rygghäck av liguster bakom den öst-

ligaste raden av gravvårdar. 

Till höger om infarten till den nya kyrkogårdsdelen växer en klippt avenbokshäck och mellan 

den och kyrkogårdsmuren står trädkransens hamlade lindar. 
Den stensatta platsen framför minnes- och askgravlunden omges av avenboks-

häckar och har planteringar av vita rosor och lavendel. I bakgrunden syns häcken 

mellan den nya och gamla delen av kyrkogården. 
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Planteringar  

Den allra vanligaste blommande växten bland de 

vedartade perennerna på gravplatserna är rosor. Olika 

typer av röda och rosablommande varianter domine-

rar. Vid sittplatsen framför minnes- och askgravlun-

den finns också en rabatt med vita rosor. På ett dussin 

gravplatser växer rosablommande hortensia och på 

några få finns även rhododendron, vintergröna och 

en rosablommande variant av tok. 

Av örtartade perenner finns ett flertal sorter. De 

som har noterats i denna inventering är kärleksört, 

pion, alunrot, lavendel, vårljung, mossflox, blåsippa, 

liljekonvalj, bergklint, hosta, daglilja, rams och orm-

bunken träjon. Bland ett- och tvååriga växter finns 

också lejongap som självsår sig och silverek som ver-

kar övervintra. Under våren blommar lökväxten 

vårstjärna i mängd på flera gravplatser. Till några har 

också den gulblommande vårlöken hittat. Av buskar 

förekommer framförallt idegran, tuja, en, oxbär och 

ädelcypress. De flesta är vackert formklippta och står 

ofta i par på ömse sidor om gravvårdarna. På en 

Kärleksört, en viktig nektarkälla för insekter. Bergklint som självföryngrat sig.  Röda rosor på en familjegrav.  

Alunrot i full blom Silverek som blommar, sannolikt har denna övervintrat. Rosablommande hortensia finns på flera gravplatser. 
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gravplats på den nya delen växer fyra buskformade 

fuchsior och på en annan finns en formklippt mur-

grönskulle. På insidan av muren i den sydöstra delen 

av kyrkogården växer en ca 25 meter lång och fyra 

meter bred plantering av friväxande brudspirea som 

klipps in vid behov.  

Kyrkogården och byn - en oas på slätten 

Hammarlövs kyrkogård ligger i en bymiljö där det 

finns en variation av både planterad och vild vegetat-

ion. Utöver kyrkogården och alla trädgårdar i byn 

finns här också vattenhål, träddungar, alléer och flera 

permanenta gräsytor. Allt detta skapar förutsättningar 

för många olika arter av växter och djur. Man ska inte 

heller underskatta ”skräpmiljöer” som vedupplag, 

jord- och stenhögar som kan vara viktiga livsrum för 

olika organismer. Alla dessa miljöer bidrar till det man 

kan kalla en grön infrastruktur där många olika arter 

kan hitta en plats att leva på och där de kan ha utbyte 

av varandra. Landskapet som omger byn är däremot 

till stora delar dominerat av odlad mark. Där är det 

svårare för vilda växter och djur att leva och förflytta 

sig. Det kan vara långt mellan gårdarnas trädgårdar 

och många av de gamla åkerrenarna och gräsytorna 

är bortodlade. Därför har byarna på Söderslätt alla en 

roll som oaser för växt- och djurlivet. I bylandskapet 

har det också funnits en lång kontinuitet av träd och 

naturtyper kopplade till mänsklig verksamhet. Slåtte-

rängarna och betesmarkerna finns inte längre kvar. 

Djur och växter som frodades i det gamla odlings-

landskapet kan ändå ha klarat att överleva i de natur-

miljöer som finns kvar i byarna och i landskapet run-

tomkring. Där kan kyrkogården bidra som en viktig 

miljö för flera olika växt- och djurarter. 

Vilda växter 

När det gäller mossor och lavar bidrar kyrkogårdens 

träd, murar, och alla gravvårdar och steninramningar 

med en rik variation av olika strukturer som dessa kan 

trivas på. Kalkrika underlag är särskilt betydelsefulla 

liksom äldre träd. Mossor och lavar har inte studerats 

närmare i denna inventering men förutsättningarna 

finns som sagt för många arter.  

På denna välskötta kyrkogård med mycket grus-

ytor är förekomsten av vilda kärlväxter begränsad. En 

exklusiv upptäckt vid inventeringen var dock orkidén 

skogsknipprot som växer med tre individer tätt till-

sammans i en smal grusad yta mellan två buxboms-

häckar på den nya kyrkogårdsdelen. Skogsknipproten 

är känd för att kunna etablera sig i kulturmiljöer och 

har på något sätt hittat hit. Den kan vara spridd av en 

fågel som haft orkidéns mikroskopiska frön med sig i 

fjäderdräkten. Skogsknipproten är fridlyst liksom alla 

övriga orkidéer i landet. Lökväxten luddvårlök som är 

sällsynt (VU på svenska rödlistan) har en känd före-

komst på kyrkogården och är senast noterad i april 

2019 med ett blommande exemplar. En trevlig växt 

Orkidén skogsknipprot har hittat till kyrkogården. Gul fetknopp vid plattorna på entrégången till kyrkan. 
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för humlor och bin är gul fetknopp som bland annat 

växer i grusgången till kyrkan. Klippta gräsytor finns 

både på högra sidan om uppfarten till den nya delen 

och på ask- och urngravplatsen. Utöver gräs finns det 

lågväxande blommande växter i de här ytorna, inte 

minst en rikedom av tusensköna, en viktig källa till 

pollen och nektar för insektslivet.  

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika typer av djur, stora som små. Träden är särskilt 

viktiga. Lindarna i trädkransen är hamlade. Det inne-

bär att man med jämna mellanrum beskär trädens 

kronor. I hamlade träd utvecklas ofta håligheter. De 

uppkommer genom en långsam process som startar 

när svampsporer får fäste och börjar växa på ved som 

blottläggs vid beskärningen. Svamparna bryter ner 

trädets fibrer och vedlevande insekter fortsätter att 

finfördela materialet. Det bildar efterhand mulm. som 

är en kompostliknande massa av organiskt material. 

Mulm är en bristvara idag eftersom gamla träd sällan 

tillåts stå kvar så länge att håligheter hinner utvecklas. 

Ett antal hotade insektsarter är helt beroende av till-

gången till mulm och stamhåligheter. Träd med 

skrymslen och håligheter är också viktiga för olika få-

gelarter och fladdermöss, både som bo- och viloplats. 

Fladdermöss kan också hitta gott om föda kring träd-

kransens grenverk och söker sig ibland till byggnader 

för vila och övervintring. De är vanliga besökare i 

kyrktorn och på kyrkloft och håller sannolikt till både 

i Hammarlövs kyrka och i byns ekonomibyggnader.  

Kyrkogården används både för födosök och 

skydd av både häckande och övervintrande fåglar, lik-

som av flyttfåglar under vår och höst. De fågelarter 

som noterades på kyrkogården i den här invente-

ringen var svarthätta, sädesärla, tornseglare, rödstjärt, 

bofink, gråsparv, härmsångare, ringduva, koltrast och 

kråka. Tornfalk är en återkommande häckfågel i en 

nisch uppe i tornet, där häckade den även detta år och 

från det angränsande trädpartiet bakom kyrkan hör-

des skogsduva. En vingfjäder från en kungsörn hitta-

des på en gravplats bakom kyrkan. Kungsörn har ob-

serverats i trakten och fjädern kan ha tappats av en 

örn som övernattat i ett av de höga träden bakom kyr-

kan. Fler än de fågelarter som observerats rör sig sä-

kerligen på kyrkogården. Förutom duvor och småfåg-

lar brukar trastar och kråkfåglar hitta lämpliga platser 

för sina bon i trädkronor eller buskar. Kyrkogårdens 

vintergröna buskar har en särskild betydelse under 

vinterhalvåret då de fungerar som skydd för både fåg-

lar och andra djur. 

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på kyr-

kogårdar. Trädgårds- och parksnäcka märks mest då 

de är lätta att hitta på gravstenarna där de glider runt 

och betar alger.  

Små däggdjur som igelkott, ekorre och mindre 

gnagare kan säkert besöka kyrkogården. Även grod- 

och kräldjur som padda, vanlig groda, åkergroda, 

mindre vattensalamander och skogsödla skulle kunna 

trivas här. Gren- och lövkomposterna utanför den 

östra kyrkogårdsmuren är ytterligare en viktig livs-

miljö med goda möjligheter för flera arter att över-

vintra.  

Gravplatser med växter som innehåller nektar och 

pollen besöks flitigt av pollinatörer som vildbin, tam-

bin, blomflugor och fjärilar. Förutom kyrkogårdens 

varierade vegetation drar vindskyddade ytor och den 

lagrade värmen i gravvårdarnas, murarnas och grus-

gångarnas stenmaterial också till sig många insekter. 

Genom olika åtgärder och hänsyn kan man ta väl 

hand om kyrkogårdens växt- och djurliv som är en 

viktig del av kyrkogårdens upplevelsevärde för besö-

karen. Träden, blommorna och djuren är en viktig del 

av en kyrkogårds totalupplevelse, ett myllrande liv kan 

också bidra till avkoppling och tröst i sorgen. 

Både trädgårds- och parksnäcka uppehåller sig gärna på gravstenarna där de kan beta alger. På bilden syns olika 

färgvarianter av parksnäcka. Den har en mörk mynningsläpp till skillnad från trädgårdssnäckan som har en ljus.  



 

Hammarlövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 25 

Kvartersbeskrivning -Gamla kyrkogårds-

delen  

Den gamla delen av kyrkogården omger kyrkan på 

alla sidor men med den största ytan belägen i väster. 

Här är kyrkogården uppdelad i fem kvarter. Fyra av 

dem ligger i öst-västlig riktning. Två på den norra och 

två på den södra sidan om mittgången till tornet. Det 

femte kvarteret ligger öster om kyrkan. Alla fem har 

en gemensam, utpräglad sen 1800-talskaraktär med 

en tydlig kvarters- och gångstruktur och gruslagda 

gravplatser som omges av buxbomshäckar. Detta till-

sammans med flera formklippta städsegröna buskar i 

par dominerar helhetsintrycket. 

Beskrivningen av den gamla delen av kyrkogården 

presenteras här i två delområden med de två norra 

kvarteren i en del och de två södra tillsammans med 

kvarter tre i den andra delen.  

