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Innehåll 

Vård- och underhållsplanen för Remmarlövs gamla 

och nya kyrkogård är utförd av Regionmuseet Kristi-

anstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Eslövs 

pastorat. Både inventeringen som genomfördes under 

sommaren 2019 och påföljande rapportskrivning har 

utförts av antikvarie Karin Hernborg.  

Båda kyrkogårdarna 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 All-

männa råd och riktlinjer från Lunds stift och Länssty-

relsen Skåne om vård- och underhållsplaners omfatt-

ning och innehåll. 

 

 

Bakgrund 

År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 

kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf  finns ett 

lagstadgat krav på att vård och underhållsplaner ska 

finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-

gravningsplatser 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 att utseende och karaktär 

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 pastoratets planering och 

skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-

dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-

hållsplanen ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesö-

kare och allmänheten tydliggöras. 

 
 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Remmarlövs gamla och nya kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Nya kyrkogården: Remmarlöv 13:2, gamla kyrkogården 

Remmarlöv 25:1 

Socken  Remmarlövs socken 

Kommun  Eslövs kommun 

Fastighetsförvaltare Eslövs pastorat 

Areal  Nya kyrkogården: 4977 m², gamla kyrkogården 2204 m² 

 

Den nya kyrkogården har totalt 81 gravplatser varav 77 kistgravplatser och 4 urngrav-

platser. 52 gravplatser är tillgängliga och på 15 finns gravskötselavtal.  

Den gamla kyrkogården har inte använts för gravsättning sedan 1944. Här finns 19 

gravvårdar varav några står på sin ursprungliga plats och andra är flyttade.    
Kommunkarta över Skåne med Eslövs kommun marke-

rad i gult och Remmarlövs socken i grönt. 
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 

där respektive kyrkogårds historia och nuvarande 

uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på ar-

kiv- och litteraturstudier tillsammans med analyser av 

äldre kartor, foton, muntliga uppgifter och ritnings-

material. Nulägesbeskrivningen omfattar Remmar-

lövs gamla och nya kyrkogård. På varje plats har bygg-

nader, gångsystem, gravkvarter, gravplatser och grav-

vårdar samt växt- och djurliv inventerats och beskri-

vits. 

Beskrivningen av historik och de fysiska anlägg-

ningarna utgör underlag till en beskrivning av respek-

tive kyrkogårds kulturhistoriska värden. Utifrån kun-

skapsdelen med historik, nulägesbeskrivning och vär-

debeskrivningen har vårdkrav utifrån varje kyrko-

gårds kulturhistoriska värden formulerats. Vård- och 

underhållsplanen redogör också för förekommande 

träd, planteringar liksom det vilda växt- och djurlivet 

på den gamla och nya kyrkogården. Även för de bio-

logiska värdena finns värdebeskrivningar och åtgärds-

förslag. 

  
Remmarlövs by, flygbild från 1939 tagen från öster. I bakgrunden syns den nya kyrkan och centralt på fotots vänstra sida  

den gamla kyrkogården omgiven av träd. Foto AB Flygtrafik i Bengtsfors, bildkälla Carlotta, Kulturen i Lund. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  

Kyrkogårdar 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 bedöms hur begravningsplatsens kulturhi-

storiska värden påverkas av ett successivt bortta-

gande.  

 

Remmarlövs gamla och nya kyrkogård ligger 

inom fornlämningsområde Remmarlöv 2:1 vilket 

omfattar Remmarlövs gamla bytomt. Den gamla 

kyrkogården är registrerad som fornlämning Rem-

marlöv 8:1. Båda objekten skyddas enligt Kultur-

miljölagens 2 kap. Områdenas avgränsning kan 

ses på karta sida 10. På båda objekten är alla 

ingrepp i mark, utöver den normala gravgräv-

ningen tillståndspliktiga då de kan beröra forn-

lämningar dolda under mark. Eventuella fynd av 

fornlämningar måste rapporteras till länsstyrel-

sen. Länsstyrelsen kan lämna mer information 

om gällande regelverk. 

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 

skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 

värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-

vanskas och ska underhållas så att de särskilda 

värdena bevaras. Ändring och flyttning av en 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 

riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-

jön. 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 

ihåliga träd. Om man planerar åtgärder som på-

verkar sådana särskilt skyddsvärda träd och som 

riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska den 

som planerar åtgärden lämna in en anmälan 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 Remmarlövs by år 1758 
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Fornlämningar och kulturmiljö 

Fornlämningar 

Landskapet kring Remmarlöv har varit befolkat ända 

sedan stenåldern. Det visar ett stort antal stenålders-

boplatser som är registrerade i trakten. En koncent-

ration av boplatser från stenåldern ligger framförallt 

på platser där det var goda fiske- och jaktmarker. I det 

här fallet är det utmed Saxån ett par kilometer norr 

om Remmarlöv och vid Braån och Kävlingeån ännu 

lite längre söderut. Flera lösfynd av flintredskap har 

hittats på Remmarlövs åkermarker och i landskapet 

runtomkring. Fornlämningarna från stenåldern domi-

nerar men i byns närhet finns också några odaterade 

gravhögar som sannolikt härstammar från bronsål-

dern. Den nya kyrkogården ligger inom Remmarlövs 

bytomt som är registrerad som område med möjliga 

fornlämningar, Remmarlöv 2:1. Den gamla kyrkogår-

den är fornlämning av typen ödekyrkogård med re-

gisternummer Remmarlöv 8:1. Båda skyddas enligt 

Kulturmiljölagens 2 kapitel.  

Kulturmiljö 

Ortnamnet Remmarlöv har ett äldre ursprung. Det 

avslutande -löv härstammar från forndanskans -lef 

med betydelsen arv eller arvegods. Ortnamn som slu-

tar på -löv har kunnat härledas från 200-talet och fram 

till vikingatidens början vid tidigt 800-tal. Inledningen 

av ortnamn som slutar på löv är oftast ett mansnamn. 

Den tidigaste uppgiften i ortnamnsarkivet är från 

1346 då ortnamnet skrevs Rothmarlef 

Remmarlövs by har åtminstone ett medeltida ur-

sprung ligger i den helt uppodlade slättbygden väster 

om Eslöv. Byn är den enda i Remmarlövs socken som 

bara är drygt 6 km2 stor. På kartan från storskiftet av 

byn år 1758 (se föregående sida) ser man byns dåtida 

15 gårdar i utkanten av bytomten och den medeltida 

kyrkan på en avgränsad kyrkogård. Tomten omgavs 

av byns åkrar och ängar. Ängarna är markerade med 

grönt på kartan, och åkermarkerna med grått och 

gult. Byn genomkorsades av två vägar som ledde ut 

till fyra olika vångar. Inom dem låg byns åkrar och 

ängar uppdelade i olikstora jordlotter till byns gårdar. 

I varje vång samordnades årets ängsskörd, sådd eller 

om åkrarna skulle ligga i träda. Vid denna tid tilläm-

pade byarna normalt ett tresädesbruk med 

växtföljden korn-råg-träda, därav indelningen i tre 

vångar. Den öst-västliga vägen genom byn har unge-

fär samma sträckning som dagens landsväg – Virke-

vägen. Även den gamla vägen norrut från byn finns 

kvar i ny tappning.  

Vid enskiftet 1816 genomgick Remmarlöv en stor 

förändring när merparten av byns gemensamma ägor 

delades upp och sju av gårdarna flyttade ut från byn 

till sina respektive nya ägor.  

Röda ytor och prickar på kartan är fornlämningar, violetta ytor visar områden med möjliga fornlämningar och de blå 

prickarna i kartbilden är övriga kulturhistoriska lämningar. Remmarlövs gamla bytomt ligger mitt i bilden och inom den, 

markerad med röd prick, Remmarlövs gamla kyrkogård, källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkornas historia 

Remmarlövs medeltida kyrkan var byggd i romansk 

stil. Den hade tjocka stenväggar, långhus, kor och ett 

något senare tillbyggt vapenhus. Långhuset hade 

stickespånstak och koret blytak. Kyrkan som troligen 

uppfördes under sent 1100- eller tidigt 1200-tal fick 

aldrig något torn, däremot fanns ett klockhus i den 

nordvästra delen av kyrkogården.  

Kyrkan for illa under de dansk-svenska krigen un-

der 16-1700-talet och låg därefter närmast i ruiner. 

Vid mitten av 1700-talet renoverades den och kunde 

åter tas i bruk. Kyrkan, som bara var 14 meter lång 

och 6 meter bred, var vid mitten av 1800-talet både 

för liten för den växande befolkningen och återigen i 

dåligt skick. Församlingen tog efter många och lång-

variga diskussioner beslutet att man skulle bygga en 

ny kyrka. För bygget förvärvade församlingen ett 

stycke mark i den västra utkanten av byn. I väntan på 

beslutet om det nya kyrkbygget hade den gamla kyr-

kan förfallit ytterligare. Vid den slutliga planeringen 

för den nya kyrkan tog man därför beslut om rivning. 

I samband med uppförandet av den nya kyrkan år 

1893 revs både den gamla medeltidskyrkan och 

klockhuset.  

Salomon Sörensen, dåvarande stadsarkitekt i 

Malmö, fick uppdraget att rita den nya kyrkan. Det 

blev en byggnad i nyromansk stil med inslag av nygo-

tik. Kyrkan med långhus, torn och korsarmar uppför-

des i rött tegel, på en grund av granit och med tak av 

skiffer. Kyrkan byggdes på den norra delen av kyrko-

gården och stod klar och invigdes den 30:e juni 1895. 

Föremål som bevarats från den gamla kyrkan och 

som nu finns i den nya är framförallt den medeltida 

dopfunten och predikstolens femsidiga korg med bal-

dakin. 

 
  

Foto från tidigt 1900-tal med Remmarlövs nya kyrka i bak-

grunden, fotograf okänt, källa: Kulturmiljöbild RAÄ.  
Remmarlövs nya kyrka fotograferad från sydost år 1929 av 

Erik Andrén, källa: Kulturmiljöbild, RAÄ. 

Denna avbildning visar den norra sidan av medeltidskyrkans 

långhus och kor med klockhuset i väster. Bilden hänger i 

den nya kyrkan. Konstnär och årtal okänt. 

Remmarlövs medeltidskyrka från söder. Vapenhuset närm-

ast i bild och kyrkans klockhus i bakgrunden, På bilden 

syns också gravkullar och häckar, foto från tiden för riv-

ningen 1893, fotograf okänd. 
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Kyrkogårdarnas historia 

Gamla kyrkogården 

Den äldsta kartan över Remmarlövs by i Lantmäteri-

ets söktjänst Historiska kartor är från en geometrisk av-

mätning av byn år 1714. På kartan ser man tydligt lä-

get för både kyrkan och kyrkogården. Kyrkan liksom 

klockhuset vid kyrkogårdens västra kortsida är av-

tecknade på den rektangulära kyrkogården. Kring kyr-

kan som låg centralt på bytorget låg gårdarna i rad på 

sina tomter. På kartan är gränsen kring den rektangu-

lära kyrkogården ritad med en dubbeldragen linje. Det 

antyder att det fanns en mur eller annan form av häg-

nad. Intressant att notera är de fyra träd som är inri-

tade utmed kyrkogårdens utkanter. Det finns anled-

ning att tro att det faktiskt fanns träd på platsen vid 

denna tid eftersom man först senare på 1700-talet ge-

nerellt började använda trädsymboler på kartor, men 

då av mer dekorativa skäl.  

En senare karta från storskiftet 1758 (se sid 8) visar 

ingen direkt förändring av kyrkogårdens form. Kyr-

kan är på denna senare karta däremot mer schema-

tiskt tecknad till sitt utseende med tre stora fönster 

utmed långsidan och ett torn i väster. Idag är kyrko-

gårdens östra gräns sned men en lutning mot sydväst. 

