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Inledning 

Vård- och underhållsplan för Västra Vemmerlövs nya 

kyrkogård är utförd av Regionmuseet Skåne på upp-

drag av Hammarlövs församling. Inventeringen av 

kyrkogården genomfördes under sommaren 2019 

med påföljande rapportskrivning under 2020. Inven-

tering och rapportskrivning har utförts av antikvarie 

Karin Hernborg. Kyrkogården skyddas enligt Kul-

turmiljölagens 4:e kapitel som kyrkogård invigd före 

1940. Vård- och underhållsplanen har utformats i 

enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 

som finns för 4:e kapitlet: Till grund för planen ligger 

också råd och riktlinjer från Lunds stift och Länssty-

relsen Skåne om planens omfattning och innehåll. 

 

 

Bakgrund 

År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens 

4:e kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf  

finns ett lagstadgat krav på att vård och underhålls-

planer ska finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotom-

ter och begravningsplatser som skyddas enligt lagen 

och att ägarna till dessa ansvarar för att planerna 

finns. I föreskriften anges vissa krav på hur vård- 

och underhållsplanerna ska utformas: 

• Planen ska redovisa hur respektive objekt ska 

vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska 

värdet inte minskar och att utseende och karak-

tär 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 

syftet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram 

och tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Planen ska sedan ligga till grund för pastoratets pla-

nering och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 

kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 

underhållsplanen ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

  

 
 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Västra Vemmerlövs nya kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Vemmerlöv 8:3 (1) 

Socken  Västra Vemmerlövs socken 

Kommun  Trelleborgs kommun 

Fastighetsförvaltare Hammarlövs församling 

Areal  3335 m² 

 

Västra Vemmerlövs nya kyrkogård har totalt 78 gravplatser, varav 35 har gravrätt 

och resterande finansieras av begravningsavgiften. På kyrkogården finns det också 

en minneslund. 

 

Trelleborgs kommun markerat i gult Västra Vemmer-

lövs socken i grönt.   
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-

del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 

uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgänglig 

litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-

skrivningen av kyrkogården omfattar Västra Vem-

merlövs nya kyrkogård. I detta område har gångsy-

stem, gravkvarter, gravplatser, gravvårdar, byggnader 

samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits. 

Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens 

karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-

skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-

ning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd 

av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  

Vård- och underhållsplanen redogör också för aktu-

ella åtgärdsbehov. 

Andra verktyg och dokument  

En trädvårdsplan för Västra Vemmerlövs nya kyrko-

gård och som bifogas planen är framtagen av antik-

varie Karin Hernborg i samarbete med arborist från 

SveArb AB.  
  

 Ortofoto med Västra Vemmerlövs nya kyrkogård markerad med röd gräns, Lantmäteriet. 



 

Västra Vemmerlövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 | 7 

 

  
 

Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 

kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-

byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 

tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 

sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 

Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader 

och begravningsplatser utvalda av Riksantikva-

rieämbetet. 

 

Förändringar som påverkar det kulturhistoriska 

värdet är ofta tillståndspliktiga och kontakt be-

höver 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 grav-

anordningar så bedöms hur begravningsplatsens 

kulturhistoriska värden påverkas av ett succes-

sivt borttagande.  

 

Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde 

benämnt Västra Vemmerlöv 13:1 och skyddas 

enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen 

omfattar Västra Vemmerlövs gamla bytomt. Om-

rådets utbredning kan ses på karta sida 9. Inom 

den äldre bytomten är alla ingrepp i mark, utöver 

den normala gravgrävningen tillståndspliktiga då 

de kan beröra under mark dolda fornlämningar. 