Norra delen, kvarter 1 och 2  

Gravplatser  

På den norra delen finns sammanlagt 97 gravplatser, 

nästan dubbelt så många som de två lika stora, södra 

kvarterens (kvarter 4-5) 49 stycken. Flera av gravplat-

serna är förhållandevis små och ligger i rygg mot 

varandra i dubbla rader. Mellan några av raderna finns 

smala gångar i nordsydlig riktning. På ett dussin grav-

platser finns perfekt formklippta buskar i olika for-

mer. Några är konformade, andra runda och ytterli-

gare några har en platt eller svagt rundad ovansida. På 

några gravplatser finns också friväxande vintergröna 

buskar. Fyra gravplatser omges av stenramar och tre 

har gravstaket som antingen är monterade på en 

stenram eller på låga stenstolpar. En jämförelse mel-

lan gravkartans gränser och det faktiska nuläget visar 

att flera av de mindre gravplatser som inte längre är 

ianspråktagna nu ligger inom gemensamma grusytor. 

Tidigare har det sannolikt funnits avgränsande bux-

bomshäckar som har tagits bort.  

Planteringar av perenner är sparsamma inom 

dessa kvarter. De som förekommer är framförallt ro-

sor, kärleksört och pioner. På en gravplats är tre av 

fyra gravkar fyllda av mossflox och fetbladsväxter. På 

en annan växer ormbunken träjon som sedan länge 

använts som prydnadsväxt på kyrkogårdar. 

Gravvårdar 

Inom den norra delen finns en variation både när det 

gäller gravvårdarnas ålder och utseende. Domine-

rande är dels höga, smala gravvårdar i diabas och gra-

nit från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal, dels yngre, 

breda och låga gravvårdar från 1900-talet. Inslag finns  

Kyrkogårdskarta med kvartersindelningen förtydligad i rött. Grundkarta: Hammarlövs församling. 
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Alla foton på denna sida är från den gamla delen av kyrkogården. Ovan till 

höger taget mot kvarter 5 och 4 och nere till vänster mot kvarter 1 och 2. 
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också av äldre gravvårdar av sandsten med infällda de-

taljer av biskviporslin, ett par gravvårdar av gjutjärn 

och en enstaka äldre kalkstensgravvård. På en hand-

full gravplatser finns också mellan två och fyra grav-

kar. I den östra delen av kvarter 1 finns också ett antal 

påkostade familjegravplatser med högresta gravvår-

dar, gravstaket och stenramar. På en av dessa gravplat-

ser finns också ett par större gravvårdar av natursten. 

Längst i öster, till viss del även inom kvarter nr 3 finns 

flera gravplatser som är kopplade till socknens präster 

och deras familjer.  

Södra delen, kvarter 3, 4 och 5  

Gravplatser  

På denna del av kyrkogården finns en betydande an-

del större gravplatser. Flertalet av dem är familjegra-

var med gravvårdar som representerar flera generat-

ioner. Totalt sett är nästan alla gravplatser omgärdade 

av buxbomshäckar. Tio omges istället av stenramar. 

På fyra av dessa finns även ett gravstaket på 

stenramen och på en femte har ramen flera stenpol-

lare med en hängande järnkedja däremellan. Liksom 

inom kvarter 1 och 2 har sannolikt flera buxboms-

häckar avvecklats mellan gravplatser som inte längre 

är ianspråktagna, framförallt verkar detta ha skett 

inom kvarter tre. Borttagandet av gravvårdar och 

buxbomshäckar upphörde enligt muntlig uppgift nå-

gon gång på 1970-talet. 

På ett tiotal gravplatser finns formklippta buskar, 

de flesta av dem står i par på ömse sidor om gravvår-

darna och är klippta i rundade former. Förutom ett 

par buskar av oxbär består alla de övriga av olika typer 

av vintergröna växter. På några få gravplatser står 

också friväxande vintergröna buskar. På flera grav-

platser finns antingen buxbomshäckar eller stenramar 

som avgränsar planteringsytor kring gravvårdarna. 

När det gäller planteringar av blommande perenna 

växter på denna del av kyrkogården finns det fram-

förallt flera gravplatser med röda rosor, rosa hortensia 

och kärleksört. På tre gravplatser finns blåblom-

mande bergklint som delvis har spridit sig spontant 

och på en gravplats är fyra gravkar fyllda av fetblads-

växter. 

Gravvårdar 

Ett övergripande intryck av denna del av den gamla 

kyrkogården är den rika förekomsten av högresta 

gravvårdar. Många är tillverkade av diabas men flera 

också av granit eller marmor. Merparten av dessa på-

kostade gravvårdar är kopplade till den goda jorden 

och traktens högavkastande lantbruk och är från en 

period från senare delen av 1800-talet till början av 

1900-talet.  

På fyra stora familjegravplatser i närheten av kyr-

kan står merparten av kyrkogårdens allra äldsta grav-

vårdar i form av typiska skånska kalkstensgravvårdar 

från tiden kring 1800-talets mitt. De yngsta gravvår-

darna i kvarteren är från tiden kring mitten av 1900-

Flygbild över gamla delen av kyrkogården med kvarter 1 och 2 till vänster och 4 och 5 till höger om mittgången. Kvarter 

3 ligger bakom kyrkan. Foto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto, bildrättigheter: Lunds stift, fotot är beskuret. 
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talet och framåt. De flesta är stående, låga och breda, 

av granit eller diabas. På denna typ av vårdar är deko-

ration oftast enkel och i form av ett kors eller en strå-

lande stjärna. I kvarter 3 finns en rad av gravvårdar 

placerade utmed muren i form av ett informellt la-

pidarium.  

Titlar som talar - norra och södra delen 

En jämförelse mellan titlarna på den norra och den 

södra delens gravvårdar visar på flera skillnader. Mest 

uppenbar är fördelningen av titlar kopplade till lant-

bruket (lantbrukare, åbo och hemmansägare) som 

dominerar i den södra delen med 52 stycken jämfört 

med den norra delens 17.  

 

Titel: Norra delen Södra delen 

Lantbrukare 14 44 

Hemmansägare 1 5 

Åbo 1 3 

Småbrukare 1  

summa 17 52 

 

Jämför man däremot förekomsten av titlar för olika 

hantverksyrken är det istället på den norra delen som 

den kategorin dominerar: 

Norra delen: Södra delen: 

Smedmästare (2st) 

Snickare 

Murare (2 st) 

Vagnmakare 

Skomakare 

Målare 

Sömmerska (2 st) 

Träskomakare 

Smedmästare 

Snickare (2 st) 

 

11 3 

Ytterligare en skillnad är förekomsten av titeln Husä-

gare som i regel stod för en ägare till ett hus på ofri 

grund. Det kunde till exempel vara ett gatuhus i en by 

varav det har funnits många i Hammarlöv. På den 

norra delen finns nio gravvårdar över husägare och på 

den södra enbart två.  

 



 

Hammarlövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 29 

Kvartersbeskrivning - Nya kyrkogårdsde-

len  

Den nyare delen av kyrkogården som stod klar och 

invigdes 1928 har en annan karaktär än den gamla de-

len men det finns även flera paralleller. Grundformen 

på den nya delen är rektangulär vilket förstärks av den 

breda gång som på alla sidor avgränsar de yttre kvar-

teren mot den centrala delen. Förutom i gränsen mot 

den gamla kyrkogården omges den nya delen av en 

mur i samma stil som resterna av den äldre muren på 

den gamla delen. Innanför nya delens mur står en 

krans av hamlade lindar. I öster växer också fem häng-

björkar. De bidrar tillsammans med lindarna till att ge 

denna del av kyrkogården ett intryck av både rymd 

och rumslighet. De flesta gravplatserna är precis som 

på den gamla delen både grusbelagda och omgivna av 

buxbomshäckar vilket skapar en enhetlighet på hela 

kyrkogården. Buxbomshäckarna är här, precis som på 

den gamla delen av kyrkogården, välväxta och 

välskötta. 

Kvarter 6 

Gravplatser 

Kvarteret ligger utmed gränsen till den gamla delen 

av kyrkogården. Det är uppdelat på två sektioner av 

relativt stora gravplatser som ligger i rad och som 

skiljs åt av den stensatta gången mot kyrkan. Alla 

gravplatserna är grustäckta och omges av buxboms-

häckar förutom utmed den sida som vetter mot aven-

bokshäcken i gränsen mellan den gamla och nya de-

len. En anmärkningsvärd karaktär för de flesta grav-

platserna i detta kvarter är inslaget av buxbomshäckar 

som i mjukt böjda och symmetriskt utlagda former 

omgärdar planteringsytor på gravplatserna. Även om 

flera blomsterplanteringar verkar ha avvecklats finns 

grundstrukturen kvar i form av buxbomshäckarna 

vilket ger detta kvarter en alldeles egen karaktär. På 

några gravplatser växer formklippta vintergröna bus-

kar, de flesta i par. På en står två friväxande tujor och 

på gravplatsen längst i väster finns kyrkogårdens enda 

murgrönekulle klippt i en kvadratisk form. Av blom-

mande växter finns framförallt rosor och kärleksört 

och enstaka förekomster av vintergöna, hosta, rams 

och en rosablommande tok. 

Gravvårdar 

I detta kvarter återfinns flera av den nya delens äldsta 

gravsättningar. Flera av gravplatserna är familjegravar 

för lantbruksanknutna familjer Det övergripande in-

trycket av de stående gravvårdarna i kvarteret är att de 

är låga och breda. De flesta är av diabas men det finns 

också inslag av vårdar av grå och röd granit. Livste-

narna har svagt brutna eller plana krön och har i regel 

en enkel dekoration av ett kors eller en strålande 

Flygbild över den nya delen av kyrkogården. I den vänstra delen av bilden ser man häcken mot den gamla delen. 

Foto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto, bildrättigheter Lunds stift, fotot är beskuret. 

 



 

30 |Hammarlövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 

stjärna. Anmärkningsvärt är förekomsten av flera 

gravkar på fyra av gravplatserna. I kvarteret finns 

sammanlagt 21 titlar på gravvårdarna varav 11 är 

kopplade till lantbruket.  

Kvarter 7 

Gravplatser  

Kvarteret domineras av öppna gräsytor och en sten-

satta sittplats som utgör en kombinerad askgravlund 

och minneslund. Askgravlunden ligger på den norra 

delen av gräsytan och minneslunden på den södra. 

Längst i väster finns också fjorton mindre gravplatser. 