När denna förändring har skett i tid är oklart.  

När det gäller träd visar foton av medeltidskyrkan 

från slutet av 1800-talet (sidan 10 och 22) att det fanns 

både träd och häckplanteringar på den gamla kyrko-

gården vid denna tid. I en tidningsartikel från 1945 

beskriver dåvarande komminister Allan Arvastsson 

att det växt träd utmed kyrkogårdsmuren som avver-

kades kring mitten av 1800-talet och att det vid 

samma tid planterades en hagtornshäck.  

I samband med rivningen av medeltidskyrkan 

gjorde länsträdgårdsmästare Bengt Kjellsson, som ri-

tade den nya kyrkogården, också en plan för gestalt-

ningen av den gamla kyrkogården. Gångar anlades 

varav den som omgav platsen för den gamla kyrkan 

finns kvar än idag. Vid samma tid planterades nya träd 

varav flera var almar. Byns skolbarn satte något senare 

ytterligare 14 almar som en markering av läget för den 

gamla kyrkan. 

Enligt anteckningar från en fornminnesinvente-

ring som genomfördes 1986 fanns det vid samma tid 

ett 30-tal träd på kyrkogården varav 14 var de almar 

som skolbarnen planterat. Alla kyrkogårdens almar 

har sedan dess strukit med av almsjukan. Inom läget 

för medeltidskyrkan växer idag två par yngre träd av 

vardera lind- och lönn. På kyrkogården finns för öv-

rigt åtta äldre träd kvar varav sex hästkastanjer och två 

ekar (se vidare under beskrivning av kyrkogården).  

Huvudingången och grinden till kyrkogården som 

tidigare låg mitt på den norra långsidan flyttades en 

bit österut när skolan styckades av och såldes som pri-

vatbostad år 1970. Tidigare har det också funnits yvå 

mindre ingångar på den östra och södra sidan. 
  

Utdrag från karta över geometrisk avmätning av Remmarlövs by med ägor år 1714. 
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Länsträdgårdsmästare Bengt Kjellssons ritning över den nya kyrkogården från april 1895, ritningen är inramad och hänger i Remmarlövs kyrka. 
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Nya kyrkogården 

Vid bygget av den nya kyrkan fick länsträdgårdsmäs-

tare Bengt Kjellson i dåvarande Malmöhus län upp-

draget att planera kyrkogården och dess planteringar. 

Vid invigningen 1896 var den sannolikt helt nyanlagd. 

Ritningen från 1895 (se föregående sida) visar en om-

gärdande hagtornshäck, inramande träd- och busk-

planteringar på kortsidorna och norra långsidan samt 

en formell trädrad av alm längs den södra långsidan. 

Gravkvarteren är utlagda i strikta rader åtskilda av 

grusgångar, med inramningar av ligusterhäckar och 

rader av pyramidalmar utmed delar av kvarterens ut-

sidor. Från det nordöstra hörnet finns en svängd 

grusgång ner till kyrkan med omgivande grusplan. På 

Kjellssons ritning fyller gravkvarteren nästan hela kyr-

kogården. Fram till idag har fyra hela och ett halvt 

kvarter anlagts söder om kyrkan enligt ritningen. 

Även ett mindre parti av det utritade kvarteret direkt 

öster om kyrkan har tillkommit (se kyrkogårdskarta 

på sid 16). Kjellsons föreslagna entré från vägen mot 

sakristian i norr liksom planteringarna av pyramidal-

mar utmed vissa av gravkvarterens utsidor genomför-

des aldrig.  

På flygbilder från 1940 och 1975 syns busk- och 

trädplanteringarna utmed kortsidorna fullt utveck-

lade. Vid en trädinventering av kyrkogården som gjor-

des 1992 noterades totalt 61 träd varav de flesta växte 

utmed kortsidorna. Av dessa var 30 almar och sex 

björkar som alla är avverkade idag. Almsjukan liksom 

björkars normalt sett korta livslängd har bidragit till 

att trädbeståndet idag är betydligt uttunnat. Av träden 

som ingick i inventeringen 1992 återstår 25 träd av 

åtta olika trädslag. Åtta yngre träd som planterats un-

der senare år har tillkommit (se detaljerad beskrivning 

på sidan 22).    

Häradsekonomiska kartan från tiden 1910-15 med den nya kyrkan, kyrkogården och förråd inritade. 

Flygbild från 1940 med trädrader norr och söder om kyrkan 

samt täta trädridåer på båda kortsidorna. Man kan se en 

böjd grusgång till kyrkan från ingången nordöstra hörnet.  

Flygbild från 1975 då vägen norr om kyrkan nyligen var 

ombyggd. Trädinslaget är i stort sett oförändrat på kortsi-

dorna sedan 1940-talet. En tidigare trädrad norr om kyrkan 

är borta och sannolikt är raden av lindar i söder planterad. 
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På flygbilden från 1940-talet på föregående sida 

syns ljus singel på många av gravplatserna. Idag har 

flera av dessa singeltäckta gravplatser lagts om till 

klippta gräsytor. På 1950-talet anlades huvudentréns 

bågformade kalkstensmurar med grindstolpar och en 

dubbelgrind. Vid ombyggnaden av Virkevägen på 

1970-talet tillkom en grusplan med parkering vid hu-

vudentrén i nordväst. Vid samma tid förnyades plan-

teringarna norr om kyrkan med tidstypisk vintergrön 

tuja, ädelgran, idegran, en och rhododendron. 

Det övre fotografiet här intill visar hur kyrkogår-

den såg ut under första delen av 1900-talet. Utmed 

den södra långsidan står 14 almar i rad precis som på 

Bengt Kjellsons ritning. På den östra delen av kyrkans 

norra långsida står också en trädrad, sannolikt är det 

alm även där. Trädraden i norr finns inte med på rit-

ningen men har sannolikt planterats vid samma tid 

som den södra trädraden på fotot. Hagtornshäcken är 

uppvuxen liksom träd- och buskplanteringarna ut-

med kortsidorna. 

På det undre fotot som är från 1929 kan man ana 

planteringen och ett av träden i norr. Väster om kyr-

kan finns en tät träd- och buskridå. På kyrkogården 

ser man de låga ligusterhäckarna runt gravplatserna 

och några av dåtidens planteringar av buskar och ett 

par uppstammade buskar eller låga träd. Anmärk-

ningsvärt är att gräset står högt på de ytor öster om 

kyrkan som inte är ianspråktagna för gravplatser. Var-

för kan man bara spekulera i. En förklaring kan vara 

att man väntade till gräset var uppvuxet och kunde tas 

tillvara som hö. 

 

  

Remmarlövs kyrka år 1929, fotograf Erik Andrén, källa Kulturmiljöbild RAÄ. Fotot är beskuret. 

Flygbild över Remmarlövs kyrka från 1900-talets första hälft. Foto AB Flygtrafik i Bengtsfors, källa: Carlotta, Kulturen i 

Lund. Fotot är beskuret. 
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Beskrivning av kyrkogårdarna 
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Originalkarta från 2019, Eslövs pastorat.    
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     Originakarta från 2019, Eslövs pastorat. 
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Omgivningar 

Remmarlövs gamla och nya kyrkogård ligger i Rem-

marlövs kyrkby. I öst-västlig riktning genom byn går 

Virkevägen. På ömse sidor om denna ligger byns be-

byggelse som domineras av gårdar men också med 

inslag av några fristående bostadshus. Landskapet 

runt byn domineras helt av en öppen och flack fullå-

kersbygd med spridd gårdsbebyggelse. Åkerlandskap-

ets sparsamma träd- och buskvegetation är koncen-

trerad kring landskapets bebyggelse, i alléer och vid 

de gamla märgelhålor som ligger spridda ute på åk-

rarna. En kilometer öster om byn ligger Eslövs sam-

hälle.  

Den gamla kyrkogården ligger i den östra delen av 

byn. Norr om kyrkogården ligger det gamla skolhuset 

som idag är bostad och i öster ligger ytterligare tre 

bostadshus. Åt söder och väster gränsar öppna åker-

marker.  

Den nya kyrkan är uppförd i den västra utkanten 

av byn och ligger precis söder om Virkevägen. Utmed 

kyrkogårdens östra gräns ligger en angränsande gård 

men i övrigt omges kyrkogården av åker- och betes-

mark.  

Kyrkogårdens yttre begränsningar  

Gamla kyrkogården 

Den västra och södra sidan av den gamla kyrkogården 

angränsar till åkermark och avgränsas av en drygt 

halvmeterhög, kallmurad stenmur som har en funkt-

ion som stödmurar. Ovanför muren och även utmed 

den norra sidan av kyrkogården växer en klippt häck. 

Häcken har ursprungligen bestått enbart av hagtorn 

men har idag även ett stort inslag av självföryngrad 

fläder tillsammans med alm och lönn. Utmed den 

norra och östra sidan av kyrkogården står ett nät-

stängsel. I norr står det på insidan av häcken. Undan-

taget är mot grannfastigheten i nordöst där häcken är 

borttagen. 

Nya kyrkogården 

Hela den nya kyrkogården omges av en klippt hag-

tornshäck. Den är meterhög förutom utmed den 

östra kortsidan där häcken istället växer axelhög. Vid 

huvudentrén övergår häcken i två bågformade och 70 

cm höga kalkstensmurar. Murarna är cirka 10 meter 

långa på ömse sidor om grinden. De är murade av 

grovhuggna block i rödgrå kalksten och är avtäckta av 

kalkstensskivor som är hälften så tjocka som murste-

narna. 

Stödmur och häck vid den gamla kyrkogården. 

Flygbild över Remmarlövs kyrkby från väster. I den övre, högra delen av bilden syns den gamla kyrkogården med platsen 

för den gamla kyrkan markerad med en grusgång. Foto Pär-Martin Hedberg, HioPhoto, bildrättigheter Lunds stift. 
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Grindar och ingångar 

Gamla kyrkogården 

För att komma till den gamla kyrkogården behöver 

man passera den gamla byskolans tomt. Skolan är idag 

en privatägd bostad. Utmed tomtens östra sida ligger 

en samfälld fastighet från Virkevägen in till kyrkogår-

den vilket ger allmänheten tillgänglighet till kyrkogår-

den. På grinden in till skolans tomt finns en välkom-

nande skylt till kyrkogården. Kyrkogårdens grind är 

en dubbelgrind av svartmålat järn. Den har stående 

spjälor och dekoreras nederst och överst av kryssfor-

made band. Grindens sexkantiga och smala stolpar 

dekoreras på toppen av smalt lökformade knoppar. 

Nya kyrkogården 

Det finns två ingångar till den nya kyrkogården. Vid 

huvudingången i norr avslutas två korta, bågformade 

kalkstensmurar av var sin kraftig grindpelare. De är 

uppmurade av likadana kalkstensblock som i mu-

rarna. Pelarna är 80 cm breda, dubbelt så höga som 

muren och är avtäckta av finhuggna kalkstensblock i 

en låg pyramidform. På grindpelarna hänger en bred 

dubbelgrind i svartmålat järn. Grindbladen är rek-

tangulära och stilrent dekorerade av stående spjälor 

som avslutas uppåt i spetsbågar.  

I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en ingång via 

en smal gånggrind av svartmålat järn. Grindbladet är 

rikt dekorerat i ett mönster av vertikala bågformer 

och av fyra vågräta rader av stiliserade hjulkors. 

Grindstolparna är av gjutjärn, fyrkantiga, avfasade 

och avslutas på toppen av klockformade knoppar. 

Skylt på grinden till den gamla skolans tomt som man be-

höver passera på väg in till den gamla kyrkogården.  