Eventuella fynd av fornlämningar måste rapport-

eras till länsstyrelsen. 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 

kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 

varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-

nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges 

till byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 

på grund av byggnadens eller bebyggelsens kul-

turhistoriska värde. Planläggning och bygglov 

handläggs av kommunen och ska ske med hän-

syn till byggnadens kulturhistoriska värden. De 

kulturhistoriska värdena ska säkerställas genom 

skydd i detaljplan eller områdesbestämmelse.  I 

detaljplan eller områdesbestämmelse kan bygg-

nader skyddas mot rivning samt mot förvansk-

ning så att dess karaktärsdrag bevaras. Byggna-

der men även träd och andra landskapselement 

kan vara skyddade i plan.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 

minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 

biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 

kap (11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed 

vägar, tidigare vägar och även alléer som finns i 

ett övrigt öppet landskap. Bestämmelserna gäl-

ler också stenmurar som angränsar till jord-

bruksmark. I Beskrivning och vägledning om 

biotopen allé i bilaga 1 till förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

sägs det att även en gångväg i vissa fall kan be-

traktas som väg. 

 

På många kyrkogårdar finns det gamla, grova 

och ihåliga träd. Om man planerar åtgärder som 

påverkar särskilt skyddsvärda träd och som ris-

kerar 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) 

Förordningen omfattar dels de arter som skyd-

das enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, 

dels vissa andra vilt levande arter som är hotade 

i Sverige. 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 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Västra Vemmerlövs socken ligger på Söderslätt, i 

Skytts härad och strax norr om Trelleborgs stad. Det 

öppna landskapet är svagt böljande och präglat av 

storskaliga åkermarker med spridda gårdar och 

kyrkbyar. Ett gynnsamt klimat, närheten till havet 

och goda odlingsförhållanden har bidragit till att 

området tidigt varit attraktivt för bosättning. Om det 

vittnar en mängd fornlämningar i trakten. I närheten 

av Västra Vemmerlöv finns flera stenåldersboplatser, 

lösfynd av flintredskap och ett antal bevarade grav-

anläggningar från både sten- och bronsålder.  

På Söderslätt växte många byar fram under folk-

vandringstid till och med vikingatid (år 400-1050 e 

kr). Om det antyder bland annat flera ortnamn med 

ändelsen -löv. Bland annat Vemmerlöv och den an-

gränsande byn Hammarlöv. Begreppet -löv här-

stammar från forndanskans -lef  med betydelsen arv 

eller arvegods. Ortnamn med denna ändelse har 

kunnat härledas till perioden 200- till 800-talet. In-

ledningen av ortnamn på -löv är oftast ett mans-

namn i det här fallet Wighmar eller Wittmar (källa: 

svenskt ortnamnslexikon). Ortnamnet Vemmerlöv 

förekommer första gången i skrift år 1318 då det 

skrivs Wimerleff. Tillägget ”Västra” tillkom inte 

förrän på 1880-talet. 

Hela Vemmerlövs gamla bytomt är registrerad 

som möjlig fornlämning i Riksantikvarieämbetets 

fornminnesregister. Områdets avgränsning motsva-

rar utbredningen av bytomten på en geometrisk 

karta från 1765. Inom den gamla bytomtens norra 

del ligger Västra Vemmerlövs nya kyrkogård.  
  

De violetta ytorna visar områden med förmodade fornlämningar varav den största ytan är Västra Vemmerlövs gamla 

bytomt. De blå cirklarna markerar övriga kulturhistoriska lämningar. Röda ytor och cirklar är registrerade fornlämningar. 

Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.  
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Kyrkogårdens historik 
Vid Västra Vemmerlövs kyrka som har sitt ur-
sprung från 1100-1200 talet ligger den gamla kyr-
kogården. För denna finns en separat vård- och 
underhållsplan.  
Någon gång kring det förra sekelskiftet fanns det 
ett behov av att anlägga en ny kyrkogård. Mark för 
ändamålet inköptes år 1914 av den dåvarande äga-
ren till hemman nr 8 och 21 i byn. Exakt när den 
nya kyrkogården därefter anlades och invigdes har 
inte gått att få fram via skriftliga källor. Enligt en 
muntlig uppgift via byalaget, från en son till en 
kvinna vid namn Elly Börjesson, hölls invigningen i 
början av 1920-talet. Elly var född 1916 och har 
berättat att hon var med på invigningen när hon 
var i tidig skolålder. Den äldsta gravvården är från 
1923 (gravplats nr 8) vilket ringar in tiden för in-
vigningen ytterligare. Invigningen av den nya kyr-
kogården förrättades av den då unge prästen Elvier 
Nilsson. Han blev senare kyrkoherde i församling-
en.  