Ingen av dem är ianspråktagen och hela ytan ligger 

därför i gräs. Gränsen mellan gravplatserna och den 

kombinerade askgrav- och minneslunden ligger i en 

nord-sydlig linje med en nyplanterad blodbok som 

växer mitt på gräsytan. Öster om den stensatta sitt-

platsen ligger sex gravplatser i rad. De är alla grustäckt 

och omgärdade av stenramar eller buxbomshäckar.  

Utmed kvarterets östra gräns ligger kyrkogårdens 

18 urngravplatser varav några få längst i norr är ian-

språktagna. Platserna är grästäckta och ligger i två 

nordsydliga rader som skiljs åt av en grusgång. De två 

gräsytorna omges av låga tujahäckar i u-form.  

Gravvårdar 

Gravvårdarna inom detta kvarter är dels några få 

enkla liggande vårdar på de ianspråktagna urngrav-

platserna, dels fem gravvårdar i raden av gravplatser 

bakom askgrav- och minneslundens sittplats. De är 

alla höga och smala av ljus granit och med rundande 

eller brutna krön.  

Kvarter 8 och 9 

Gravplatser 

De flesta gravplatserna i kvarter 8 ligger i rygg mot 

varandra i tre dubbla rader med smala grusgångar 

mellan raderna. Längst i väster ligger också en enkel 

rad av sex gravplatser i rygg mot tujahäcken vid kyr-

kogårdens urngravplats. Åtta av de 42 gravplatserna i 

kvarteret omgärdas av stenramar. Här finns också den 

nya kyrkogårdsdelens enda gravplats med gravstaket. 

I kvarter 9 omges gravplatserna av buxbomshäckar 

förutom längst i öster där de ligger med den östra 

långsidan mot en rygghäck av liguster. I kvarterets 

södra del ligger gravplatserna i rad utmed kyrkogårds-

muren. På flera platser utmed muren omges lindarna 

som växer där av friytor som inte ingår i gravplat-

serna. På ett flertal av de båda kvarterens gravplatser 

finns antingen friväxande eller formklippta vinter-

gröna buskar, oftast i par. Blommande planteringar är 

på det stora hela sparsamma men totalt sett finns 

Kvarter 6 sett västerifrån med en murgönskulle i förgrunden. Bakom den ser man flera mjukt bågformade ingärdnings-

häckar kring planteringsytor på gravplatserna. 
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förekomster av både vintergröna, kärleksört, orm-

bunken träjon, rams, daglilja, lavendel, hortensia och 

röda rosor. Utmed den södra muren växer frodiga be-

stånd av ormbunken träjon, framförallt på friytorna 

kring lindarna. 

Gravvårdar  

De flesta av gravvårdarna i kvarteren är av ljus granit 

men här finns också en del inslag av vårdar av den 

svarta diabasen. Gravvårdarna är överlag stående, låga 

och breda men det finns också ett antal som är höga 

och smala. Flertalet av gravvårdarna representerar 

stilmässigt en period mellan 1930- och 1960-taletet. 

Dekoren är avskalad och symmetrisk och utgörs oft-

ast av ett enkelt kors, en strålande stjärna, eller en upp-

åtgående sol. Gravvårdarnas krön är antingen lätt 

vinklade, plana eller svagt rundade. Titlar är inte lika 

vanligt förekommande här som på den äldre delen av 

kyrkogården. De som finns representerar en variation 

av lantbrukare, hantverkare, offentliganställda, husä-

gare och fabriksarbetare. 

 
  

Det sydöstra hörnet av den nya delen av kyrkogården med kvarter 8 till vänster och kvarter 9 till höger om grusgången. 

Minneslunden och askgravlunden i kvarter 7 på den nya delen av kyrkogården.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Hammarlövs kyrka och kyrkogård har åtminstone se-

dan tidig medeltid varit en central plats för folket i 

trakten och framförallt för befolkningen i Hammar-

lövs socken. I det sammanhanget ska man inte 

glömma socknens andra by, Östra Värlinge, som 

också hade Hammarlövs kyrka och kyrkogård som 

sin. I landskapet runt sockencentrat Hammarlöv finns 

spår från äldre tider med flera gravanläggningar från 

både sten- och bronsålder. Den sammanhängande 

miljön i byn med den medeltida kyrkan, kyrkogården, 

skolan, gårdarna, gatuhusen och vattenhålen vittnar 

om platsens historiska kontinuitet. Kyrkogården har 

spår från olika tidsperioder och är av central betydelse 

för både byns och socknens historia. På så sätt har 

kyrkogården både ett stort traditionsvärde och ett ålders-

värde. 

Den gamla delen av kyrkogården präglas starkt av 

ett formspråk från 1800-talets andra hälft, med en 

tydlig struktur av grusgångar och kvarter med grus-

täckta gravplatser omgivna av buxbomshäckar. Till 

skillnad från flera andra kyrkogårdar där sentida rat-

ionaliseringar har gjort att grusytor omvandlats till 

gräsmattor och omgärdningar tagits bort, har den tyd-

liga 1800-talsstrukturen bevarats i Hammarlöv. Av 

stor betydelse för kyrkogårdens ovanligt samman-

hållna karaktär är att den gamla delen inte genomgått 

några större förändringar sedan 1800-talets slut. När 

det fanns behov av ytterligare gravplatser anlades 

istället en ny separat del vilket har bidragit till att den 

gamla delens karaktär har bevarats. Den är både i sin 

form och struktur representativ för skånska 1800- 

talskyrkogårdar och har därför i sin helhet arkitektur-

historiska värden.  

Inom delar av den gamla delen av kyrkogården 

finns spår av ännu äldre karaktärer bevarade, främst i 

sydöst där gravvårdarna har en variation när det gäller 

utformning, placering och ålder. Fortfarande finns 

det spår av den äldre tidens mer fria placering av gra-

var och gravvårdar. Framförallt gäller detta några 

större gravplatser söder om kyrkan. Här står fortfa-

rande flera äldre kalkstensgravvårdar kvar: På sin tid, 

vid mitten av 1800-talet, stod de sannolikt på en 

gräsyta med möjlighet att komma åt att läsa texterna 

som är inristade på båda sidor vilket är vanligt på 

denna typ av gravvårdar. Karaktärsdrag som dessa 

visar kyrkogårdens utveckling och har stora kyrko-

gårdshistoriska värden.  

På kyrkogården finns en stor variation av gravvår-

dar och gravplatser från olika tidsperioder och som 

präglas av olika tidstypiska formspråk. Många vårdar 

är från tiden innan den industriella tillverkningen satte 

igång på allvar en bit in på 1900-talet och enskilda 

gravvårdar och gravplatser har höga arkitekturhisto-

riska, konstnärliga och hantverksmässiga värden. 

Social- och samhällshistoriska värden 

I Hammarlövs sockens historia ryms många männi-

skoöden. Vissa är representerade på kyrkogården 

På gravplats nummer 23 och 25 i kvarter 5 söder om kyrkan finns flera äldre kalkstensvårdar med text på båda sidor och 

spår av en äldre, friare placering av dem. 
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med gravplatser och gravvårdar som vittnar om per-

sonernas ställning i samhället. Andra antyder berättel-

ser om alltför tidig död och familjetragedier. Dessa 

gravplatser kan ha både personhistoriska och lokalhisto-

riska värden. Inskriptioner med bynamn och hemman-

snummer liksom titlar som lantbrukare, hemmansä-

gare och åbo berättar om en lång jordbrukstradition 

och rymmer stora samhällshistoriska värden. Det gör 

även de titlar med koppling till socknens olika hant-

verkare som vagnmakare, toffelmakare, sömmerska 

och smedmästare. Andra människoöden represente-

ras av anonyma vårdar på kyrkogården eller finns 

kanske inte alls synligt representerade. Men det som 

inte syns berättar också något om dåtiden. Ett tydligt 

exempel på detta är det finns få kvinnliga gravplatser, 

inskriptioner med kvinnliga yrkestitlar eller med kvin-

nors efternamn, vilket berättar något om kvinnans 

ställning i samhället. Kvinnornas faktiska roll och in-

flytande som nyckelpersoner i familjen och i driften 

av gårdar och hushåll kan vi bara gissa oss till. Även 

människor med lägre social ställning kan sakna repre-

sentation. Kvinnliga gravplatser och yrkestitlar, äldre 

enkla vårdar och titlar som hemmadottern, husäga-

ren, tegelbruksarbetaren och hushållerskan har därför 

höga socialhistoriska värden. Likaså är äldre barngravar 

viktiga att bevara eftersom de berättar om den höga 

barnadödlighet som var verklighet relativt långt fram 

i tiden.  

Kyrkogården – en värdefull helhetsmiljö 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är vär-

defulla på kyrkogården. Det är minst lika viktigt att 

uppmärksamma såväl små oansenliga gravvårdar som 

sentida stilar och ideal. En återlämnad gravvård från 

1950-talet kan tyckas inte vara tillräckligt ålderdomlig, 

och lika intressant att bevara som en kalkstensvård, 

rest under 1800-talet. Men även yngre gravvårdar kan 

tillskrivas värden i den helhet som är kyrkogården. 

Man ska inte heller glömma att även de yngre grav-

vårdarna kommer att ha ett åldersvärde i en framtid 

och då berätta en historia om vår egen nutid. 

Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfalden av 

gravplatser- och vårdar bevaras för att kunna tydlig-

göra olika tiders samhällsstrukturer, stilideal och vär-

deringar. I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av 

kulturhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

Hammarlövs kyrkogård. Viktigt att tänka på är att 

detta endast är ett urval som representerar en del av 

den mångfald som finns på kyrkogården idag. Alla 

gravplatser- och gravvårdar på kyrkogården kan till-

skrivas någon form av värde och bildar tillsammans 

den värdefulla helhetsmiljö som kyrkogården utgör.  

Biologiska värden 

Hammarlövs by ligger i fullåkersbygden på Söderslätt 

i den sydvästra delen av Skåne. I åkerlandskapet finns  

få permanenta gröna miljöer och därför är förutsätt-

ningarna för ett rikt växt- och djurliv inte det bästa i 

byns omgivningar.  

Kyrkogården ligger mitt i byn och omges av bo-

stadshus och gårdar med tillhörande trädgårdar, 

träddungar, vattenhål och gräsmarker. Byns gröna in-

slag är med tanke på det omgivande landskapet 

mycket värdefulla miljöer för både växter och djur. 

Här har kyrkogården också en mycket viktig roll. 