Grind till den gamla kyrkogården. Grind i den nya kyrkogårdens nordöstra hörn.  

Huvudentréns grind och bågformade kalkstensmurar vid den nya kyrkogården, anlagda på 1950-talet. 
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Gångar och strukturer 

Gamla kyrkogården 

Från entrén till kyrkogården leder en bred gång fram 

till en smalare, sammanhängande grusgång omkring 

platsen för den gamla medeltidskyrkan. Gångarna är 

belagda med ljusgrå singel. 

Nya kyrkogården 

Entrén, parkeringen och grusplanen runt kyrkan lik-

som alla grusgångar på den nya kyrkogården utgör en 

sammanhängande yta som är belagd med rödgrå 

singel. Alla grusytor krattas regelbundet. Grusgång-

arna kring de symmetriskt anlagda kvarteren i söder 

är jämnbreda. På de gravplatser som har en grusbe-

läggning ligger en ljusgrå singel.  

Belysning och service 

Gamla kyrkogården 

Den gamla kyrkogården saknar belysning och andra 

serviceanordningar. 

Nya kyrkogården 

På den nya kyrkogården finns en belysning i form av 

fyra stolplyktor som står ett tiotal meter snett utifrån 

respektive hörn av kyrkans långhus. Stolparna är av 

svartmålad metall och har fyrsidiga lykthus. Strax ne-

danför lykthusen sitter även en fasadbelysning riktad 

mot kyrkan.  

Framför kyrkans norra långsida finns en vatten-

post med en handpump och vattenkanna. På västra 

sidan av ett mindre förrådshus i kyrkogårdens syd-

östra hörn finns lövkorg och ett väggställ med träd-

gårdsredskap. 

Till höger om huvudentrén står en informations-

tavla. På kyrkans södra sida finns en fristående toalett 

och två sittbänkar och på kyrkogårdens västra kort-

sida står ytterligare en sittbänk. 

Parkeringsplatser 

Gamla kyrkogården 

Det finns inga parkeringsplatser i anslutning till den 

gamla kyrkogården. 

Nya kyrkogården 

Framför entrén till kyrkogården finns en grusbelagd 

yta som rymmer några få bilar. Här finns också ett 

cykelställ. På parkeringens västra kortsida står en con-

tainer för trädgårdsavfall.  

  

På den gamla kyrkogården markerar en grusgång platsen för medeltidskyrkan. Till höger i bakgrunden syns den dubbla 

entrégrinden och det angränsande gamla skolhuset i rött tegel. 
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Nya kyrkogårdens nordöstra hörn. Nära grusläggningen står en av kyr-

kogårdens fyra stolplyktor.  

Nya kyrkogårdens sydvästra hörn sett från norr.  

Kyrkans långhus sett från söder med sittbänkar och en fristående toalett. Nya kyrkogårdens förrådsbyggnad i det sydöstra hörnet. 
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Byggnader 

Gamla kyrkogården 

Den gamla kyrkogården saknar byggnader.  

Nya kyrkogården 

På den nya kyrkogården finns utöver kyrkan en 

mindre förrådsbyggnad. På Bengt Kjellssons ritning 

över kyrkogården (se sid 12) är det benämnt ”Uthus”. 

Utöver förråd har det också funnits ett torrdass i hu-

set. Byggnaden är kvadratisk, uppförd i rött tegel och 

har ett lågt, pyramidformat tak av tjärpapp och plåt. 

Träd  

Gamla kyrkogården 

På den gamla kyrkogården växer idag totalt tolv träd. 

Utmed den södra och västra sidan står sex äldre häst-

kastanjer med jämna avstånd från varandra, undanta-

get en lucka efter ett utgånget träd mitt på den västra 

kortsidan.  

På ömse sidor om en gravvård i den nordvästra 

delen av kyrkogården står två äldre ekar. På platsen 

för den gamla medeltidskyrkan finns fyra yngre träd. 

Det är två lindar och två lönnar som har planterats i 

par, lindarna i väster och lönnarna i öster. 

Nya kyrkogården 

På den nya kyrkogården finns för närvarande totalt 33 

träd. Sju av dem är lindar som står i en trädrad utmed 

hela den södra långsidan. Utmed den östra kortsidan 

växer sju hästkastanjer tillsammans med en avenbok, 

ett par yngre lönnar, en äldre bok och en tysklönn. I 

den östra delen av den norra långsidan finns en grupp 

om tre träd. Det är ett körsbärsträd och ett par yngre 

träd varav en exotisk sort av lönn och en av rönn.  

Några meter öster om huvudentrén står en äldre 

ek och nära den en ung tysklönn. Lika långt väster om 

entrén växer en äldre lind och en ung blodlönn.  

Två lindar och två lönnar växer på platsen för den gamla kyrkan. Till höger i bakgrunden ser man två 

ekar på ömse sidor om en gravvård och två av de sex hästkastanjerna på den gamla kyrkogården. 
Fotot på den gamla kyrkan är från tiden strax innan rivningen 1893. Framför 

koret står två yngre träd som ska ha varit lönnar. Fotograf okänt 
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På den klippta gräsytan utmed kyrkogårdens västra 

kortsida står lite fritt placerat och från norr till söder: 

en äldre hästkastanj och en äldre avenbok, en ung 

lind, en äldre tysklönn, en ung blodlönn och två äldre 

askar. 

Häckar 

Gamla kyrkogården 

Utmed kyrkogårdens västra och södra gräns växer en 

meterhög klippt häck av hagtorn. I häcken har fläder 

självföryngrats rikligt tillsammans med ett mindre in-

slag av lönn och alm Utmed den norra sidan växer 

hagtornshäcken på sträckan mellan det västra hörnet 

och grinden. Öster om grinden står ett nätstaket cirka 

en meter in från gränsen mot grannfastigheten. 

Bakom staketet har det utmed denna sträcka till nyli-

gen funnits en hagtornshäck även här 

Nya kyrkogården 

Runt hela kyrkogården finns en klippt hagtornshäck. 

Utmed den östra kortsidan är den cirka 140 cm hög 

och i övrigt meterhög. I häcken finns inslag av själv-

föryngrad alm och tysklönn.  

Flera av kyrkogårdens grustäckta gravplatser om-

ges av ca 40 cm höga ligusterhäckar vilket är helt i en-

lighet med den ursprungliga planen av länsträdgårds-

mästare Bengt Kjellsson. Inom flera gravplatser finns 

också låga buxbomshäckar som avgränsar plantering-

sytor framför gravvårdarna.  

I ett smalare kvarter som ligger längst i öster finns 

ett flertal mindre gravplatser. De flesta omges av li-

gusterhäckar med undantag av ett par gravplatser 

längst i söder som istället avgränsas av buxboms-

häckar. Buxbomen ska vara planterade senare och har 

ersatt tidigare ligusterhäckar. Öster om kyrkan ligger 

sju gravplatser på ömse sidor om en ca 70 cm hög 

rygghäck av liguster. Den är förlängd från gravplat-

serna och drygt 10 meter norrut och växer där fri-

stående på den omgivande gräsytan. 

Planteringar 

Gamla kyrkogården 

På en av de tre steninramade gravplatserna på den 

gamla kyrkogården står två idegranar och på en annan 

finns lågväxande buskar av himalayaen. En liggande 

gravvård omges helt av buskar av snöbär som sanno-

likt är självföryngrade. Vid en liggande trädstam nära 

den västra kortsidan liksom i det sydvästra hörnet 

Träd- och buskplanteringar norr om kyrkan på den nya kyrkogården. I bakgrunden ser 

man en äldre ek som står öster om entrén.  

I det sydöstra hörnet av den nya kyrkogården finns en lummig hörna med en variation av 

olika äldre träd. Utmed hela den södra långsidan står en rad med lindar.  
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växer var sitt fläderbuskage, sannolikt är båda själv-

föryngrade. När det gäller perenna växter finns fro-

diga bestånd av hosta i tre gravkar på en av de tre 

gravplatserna med stenramar. 

Nya kyrkogården 

Norr om kyrkan finns en anlagd buskplantering. Här 

växer en kombination av idegran, tuja, lagerhägg, 

buxbom, ädelcypress och sorter av en. Några av bus-

karna är högväxta. Alla är friväxande med undantag 

av en cirkelformad plantering av formklippt idegran. 

Den omger en lika cirkelformad öppning med en 

grusyta med kyrkogårdens vattenpost i form av en 

handpump. I kyrkogårdens sydvästra hörn finns ett 

buskage av själföryngrad alm och hassel och på en 

mindre jordkulle som lagts upp utmed den östra kort-

sidan växer några låga tujabuskar och buxbom. 

På flera av gravplatserna är vintergröna buskar 

planterade i par på ömse sidor om gravvårdarna. De 

allra flesta är formklippta i runda former. Absolut 

vanligast är idegran men här finns också några få in-

slag av tuja, buxbom och en. 

Av blommande perenna växterna finns rosa, gula 

eller röda rosor på fyra av gravplatserna. På ett par 

gravplatser växer kärleksört och på andra finns en-

staka förekomster av pion, hortensia, hosta, kär-

leksört, spirea, lavendel, vintergröna, näva och orm-

bunken träjon. På några gravplatser finns också vår-

blommande inslag av snödroppar, vintergäck och 

olika narcisser. 
  

Formklippta idegranar och plantering av pioner på den nya kyrkogården. 

Vattenposten i fornm av en handpump norr om kyrkan 

omges av formklippta idegranar. 

Rygghäck av idegran i förlängning norrut från några 

gravplatser öster om kyrkan. 
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Växt- och djurliv 

Remmarlövs by – en oas på slätten 

Remmarlöv, liksom övriga byar och gårdar i åkerland-

skapet runtomkring, har alla en roll som oaser för 

växt- och djurlivet. I bylandskapet och även längre 

bakåt i tiden dominerade artrika naturtyper kopplade 

till mänsklig verksamhet. Det mosaiklandskap med 

åkrar, ängar och naturbetesmarker som skildras på de 

gamla skifteskartorna finns inte längre. Djur och väx-

ter som frodades då är ovanliga idag men kan ändå ha 

överlevt i de naturmiljöer som finns kvar i byarna och 

i landskapet runtomkring. Några av dem hittar sitt 

livsrum på kyrkogårdarna. I bymiljön kring Remmar-

lövs båda kyrkogårdar finns en variation av både plan-

terad och vild vegetation. Utöver kyrkogårdarna och 

byns trädgårdar finns också vattenmiljöer, träddungar 

och flera permanenta gräsytor både i byn och i dess 

närhet. I dem finns förutsättningar för många olika 

arter av vilda växter och djur att leva och föröka sig. 

Man ska inte heller underskatta ”skräpmiljöer” som 

vedupplag, jord- och stenhögar som också kan vara 

viktiga för olika organismer. Alla dessa miljöer bidrar 

till det man kan kalla landskapets gröna infrastruktur. 

Det vill säga ett nätverk av ekologiskt funktionella 

livsmiljöer där olika arter kan leva och ha utbyte av 

varandra. Där utgör kyrkogårdarna en mycket viktig 

del. 

Naturlig flora 

På den nya kyrkogårdens välskötta grusytor är före-

komsten av vilda växter begränsad. På de permanenta 

gräsytor som finns på både den gamla och nya kyrko-

gården växer däremot flera arter av blommande vilda 

växter. Dom är en mycket viktig resurs för flera 

pollinerande insekter. När växterna blommar hittar 

insekterna hit för att samla pollen och nektar. Det gäl-

ler både fjärilar, bin, humlor och blomflugor. En va-

riation av blommor gynnar fler arter av insekter ef-

tersom en del av dem är specialanpassade till att söka 

föda på vissa typer av blommor. Vilda blommande 

växter som har noterats på den gamla och nya kyrko-

gårdens gräsytor i denna inventering är tusensköna, 

rölleka, brunört, gulmåra, ogräsmaskros, revfibbla, 

prästkrage och svartkämpar.  