I mars år 1943 presenterade arkitekten Eiler 

Graebe ett förslag på utformning av en kyrkogårds-

mur med grindar som han hade anlitats för att ta 

fram. Förslaget godkändes av kyrkorådet i juni 

samma år. Mur och grindar uppfördes därefter enligt 

ritningarna.  

Kyrkogårdens minneslund anlades år 1994.   

Handling från år 1914 gällande inmätningen av den mark som 

köptes in för den nya kyrkogården. Källa: Eslövs kyrkoarkiv.  
Utsnitt av Eiler Graebes ritning för grind och kyrko-

gårdsmur från år 1943. Källa: Eslövs kyrkoarkiv 

Häradskartan från tiden 1910-15. Den nya kyrkogården 

var ännu inte anlagd. Platsen för den är inringad i rött. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Kyrkogårdskarta, källa: Hammarlövs församling. Häckar i grönt, buskar i mörkt blågrönt, träd i mörkgrönt och stenramar i blått. Gravvårdar, vattenposter, skyltar och belysning i svart. 

N 
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Flygbild över Västra Vemmerlövs nya kyrkogård sett från norr. Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Bildrättigheter: Lunds stift. 
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Omgivningar 
Västra Vemmerlövs nya kyrkogård ligger i den 
norra utkanten av byn, väster om Vemmerlövs 
byaväg. Utanför muren i norr angränsar Skälhögs-
vägen och utmed den ligger fyra villatomter. I öv-
rigt omges kyrkogården av gårdsnära betesmarker, 
åkrar och av en mindre lövskogsdunge i öster.  

Kyrkogårdens yttre begränsningar  

Den västra kortsidan av kyrkogården avgränsas av 

ett nätstaket som är monterat på smala betongstol-

par. Övriga tre sidor omges av en stenmur som är 

uppförd i enlighet ritningar av arkitekten Eiler 

Graebes. Muren är 140 cm hög och 60 cm bred. 

Den är putsad, vitkalkad och har inmurade, frilig-

gande naturstenar. Muren är avtäckt av sågade kalk 

 

stensskivor som ligger med ett svagt fall in mot kyr-

kogården.  

Grindar och ingångar 

Kyrkogårdens entré består av en gånggrind och 

bredvid den en dubbelgrind för in- och utkörning. 

Grinden är tillverkad i svartmålat järn i enlighet med 

de ursprungliga ritningarna från 1943 av arkitekt 

Eiler Graebe. I grindbladens rektangulära ramar 

sitter ett geometriskt nätverk av stående, smala rom-

ber. Innanför grinden leder en bred grusgång ända 

fram till ett grönområde på kyrkogårdens västra 

kortsida.  

Gångar och strukturer 

På kyrkogården finns ett symmetriskt utlagt gångsy-

stem med en central, bred mittgång från öster till 

väster. Förutom denna finns ytterligare gångar kring 

kyrkogårdens långsmala gravkvarter. Alla grusgångar 

och gravplatser är belagda med samma typ av ljus-

grått grus. Mittgången är förstärkt med stenmjöl för 

att få en hårdare yta och därmed bättre tillgänglighet. 

Belysning och servicestationer 

Utmed mittgångens norra sida står svartmålade 

stolplyktor vid gångens början, mitt och slut. Lyk-

torna har fyrsidiga lykthus med bärnstensfärgat 

strukturglas. 

I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en vatten-

post, korgar, kompost och en avfallstunna.  