Blommande träd, buskar och planteringar lockar till 

sig insekter. I träd, buskar och häckar kan fåglar söka 

skydd och hitta platser där de kan vila och häcka. Trä-

den har särskilt stor betydelse för djurlivet och en 

kombination av lövträd och vintergröna buskar 

lockar till sig ännu fler arter. Kyrkogårdarnas träd har 

också en särskild betydelse för artrikedomen av insek-

ter svampar, mossor och lavar. I länsstyrelsens inven-

tering av särskilt skyddsvärda träd från 2009 ingår den 

nya kyrkogårdsdelens 16 lindar. På kyrkogården växer 

tre exemplar av orkidén skogsknipprot liksom enstaka 

exemplar av den rödlistade (VU) luddvårlöken.  

I prydnadssnäckorna finns skrymslen för små djur.  Ett lavsamhälle i miniatyr.  
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Kulturreliktväxter 

Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 

människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats ex-

tra. Det rör sig om arter som vi har odlat både för nöjes skull och 

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 ef-

ter 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.  

 

NordGen - Nordiskt Genresurscenter, är en nordisk institution för 

bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog. 

Bland annat inom kunskapsområdet kulturreliktväxter. I Sverige 

finns NordGens huvudkontor på SLU i Alnarp.  

 

 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Bevarande och underhåll 

Riktlinjer 
På gravkartan till höger markeras områden av två 
värdekategorier där brunt visar det högsta värdet. 
Kyrkogårdens värden ligger till grund för olika rikt-
linjer för bevarande och underhåll.  
För praktiska råd vid skötseln av gravplatser, grav-
vårdar och andra anläggningar hänvisas till bilagan 
”Rekommendationer för vård och underhåll” och för mer 
avancerade åtgärder till kvalificerad yrkeskunnig.  
 
I bilaga 1 presenteras ett urval av kulturhistoriskt 
värdefulla gravplatser och gravvårdar. 

 

Obs! 

Åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-

malt underhåll, till exempel omläggning eller av-

veckling av gångar, kvarter eller ersättande av 

växtmaterial såsom träd, buxbomshäckar och 

rygghäckar är tillståndspliktiga och kräver pröv-

ning hos Länsstyrelsen. Det gäller också flytt-

ning eller borttagande av gravvårdar och andra 

gravanordningar. Vid osäkerhet om vad som gäl-

ler, kontakta alltid Länsstyrelsen. Vård- och un-

derhållsplanen kan fungera som ett planerings-

underlag för tillståndsansökan i dessa fall.  

 

Område med höga kulturhistoriska vär-

den  

Områden med höga kulturhistoriska värden är sär-

skilt känsliga för förändring. På Hammarlövs kyrko-

gård är hela den gamla delen av kyrkogården samt 

kvarter 6 på den nya delen ett sådant område. Här 

finns en ålderdomlig struktur i både gravplatser, 

gravvårdar och växtlighet. Samtliga delar ska bevaras 

och underhållas utifrån följande riktlinjer:  

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av buxbomshäckar, 

stenramar, gravstaket och kättingar bevaras och 

underhålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och under-

hålls med singel i samma färg. 

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 

yttre begränsningar av murar och häckar bevaras 

och underhålls. 

• Gravvårdarna ska i första hand bevaras på plats. 

Gravvårdar som inte har ett kulturhistoriskt 

egenvärde kan också användas som huvudsten 

vid ny gravsättning.  

• Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska beva-

ras på sin ursprungliga plats. Vårdarnas livslängd 

ska förlängas så långt det är möjligt genom un-

derhåll och vid behov kvalificerad rengöring och 

konservering.  

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 
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Område med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

Den nya delen av kyrkogården har inte samma ålder-

domliga karaktär som den gamla delen. Den bedöms 

därför vara mer tålig för förändringar. Undantaget är 

kvarter 6 som bedöms ha ett högre bevarandevärde 

och därför ingår i området med den högre värdeklas-

sen. 

 

I området som har stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär gäller följande riktlinjer:  

 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av buxboms-

häckar, stenramar och gravstaket bevaras och 

underhålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och 

underhålls med singel i samma färg.  

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 

sin plats. Gravvårdar som inte har ett kultur-

historiskt egenvärde kan användas som hu-

vudsten vid ny gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom 

att ny gravläggning anpassas till de befintliga 

förutsättningarna.  

Växtlighet 

• Växtlighet som formklippta buskar och infatt-

ningshäcker runt planteringsytor på kulturhisto-

riskt värdefulla gravplatser förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga.  

• Äldre växtsorter bör i första hand vårdas och få 

stå kvar på gravplatserna även om de har återläm-

nats. Vid behov kan de flyttas och/eller föryngras 

på annan plats på kyrkogården.  

• Finns äldre växter kvar på en övertagen gravplats 

bör man informera nya gravrättsinnehavare om 

dess värde. Skötselavtal kan skrivas för bevarande 

av växtlighet på gravplatsen.  

Trädvård 

I den trädvårdsplan som tagits fram samtidigt som 

vård- och underhållsplanen för Hammarlövs kyrko-

gård beskrivs trädbeståndet och föreslås olika åtgär-

der. I dem vägs både biologiska värden och kulturhi-

storiska aspekter in.  

I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt 

skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 anges sär-

skilda målformuleringar och åtgärdsförslag för 

Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyrko-

gårdar och begravningsplatser. De särskilt skydds-

värda träden omfattar jätteträd som har en stamdia-

meter på mer än 1m, mycket gamla träd som är äldre 

än 140/200 år (beroende på trädslag) och ihåliga träd 

med stamdiameter på mer än 40 cm.  

Naturvårdsverkets målformuleringar och åtgärdsför-

slag för särskilt skyddsvärda träd:  

 

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogår-

dar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter 

minskar inte på grund av avverkning, där alterna-

tiv 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.  

• 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. 

Även om träden på Hammarlövs kyrkogård ännu inte 

är så gamla eller grova att de uppfyller kriterierna för 

särskilt skyddsvärda träd är flera av Naturvårdsverkets 

riktlinjer delvis relevanta och kommer att bli det allt 

mer med åren. Framförallt har lindarna i trädkransen 

en potential att utveckla håligheter eftersom de ham-

las. 

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens na-

turvärden. Samtidigt värnar man om det upplevelse-

värde som kyrkogården har för besökande.  

 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss 

bör åtgärder som berör träd endast utföras under 

augusti till och med november månad.  

• Åtgärder som berör häckar och större vinter-

gröna buskar kan utföras under större delen av 

året utom sommarperioden maj till och med juli 

som är fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong.  

• 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 övervintrande igelkottar, grod- eller 

kräldjur.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 

Följande förslag till åtgärder syftar till att bevara och 

utveckla kyrkogårdens karaktär med fokus på både 

kulturhistoriska och biologiska värden. Även tillgäng-

lighetsaspekter berörs. Vissa åtgärder kan kräva till-

stånd från Länsstyrelsen. Samråd med Länsstyrelsen 

är alltid att rekommendera i planeringsstadiet av såd-

ana åtgärder som kan medföra större förändringar. 

Här presenteras framförallt de konkreta åtgärdsbehov 

som har noterats vid framtagandet av denna plan. För 

fördjupade allmänna skötselråd och riktlinjer när det 

gäller löpande underhåll av gravplatser, gravvårdar, 

andra anordningar, mark och vegetation liksom hän-

syn till växt- och djurlivet på kyrkogården hänvisas till 

bilagan ”Rekommendationer för vård och underhåll”.  

Tillgänglighet 

• På större delen av den gamla delen av kyrkogår-

den och på hela den nya delen saknas belysning. 

Möjligheten att förbättra detta för ökning av 

upplevelsevärden, trygghet och säkerhet bör ut-

redas. 

• I trappan strax innanför portalen till den nya kyr-

kogården har några av de murade kvartsitblock 

som trappan är byggd av lossnat vilket behöver 

åtgärdas.  

• En eller ett par vilobänkar med rygg- och arm-

stöd kan gärna placeras på lämpliga ställen på 

den gamla delen av kyrkogården. 

• En vagn för tunga vattenkannor finns på den 

stora servicestationen vid den östra muren men 

inte på den lilla stationen på andra sidan i väster 

vilket gärna kan åtgärdas. 

Yttre begränsningar 

• Muren utmed den nya delen av kyrkogården är 

överlag i gott skick men har mörka beläggningar 

på insidan och det kan vara dags för en omkalk-

ning av estetiska skäl. Detta gäller även ingångs-

portalens insida. 

• Muren utmed den gamla kyrkogårdsdelens östra 

sida har ett par synliga sprickbildningar på utsi-

dan som behöver hållas under uppsikt. Utanför 

muren, på kyrkans fastighet, finns också en del 

slyuppslag som behöver röjas bort med jämna 

mellanrum för att undvika fuktbildning på mu-

ren.  

• De två stora grindpelarna i den gamla delen av 

muren bakom kyrkan är i behov av en översyn 

på grund av putsbortfall och sprickor. De skulle 

också, liksom muren, behöva kalkas. 

 

I trappan upp till den nya delen av kyrkogården har några 

av stenblocken i trappstegen lossnat. 
Insidan av kyrkogårdsmuren behöver kalkas om. Slyuppslag på den gamla murens utsida. 
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 Grindar 

• Vid inventeringen observerades inga akuta åt-
gärdsbehov gällande kyrkogårdens grindar föru-
tom att den lilla grinden i den östra muren be-
höver en rengöring från grönalger.  

• Årlig översyn av järngrindar och grindstolpar. 
Rostskyddsbehandling och ommålning vid be-
hov. Det är viktigt att grindarna är lätta att 
öppna, alternativt hålls öppna, för tillgänglighet-
ens skull.  

Vägar och gångar 

• Gångarna på hela kyrkogården är i bra skick. 

Singel fylls på vid behov och hålls bra packad för 

framkomligheten. Ny singel ska vara av samma 

fraktion och färg som befintlig.  

Gravplatser 

• På kyrkogården finns flera gravplatser som är in-

ramade av järnstaket och en enstaka med 

kättingar. Några har större behov av rostskydds-

behandling och/eller målning och andra är i 

bättre skick men behöver ändå regelbunden över-

syn. 

Gravvårdar 

• På hösten 2019 dubbades flera osäkra, och åter-

uppsattes flera liggande gravvårdar vilket är före-

dömligt. 

• På den gamla delen av kyrkogården finns flera 

äldre gravvårdar av kalksten från perioden kring 

mitten av 1800-talet. De tillhör alla kyrkogårdens 

äldsta gravvårdar. Flera av dem är påverkade av 

vittring och/eller har sprickor. En av dem har 

brutits och ligger delvis ner. Ofta är texten svår-

läst eller har försvunnit på grund av ytvittring. 