För olika arter av mossor och lavar bidrar kyrko-

gårdarnas träd, gravvårdar, stenramar och stenmurar 

med en rik variation av strukturer som grogrund. För 

de ovanligare arterna är kalkrika underlag särskilt be-

tydelsefulla liksom äldre träd. Att de här miljöerna har 

funnits länge på platsen och i omgivningarna är också 

en viktig faktor. På flera av träden på både den gamla 

I gräsytorna öster om kyrkan finns flera arter av vilda, blommande växter. Här ser man blad av både prästkrage, gulmåra 

och fibblor.  

Kyrkogårdslav växer på flera träd på båda kyrkogårdarna. I 

fuktigt väder blir den lysande grön som på fotot men i torrt 

tillstånd är den istället mörkt olivgrön.  
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och nya kyrkogården växer kyrkogårdslav som är en 

karaktärsart för den här typen av trädmiljöer.  

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika typer av djur, stora som små. Träd, häckar, 

blommande växter, vintergröna buskar och skryms-

len och vrår i murar och på gravplatser är särskilt vik-

tiga. Hästkastanjer och lindar på både den gamla kyr-

kogården både blommar och har håligheter i stam-

marna. Hål kan bildas i en långsam process där svam-

par och vedlevande insekter via en svaghet i trädet kan 

komma åt träfibrer. Efterhand bildas ett hålrum med 

en kompostliknande massa som brukar kallas mulm. 

Mulm är en bristvara eftersom få gamla träd numera 

får stå kvar så länge att håligheter hinner utvecklas. 

Många hotade arter av insekter är helt beroende av 

mulm och stamhåligheter. Träd med hål och andra 

gömslen är också viktiga för fåglar och fladdermöss. 

Här kan de söka skydd, vila, bygga bo och hitta föda 

i trädens grenverk.  

Kyrkogården besöks av både häckande och över-

vintrande fåglar liksom av flyttfåglar under vår och 

höst. De kan också komma hit från närområdet för 

att hitta bomaterial eller något att äta. Vid ett besök i 

januari var ett helt gäng kajor på plats för att knäcka 

frön från linden vid entrén. De vintergröna buskar 

som finns på flera gravplatser, kan ge värdefullt skydd 

för fåglar och andra djur under det kalla och blåsiga 

vinterhalvåret.  

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på kyr-

kogårdar. Trädgårds- och parksnäcka kan man se 

gravstenarna där de glider runt och betar alger. Små 

däggdjur som fälthare, igelkott och mindre gnagare 

kan även dem göra ett besök på kyrkogården.  

Både kyrkogårdens planterade och vilda blom-

mande växter innehåller nektar och pollen och besöks 

flitigt av pollinatörer som vildbin, tambin, blomflugor 

och fjärilar. Här ska man inte glömma betydelsen av 

blommande träd som lönn, hästkastanj och lind. Ef-

ter blomning kommer frukter och frön som blir föda 

åt både insekter, fåglar och andra djur.  

Genom olika åtgärder och hänsyn kan man både 

vårda och utveckla kyrkogårdens vilda växt- och djur-

liv. Det är också en viktig del av kyrkogårdens upple-

velsevärde för besökaren. En kyrkogård som sjuder 

av liv kan ge tröst under pågående sorgearbete.  

  

Ett honungsbi samlar nektar på blommande kärleksört. 

Hålet med mulm i en av hästkastanjerna på den gamla 

kyrkogården kan vara livsrum för sällsynta insekter.  

I den skrovliga barken på en ek har en fågel hittat en bra 

”smedja” där den kan knäcka körsbärskärnor. 
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Områdesbeskrivning 

Gamla kyrkogården (se karta sid 16) 

Struktur och gravplatser 

På den gamla kyrkogården är de flesta gravplatserna 

omlagda till gräs och idag återstår endast tre med syn-

lig avgränsning. De är alla familjegravar som är grus-

täckta och omgärdas av stenramar varav två har grav-

staket av smidesjärn. På dessa tre gravplatser finns 

planteringar i form av idegran, himalayaen och peren-

nen hosta. 

Gravvårdar 

Utöver flera gravvårdar som står på sina ursprungliga 

platser finns det också sådana som flyttats. Enligt en 

inventering av alla gravvårdar på den gamla kyrkogår-

den som utfördes åren 1990-93 har gravvårdarna på 

plats 8, 9 och 13-18 flyttats från sina ursprungliga 

lägen. Gravvårdarna på platserna 8 och 13 till 18 har 

legat i den norra respektive den södra häcken och 

rests upp igen i nya lägen. Gravvårdarna på plats 9 har 

stått på en familjegravplats som avvecklades på 1960-

talet.  

Den äldsta gravvården är från 1828 (nr6). Flera 

fragment av en gravhäll från slutet av 1700-talet som 

legat i den gamla kyrkan ligger i den södra häcken. I 

övrigt är de flesta från senare delen av 1800-talet och 

den allra senaste från år 1944. De representerar med 

sina olika stilar och utformning en period från slutet 

av 1700-talet till 1900-talets början. Förutom frag-

mentet av den liggande gravhällen och tre gravkar på 

gravplats nr 4 är alla gravvårdar stående. De äldsta är 

av mindre storlek och av kalksten, marmor eller sand-

sten. Några har kvar infällda dekorationer av biskvi-

porslin eller marmor. De flesta av dessa gravvårdar 

står på plats 13 till 18. På gravplats 4 står två gravvår-

dar av marmor som nyligen restaurerats. 1800-talet 

representeras också av höga, smala och enkla 

gravvårdar av granit eller diabas. Från tiden kring se-

kelskiftet 18/1900 finns några högresta gravvårdar av 

granit i bautastensformat varav de två som står på 

gravplats 5 har en dekor av skulpterade ekstammar 

och grenverk med blad. I kyrkogårdens nordvästra 

hörn står också en större och en mindre gravvård av 

natursten. 

Bland inskriptionerna på gravvårdarna finns flera 

titlar. Utöver de vanligare lantbrukare och hustru även 

häradsskrivare, handlanden, friherre, friherrinna, riksdags-

mannen, kyrkvärd och fröken och hemmansägare.  

Gravvårdar som flyttats och nu står på platserna 13 till 18 i det sydöstra hörnet på den gamla kyrkogården. Gravplats med järnstaket och plantering av himalayaen.  

Den södra delen av gamla kyrkogården. 
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Nya kyrkogården (se karta sid 17) 

Struktur och gravplatser 

Gravplatserna på Remmarlövs nya kyrkogård ligger 

ordnade i fem hela och ett påbörjat kvarter som alla 

omges av lika breda grusgångar. Kvarteren har ingen 

numrering, däremot har alla gravplatserna var sitt löp-

nummer med början i kvarteret längst i väster. I tre av 

de stora kvarteren finns ett antal gräsbevuxna ytor 

som är onumrerade. Detta beror på att man vid tiden 

för datoriseringen av gravboken gjorde en ny numre-

ring och att de gravplatser som vid den tiden var åter-

tagna inte lades in i systemet. 

I den ursprungliga planen för kyrkogården (se sid. 

12) föreslogs åtta rektangulära och lika stora kvarter 

med vardera sex till åtta stora gravplatser. Fram till 

idag har fyra kvarter anlagts söder om kyrkan i stort 

enligt planen. Undantaget är kvarteret längst i väster 

där en föreslagen plantering i den norra delen tagits i 

anspråk för gravplatser. Flera av de stora gravplat-

serna i kvarteren har delats upp till mindre. Längst i 

öster ligger ett femte kvarter som är hälften så brett 

som de övriga. Här är gravplatserna betydligt mindre. 

Detta kvarter är anlagt senast och alla gravvårdar är 

från 1950-talet och framåt. Öster om kyrkan finns 

fem gravplatser i ett påbörjat sjätte kvarter, även det 

är anlagt i sen tid. 

I de fyra större kvarteren har drygt en tredjedel av 

gravplatserna ett ytskikt av ljusgrå singel. Övriga täcks 

av gräs, liksom de onumrerade ytorna. I de två yngsta 

kvarteren längts i öster täcks merparten av gravplat-

serna av samma typ av ljusgrå singel som övriga grav-

platser. 

Fem av gravplatserna i de stora kvarteren och tre 

i det påbörjade kvarteret öster om kyrkan har stenra-

mar. Sju av de 38 gravplatserna i de större kvarteren 

omges helt eller delvis av cirka 40 cm höga gravhäckar 

av liguster i enlighet med den gamla planen. Två  

Remmarlövs nya kyrkogård med kvarter och gångsystem. Fotot är taget från nordväst. 
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mindre gravplatser har istället lägre häckar av bux-

bom. I det smala kvarteret i öster omges merparten 

av gravhäckar av liguster medan de längst i söder om-

gärdas av buxbom. I det påbörjade kvarteret öster om 

kyrkan delas de två raderna av gravplatser av en rygg-

häck av liguster. Häcken fortsätter ca 10 meter norrut 

i den anslutande gräsytan.  

På flera gravplatser finns planteringsytor i anslut-

ning till gravvårdarna. De avgränsas ofta av smala 

stenramar eller av låga häckar av buxbom. Klippta 

vintergröna buskar av framförallt idegran eller tuja 

står i par på ömse sidor om gravvårdarna på ett dussin 

gravplatser. På några få gravplatser finns istället fri-

växande buskplanteringar.  

Planteringar av blommande perenna växter är 

överlag inte rikliga men finns på flera gravplatser. 

Kärleksört, rosor, ormbunken träjon, vintergröna, 

hosta, bondpion, hortensia, lavendel och nävor note-

rades i denna inventering. På flera gravplatser finns 

också de vårblommande växterna vintergäck, snö-

droppe, vitsippor och påskliljor.  

Gravvårdar 

Eftersom Remmarlövs kyrka och kyrkogård invigdes 

i slutet av 1800-talet representerar de flesta av de äldre 

gravvårdarna stilar från tiden kring sekelskiftet 

18/1900 och en bit in på 1900-talet. Detta var samti-

digt en period då lantbruket efter 1800-talets skiften 

och med ny teknik och odlingsformer börjat 

blomstra. Merparten av gravplatserna i de fyra stora 

gravkvarteren söder om kyrkan representerar familjer 

knutna till lantbruket och till den goda jorden. På flera 

av de större gravplatserna finns påkostade gravvårdar 

varav några också har omgivande stenramar. Här 

finns både högresta obelisker och korsbeprydda mo-

numentliknande vårdar av diabas liksom bautastens-

formade gravvårdar av granit. Utöver dessa finns 

också ett större antal stående och smala gravvårdar 

Vykort från 1980-talet.  Motsvarande vy som till vänster fotograferad i januari 2020. 
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från samma tid. De flesta av dessa är av diabas med 

välvda, brutna eller lågt pyramidformade krön och 

dekorationer av kors och växtornament. Flera av 

dessa har flyttats från återlämnade gravplatser och 

står i en rad utmed kyrkogårdens östra kortsida. De 

saknar dock de fundament som de sannolikt har varit 

monterade på. Perioden från 1930-talet och framåt re-

presenteras framförallt av låga och breda gravvårdar 

av polerad eller matt granit eller diabas. De allra flesta 

har raka eller svagt välvda krön och är enkelt dekore-

rade av stjärnor eller kors. I de yngre kvarteren är 

detta den dominerande typen av gravvård. På kyrko-

gården finns också inslag av liggande gravvårdar varav 

några är i form av gravkar eller liggande hällar med 

enkla dekorationer.  