I norr, mellan minneslunden och kvarter nr 3 finns 

ytterligare en vattenpost med vaser, kannor och en 

vagn att dra vattenkannor med.  

Grindarna i entrén till Västra Vemmerlövs kyrkogård Mur, grindar och del av parkeringsytan utmed kyrkogårdens västra kortsida.  
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 I en redskapsbod i det nordvästra hörnet av kyr-

kogården finns redskap och korgar samt en vatten-

post med kannor utanför bodens gavel. 
Innanför grinden i öster står en informationsskylt 
från församlingen och vid minneslunden en mindre 
skylt med specifik information om minneslunden. 
På den östra kortsidan, vid minneslunden och vid 
mittgångens slut finns tre olika sittplatser med var 
sin bänk. 

Parkeringsplatser 

Utmed Vemmerlövs byaväg finns en grusbelagd 

parkeringsyta med plats för ett halvdussin bilar.  

Byggnader 

I kyrkogårdens nordvästra hörn finns två mindre, 

brunmålade ekonomibyggnader. Båda har träfasader, 

en betonggrund och plåttak. Den större byggnaden 

har funktionen som redskapsbod och i den mindre 

finns ett förråd och två äldre utedass. 

Träd  

Träden på kyrkogården är koncentrerade till en 

grönyta längst i väster med en areal på ca 350 

kvadratmeter. Centralt står en mäktig bok med en 

diameter på nästan 80 cm i brösthöjd. De övriga 

träden är alla relativt unga. Här finns två träd av 

blodhägg och en av vardera; avenbok, rödbladig 

skogslönn och lind. Öster om redskapsbodarna i 

norr står också ett ungt och ett äldre körsbärsträd.  

På den sydöstra delen av kyrkogårdens parkering 

växer tre äldre hästkastanjer. De står utmed Vem-

merlövs byväg men förvaltas av församlingen.  

I den östra gränsen av minneslunden har en röd-

bladig hängbok nyligen planterats som ett sorgeträd. 

Häckar  

Merparten av gravplatserna omges av buxboms-

häckar. Höjden på dem varierar mellan 20 och 40 

cm. Häckarna är ungefär lika höga som de är breda. 

På åtta gravplatser finns häckar av tuja som är 50 cm 

höga och knappt lika breda. 

I den västra delen av minneslunden finns en 

stensatt sittplats med en 1,5 meter hög och tre meter 

bred, formklippt häck av idegran. En meterhög ide-

granshäck står utmed hela den östra kortsidan av 

den gräsyta som angränsar till minneslunden.  

Framför den norra muren står tre separata häckar 

av buxbom. De är 1,3 meter höga och tre meter 

breda. Alla tre är formklippta i mjukt avrundade 

former. 

Redskapsbod med vattenpost i kyrkogårdens nordvästra hörn.  På kyrkogårdens västra kortsida finns en grönyta med träd och buskar och en sittplats. 
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Kärleksört är ofta välbesökt av insekter, här är det honungsbin Krokus trivs i grusläggningen på en av gravplatserna 

Hosta till vänster och ormbunken träjon till höger. Kokardblomster har frösått sig i denna gravplats grusyta. Hortensia är en omtyckt växt på både denna och flera andra 

skånska kyrkogårdar.  
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Planteringar  
Direkt innanför kyrkogårdsmuren utmed både den 
norra och södra långsidan står en tät rad av cirka 
fem meter höga idegranar. Idegranarna är inklippta 
utmed insidan på upp till ca två meters höjd. Ovan-
för den nivån är de friväxande.  

På grönytan i kyrkogårdens västra del står föru-

tom träd även flera buskar. Här finns låga och täta 

buskar av lagerhägg, två uppstammade syrener, flera 

buskar av tuja, en idegran och en syrenbuddleja. 

Bakom redskapsbodarna i områdets norra del finns 

ett högt buskage av rönnsumak. Denna växt har en 

tendens att skicka ut rotskott och har spridit sig på 

det sättet kring bodarna.  