Alla äldre kalkstensgravvårdar bör dokumenteras 

och kvarvarande inskriptioner tydas och skrivas 

ner såvida det inte redan finns i den inventering 

av gravvårdar som genomfördes 1992 (se bilaga 

1). Framförallt bör gravvårdarna undersökas av 

en stenkonservator för att bedöma status och få 

förslag på korrekta åtgärder så att de så långt möj-

ligt kan bevaras för framtiden. 

• På den gamla delen av kyrkogården finns två 

gravvårdar av gjutjärn, båda ingår i urvalet i bilaga 

1 och båda har rostangrepp vilket behöver åtgär-

das med rostskyddsbehandling och därefter mål-

ning med svart linoljefärg. Konsultation med ex-

pertis på området rekommenderas. 

Byggnader 

• Ekonomibyggnaden väster om Hammarlövs by-

väg som är den enda byggnad som tillhör kyrko-

gården var nykalkad vid inventeringen. I övrigt 

sedvanligt underhåll. 
  

Grinden och grindpelarna i den gamla delen av muren 

bakom kyrkan. 

Gravstaket med rostangrepp på den gamla delen av kyrko-

gården. 
En av de två gravvårdarna av gjutjärn på kyrkogården. De 

behöver båda rostskyddsbehandling och målning.   
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Planteringar 

• På några gravplatser har förvuxna städsegröna 

buskar tagits bort. Återplantering med nya bus-

kar för att bevara kyrkogårdens karaktär och na-

turvärden rekommenderas. 

Träd 

• För specifika åtgärdsförslag när det gäller kyrko-

gårdens träd hänvisas till trädvårdsplanen för 

Hammarlövs kyrkogård.  

• Samråd med Länsstyrelsen ska tas innan större 

åtgärder utförs på träd med höga naturvärden 

och eventuellt biotopskydd. 

Växtlighet och djurliv 

Vid inventeringen observerades inga påtagliga åt-

gärdsbehov, däremot finns det möjlighet att genom-

föra olika åtgärder som skulle gynna djurlivet:  

 

• När det gäller möjligheter att gynna fågellivet är 

tillgången till fågelbad en av de mest tacksamma 

och enkla åtgärderna. Därför är en rekommen-

dation att överväga införandet av fågelbad på kyr-

kogården i Hammarlöv. Det finns flera bra plat-

ser där man skulle kunna placera sådana. Ett för-

slag är nära häcken på den öppna ytan mellan 

gravplatserna 25 och 26 i kvarter 1. Ett annat är 

på den stensatta sittplatsen vid minnes- och ask-

gravlunden. Det optimala fågelbadet ska vara ca 

2 cm djupt, gärna stort och stå minst 40 cm ovan-

för markytan. I närheten kan det gärna finnas 

buskage eller andra sittmöjligheter där fåglarna 

kan vänta på sin tur eller vila och skaka av sig ef-

ter badet.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter är 

ett grundläggande behov för fjärilar, blomflugor, 

humlor och bin. I dagens odlingslandskap är 

blommande växter en stor brist och genom att 

välja planteringsväxter på gravplatserna med rätt 

egenskaper kan man tillföra både blomning, få 

uppleva fjärilsfladder och göra en god insats för 

mångfalden. En marktäckande plantering av ro-

busta perenner kan vara lika lättskött som en öp-

pen jordyta där ogräs kan vandra in. Många av de 

lämpliga växterna är både lättskötta och blommar 

dessutom större delen av säsongen. Förslag på 

några sådana finns sist på nästa sida.  

• Ängsskötsel är en åtgärd som kan tillföra värden 

både för växt- och djurlivet. Det innebär att spara 

gräsytor från klippning under vår och sommar 

och på så sätt släppa upp de blommande växter 

som redan finns där. Ytorna kan vara både små 

och stora. Bara några få kvadratmeter kan tillföra 

mycket. Förutsättningarna för blomning finns 

redan nu på delar av den nya delens gräsytor. För-

stärkning skulle kunna göras med plantor av 

ängsväxter som prästkrage, liten blåklocka, gull-

viva, axveronika och åkervädd. Klipps gräsytor-

nas ytterkanter och/eller genomkorsande gångar 

kan de ändå se skötta ut medan ytorna innanför 

kan få blomma fritt till glädje för både insekter 

och fåglar. Klippning med uppsamling behöver 

sedan göras varje år mot slutet av växtsäsongen 

för att bevara blomrikedomen. Det är också vik-

tigt att gräsytorna inte gödslas eftersom en mager 

och näringsfattig mark i regel blir mer örtrik.  

 
  

Många insekter dras till lavendelns nektarfyllda blommor. 

Här har flera rovfjärilar hittat den.  

Kärleksört är både en traditionellt använd växt på kyrkogår-

dar och besöks flitigt av insekter. Här av honungsbin.   
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Förslag på planteringsväxter 

Prydnadsväxter som gärna kan användas i plante-

ringar på kyrkogårdar är sådana som blommar länge 

eller är vintergröna. Traditionellt sett har blå och vita 

blommor använts på kyrkogårdar medan röda har 

undvikits med undantag av röda rosor och den 

rödrosa kärleksörten. Några av de traditionella väx-

terna är: 

 

Funkia – Hosta, tålig och med dekorativt bladverk, 

ibland blommande. En traditionell sort är exempelvis 

gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid. 

 

Höstflox – Phlox paniculata, sorten ’Ingeborg från Ny-

bro’ 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 i olika varianter, även som mindre träd. 

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, inte en traditionell 

kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som marktäckare.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten 

’Granlunda’ som är en Grönt kulturarv®-perenn har 

rosa eller vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egentli-

gen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 

blommande.  

Lök- och knölväxter – (Colchium automnale), krokus 

(Crocus ssp), snödroppe (Galantus nivalis), kejsarkrona 

(Fritillaria imperalis), brunröd daglilja (Hemerocallis 

fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  umbellatum) och 

trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

 

Murgröna – Hedera helix, vintergrön, blommande, 

förr vanlig för att skapa murgrönekullar. 

 

Ormbunke – traditionella och tåliga sorter är träjon 

Dryopteris filix-mas och strutbräken Matteuccia struthiop-

teris.  

 

Rosor –Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är en av de äldsta av Francofurtanaro-

sorna. Det är tålig och kan klara magra jordar och 

skuggiga lägen. Andra traditionella sorter är tehybri-

den ’Gruss an Aachen’ och floribundarosen ’Else 

Poulsen’.  

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är vin-

tergröna med blå blommor eller Vinca minor ’Alba’ 

med vita blommor. Båda är marktäckare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växter som är rika på pollen och nektar är särskilt be-

tydelsefulla för fjärilar, humlor, bin och blomflugor. 

Alla dessa pollinatörer är till stor nytta för oss männi-

skor när de också besöker våra bärväxter och frukt-

träd. Utan pollinatörer - inga jordgubbar och äpplen!  

 

Här föreslås några lättskötta pollen- och nektarväxter. 

De flesta är tåliga, doftar gott och blommar hela som-

marsäsongen: 

 

• Lavendel – Lavandula angustifolia.  

• Stäppsalvia – Salvia nemorosa. 

• Isop – Hyssopus officinalis 

• Lammöron– Stachys byzantina (blommande sor-

ten) 

• Kantnepeta – Nepeta spp även kallad kattmynta, 

finns i flera olika varianter. 

• Vädd – olika sorter, t ex Japansk vädd – Scabiosa 

japonica som är en låg variant (20-30 cm) och höst-

vädd Scabiosa caucasica. 

• Timjan – Thymus spp – olika sorter. De krypande 

kan bli marktäckande medan de buskliknande 

håller sig på sin plats. 

• Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

• Praktröllika – Achillea filipendulina 

• Vårljung – Erica Carnera 
  

Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har odlats i Sverige sedan före 1940. De har 

lång odlingstradition, intressant kulturhisto-

ria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 

samlats in i ett landsomfattande projekt mel-

lan 2003 och 2010 som drevs av Programmet 

för odlad mångfald, POM. Perenner registre-

rade som Grönt kulturarv® är utvalda att be-

varas i den svenska genbanken.  

http://www.pom.info/bevarande.htm
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Målsättning och utveckling 

På Hammarlövs kyrkogård finns inget behov av nya 

begravningsplatser i nuläget. Utmaningen ligger i att 

allt fler gravplatser återlämnas. Att i större uträck-

ning ta bort gravplatser, skulle medföra att en bety-

dande del av kyrkogårdens kulturhistoriska värden 

går förlorade. Istället kan gravplatserna nyttjas inom 

dess nuvarande begränsningar på andra sätt t.ex. ge-

nom plantering.  

Hammarlövs församling har angett följande målsätt-

ningar och framtida utvecklingsplaner för Hammar-

lövs kyrkogård: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bevara de huvudgångar som finns. Då 
något utvidgningsbehov inte finns behöver 
inga omstruktureringar på kyrkogården gö-
ras.   

 

• Bevara viktiga gravplatser, äldre vårdar 
och staket på ursprungsplats där det är 
möjligt. Vårdarna behålls på platsen så 
länge platsen inte är efterfrågad för ny be-
gravning.  

 

• Lyfta och vårda intressanta växter. Väx-
ter kommer att ersättas vid behov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utveckla kyrkogårdens gröna karaktär. 
Genom att nyttja återlämnade gravplatser 
till plantering av perenner, rosor och 
mindre blommande träd kan återlämnade 
gravplatser få nytt liv samtidigt som den bi-
ologiska mångfalden gynnas.  

 

• Förbättra tillgängligheten. Genom att yt-
terligare hårdgöra gångarna med stenmjöl 
och avsyna grindarna kan tillgängligheten 
på kyrkogården förbättras. 
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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 sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.   

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

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

Kulturhistoriskt värde 
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 kopp-
ling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om 
lokalt betydelsefulla händelser.   

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

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, reg-
ionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan exempel-
vis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner el-
ler yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsför-
ändringar och företeelser.   

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

Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 

funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  

Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
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 över hotade och nära hotade 
arter i Sverige som sammanställs av flera expert-
kommittéer 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 gravvårdar 

 

Här redovisas och värderas ett urval av kulturhisto-

riskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar på Ham-

marlövs kyrkogård. Viktigt att poängtera är att detta 

är ett urval. Några gravvårdar är helt unika och andra 

representerar flera med liknande utformning. Alla in-

går de i den mångfald av alla de gravvårdar och grav-

platser av olika ålder, material och karaktär som finns 

på kyrkogården. Alla kan tillskrivas värden och ingår 

i det större sammanhang som skapar kyrkogårdens 

historia och karaktär. 