Av de drygt 80 titlar som finns representerade på kyr-

kogården är lantbrukaren (25 st) och hustrun (33 st) 

de absolut vanligaste. Bland de manliga titlarna finns 

också sådana som: mjölnaren, smedmästare, träd-

gårdsmästare, agronom, folkskolläraren, inspektoren, 

kontrollassistent, kyrkovaktare och soldaten. Kvinnli-

gare yrkestitlar är betydligt ovanligare och de två som 

förekommer är distriktsbarnmorskan och hushållers-

kan.  

  

Gravvårdar från återlämnade gravplatser har ställts upp utmed den östra kortsidan av kyrkogården.  

Foto taget mot väster med kyrkogårdens senast anlagda, hela kvarter närmast i bild.  
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Kyrkogårdarnas kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Både Remmarlövs gamla och nya kyrka med sina kyr-

kogårdar har haft en central betydelse för folket i 

socknen. Åtminstone sedan tidig medeltid då den 

gamla kyrkan byggdes. Även om flera gårdar flyttats 

ut ur byn vid skiftena finns delar av byns äldre struk-

tur kvar med platsen för den medeltida kyrkan, skol-

huset och flera gårdar på sina ursprungliga lägen på 

den gamla bytomten. Den gamla kyrkogården som 

varit i bruk sedan kyrkan byggdes har en betydelse för 

både byns och socknens historia. Tillsammans med 

de kvarvarande gravanordningarna har platsen ett lo-

kalhistoriskt och pedagogiskt värde. 

Den nya kyrkogården präglas av ett formspråk 

från 1800-talets andra hälft, med en bevarad och tyd-

lig struktur av rektangulära kvarter med ett samman-

bindande system av grustäckta gångar. Även om 

många gravplatser har lagts om från grus till gräs är 

flera av dem fortfarande grustäckta och har grav-

häckar av liguster enligt den ursprungliga planen från 

1895. Sammantaget bidrar detta till kyrkogårdens ar-

kitekturhistoriska värden.  

På både den gamla och nya kyrkogården finns ett 

galleri av gravvårdar och gravplatser från olika tidspe-

rioder som präglas av olika tidstypiska material och 

formspråk. Många vårdar är från tiden innan den in-

dustriella tillverkningen satte igång på allvar en bit in 

på 1900-talet. Flera gravvårdar och gravplatser har 

därför konstnärliga och hantverksmässiga värden. Grav-

vårdar med en formgivning som är tidstypisk kan 

också tillskrivas arkitekturhistoriska värden.  

Social- och samhällshistoriska värden 

I Remmarlövs sockens historia ryms många männi-

skoöden. Vissa är representerade på kyrkogården 

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. Andra gravvårdar har också en viktig roll 

i berättelsen om socknen och dess historia. Inskript-

ioner med titlar som lantbrukare, hemmansägare, 

mjölnare och drängen berättar om en lång jordbruks-

tradition och rymmer samhällshistoriska värden. Det gör 

även de titlar med koppling till socknens olika hant-

verkare som sadelmakare och smedmästare. Andra 

människoöden representeras av anonyma vårdar, eller 

finns kanske inte alls synligt representerade. Men det 

som inte syns berättar också något om dåtiden. Ett 

tydligt exempel på detta är att det finns få gravplatser 

för enbart en kvinna eller inskriptioner med kvinnliga 

yrkestitlar. Det berättar något om kvinnans ställning i 

samhället genom historien. Däremot saknas en tydlig-

het när det gäller kvinnornas faktiska roll och infly-

tande som nyckelpersoner i driften av gårdar och hus-

håll. Även människor med lägre social ställning kan 

sakna representation. Kvinnliga gravplatser och yr-

kestitlar liksom äldre enkla vårdar och titlar som hus-

hållerskan, soldaten och drängen har därför socialhisto-

riska värden. Likaså är äldre barngravar viktiga att be-

vara eftersom de berättar om den barnadödlighet som 

var verklighet relativt långt fram i tiden. Det är ange-

läget att fortsätta måna om en fortsatt mångfald av 

Från kyrkogårdarna i Remmarlöv kan man i skuggan av träd reflektera över minnen av människors historia på platsen 

liksom intrycken från det solstekta och öppna åkerlandskapet runtomkring, här på den nya kyrkogården. 
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gravvårdar vad gäller både ålder, utformning och tit-

lar. De kan berätta något om socknens historia och 

utveckling och ge en bild av vårt samhälles historia. 

Kyrkogården – en värdefull helhetsmiljö 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är vär-

defulla på en kyrkogård. 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 inte lika intressant att bevara som en som är rest 

under 1800-talet. Men även yngre gravvårdar kan till-

skrivas värden i den helhet som är kyrkogården. Man 

ska inte heller glömma att även de yngre gravvårdarna 

kommer att ha ett åldersvärde i en framtid och då be-

rätta en historia om vår egen nutid. 

Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfalden 

av gravplatser- och vårdar bevaras för att kunna tyd-

liggöra olika tiders samhällsstrukturer, stilideal och 

värderingar. I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval 

av kulturhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar 

på Remmarlövs kyrkogårdar. Viktigt att tänka på är 

att detta endast är ett urval som representerar något 

av den mångfald som finns på kyrkogårdarna i Rem-

marlöv idag. Alla gravplatser- och gravvårdar kan till-

skrivas någon form av värde och bildar tillsammans 

den värdefulla helhetsmiljö som kyrkogårdarna utgör.  

Biologiska värden 

Remmarlövs by ligger i en utpräglad fullåkersbygd 

som ett par kilometer österut gränsar till tätorten 

Eslöv. I detta väl utnyttjade landskap finns det få per-

manenta och vilda gröna miljöer. Förutsättningarna 

för ett rikt växt- och djurliv i landskapet är därför inte 

de bästa. Men på Remmarlövs gamla och nya kyrko-

gård och vid byns hus och gårdar finns trädmiljöer, 

gräsytor, trädgårdar och vattenhål. Dessa gröna inslag 

är mycket värdefulla miljöer för både växter och djur. 

Här har de båda kyrkogårdarna en mycket viktig roll. 

Blommande träd, buskar och planteringar lockar till 

sig insekter. Här kan också fåglar söka skydd och hitta 

platser där de kan häcka och hitta något att äta. I trä-

dens skugga kan både människor och djur finna 

svalka solstekta sommardagar. Särskilt viktigt är detta 

på den nya kyrkogården som nästan helt omges av 

öppna åkermarker. Träden har stor betydelse för djur-

livet och en kombination av lövträd och vintergröna 

buskar lockar till sig ännu fler arter. Kyrkogårdarnas 

äldre träd är viktiga för artrikedomen av insekter 

svampar, mossor och lavar. I minst ett par av de gamla 

hästkastanjerna finns håligheter där speciella och ofta 

sällsynta insekter kan leva. På sammanlagt 16 av både 

den gamla och nya kyrkogårdens totalt 45 träd växer 

den naturvårdsintressanta kyrkogårdslaven. Både den 

gamla och nya kyrkogården har sammantaget betydel-

sefulla biologiska värden. Byn och kyrkogården är i sin 

tur en mycket värdefull grön oas på slätten för både 

växter och djur. Ett utbyte av arter pågår oupphörli-

gen mellan byn, och dess omgivningar. De få gröna 

länkar som finns i form av vägkanter, alléer, träd och 

buskridåer mellan Remmarlövs trädmiljöer och be-

byggelse och ut i det omgivande landskapet är även 

dom mycket betydelsefulla för den biologiska mång-

falden. 

 

  

Vanliga och vackra, vägglav (gul) och rosettbrosklav (grå) 

växer på flera av kyrkogårdarnas träd. 

En av den gamla kyrkogårdens äldsta gravvårdar över ett 

äkta par, båda födda på 1700-talet.  
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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 en gång har odlat och använt till 

husbehov.  

 

En del av dessa följeslagare blir vi aldrig av med som exempelvis 

kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 

kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda finns ofta på 

kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper stor 

risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag eller 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 kartbilderna till höger anges genom färgmarke-
ring kyrkogårdarnas bedömda värdekategori. Be-
dömningen ligger till grund för olika riktlinjer för 
vård och underhåll med syftet att bevara och ut-
veckla värdena. I bedömningen används normalt två 
värdekategorier: ”Områden med höga kulturhisto-
riska värden” och ”Områden med stor betydelse för 
kyrkogårdens karaktär” där den första är den högsta 
värdekategorin. Remmarlövs båda kyrkogårdar har 
bedömts omfattas av den senare kategorin, marke-
rad med grönt på kartorna här bredvid.  
För allmänna råd och riktlinjer vid skötsel av grav-
platser, gravvårdar, växtlighet och andra anlägg-
ningar hänvisas till bilagan ”Rekommendationer vid 
vård och underhåll” och för mer avancerade åtgär-
der till kvalificerad yrkeskunnig.  

Obs! 

Åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-

malt underhåll, till exempel omläggning eller av-

veckling av gångar, kvarter eller av växtmaterial 

såsom träd, buxbomshäckar och rygghäckar är 

tillståndspliktiga och kräver prövning hos Läns-

styrelsen. Det gäller också flyttning eller bortta-

gande av gravvårdar och andra gravanordningar. 

Vid osäkerhet om vad som gäller, kontakta alltid 

Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 

fungera som ett underlag för tillståndsansökan.  

  
 

 Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

I områden med stor betydelse för kyrkogårdens ka-

raktär bör:   

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och yttre 

kringgärdning.  

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 

yttre begränsningar såsom murar och staket be-

varas.   

• Gravvårdarna ska i första hand bevaras på plats. 

Gravvårdar kan användas som huvudsten vid ny 

gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser  

Dessa redovisas i bilaga 1.  

• Gravvårdarna ska stå kvar på gravplatserna så 

långt det är möjligt och deras livslängd så långt 

möjligt förlängas genom kvalificerad konserve-

ring och rengöring. Vid skötsel av gravplatserna 

hänvisas till denna vårdplans bilaga eller till kvali-

ficerad yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder.   

• Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras som 

normalt underhåll är tillståndspliktigt liksom 

flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt vär-

defulla gravvårdar. 

• Märk gärna ut kulturhistoriskt intressanta grav-
platser och vårdar som Kulturgravar.  

Växtlighet 

• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla gravplat-

ser bör förnyas vid behov med samma växt-

material som det befintliga.  

• Äldre växtsorter bör i första hand vårdas och få 

stå kvar på gravplatserna även sedan de har åter-

lämnats. Vid behov kan de behöva flyttas och för-

yngras på annan plats på kyrkogården.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växtlig-

het på gravplatsen.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet, till exempel 

äldre formklippta buskar bevaras underhålls med 

regelbunden klippning/beskärning och ersätt i de 

fall behov uppstår. 

• Eventuell ängsvegetation bör skötas enligt anvis-

ningar i bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  

Remmarlövs nya kyrkogård Remmarlövs gamla kyrkogård 
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Trädvård 

På både den gamla och nya kyrkogården finns äldre 

träd som har höga naturvärden med inslag av hålig-

heter och en artrik påväxt av mossor och lavar. Åt-

minstone en av hästkastanjerna på den gamla kyrko-

gården uppfyller Naturvårdsverkets kriterier för sär-

skilt skyddsvärda träd eftersom den har en hålighet i 

stammen och en stamdiameter på över 40 cm.  

Särskilt skyddsvärda träd omfattar enligt Natur-

vårdsverkets kriterier: 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 Åtgärdsprogram för särskilt skydds-

värda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 omfattade välbe-

tänkta riktlinjer som särskilt gällde för Svenska kyr-

kans arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar och 

begravningsplatser och som fortfarande är relevanta:  

 

• 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 kyr-

kogårdarna inom förvaltningen i Götaland och 

södra Svealand från och med samma år. 