På insidan av den östra delen av muren står tre 

partier med täta buskage av lagerhägg. Här växer 

också lite högre buskar av ett par olika sorter av ol-

von.  

På flera av gravplatserna är vintergröna buskar av 

tuja, en eller idegran planterade i par på ömse sidor 

om gravvårdarna. De allra flesta är formklippta i 

runda eller pelarlika former. 

På ett flertal gravplatser växer olika sorter av 

blommande växter. På våren blommar julros, gull-

viva, krokus, balkansippa, vintergäck, narcisser, hya-

cint och snödroppe. Under sommaren röda och rosa 

rosor, hortensia, lavendel, praktklocka, murklocka, 

hosta, kokardblomma, ljung, liten såpnejlika och 

kärleksört. Av gröna perenna växter finns murgröna 

och ormbunken träjon. Bland tillfälliga sommar-

blommor fanns sommaren 2019 pelargon, tagetes, 

begonia och dahlior  

Naturlig flora 

Västra Vemmerlövs kyrkogård är välskött och består 

till stora delar av grusbelagda ytor. Därför är inslagen 

av vilda kärlväxter på kyrkogården begränsad. Fram-

förallt handlar det om blommande örter som har 

vandrat in på gräsytan i kyrkogårdens nordöstra del. 

Här finns en riklig förekomst av revfibbla, tu-

sensköna, röllika, ogräsmaskrosor och rosablom-

mande sparvnäva. När de blommar är de en mycket 

viktig resurs för insekter som kommer för att samla 

pollen och nektar. Det gäller både fjärilar, bin, hum-

lor och blomflugor. En variation av olika blommor 

gynnar fler arter av insekter eftersom flera av dem är 

specialanpassade till att söka föda på vissa typer av 

blommor.  

På kyrkogårdens trädstammar, murar och grav-

vårdar finns en annan form av växtliv, olika arter av 

mossor och lavar. Framförallt växer de på trädstam-

marna och på kalkrik sten. I Västra Vemmerlöv är 

det framförallt på den kalksten som täcker muren. 

Den mest anmärkningsvärda av lavarna är kyrko-

gårdslav. Den har en rik förekomst på en av hästkas-

tanjerna på parkeringen och växer också på kyrko-

gårdens stora bok. Kyrkogårdslaven har fått sitt 

namn eftersom den är en karaktärsart för kyrkogår-

dar och liknande miljöer. Den trivs i öppna, 

Gravplats med formklippta buskar av tuja och en om-

gärdning av buxbomshäckar. 

Idegranshäck och två sektioner av formklippta buxbomshäckar i den 

nordöstra delen av kyrkogården. 

Amiralfjäril på syrenbuddleja nära det stora körsbärs-

trädet i det nordvästra hörnet av kyrkogården.  
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soliga lägen, växer framförallt på lövträd och behö-

ver näring i form av damm från åkrar och grusytor.  

Djurliv 
Även om Västra Vemmerlövs kyrkogård är relativt 
liten finns en variation av livsmiljöer för olika typer 
av djur, stora som små. Det handlar både om vege-
tation som träd, häckar, blommande växter och 
vintergröna buskar och om skrymslen och vrår i 
murar och på gravplatser.  

Kyrkogården besöks av både häckande och 

övervintrande fåglar liksom av flyttfåglar under vår 

och höst. De kan också komma hit från närområdet 

för att hitta bomaterial eller något att äta. De vinter-

gröna buskar som finns på kyrkogården kan ge vär-

defullt skydd för både fåglar och andra djur under 

det kalla och blåsiga vinterhalvåret. Vid besök på 

kyrkogården i den här inventeringen noterades få-

gelarterna rödstjärt, koltrast, gråsparv, pilfink, sä-

desärla och ringduva.  