År 1992 inventerades gravvårdar på Hammarlövs 

kyrkogård i Släktforksarföreningen i Trelleborgs regi. 

Dåvarande kyrkoherde i Hammarlöv, Inger Krigs-

tröm var delaktig i arbetet. I inventeringen dokumen-

terades bland annat flera texter på de gamla kalkstens-

gravvårdarna i Hammarlöv för framtiden. Materialet 

förvaras av församlingen och omfattar betydligt fler 

gravvårdar än dem som beskrivs i urvalet nedan. 

 

För översiktskartor se sidan 61 och 62: 

 

 

 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Kommentarer och värderingsbedömning  

Kv 2, nr 6  Låg, stående gravvård i diabas med ett 
svagt välvt krön, polerad textplatta 
och inhuggen text. På stenens krön 
finns en polerad dekoration i form av 
en halv, strålande sol. 

Furir Svante Hallberg * 19/7 1921 omkom 
genom Ulvens förlisning d 15/4 1943, Äls-
kad - Saknad 

Gravvården flankeras på ömse 
sidor av rektangulärt form-
klippta himalayaenar innanför 
en planteringsram i sten. 

Bygdens son Svante Hallberg omkom vid ubå-
ten HMS Ulvens förlisning 1943 under övning i 
Öckerö skärgård. Troligen på grund av en tysk 
mina.  

• Lokalhistoriskt värde 

• Samhällshistoriskt värde 

Kv 2, nr 8 Tredelad gravvård med livsten i mar-
mor och bottenfundament i röd gra-
nit. Försänkt textplatta och text. Upp-
till bladslingor och en medaljong av 
infälld biskviporslin med motivet Da-
gen av Thorvaldsen. På det vinklade 
krönet sitter en duva.  

Husägaren Hans Hansson 
* 17/12 1851. † 12/1 1936 
Hustrun Elna Hansson  
* 18/2 1840 † 7/10 1915 
Ps33 1.v 

Gravvården står på en större 
gravplats tillsammans ytterli-
gare tre gravvårdar, är belagd 
med singel och omges av bux-
bomshäckar.  

Gravvården är tidstypisk för perioden 1850-
1890 med en blandning av olika material och 
dekor av biskviporslin, en av kyrkogårdens få 
gravvårdar i denna stil. 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Samhällshistoriskt värde 

Kv 2, nr10 Urna av svartmålat gjutjärn med text 
och dekoration av bladslingor i upp-
höjd relief. På fundamentet av grå gra-
nit finns fem hål efter något som har 

I upphöjd relief på urnan:  
Hilda M B Hultén *31/4 1838  
 † 1/9 1874,  
Sv Ps 8. No 427 v 8. 9. 

Gravplatsen är täckt av singel 
och omgärdas av buxboms-
häckar. 

Den dåvarande kantorns syster som vid tillfäl-
ligt besök från sin hemstad Karlskrona avled av 
”lungslag”.  
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fallit bort. På urnans baksida finns en 
puppa och en fjäril i relief, symboler 
för själen och uppståndelsen.  

 
På fundamentet: JOH Ev 3.16 

Gravvården är en av två av gjutjärn på kyrko-
gården och som urnformad den enda i sitt slag. 

• Konst- och hantverksmässigt värde 

• Lokalhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 
 

Kv 2, nr29 Stående hög vård av polerad granit 
med vinkelbrutet krön och försänkt 
inskription 

Sömmerskan Kjersti Olsson  
* 8/6 1848 † 4/6 1885 
Barnmorskan Elna Olsson  
I Hammarlöf 
* 7/5 1833 † 19/3 1889 
Pauli eps and timoth 2:19 Ps 483 

Gravplatsen är täckt av singel 
och har buxbomsingärdning på 
tre sidor (ej på framsidan). 

Gravvården är ovanlig för sin tid eftersom den 
är rest över två kvinnor som dessutom är pre-
senterade med var sin yrkestitel.  

• Social- och samhällshistoriskt värde 

• Lokalhistoriskt värde 
 

Kv 2, nr 41 Liggande liten gravvård av marmor i 
form av en uppslagen bok. 

Husegaren N. Anderssons hustru Anna 
Persson f.8/8 51. D.12/2 88 Barn J.Bern-
hard f 7/3. D. 11/4 81. E. Bernhard F 1/9 
86. D 4/3 88. Svärmoder Ingb. Hansson F 
3/10 1810 D. 31/3 1888  

Gravplatsen är omgärdad av en 
stenram i grå granit och täckt 
av singel. Till höger om stenen 
har tills nyligen stått en form-
klippt idegran som var för-
vuxen och har tagits ner.  

Kyrkväktare Nils Andersson förlorade under 
loppet av ett år sin hustru Anna, sin lilla son 
Bernhard och sin svärmor Ingeborg. En hän-
delse kopplad till byns historia och också repre-
sentativt för en tid då sjukdom och olyckor 
kunde drabba hårt. 
Gravvården är i sin utformning unik i sitt slag 
på kyrkogården. 

• Lokalhistoriskt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 
  

Kv 2, nr42 Stående gravvård i kalksten med run-
dat krön och en oval inskriptionsyta 
på framsidan. Stenen har varit krönt 
med tre kulor. 
Texten på gravvården ifylld med svart 
färg. 

Minne av rusthållaren i Öst Wärlinge Måns 
Nilssons och dess hustru Bengta Hansd.s 
son Nils född 18 27/8 54 död 18 11/4 55 
och dotter Ingar född 18 13/9 49 död 1/10 
s.m. år 
Ömt saknad och begråtne 

Gravvården står ensam på en 
större sammanhängande yta av 
fyra gravplatser som är täckt av 
singel och omgiven av bux-
bomshäckar 

Ålderdomlig gravvård i kalksten över två barn 
som förlorats av sina föräldrar vid tidig ålder. 
Koppling genom ortnamn till byn Östra Vär-
linge väster om Hammarlöv. 

• Hantverksmässigt värde 

• Kulturhistoriskt värde 

• Social- och samhällshistoriskt värde 

• Åldersvärde 

Kv 2 
onumrerad 

Överdelen av en gravhäll i kalk/sand-
sten som med all sannolikhet legat 
inne i kyrkan och härstammar från 16-

Inskriptioner saknas Gravhällsfragmentet är place-
rad i grusläggningen i västra 

Detta är en av få bevarade rester av de gravhäl-
lar som en gång har legat inne i kyrkan. Det ska 
också finnas fragment på andra platser i byn.  
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1700-tal. På hällens ömse hörn sitter 
amoriner med lurar och mellan dem 
ser man överkroppen av en kristusfi-
gur med en strålande gloria under en 
båge med akantusliknande blad. 

hörnet mellan långhuset och 
den norra korsarmen. 

• Hantverksmässigt värde 

• Kulturhistoriskt värde 

• Åldersvärde 
 

Kv 3  
onumrerad,  
i lapidariet 

En mycket liten gravvård i marmor på 
en sockel av granit. Under vårdens 
brutna krön pryds den av en avbruten 
blomknopp. På krönet visar en 
kopparbit att det har funnits en pryd-
nad, kanske en fågel eller ett kors. 

Olof 
* 13/1  † 11/2 1879 

Gravvården är uppställd i la-
pidariet utmed den gamla delen 
av dem östra muren.  

Denna enkla och rörande gravvård över ett 
barn som dog i späd ålder är en av de få från en 
barngrav.  

• Socialhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

Kv 3, nr 
9:1 

Kors och fundament i svartmålat gjut-
järn. Korset har treklöverformade kor-
sändar och dekorationer av stjärnor. 
På korsets fundament finns en sör-
jande ängel på framsidan och kransar 
på sidorna. Dekorationer och text är i 
upphöjd relief och silvermålade men 
med visst färgbortfall.  

Mamsell Petr. Wilh. Bagge född i Stora 
Herrestad d: 7/10 1788 dog i Hammarlöv 
d: 2/8 1856 

Korset står på en större grav-
plats tillsammans med ytterli-
gare fem gravvårdar. Platsen 
har infattningshäckar av bux-
bom och närmast kyrkan av en 
tresidig stenram med ett svart-
målat järnstaket.  
 

Ovanlig gravvård i gjutjärn. 
Mamsell var en benämning använd för ogifta 
kvinnor i de högre samhällsklasserna under 17- 
och 1800-talet. Petronella Wilhelmina var dot-
ter till Johan Petter Bagge och Marja Wåhlin. 
Han var prost i Stora Herrige och Borrestad. 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

• Socialhistoriskt värde 

Kv 3, nr 
9:2 

En tredelad, medelhög gravvård i mar-
mor med textplatta formad som ett 
pergamentblad. Under livstenens svagt 
vinklade krön dekoreras stenen av en 
skulpterad lagerkrans med rosett. 

Lorentz Anders Bååth  
född i Malmö d 18 dec 1816  
död i Hammarlöv d 24 aug 1872 
Kristus är mitt lif  
Döden är min vinning Ps. 482. 

Gravvården står på samma 
gravplats som ovanstående 
gravvård. 

L. A Bååth var kyrkoherde i Hammarlöv och 
far till Anders Ulrik Bååth, litteraturvetare och 
poet. Sonen har omnämnts som Skånes första 
skald och skildrade sin hembygd och det 
skånska slättlandskapet i flera av sina dikter. 

• Lokalhistoriskt värde 
 

Kv 4, nr17  Hög tredelad gravvård av marmor. 
Krönet är vinklat och har en strålande 
stjärna i relief på framsidan. Under 
krönet dekoreras vården av ett foto-
grafi av Anders Nilsson. Det är över-
fört på en oval porslinsplatta som sit-
ter infälld ovanför en skulpterad 

Lantbrukare Anders Nilsson i Ö Werlinge  
* 29/12 1822 † 9/5 1877  
Hustru Elna Persson  
* 4/4 1827 † 25/10 1890  
Ps 477 8.9.v 
Lantbrukaren Olof Andersson  
född 13/8 1860 död 19/8 1887 

Gravplatsen är täckt av singel 
och omgärdas på tre sidor av 
buxbomshäckar och på bakre 
långsidan av den angränsande 
gravplatsens stenram med 
järnstaket. 