 

Träden på Remmarlövs båda kyrkogårdar har en stor 

betydelse för helhetsmiljön, både kulturhistoriskt och 

av naturvårdsmässiga skäl. För en långsiktig förvalt-

ning av trädbeståndet rekommenderas framtagandet 

av trädvårdsplaner för båda kyrkogårdarna.  

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.  

• Av hänsyn till djur som övervintrar i frostfria lä-

gen inne i murar bör eventuell renovering av 

kallmuren på den gamla kyrkogården ske under 

juni till augusti. Man bör dock vara observant på 

eventuella häckande fåglar i muren under denna 

tid. 

• Av hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss 

bör större åtgärder som berör träd och häckar 

endast utföras under september till och med no-

vember månad.  

• Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 

bör man vara försiktig om den ska tömmas på 

våren. Vänta med att ta bort komposthögar till i 

maj så störs inte igelkottar och andra övervint-

rare.  

Ekar och kastanjer på den gamla kyrkogården. Ekarna kan förhoppningsvis leva länge till medan det snart är dags att 

fundera på vilka träd som ska ersätta kastanjerna.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov - gamla och nya 

kyrkogården 

Här sammanfattas de åtgärdsbehov som har noterats 

på både den gamla och nya kyrkogården i arbetet med 

denna plan. Även tillgänglighetsaspekter och åtgärder 

som kan gynna växt- och djurlivet föreslås. Syftet är 

att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär med 

fokus på både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Vissa åtgärder kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 

Samråd med Länsstyrelsen är alltid att rekommendera 

i planeringsstadiet av sådana åtgärder som kan med-

föra större förändringar. 

För mer allmänna skötselråd, fakta och riktlinjer 

för underhåll av gravplatser, gravvårdar, mark och ve-

getation liksom hänsyn och åtgärder för att gynna 

växt- och djurlivet hänvisas till bilagan ”Rekommendat-

ioner för vård och underhåll”.  

Tillgänglighet 

• En bänk med rygg- och armstöd kan gärna pla-

ceras på den gamla kyrkogården för vila och kon-

templation. 

• Det är en bit att bära vatten från vattenposten till 

gravplatserna på den nya kyrkogården, en vagn 

avsedd att dra vattenkannor skulle underlätta.  

• En parkeringsplats som är reserverad för rörelse-

hindrade bör finnas nära huvudentrén. 

• På parkeringsplatsen står en container för träd-

gårdsavfall placerad liksom en hög med singel. 

Det påverkar intrycket av entrén negativt och tar 

också upp plats på parkeringsplatsen. Därför 

vore det önskvärt att hanteringen av trädgårdsav-

fall löstes på ett annat sätt. Ett förslag är en ord-

nad upplagsplats i utrymmet öster om förråds-

byggnaden. Det skulle kunna vara en långsiktig 

kompost som kan tömmas vid behov. Förslagsvis 

kompletterat med direkt bortforsling om det rör 

sig om större mängder kvistar och grenar vid till-

fälliga åtgärder. 

• Skyltningen till den gamla kyrkogården skulle 

gärna kunna göras något tydligare.  

Yttre begränsningar 

• Om det går att genomföra utan risk för skador på 

stenmuren på den gamla kyrkogården kan man 

överväga att få bort all inväxning i häcken av 

självföryngrade buskar genom uppgrävning. Att 

gräva upp fläder och andra självföryngrade inslag 

och fylla på med nya hagtornsplantor skulle både 

förbättra intrycket och göra häcken mer lättskött. 

Ett alternativ är att skära ner alla plantor som inte 

är hagtorn så långt det bara går och sedan hålla 

efter dom på den nivån. 

• Öster om grinden utmed den gamla kyrkogår-

dens norra sida har vegetationen bakom nätsta-

ketet tagits bort inne hos grannen. En återplante-

ring av hagtornshäcken som funnits här tidigare 

bör göras för att återställa helhetsintrycket och 

skärma av insynen mot grannen. 

Information 

• Skylten med information om den gamla kyrkogår-

den och medeltidskyrkan vid entrén till kyrkogår-

den är gammal och sliten och skulle behöva bytas 

ut. Det finns ett par illustrativa svartvita foton av 

den gamla kyrkan (se sid 10 och 22) som skulle 

kunna bidra med värdefull information på en ny 

och ännu mer informativ skylt. 

Grindar 

• Dubbelgrinden till den gamla kyrkogården är i 

behov av underhåll.  

 

I övrigt rekommenderas årlig översyn av järngrindar 

och grindstolpar med rengöring, rostskyddsbehand-

ling och ommålning vid behov.  

Container för trädgårdsavfall och grushög tar upp plats 

på parkeringen vid nya kyrkogården.  
Hagtornshäcken i gränsen mot nordöst behöver åter-

planteras.  
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Vägar och gångar 

• Singel fylls på vid behov och hålls bra packad för 

framkomligheten. Ny singel ska vara av samma 

fraktion och färg som befintlig.  

• Den bågformade grusgång som har funnits från 

den nya kyrkogårdens nordöstra hörn fram till 

grusläggningen runt kyrkan har avvecklats i sen 

tid och behöver återställas. Gången finns med på 

den ursprungliga ritningen och har betydelse 

både för kyrkogårdens helhetsmiljö och för till-

gängligheten eftersom den mindre ingången i 

kyrkogårdens nordöstra hörn fortfarande an-

vänds. 

Gravplatser 

• På den gamla kyrkogården finns två gravplatser 

som har ett inramande järnstaket på en stenram. 

Staketet på gravplats nr 5 är delvis bortplockat 

för några år sedan (se foto sid 7) men delarna 

finns enligt uppgift kvar på en verkstad i Eslöv. 

Båda staketen har akuta behov av restaurering, 

rostskyddsbehandling och ommålning om de ska 

kunna räddas för framtiden. 

• Gravvården på gravplats nr 6 är kringvuxen av 

snöbär. Buskarna är sannolikt självföryngrade 

och bör grävas upp så att man kan se gravvården. 

Det behöver göras med stor försiktighet för att 

inte skada den liggande gravvården. 

Gravvårdar 

• På den gamla kyrkogården har alla kvarvarande 

gravvårdar någon form av kulturhistorisk bety-

delse. På flera av dem är livstenen nerlagd eller 

nerlyft och lutar mot sin sockel. En uppriktning 

av socklar där de har satt sig och en säker 

återmontering av livstenarna skulle bidra till att 

lyfta både intrycket och kyrkogårdens kulturhi-

storiska värde. Två av dessa gravvårdar syns 

framför kyrkan på ett foto från tiden strax innan 

rivningen (se sid 10) vilket är illustrativt och en 

restaurering av dessa två har därför särskild bety-

delse.  

• Flera gravvårdar på både den gamla och nya kyr-

kogården har behov av en allmän översyn med 

rengöring av grönalger och i vissa fall påväxt av 

lavar på framsidan. 

• Några gravvårdar har behov av restaurering för 

att så långt möjligt bevara dem för framtiden. 

Framförallt gäller detta gravvårdar som är tillver-

kade av sand- och kalksten, ibland med inslag av 

marmor. De flesta finns på den gamla kyrkogår-

den.  

• I häcken utmed den södra sidan på den gamla 

kyrkogården ligger flera fragment av en gravhäll 

som legat i den gamla kyrkan. De bör tas upp och 

förslagsvis läggas upp på en plats inom gräsytan 

som markerar läget för kyrkan.  

• På den nya kyrkogården har flera gravvårdar flyt-

tats från sina ursprungliga gravplatser. De flesta 

står idag utmed kyrkogårdens östra kortsida och 

det finns en (liggande häll på plats nr 6) som har 

flyttats inom gravplatsen. I den mån det finns 

dokumentation över vilken gravvård som hör till 

vilken gravplats och om platsen är till förfogande 

skulle gravvårdarna kunna återföras till sin ur-

sprungliga plats/gravplats.  

• Gravkar som har satt sig eller delvis täcks av jord 

eller grus och där texten inte längre syns på fram-

sidan bör lyftas upp eller frigöras. 

Byggnader 

• Underhåll vid behov. 

Planteringar 

• På några gravplatser på den nya kyrkogården har 

buskar som stått på ömse sidor om gravvårdar ta-

gits bort. Återplantera gärna med nya buskar för 

att förstärka kyrkogårdens karaktär och naturvär-

den. 

Ett av de fragment av en gravhäll från den gamla kyrkan 

som ligger i den södra häcken på den gamla kyrkogården. 
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Träd 

• På både den gamla och nya kyrkogården finns 

flera träd med befintliga och blivande höga na-

turvärden. En löpande skötsel av träden med 

syftet att förstärka och bevara dem så länge som 

möjligt är viktig. Träd är en långsiktig investering. 

Som ett bra underlag för planering av trädsköt-

seln rekommenderas framtagandet av en träd-

vårdsplan för båda kyrkogårdarna.  

• Hästkastanjerna på både den gamla och nya kyr-

kogården kan behöva en översyn vad gäller sjuk-

domsläge och behov av åtgärder, även av säker-

hetsskäl. Återplantering av hästkastanjer avråds 

bestämt med hänvisning till den stora risken för 

sjukdomsangrepp av kastanjeblödarsjuka.  

• Varje träd som tas bort bör ersättas med ett nytt 

och i första hand av inhemska friska trädslag 

som skogslönn, skogsek, lind, avenbok, björk 

och oxel. Planteringarna av träd utmed den nya 

kyrkogårdens östra och västra kortsidor har gle-

sats ut betydligt på grund av almsjukan och man 

bör överväga återplantering av fler träd än nuva-

rande bestånd för att återställa den ursprungliga 

planen för kyrkogården. 

• Samråd med Länsstyrelsen bör alltid tas då åtgär-

der planeras som kan påverka träd med höga na-

turvärden och eventuellt biotopskydd. 

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 åt-

minstone den nya kyrkogården i Remmarlöv. Det 

finns flera bra platser där man skulle kunna pla-

cera sådana. Det självklara förslaget är på gräsy-

torna utmed kyrkogårdens kortsidor. Gärna i 

närheten av hagtornshäcken där det finns sitt-

möjligheter att sitta i skydd, vänta på sin tur eller 

skaka av sig efter badet. Det optimala fågelbadet 

ska vara ca 2 cm djupt, gärna stort och stå minst 

40 cm ovanför markytan.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter är 

ett grundläggande behov för fjärilar, blomflugor, 

humlor och bin. I dagens odlingslandskap är 

blommande växter en stor bristvara 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 

robusta perenner kan vara lika lättskött som en 

öppen jordyta där ogräs kan vandra in. Många av 

de lämpliga växterna är både lättskötta och blom-

mar dessutom större delen av säsongen. Förslag 

på några sådana finns sist på sidan 41.  

• Ängsskötsel är en åtgärd som kan tillföra värden 

både för växt- och djurlivet. Det finns en möjlig-

het att med enkla medel genomföra detta på 

Remmarlövs kyrkogårdar genom att spara gräsy-

tor från klippning under vår och sommar. På så 

sätt släpper man upp de blommande växter som 

redan finns där. Ytorna kan vara både små och 

stora. Bara några få kvadratmeter kan tillföra 

mycket. Förutsättningarna finns redan nu på 

båda kyrkogårdarnas gräsytor där det finns flera 

arter av blommande växter i grässvålen. 

Förstärkning kan också göras med plantor av 

ängsväxter som prästkrage, liten blåklocka, gull-

viva, axveronika och luktvädd. Klipps gräsytor-

nas ytterkanter och/eller genomkorsande gångar 

kan de fortfarande se skötta ut medan ytorna in-

nanför kan få blomma fritt till glädje för både in-

sekter och fåglar. Klippning med uppsamling be-

höver 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 oftast blir mer blomrik. 