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på 
kyrkogårdar. Trädgårds- och parksnäcka kan man 
se gravstenarna där de glider runt och betar alger. 
Små däggdjur som fälthare, igelkott och mindre 
gnagare kan även dom göra ett besök på kyrkogår-
den.  

Både kyrkogårdens planterade och vilda blom-

mande växter innehåller nektar och pollen och be-

söks flitigt av pollinatörer som vildbin, tambin, 

blomflugor och fjärilar. Här ska man inte glömma 

betydelsen av blommande träd och buskar. På 

Vemmarlövs nya kyrkogård växer både lind, hästkas-

tanj, skogslönn, syren, olvon, buddleja, syren och 

lagerhägg. Efter blomning kan det också komma 

frukter och frön som blir föda åt både insekter, fåg-

lar och andra djur.  
 
 
 

Genom olika åtgärder och hänsyn kan man 
både vårda och utveckla kyrkogårdens vilda växt- 
och djurliv. Det är också en viktig del av kyrkogår-
dens upplevelsevärde för besökaren. En kyrkogård 
som sjuder av liv kan ge tröst i sorgen. 

  

Kyrkogårdslav på en av hästkastanjerna vid parkerings-

platsen. Här är den torr och olivgrön. I regn blir den istäl-

let lysande grön.  

På kyrkogårdens gräsytor finns det rikligt med blom-

mande växter. Här ser man blommande tusensköna och 

röllikans fjäderliknande blad.  

Blommande lavendel var välbesökt av rovfjärilar vid ett 

besök på kyrkogården i slutet av augusti 2019 
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Kvartersbeskrivning 
(Se karta på sidan 12) 

Kvarter 1 och 2 

Gravplatser  
Kvarter 1 och 2 utgör den långsmala, södra delen 
av kyrkogården. Kvarteren som består av var sin 
enkelrad av gravplatser ligger i rygg mot varandra. 
Kvarter 1 i söder och kvarter 2 i norr. Området de 
bildar omges helt av grusgångar. I kvarter 1 finns 
24 gravplatser varav 20 är lika stora och med 
samma långsmala form i nord-sydlig riktning. I 
kvarter 2 finns 14 gravplatser varav nio är kvadra-
tiska och dubbelt så stora som dem i kvarter 1. 
Gravvårdarna i de båda kvarteren står i rygg mot 
varandra. I kvarter 1 är vårdarna riktade med fram-
sidan mot norr och i kvarter 2 mot söder.  

På kvarterens respektive kortsidor ligger två 

gravplatser med vårdarna stående med ryggen riktad 

in mot kvarteren.  

Alla gravplatserna i de båda kvarteren är belagda 

med ett ljusgrått grus. Två av de större gravplatserna 

i kvarter 1 omges av stenramar varav den ena har en 

reling i brons och den andra ett gravstaket i svartmå-

lat järn. I övrigt omges alla de övriga gravplatserna i 

de båda kvarteren av häckar som antingen är av 

buxbom eller av tuja. På flera av de stora gravplat-

serna i kvarter 2 finns också raka eller bågformade 

infattningshäckar av buxbom som omger symmet-

riskt utlagda planteringsytor. På flera gravplatser, 

framförallt i kvarter 1, inramar låga stenramar plan-

teringsytor kring gravvårdarna.  

På ett tiotal gravplatser finns planteringar av vin-

tergröna buskar som är formklippta i runda eller 

pelarliknande former. De allra flesta står i par på 

ömse sidor om gravvårdarna eller i gravplatsens 

främre hörnor.  

I de båda kvarteren finns blomsterplanteringar 

på knappt hälften av alla gravplatser. Framförallt 

finns planteringarna i anslutning till gravvårdarna. På 

de stora gravplatserna finns även planteringsytor 

som inramas av buxbomshäckar utmed gravplatsens 

långsidor och/eller i dess hörn. Av de blommande 

växterna är kärleksört och olika sorter av röda och 

rosa rosor de mest förekommande. Det finns också 

enstaka planteringar av lavendel, hortensia, kokard-

blomster, mjölkklocka, hosta och ormbunken träjon. 