Enligt en dotterson till Anders Nilsson hade 
poeten Anders Ulrik Bååth (även om inte nam-
net stämmer) storbonden Anders Nilsson som 
inspiration till dikten ”En storbonde”: 
 
Under glas där ståtar på vården  
ett stort kabinettsporträtt  
över blomstrande kyrkogården  
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festong av ekblad med hängande tof-
sar och medaljonger.  

skådar han mosig och mätt  
Måns Sonesson bondepatronen  
som var så myndig i tonen.  

• Lokalhistoriskt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Kulturhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 

• Miljöskapande värde 
 

Kv 4, nr 20  Hög gravvård i blankpolerad diabas. 
Livstenen är i form av en obelisk med 
en urna i samma bergart på toppen. 
Obeliskens fyrsidiga bas har inskript-
ioner på alla fyra sidor och vilar på en 
sockel av grå granit.  

Lantbrukaren o kyrkovärden Ola Nilsson å 
no 8&14 Hammarlöf 
* 13/1 1815 † 14/12 1892  
Hustrun Ingrid Olsdotter  
* 13/10 1818 † 22/7 1865 
 
Mätta Olsson * 10/9 1849 † 9/7 1930 
 
Jöns *15/12 1842 †20/4 1845  
Jeppa 1/4 1845 † 20/4 1845 
 
Kerstin * 17/7 1846 † 14/6 1874  
Gertrud * 5/6 1854 † 4/6 1869 

Gravplatsen som täcks av 
singel är kvadratisk och ligger i 
hörnet söder om kyrktornet 
och väster om södra korsar-
men. Den omgärdas en 
stenram av grå granit med ett 
lågt gravstaket i brons dekore-
rat av cirkel- och kryssformer. 
Utmed tre sidor växer en in-
fattningshäck av buxbom inn-
anför staketet och mellan 
häcken och staketet finns en 
smal rabatt med röda rosor.  

Gravplatsen är en av kyrkogårdens flera påkos-
tade och imponerande gravvårdar kopplade till 
ett välavkastande jordbruk. På gravvården 
anges också lokala hemmansnummer.  
Mätta Olsson som är en av dem som vilar på 
denna gravplats var en driftig kvinna. Hon var 
ogift, drev efter sin far Ola Nilsson två av byns 
gårdar och var en person som ställde upp för 
dem som behövde det.  

• Lokalhistoriskt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Kulturhistoriskt värde 
 

Kv 5, nr 7 På gravplatsen ligger fyra rektangulära 
och identiska gravkar i röd granit i rad. 
På den lutande framsidan av gravkaren 
finns inskriptioner i upphöjd och po-
lerad text med en omgivande ram. 

Gertrud Nilsson * 5/4 1843 † 5/4 1920 
Jöns Nilsson * 10/10 1847 † 22/7 1930 
Johan Hansson 5/4 1878 † 13/1 1922 
Amanda Hansson 12/2 1876 † 6/10 1957 

Gravplatsen är täckt av singel 
och omges av en stenram med 
låga stolpar i hörnen och på 
ömse sidor om en öppning på 
den norra kortsidan. Ram och 
stolpar är av samma bergart 
som gravkaren. 

På kyrkogården finns flera platser med ett eller 
flera gravkar, ibland i kombination med stående 
gravvårdar. Detta är en god representant och 
att alla fyra gravkar har en plantering av fet-
bladsväxter höjer helhetsintrycket. 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 
 
 

Kv 5 nr 15 På fotot som illustrerar gravplatsen 
står den utvalda gravvården på andra 
plats från vänster. Den är högrest, två-
delad, av blankpolerad diabas och med 

Lantbrukaren 
Johan Olssons  

Barn 
Boel  

På gravplatsen som är täckt av 
singel och omges av buxboms-
häckar pryds av röda rosor och 
hortensia. På ömse sidor om en 

Detta är en kyrkogårdens många familjegravar 
som är kopplade till en lantbrukarfamilj. På 
gravplatsen står fyra gravvårdar varav tre är från 
andra halvan av 1800-talet och av något olika 
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ett brutet krön. Texten är grunt inhug-
gen. Livstenen vilar på ett något större 
fundament, även det av diabas, som i 
sin tur står på en sockel av granit. .  

* 27/6 1849.  † 27/7 1908. 
Arna 

* 17/11 1847.  † 17/11 1861. 
Nils 

* 27/7 1847.  † 5/1 1848. 
Jöns 

14/6 1854. † 17/5 1855. 
Nils 

* 20/9 1851  † 11/9 1857. 
 

av gravvårdarna står två buskar 
av finbladig oxbär.  

stil. Den beskrivna representerar en av flera 
högresta vårdar av diabas på den gamla delen av 
kyrkogården. Framförallt berättar den en tänk-
värd historia om förlust av barn i tidig ålder vid 
mitten av 1800-talet vilket tyvärr inte var ovan-
ligt under denna tid. 

• Lokalhistoriskt värde 

• Samhällshistoriskt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 
 

Kv 5, nr 25 Äldre kalkstensvård i nyklassicistisk 
stil med vinklat krön och kolonner på 
sidorna. Stenen har ursprungligen varit 
dekorerad med tre kulor på krönet. På 
framsidan finns en strålande sol på 
den översta triangulära ytan. Framsi-
dans textfält är ovalt och på baksidan 
sköldformat. På baksidan pryds stenen 
av bladslingor och två stiliserade tulpa-
ner. Texten på fram och baksida är 
ifylld med svart färg.  

Framsida:  
Till grafvens stilla frid nedlades här hem-
mansegaren Lars Nilssons kära maka Anna 
Nilsdotter född å no 19 Hammarlöf D. 11 
mars 1836 Dog i BM d 14/10 1854 Sörjd af 
make och en dotter  
 
Baksida:  
Kanske jag lämnar hjertan qvar som klaga 
att från dem jag far dock lever och regerar 
han som trösta kan och sig de arma tager an 
PS 468 vers 13. 

Gravplatsen är täckt av singel 
och avgränsas i söder av aven-
bokshäcken mellan den gamla 
och den nya kyrkogårdsdelen, i 
öster av den angränsande grav-
platsens järnstaket och på öv-
riga två sidor av buxboms-
häckar.  

På denna stora gravplats finns totalt 8 gravvår-
dar varav 4 är äldre kalkstensvårdar. De övriga 
tre utöver den som beskrivs här är i sämre skick 
och endast delvis läsbara. Gravplatsens storlek 
och de äldre gravvårdarnas placering antyder 
spår från den tid då gravvårdarna hade en friare 
placering och kunde läsas från både fram och 
baksida.  

• Lokalhistoriskt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Kulturhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 

• Miljöskapande värde 

Kv 5, nr 26 Familjegrav med tre gravvårdar av 
olika ålder och stil. Den dominerande 
stilen på gravplatsen är kopplad till 
den yngsta gravvården som är hög, i 
rödgrå granit och i typisk jugendstil. 
På framsidan är en bronsplatta infälld 
med motiv i relief av två änglafigurer 
med böjda huvuden. Gravvårdens 
svagt välvda krön dekoreras av en 
skulpterad girlang av stiliserade blad-
former. 
 

Anders Hansson 1851-1918 Gravplatsen är täckt av singel 
och omges av en stenram som 
är fundament till ett meterhögt 
gravstaket i svartmålat smi-
desjärn. med stiliserade blad-
former i jugendstil.  

Gravplatsen är unik på kyrkogården på grund 
av gravstaketets och den yngsta gravvårdens ty-
piska och påkostade jugendstil.  

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 

• Konstnärligt värde 

• Miljöskapande värde 
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Kv 5 nr 27 På denna familjegravplats står fyra 
gravvårdar som alla är av marmor. 
Gravvården längst bort från kyrkan är 
den äldsta och i nygotisk stil med ett 
spetsbågigt krön. Nästa gravvård har 
ett tredelat krön med spetsbågiga for-
mer och en dekor av en ängel omgi-
ven av en krans av ekblad. Efter denna 
kommer en bruten kolonn med en 
profilerad bas och en eklövskrans 
hängande på krönet. Gravvården 
närmast kyrkan har en rak klassicistisk 
form, en ängel på det bågformiga krö-
net och under den en festong av 
eklöv. 

Från närmast kyrkan och söderut: 
Minne över landtbrukaren Sven Jönssons 
hustru Berta Jönsson född i Ö Werlinge d. 
28/1 1829 död derst. D. 17/4 1883 Joh 
opp. 11 13 v ps 478 Dottren Karna född i 
Sallerupd. 21/6 1865 död i Ö Werlinge d. 
11/5 1882 I Petri 21-25 v Ps 471 
 
Landtbrukaren Anders Svensson * i Salle-
rup 11/5 1857  † i Ö Werlinge 30/1 1886 
Ps 488 
 
Landtbrukaren & kyrkovärden Sven Jöns-
son å No 5 Ö Värlinge * 2/11 1828  † 18/4 
1892 Ps 478 
 
Minne af hemmans egaren Jöns Jönsson 
född i Tågarp d. 16 maj 1797 död i Ö Wär-
linge d 30 aug 1872 Sörjd av maka och 3 
barn samt 18 barnbarn 
På baksidan: o! må vi här till guds behag så 
rederligen vandra att i vår faders hus en dag 
vi åter se hvarandra den frommas pröfning 
är ej lång hans död är blott en övergång till 
rätta lifwets njutning. 
  

Gravplatsen är täckt av singel 
och avgränsas bakom gravvår-
darna av en buxbomshäck. Ut-
med den andra långsidan står 
den angränsande gravplatsens 
gravstaket och på den södra 
kortsidan avenbokshäcken mel-
lan den gamla och den nya de-
len av kyrkogården. Den mot-
stående kortsidan är öppen 
mot den anslutande grus-
gången.  

Gravplatsen med sina fyra gravvårdar är en fin 
representant för den period under slutet av 
1800-talet då gravvårdarna gärna tillverkades av 
marmor. Under denna tid var klassicism en rå-
dande stilinfluens men också med inslag från 
gotik, rokoko, barock och renässans. Detta är 
också en tid av hög hantverksskicklighet där alla 
gravvårdar tillverkades manuellt.  