En fungerande ängsskötsel är också resursbespa-

rande eftersom klippningen av gräsytorna kon-

centreras till ett tillfälle under växtsäsongen, det 

spar både tid och bränsle. På ett äldre foto från 

Remmarlöv (se sidan 15) ser man en högväxt 

gräsvegetation öster om kyrkan vilket kan vara ett 

tecken på att det funnits en tidigare tradition av 

att ta tillvara ängsgräset. I vilket fall har detta varit 

en vanlig företeelse på många kyrkogårdar längre 

tillbaka i tiden. 

  

Många insekter dras till lavendelns nektarfyllda blommor. 
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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 rosorna i Francofur-

tana-gruppen. Det är tålig och kan klara magra jordar 

och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 

är en tehybrid 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 sorter. 

• 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. 

• Stäppsalvia – Salvia nemorosa 

• Vårtörel – Euphorbia cyparissias 

• Praktröllika – Achillea filipendulina 

• Vårljung – Erica Carnera 

• Trädgårdsnäva – finns i flera sorter. 

Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har funnits i odling i Sverige sedan före 1940. 

De har lång odlingstradition, och bra odlings-

egenskaper. Sorterna har samlats in i Perenn-

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

Kyrkogårdsförvaltningen i Eslövs eget planeringsun-

derlag:  

 
Inom de närmaste tio åren finns tillgång på gravplat-
ser på Remmarlöv kyrkogård. Efterfrågan på kist-
gravplatser är låg. Vi gräver idag endast på 1,60m, 
för att utnyttja marken bättre framöver är vår för-
hoppning att vi kan ändra det till två skikt på 2,0m 
och 1,6m. 
 

Kyrkogårdsförvaltningen anger följande målsätt-

ning och utveckling för Remmarlöv kyrkogård: 
 

Utveckla/bevara kyrkogården som kulturmiljö ge-
nom att:  

• Kyrkogårdens struktur och planläggning med 
indelning i kvarter och gångstråk ska bevaras. 

• De grusade gångarna ska bevaras och under-
hållas med singel. 

• De kulturhistorisk värdefulla gravvårdarna ska 
bevaras och vårdas.  

• Nedlagda gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
ska dubbas om och återmonteras. 

• Vårda och underhålla all belysning.  
 

 

 
 
 

 

Utveckla/bevara kyrkogårdens växt- och djurliv ge-
nom att: 

• Träd och växter på och runt kyrkogården ska 
vårdas och vid behov kompletteras. 

Förbättra tillgängligheten på kyrkogården genom 
att: 

• Tillgängligheten på kyrkogården är god. 
 

Tillgodo se olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

• I nuläget finns inte den efterfrågan i Remmar-
löv. Eslöv kyrkogård tillgodoser olika religioner 
och begravningstrender.   

 

Problem/åtgärdsbehov genom att: 

• Blästra och måla om gjutjärnsgrindar och sta-
ket (Gamla Remmarlöv). 

• Nedlagda gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
ska dubbas om och återmonteras. 

• Vårda alla gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
• Komplettera luckor i häckarna. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Önskemål/planer på förändringar/utveckling på 
kyrkogården: 

• Gravstenar på återlämnade gravplatser/alla 
gravplatser ska säkras.  

• Låta de rekommendationer som finns i VOU 
utgöra ett stöd för arbetet på kyrkogården. 
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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 på hotade och nära hotade ar-
ter som sammaställs av flera expertkommittéer vid 
Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras vart 
5:e år. 

 

  Rödlistans kategorier: 

 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar 

 

På följande sidor redovisas och värderas ett urval av 

kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvår-

dar på Remmarlövs gamla och nya kyrkogårdar. Vik-

tigt att poängtera är att detta är ett urval. Några grav-

vårdar är helt unika och andra representerar flera med 

liknande utformning. De ingår i den mångfald av alla 

de gravvårdar samt gravplatser av olika ålder, material 

och karaktär som finns på båda kyrkogårdarna. Alla 

kan tillskrivas värden och ingår i det större samman-

hang som skapar varje kyrkogårds historia och karak-

tär. 

År 1993 inventerades gravplatser och gravvårdar 

på Remmarlövs gamla och nya kyrkogård. Arbetet 

genomfördes av Remmarlövs studiecirkel. I dessa in-

venteringar beskrivs samtliga gravplatser och gravvår-

dar noggrant liksom alla inskriptioner. Kopplat till 

flera av de beskrivna gravvårdarna finns också kom-

mentarer om personen eller familjen i fråga. Alla 

gravvårdar är fotodokumenterades vid samma tid 

med svartvita foton. Inventeringen är ett mycket vär-

defullt tidsdokument. 

I det fall gravvårdsnummer anges i beskrivning-

arna är numreringen densamma som anges i invente-

ringen från 1993.:

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar – Nya kyrkogården (se karta med gravplatsnummer på sidan 17): 

 

 
Gravplats-
nummer 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Kommentarer, åtgärdsförslag och värderings-
bedömning  

3 Liggande gravvård av polerad diabas. 
Texten är i form av påmonterade bok-
stäver i brons. Stenen dekoreras överst 
av en femuddig stjärna i brons.  

 
DISTRIKTSBARNMORSKAN 

BENEDIKTA PERSSON 
1873 - 1952 

 

Gravplatsen är igenlagd med 
gräs.  
 
På gravplatsen står ytterligare 
en gravvård.  

Detta är en av kyrkogårdens två gravvårdar 
med en kvinnlig yrkestitel.  
Gravvården ska enligt gravplatsinventeringen 
från 1993 vara flyttad inom gravplatsen. 
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Socialhistoriskt värde 
 

5 Smal, knappt meterhög gravvård i dia-
bas med ett välvt krön. Stenen har en 
blankpolerad framsida och är i övrigt 
grovhuggen. Texten och dekoren av 
ett treklöverkors överst på stenen är 
försänkt.  

 
DRÄNGEN 

PER LARSSON 
*15/4 1856, +14/6 1913 

 

Gravplatsen är igenlagd med 
gräs. 

Gravvården är av det enklare slaget och bevarar 
minnet över en person med koppling till trak-
tens lantbruk.  
Gravvården står lutad mot den som står på an-
gränsande gravplats nr 10. 
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• Socialhistoriskt värde 

• Lokalhistoriskt värde 
 

7, gravvård 
nummer 1 

Gravvården med tillhörande sockel är 
knappt två meter hög och av grå gra-
nit. Stilen är bautastensliknande stil 
som framförallt förekom under 1900-
talets början. Livstenen är grovhuggen 
förutom på framsidan. Där har den en 
polerad textplatta med försänkt text 
och dekoreras på krönet av en skulpte-
rad relief med ett centralt placerat 
kors. 

 
Lantbrukaren 

Johan Jönssons 
familjegrav 

 

Gravplatsen är grustäckt och 
omgärdas av en stenram i grå 
granit.  
På gravplatsen har det tidigare 
funnits en planteringsram av 
buxbom och planteringar av 
tujor och sockertoppsgranar.  

Gravvården är en av två som representerar en 
av Remmarlövs lantbrukarfamiljer. Anordning-
arna antyder att det funnits ekonomiska möjlig-
heter till en påkostad gravplats och gravvårdar.  
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

7, gravvård 
nummer 2 

Två meter hög gravvård av diabas 
med dubbla socklar varav den ne-
dersta är av grå granit. Denna vård är 
av en typ som kom under slutet av 
1800-talet. Livsten och den övre sock-
eln är finhuggen och på framsidan po-
lerad med försänkt text. Krönet som 
är lågt pyramidformat och dekoreras 
av akrotirer kröns av ett kors  

 
DE SKOLA HVILA SIG FRÅN SITT ARBETE – 

 

Landtbrukaren 
Lars Perssons 

familjegraf 
1900 

 

Se ovan. Gravvården som har en unik utformning på 
kyrkogården är en av två på en påkostad grav-
plats för en av Remmarlövs lantbrukarfamiljer.  
Inskriptionen har ett symbolvärde.  

• Lokalhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

13 Gravvården som är två meter hög 
kröns av stort kors vilket gör den nå-
got monumentliknande. Gravvården 
står på en sockel av finhuggen grå gra-
nit och är i övrigt tillverkad av diabas. 
På framsidan är den polerad med för-
sänkt text och är för övrigt finhuggen.  

 
MEDALJÖREN 

OCH 
LANDTBRUKAREN 

HANS NILSSON 
I REMMARLÖF 

*D.20/11 1831, +D 10/10 1919 
HUSTRUN 

KARNA MÅNSSON 
*31/7 1836, +D.6/11 1902 

JOH.UPP 14:13 
PS 475 

 

Gravplatsen är igenlagd med 
gräs 

Gravvårdar med monumentala kors var popu-
lära under en tid kring sekelskiftet 1900. Vården 
representerar en av byns lantbrukare och hans 
hustru. Maken har en något annorlunda titel ut-
över den som lantbrukare.  
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

17  På denna familjegravplats finns tre 
gravvårdar. Den äldsta (nr 1) står på 

Gravård nr 1: 
 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av ligusterhäckar. Kring 

Gravplatsen är utvald på grund av de karaktärist-
iska och för kyrkogården något ovanliga 
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gravplatsens bortre kortsida. Den har 
dubbla socklar varav den nedre är av 
grå granit. Resterande delar är av dia-
bas. Livstenen är smal och hög med 
ett vinklat krön. Texten är något upp-
höjd och polerad på finhuggna text-
plattor. På krönet finns en dekoration 
av ett kors med eklöv på ömse sidor.  
På gravplatsens grusläggning ligger två 
identiska gravkar (nr 2 och 3) av pole-
rad grå granit. På gravkarens något 
sluttande främre kortsida finns texten 
som är upphöjd och polerad på fin-
huggna textplattor. I varje gravkar 
växer ett litet bestånd av hosta.  

LANTBRUKAREN 
NILS JOHNSSON 

* I KASTBERGA 11/5 1829 
+ I REMMARLÖF 29/8 1914 

HUSTRUN 
ANNA PERSSON 

* I KASTBERA 3/12 1820 
+ I REMMARLÖF 23/10 1904 

PS 477 V 8 
Gravvård nr 2 och 3: 

 
F.D KYRKOVAKTMÄSTAREN 

JOHN JOHNSSON 
* 26/2 1856. + 18/3 1937 

PS. 484. V. 2. 5. 
 

HUSTRUN 
INGRID JOHNSSON 

* 11/1 1857, + 26/2 1945 
PS. 260 V. 1. 

 

den stående gravvården finns 
en planteringsyta med rosor 
och mellan den och gruslägg-
ningen växer en låg avgräns-
ningshäck av buxbom.  

gravkaren och för att den är en av de gravplatser 
som har kvar både ligusterhäckar, grusläggning 
och en beväxt planteringsyta. 
 
Enligt gravplatsinventeringen från 1993 var John 
Johnsson både vagnmakare och ”allt i allo” i 
byn.  
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

29 Liggande rektangulär gravvård av po-
lerad grå granit vilken tidigare har stått 
på ett fundament.  
Texten är upphöjd och polerad på en 
bakgrund av finhuggna textplattor. 
 

F SADELMAKAREN 
NILS ASKMAN 

*28/3 1855 † 7/9 1937 

Gravplatsen är igenlagd med 
gräs.  