Gravvårdar 
I kvarter 1 har merparten av de stora gravplatserna 
påkostade gravvårdar, gravanordningar och plante-
ringar. Här finns en variation av högresta gravvår-

dar i blankpolerad diabas med guldtext, bautastens-
formade vårdar av granit, stenramar med gravstaket 
och låga, breda gravvårdar varav en har en anslu-
tande, hög stenram utmed gravplatsens bortre kort-
sida.  

I kvarter 2 är gravplatserna fler och gravvårdarna 

också något enklare och av mer varierande stilar än i 

kvarter 1. Svart, polerad diabas dominerar som 

material. Här finns också inslag av gravvårdar av 

ljusgrå eller röd granit. Några gravvårdar är låga och 

breda med raka eller svagt välvda krön. Andra är 

smala och höga har rundade eller brutna krön och är 

från en något tidigare del av 1900-talet än de övriga.  

Några gravplatser i de båda kvarteren är familje-

gravar varav flera har en koppling till lantbruket. 

  

Kvarter 1 till vänster och 2 till höger med gravvårdarna i rygg mot varandra. Fotot är taget från väster.  
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Kvarter 3 
Kvarteret som utgör den norra delen av kyrkogår-
den omfattar både ett parti av gravplatser i väster 
och kyrkogårdens minneslund direkt öster därom. I 
kvarteret ingår också en gräsyta på ca 240 m2 direkt 
öster om minneslunden. Denna yta är inte ian-
språktaget för gravsättning.  

Minneslund 

Kyrkogårdens minneslund består av en ca 240 m2 

stor gräsyta. På mitten av den västra kortsidan är en 

meditationsplats anlagd. Den består av en 5x5 meter 

stor grusyta som i den västra delen avgränsas av en 

150 cm hög och tre meter bred häck av idegran. 

Framför häcken står en vilobänk. På grusytans östra 

sida står en natursten som pryds av en skulpterad 

duva i brons och av citatet; ”Jordens oro viker för 

den frid som varar” från en dikt av J O Wallin. Tex-

ten är av monterade bronsbokstäver liksom årtalet 

”1994” en bit nedanför texten. Stenen omges av en 

cirkelformad plantering med julrosor och rosa rosor. 

Planteringen avgränsas mot grusläggningen och 

anslutande gräsyta av en cirkel av gatsten. På grus-

ytan står också en ljushållare av järnsmide med fem 

små lykthus för gravljus och hållare för blomvaser.  

Gravplatser 

I kvarteret finns totalt 37 gravplatser som genomgå-

ende är mindre än dem i kvarter 1 och 2. I den syd-

västra delen av kvarteret ligger två rader av totalt 21 

gravplatser varav de flesta ligger i rygg mot varandra. 

Raderna omges helt av grusgångar. Alla gravplatser 

är grustäckta och på alla utom två finns gravvårdar. 

Gravplatserna omges av buxbomshäckar förutom en 

gravplats som istället har häckar av tuja samt en som 

saknar omgärdning. På knappt hälften av gravplat-

serna avgränsar låga stenramar planteringsytor kring 

gravvårdarna. Buskar och blommande växter är be-

gränsade men här finns ändå inslag av rosor och 

enstaka planteringar av krypen, lagerhägg, hortensia, 

lavendel, kärleksört och vårljung.  

Mellan det tvåradiga partiet med gravplatser och 

en tät rad av höga buxbomsbuskar i norr ligger yt-

terligare 16 grustäckta gravplatser i grupper om fyra. 

Även dessa omges av buxbomshäckar. Alla är också 

grustäckta och omges av grusgångar förutom i norr. 

På endast två av dessa gravplatser finns gravvårdar. 