Anmärkningsvärt är att den äldsta gravvården 

(den i nygotik längst bort från kyrkan) utöver den 

vanliga inskriptionen också har en vers på baksi-

dan. Det för tankarna till de tidigare skånska grav-

vårdarna som det finns flera av på just denna del 

av kyrkogården.  
 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 

• Konstnärligt värde 

• Miljöskapande värde 
 

Kv 6 nr 11 På gravplatsen finns tre gravvårdar 
varav de två äldsta beskrivs här. De 
står på vardera den östra och västra si-
dan av gravplatsen. Båda är låga, breda 
och av polerad diabas. Text och dekor 
är grunt inhuggen. Den östra gravvår-
den har ett brutet krön som pryds av 
ett kors. Den västra har istället ett 
plant krön med ett kors på mitten som 

Den östra gravvården: 
 

Snickaremästaren 
Hans Olsson Lundgren 
* 18.12 1863 † 12.3 1949 

 
Hustrun Botilda Lundgren 

* 8.4 1866 † 4.7 1951 
 
 

Gravplatsen är en av de större 
på den nya delen av kyrkogår-
den och är liksom de flesta i 
kvarteret en familjegrav. Det 
som ger denna en särskild ka-
raktär är planteringarna. Grav-
platsen omges av buxboms-
häckar. På ömse sidor om en 
ingång finns sådana också 
kring två rektangulära 

I detta kvarter som ligger utmed gränsen till 
den gamla delen av kyrkogården finns några av 
den nya delens äldsta gravsättningar. Karaktär-
istiskt för flera av gravplatserna är förekomsten 
av planteringsytor omgivna av buxbomshäckar i 
både raka och mjukt böjda former. Gravplatsen 
är en mycket god representant för en av de mer 
avancerade planteringsanläggningarna. De båda 
gravvårdarna är med sin låga, breda form och 
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på båda sidor har ett helt och ett bru-
tet veteax. 

Den västra gravvården: 
 

Lantbrukaren Otto Lundgren 
* 3.9 1897 † 16.8 1979 

 
Wivi Lundgren  

* 19.12 1897 † 20.12 1963 

planteringsytor med röda ro-
sor. Båda gravvårdarna flanke-
ras av linsformat klippta tujor 
och jämnt fördelat står här 
också fyra högväxta småblom-
miga fuchsior. 

symmetriska dekor typiska för tidsperioden 
1930-1960. 
 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 
 

Kv 8 nr6 Rektangulär stående gravvård i grå 
granit. Stenen har ett avrundat krön 
med en dekoration av en strålande 
femuddig stjärna. Dekorationen och 
texten är liksom en smal ram på ste-
nens framsida upphöjd och polerad.  

Hemmadottern 
Karna Andersson 

Östra Värlinge 
* 2/3 1873  † 31/1 1930 

Gravplatsen är täckt av singel 
och saknar planteringar. Den 
omges av en stenram med fyra 
stolpar på framsidan. På ömse 
sidor om gravvården finns det 
istället för en stenram en anslu-
tande högre stenkonstruktion. 
Ramen är av samma bergart 
som gravvården. 

Gravvården representerar något som var vanligt 
förr, att en eller fler av familjens barn stannade 
hemma för att ta hand om hushåll, gård sina 
gamla föräldrar eller av andra anledningar. I det 
här fallet hemmadottern Karna som förärats sin ti-
tel och en påkostad gravvård. 

• Socialhistoriskt värde 

• Samhällshistoriskt värde 

Kv 8 nr 38 Liggande rektangulär gravvård i grå 
granit med dekoration av en femuddig 
strålande stjärna. Både dekoration och 
texten på gravvården är av brons i 
upphöjd relief. 

Smedmästaren 
Otto Göransson 

* 8/11 1874 † 3/1 1975 
Hustrun 

Maria Göransson f. Rasmusson 
* 3/6 1879 † 11/1 1952 

Gravplatsen har ett omgär-
dande lågt järnstaket, är täckt 
av singel och har två form-
klippta låga tujor på ömse sidor 
om gravvården.  

Gravvården är rest över en av bygdens smed-
mästare och är den enda gravplatsen med 
järnstaket på den nya delen av kyrkogården. 
Gravplatsen representerar en övergångstid då 
järnstaket och titlar på gravvårdarna var i utgå-
ende 

• Socialhistoriskt värde 

• Samhällshistoriskt värde 



 

 

  

Kv 2 nr 29 

Kv 2 nr 41 Kv 2, nr 6  

Kv 2 nr 10, baksidan av urnan på infälld bild Kv 2 nr 8  
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Kv 3, nr 9:1 Kv 2, nr 42 

Kv 4, nr 17 med infälld förstoring av porträtt 

Kv 2 onumrerad, ligger i hörnet mellan långhuset och kyr-

kans norra korsarm. Kv 3 onumrerad, står i lapidariet. 
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Kv 4, nr 20 med detaljbild Kv 3, nr 9:2 
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Kv 5, nr 15, beskriven gravvård är nummer två från vänster på bilden.  
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Kv 5, nr 27 Kv 5, nr 27 Kv 5, nr 27 Kv 5, nr 27 
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Kv 5, nr 7 

Kv 5, nr 25 Fram och baksida 

Kv 5, nr 26 
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Kv 5 Gravplats nr 26 till höger med den bortersta gravvården och järnstaket i jugendstil. Gravplats nr 27 till vänster med fyra gravvårdar i marmor i olika stilar.  



 

60 |Hammarlövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 

 

 

Kv 6 nr 11 med en infälld bild av gravvården på den östra sidan.  
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Kv 8 nr 38 

Kv 8 nr 6, översikt nedan. 
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Den gamla delen av kyrkogården med kvartersindelning och numrering i rött. Urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser är markerade 

i orange och gravplatsnummer i svart (x=onumrerad). Kyrkogårdskarta från Hammarlövs församling (redigerad). 
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Den nya delen av kyrkogården med kvartersindelning och numrering i rött. Urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser är markerade i orange med 

gravplatsnummer i svart. Kyrkogårdskarta från Hammarlövs församling (redigerad). 
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Regionmuseets E-rapportserie 2020 

Kulturmiljö 

 
1. Felestad kyrkogård, Felestad sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
2. Torrlösa kyrkogård, Torrlösa sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
3. Sireköpinge kyrkogård, Sireköpinge sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
4. Norra Vrams kyrka – installation av brandlarm, N Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
5. Glimmebodagården – installation av luftvärmepump, Brösarps sn, AM, Anna Rabow, 2018 
6. Dalby kyrka, förhallen – invändiga åtgärder, Dalby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
7. Tåstarps kyrka – taktäckning, Tåstarps sn, AM, Petter Jansson och Anna Rabow, 2016–2018 
8. Gustav Adolfs kyrka – invändig renovering och ny solskyddstextil, Helsingborg, Maria Sträng, 2018 
9. Västra Vrams kyrka – Uppdatering VP, Västra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 
10. Linderöd kyrka – Uppdatering VP, Linderöd sn, Linn Ljunggren, 2019 
11. Äsphults kyrka – Uppdatering VP, Äsphult sn, Linn Ljunggren, 2019 
12. Östra Vram – Uppdatering VP, Östra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 
13. Fredriksdals herrgård – invändig renovering, tillgänglighetsanpassning och utrymningstrappa, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018-2019 
14. Banckska villan – Kv. Ruuth 52, Helsingborg, VP, Anna Rabow, 2019 
15. Bjällerups kyrka – utvändig renovering, Bjällerups sn, AM, Anna Rabow, 2019 
16. Hörja kyrka – Uppdatering VP, Hörja sn, Linn Ljunggren, 2019 
17. Lokstallarna Kristianstad – Nu och i framtiden, VP, Kristianstad sn, Helene Stalin Åkesson och Kali Olsson, 2018-2019 
18. Kviinge kyrka – omputsning tornet, Kviinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 
19. Silvåkra kyrka – åtgärder på valv, kalkmåleri och tillgängliganpassning av vindar, Silvåkra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019 
20. Burlövs kyrka – invändig renovering, Burlöv sn, AM, Petter Jansson, Kerstin Börjesson, 2016-2019 
21. Gunnestorps mölla – renovering av fönster, hätta och spira, Väsby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 
22. Västra Torups kyrka – renovering av torn, Västra Torups sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
23. Matteröds kyrka – Uppdatering VP, Matteröd sn, Linn Ljunggren, 2019 
24. Stoby kyrkogårdsmur – lagning av murdel, Stoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 
25. Sankta Maria kyrka – renovering, Åhus sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2019 
26. Bergagården – takomläggning, Bjärred sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 
27. Östra Karaby kyrka – invändig renovering, Östra Karaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2019 

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 
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28. Dränghuset vid Örnanäs – timmerarbeten mm, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2019 
29. Öja kyrka – renovering värmeanläggning och golv, Öja sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2019 
30. Lokstallet i Klippan – omläggning av tak, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 
31. Ekeby f.d. kommunhus – renovering av sydvästra fasaden, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 
32. Källs Nöbbelövs prästgård, Källs Nöbbelövs sn, KU, Anna Rabow och Helene Stalin Åkesson, 2019 
33. Brygghuset på Övarp 12:2, Norra Strö sn, AM, Emelie Petersson, 2019 
34. Rivning av Nyvång 1:101 & 1:102 – ett gruvhus lämnar plats för skolbyggnation, Björnekulla sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Kali Olsson, 2019 
35. Ausås prästgård – åtgärder på östra längan, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2019 
36. Skvaltan i Sillaröd – lagning av stomme och kvarnhus, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2019 
37. Tomelilla byagård – tak och byrning, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2019 
38. Mötesplats Boketorp – ett stenkast från slottet och mitt i naturen, Brönnestads sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2019 
39. Örumshuset – lagning av tak och fönster, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2019 
40. Trollatorpet – restaurering av ekonomibyggnaden, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2019 
41. Norra Åkarps kyrka – larminstallation, Norra Åkarps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
42. Vankiva kyrka – larminstallation, Vankiva sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
43. Vinslövs kyrka – högtalaranläggning, Vinslövs socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
44. Tjänstemannavillorna i Nymölla – fastigheten Åby 23:3, Ivetofta sn, BD, Helene Stalin Åkesson och Evelyn Thomasson, 2017-2019 
45. Löderups kyrkogårdsmur, Löderup sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019 
46. Flädie kyrka – utvändig renovering, Flädie sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 
47. Ballingstorpsgården – åtgärder 2019, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2019 
48. Gamla kyrkogården i Svalöv. Partiell omläggning av kyrkogårdsmur, Svalöv sn. AM, Åsa Jakobsson, 2019 
49. Bjäresjö kyrka – utvändiga arbeten och renovering av rötskador i taklag, Bjäresjö sn, AM, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2019 
50. Valleberga kyrka – Uppdatering VP, Valleberga sn, Linn Ljunggren, 2019 
51. Tottarps kyrkogård, Tottarps socken – VP Karin Hernborg, 2019 
52. Rebbelberga kyrka – borttagning av bänkar, Rebbelberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 
53. Hammarlövs kyrkogård, Hammarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019 

 
 