Gravvården är av ett enklare slag och över en 
av de endast två personer med hantverksyrken 
som är representerade med sin titel på gravvår-
den. Nils Askman var bosatt i ett av byns dåva-
rande gatuhus.  
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Socialhistoriskt värde 
 

30 På gravplatsen finns fem gravvårdar 
varav tre beskrivs utförligare här.  
Gravvård nr 1 som är av typen bautas-
ten är ca två meter hög och står 
centralt på bortre sidan av gravplatsen. 
Både livstenen och sockeln är av grov-
huggen rödgrå granit. På en oval och 
polerade textyta som är något insänkt 

Gravård nr 1 
 

LANDTBRUKAREN 
MÅRTEN OHLSSONs 

FAMILJEGRAF 
I REMMARLÖF 

 
Gravård nr 2och 3: 

 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av ligusterhäckar. På 
ömse sidor om gravvård nr 1 
står två lika stora och låga bus-
kar av idegran. 

Gravplatsen som är en familjegravplats för en 
av byns lantbrukarfamiljer har kvar sin urprung-
liga anläggning med grusytor, ligusterhäckar och 
buskplantering. Gravvårdarna representerar 
olika tiders tradition och stilar. De liggande 
gravhällarna är av en mer unik stil medan den 
stående bautastenen och de två låga breda grav-
vårdarna båda är typiska för var sin tidsperiod. 
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är texten också polerad och något 
upphöjd på en bakgrund av finhuggna 
textplattor. 
Gravvård nr 2 och 3 som är identiska 
består av gravhällar av rödgrå granit. 
De har sluttande sidor och täcks av en 
tjock skiva med avrundade kanter som 
pryds av ett något upphöjt och polerat 
latinsk kors. På finhuggna textplattor 
på hällarnas lutande framsidor finns 
texten som är polerad och upphöjd.  
Gravvårdarna nr 4 och 5 som står på 
ömse sidor om gravvård nr 1 är något 
yngre i en stil som var typisk för peri-
oden kring 1900-talets mitt med låga 
och breda stenar av polerad diabas, in-
huggen text och enkel dekoration av 
ett kors på den ena och en strålande 
stjärna på den andra.  

MÅRTEN OHLSSON 
*D.16/1 1839 + D. 26/2 1916 

 
 

ANNA OHLSSON  
*D. 6/8 1849 +D. 9/4 1931 

 

 

• Lokalhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 
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Gravplats nr 3. Gravplats nr 5. 

Gravplats nr 7 gravvård nr 1. 
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Gravplats nr 7, gravvård nr2. Gravplats nr 13 

Gravplats nr 13, närbild. 

Gravplats nr 7, vård nr2, närbild. 
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Gravplats nr 29  

Gravplats nr 17 Gravplats nr 30 
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Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar – Gamla kyrkogården (se karta med gravplatsnummer på sidan 16): 

 
Gravplats-
nummer 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Kommentarer, åtgärdsförslag och värderings-
bedömning  

2 Gravvården är i form av en större na-
tursten på en sockel av diabas. In-
skriptionerna som finns på sockelns 
framsida är upphöjda och polerade. 
Med naturstenen stående sockeln hade 
gravvården varit två meter hög. 

 
RIKSDAGSMAN  

PEHR JOHANSSON 
1818-1904 

HANS MAKA KARNA 
1827-1895 

DERAS SON JOHN 
18552-1895 

Gravvården är fristående på en 
öppen gräsyta och flankeras på 
ömse sidor av två större ekar.  

Naturstenen har lagts ner bakom sockeln. Detta 
har skett sedan 1993 enligt fotodokumentation i 
gravinventeringen. 
Pehr Johansson hade en av byns gårdar och var 
förutom riksdagsman aktiv i den lokala och reg-
ionala politiken och var en av stiftarna till 
Eslövs sparbank.  
Gravvården har en unik och imponerande ut-
formning vilket ger den ett miljöskapande värde 

• Lokalhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 
 

4 På gravplatsen finns fem gravvårdar 
varav två är stående och tre är gravkar. 
De båda stående som nyligen är re-
staurerade beskrivs närmare här. 
Gravvård nr1: Livstenen är av mar-
mor, i mindre format och står på en 
sockel av granit. Den har ett spets-
bågigt krön som är dekorerat av en 
bruten ros i knopp och av växtorna-
ment 
Gravvård nr 2: Livsten av marmor 
som står på dubbla socklar varav den 
nedre av granit och den övre av mar-
mor. Den övre dekoreras av en relief 
av två mötande händer. Textfältet är 
försänkt och avslutas uppåt av två 
rundbågar. Stenens krön är rikt orna-
menterat av stiliserade växtslingor. 

Gravvård nr1: 
 

HÄR VILAR 
FOSTERDOITTERN 
EMMA BENGTSSON 

* I BÖSTOFTA D. 2673 1880 
† I REMMARLÖV D. 879 1890 

 

Gravvård nummer 2: 
 

LADUF. OCH HEMMANSEGAREN 
N. OLSSON 

F. I SLOGSTORP D. 12/8 1812 
D.Å No 15 REMMARL. D.16/5 1880 

HUSTRUN 
KARNA OLSSON 

F.I BORLUNDA D 29/7 1820 
D.I REMMARLÖF D.10/6 1903 

PS.477 

Gravplatsen är en familjegrav 
knuten till en av byns gårdar. 
Den är grusbelagd och omgär-
dad av en stenram.  
 
I tre gravkar på gravplatsen 
finns frodiga planteringar av 
hosta.  

De två stående gravvårdarna är i en stil och 
material typisk för senare delen av 1800-talet. 

Under denna tid inspirerades man av olika stilty-

per som gotik, rokoko, och renässans. Detta är 

också en tid av hög hantverksskicklighet där alla 

gravvårdar tillverkades manuellt och ofta i mar-

mor. Gravkaren är ett något yngre inslag från 

1900-talets första del och de enda i sitt slag på 

denna kyrkogård.  
Anmärkningsvärt är att hemmansnumret är an-
givet på den större stående gravvården enligt 
äldre tradition. Tänkvärt är också att fosterdot-
tern fick sin egen titel.  
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Socialhistoriskt värde 

• Hantverksmässigt värde 
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Gravvård nr 3-5: Liggande gravkar av 
granit med texter uthuggna på karens 
sluttande och polerade framkanter. 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

• Konstnärligt värde 
 

5 Det finns fyra gravvårdar på denna 
gravplats, tre av dem beskrivs närmare 
här. 
 
Gravvård nr 1 och 4 står längst i söder 
och norr på gravplatsens västra lång-
sida. De är båda resta över var sin sys-
ter och är identiska till sin utformning. 
De representerar en stil som förekom 
under 1900-talets början. Varje vård är 
två meter hög, av något grovhuggen 
grå granit och har ett snett krön. Text-
fältet är asymmetriskt placerat, polerat 
och har inhuggen text. På gravvårdar-
nas högra sida är delar av en ekstam 
med grenverk och blad skulpterad i 
upphöjd relief.  
 
Gravvård nr 3 är av kalksten och i 
gammal Skånsk stil. Stenen är rikt or-
namenterad och har text på bägge si-
dor. Dekorelement på framsidan är 
det allseende ögat inom en triangel på 
krönet och en urna längst ner under 
textfältet. På baksidan är symbolerna 
ett kors och två mötande händer i en 
krans.  

Gravvård nr 1: 
KERSTIN HANSSON 

* D. 12/1 1871 
† D. 30/11 1918 

 
Gravvård nr 4: 

ELNA HANSSON 
* D. 31/12 1872 
† D. 13/4 1929 

 
Gravvård nr 3 framsida: 
 

Här hvilar 
Egaren till no 13 ¾ Remmarlöf 

SVEN NILSSON 
Född i Benstorp d.30 mars 1802 

Död i Remmarlöf d. 30 mars 1888 
Samt dess hustru 

KERSTINA ARFVIDSDOTTER 
Född i Eslöf d. 17 maj 1810 

Död i Remmarlöf d.26 April 1847 
Christus är mitt lif och döden är min vin-

ning  
 

Gravvård nr 3, baksida: 
 

Vid Modrens sida  
hvila Tre barn i grafven 

Son Sven född d.27 Dec 1844,  
Död d.27 i samma månad. 

Dotter Sissa född d. 7 dec. 1832, 
Död d.27 Dec 1839. 

Större familjegravplats omgi-
ven av en stenram med ett smi-
desstaket i järn. Staketet på den 
västra långsidan är bortplockat 
för renovering. 
Gravplatsen är grusbelagd och 
har en plantering av två större 
buskar av idegran i vardera 
hörnet på den östra långsidan. 

Gravplatsen är en av tre med grusläggning och 
stenram på den gamla kyrkogården. Den har 
också ett bevarat gravstaket vilket förhöjer vär-
det, även om det har renoveringsbehov.  
De beskrivna gravvårdarna representerar olika 
tidperioder och stilar. Den äldre kalkstensvår-
den har text på båda sidor vilket antyder att den 
enligt äldre tradition kan ha haft en mer fri pla-
cering med möjlighet att läsa texten på både 
fram- och baksida. Vården har ett stort ålders-
värde och berättar även en historia om gångna 
tiders stora barnadödlighet och om en famil-
jetragedi med rörande information om de grav-
satta. 
Omnämnandet av hemmansnummer tillhör 
även det en äldre tradition.  
 
De tre gravvårdarna har alla följande värden:  
 

• Hantverksmässigt värde 

• Arkitekturhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 

• Konstnärligt värde 
 

Gravvård nr 3 har även följande värden: 
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Socialhistoriskt värde 

• Kulturhistoriskt värde 
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Dotter Elna född d. 5 juli 1835, 
Död d.10 Feb. 1836. 

Sex barn fuktade modrens stoft med tårar.  
 

11 Av gravplatsens två gravvårdar besk-
rivs här vård nummer 2 vilket är den 
längst i söder. 
 
Gravvården är tredelad med livsten 
och övre sockel av ljust röd granit. 
Den nedre sockeln är istället av grå 
granit.  
Krönet är bågformat och dekorerat av 
ett upphöjt och polerat treklöverkors. 
Textfältet är även det upphöjt och po-
lerat, rektangulärt, med försänkt text 
och med urnupna hörn.  

F.D. LANDTBRUKAREN 
HANS PERSSON 

* I VIRKE D. 1/11 1807 
† I REMMARLÖV D. 20/7 1886 

HUSTRUN 
BOEL BENGTSSON 

* I HÅSTENSLÖF D. 27/4 1812 
† I REMMARLÖF D. 6/9 1885 

PS 477 v.7.. 

Gravvården är fristående på en 
öppen gräsyta. 

Gravvården är en av de två (även nr 12) som 
har en särskild betydelse som markör för den 
gamla kyrkans läge. På ett av de foton som togs 
strax innan rivningen syns den stående strax 
sydöst om vapenhuset på kyrkans södra sida.  
 

• Lokalhistoriskt värde 

• Miljöskapande värde 
 

 

 
 



 

 
   

Gravplats 2, foto från år 2019.  

Gravplats 2 1993, foto Nils Frank. 

Gravplats 4 med två stående gravvårdarna (nr 1 och 2) av marmor och framför den syns gravkar 

med planteringar av hosta. Foto Nils Frank. 
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Gravplats 5, gravvård nr 4. 

Gravplats 5, gravvård nr 3. Det vänstra fotot är taget vid gravinventeringen år 1993 av Nils Frank. 

Gravvårdens reliefer och inskriptioner har eroderats sedan dess men finns delvis kvar vilket inte 

riktigt framgår av fotot från 2019. 
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Gravplats 11, gravvård nr 2. 

Foto från tiden strax innan rivningen av den gamla kyrkan år 1893. Gravvård nr 2 på nuvarande gravplats nr 

11 syns strax till höger om dörren till kyrkans vapenhus. Fotograf okänd.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2020 

Kulturmiljö 

 

1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018-2019 
2. Gamla södra kasern, Installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019-2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs socken, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags socken, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
 

 

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 