Gravvårdar 
Merparten av gravvårdarna i detta kvarter är låga, 
breda, framförallt av ljus granit och har raka eller 
svagt välvda krön. De är uppförda från 1940-talet 
och framåt. Dekorationerna är enkla, en strålande 
stjärna eller ett kors på krönets mitt. Här finns 
också ett par av kyrkogårdens äldsta gravvårdar 
från 1920-talets början. De är höga och smala 
gravvårdar av diabas, på socklar och med brutna 
krön som dekoreras av enkla kors.  

Minneslund med stenen vid meditationsplatsen. I bakgrunden ser man en 

nyplanterad, röd hängbok som står i minneslundens bortre gräns.  
  Gravplatserna i kvarter 3.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Västra Vemmerlövs nya kyrkogård har en relativt 

kort historia. Den är invigd under början av 1920-

talet och därmed knappt 100 år gammal. Däremot 

ingår den i en helhetsmiljö, Västra Vemmerlövs by, 

som har en historia som åtminstone sträcker sig till-

baka till tidig medeltid.  

Kyrkogården har varit i bruk sedan tiden för in-

vigningen i början av 1920-talet. Genom de hundra 

åren därefter och fram till idag har det varit en kon-

tinuerlig gravsättning på kyrkogården. Platsen har 

med minnet av de gravsatta en betydelse för både 

byns och socknens historia och därför ett lokalhi-

storiskt värde.  

Kyrkogården präglas en struktur av geometriskt 

utlagda grusgångar och grusbelagda, välkrattade 

gravplatser som omges av låga buxboms- och tuja-

häckar. Det är ett formspråk som präglar många 

skånska kyrkogårdar och som har sitt ursprung med 

början vid 1800-talets mitt. Kyrkogården omges 

också av en traditionellt utformad kyrkogårdsmur 

med järngrindar. På flera gravplatser finns plante-

ringar av formklippta vintergröna buskar i par, plan-

teringsramar av sten eller buxbom och en rik variat-

ion av blommande perenner. Jämfört med flera 

andra kyrkogårdar och begravningsplatser där sköt-

seln har förenklats genom att gravplatser har lagts 

om till gräs och omgärdningar och andra plantering-

ar tagits bort, har den ursprungliga strukturen beva-

rats i sin helhet på Västra Vemmerlövs nya kyrko-

gård. Sammantaget bidrar kyrkogårdens traditionella 

struktur och planteringar med både miljöskapande 

och arkitekturhistoriska värden.  

På kyrkogården finns en variation av gravvårdar 

och gravplatser från början av 1900-talet och framåt. 

Flera gravvårdar och gravanläggningar har en form-

givning som är tidstypisk och som därför kan till-

skrivas arkitekturhistoriska värden. 

Social- och samhällshistoriska värden 

Västra Vemmerlövs historia är kopplad till alla de 

människor som har levt i byn och i socknen. Vissa är 

representerade med påkostade gravplatser och grav-

vårdar som vittnar om personernas ställning i sam-

hället. Andra antyder berättelser om alltför tidig död 

och andra familjetragedier. Dessa gravplatser kan ha 

både personhistoriska och lokalhistoriska vär-

den. Andra gravvårdar har också en roll i berättelsen 

om socknen och dess historia. Inskriptioner med 

titlar som lantbrukare, hemmansägare och lantarbe-

tare berättar om jordbrukets betydelse i socknen och 

bidrar med samhällshistoriska värden. Det gör 

även titlar med koppling till socknens olika hantver-

kare som målaremästare och smedmästare liksom tjäns-

temän som stationsmästare och kyrkvaktmästare. Andra 

människor är inte lika synligt representerade. Ett 

exempel på detta är att det finns färre kvinnliga 

gravplatser och inskriptioner med kvinnliga yrkestit-

lar. Det kan berätta något om kvinnans ställning i 

samhället genom historien. Bakom titeln hustrun som 

är den vanligast förekommande kvinnliga titeln på 

kyrkogården kan det till exempel dölja sig många 

kvinnor med en betydelsefull roll som nyckelperson i 

driften av gårdar och hushåll. Även människor med 

lägre social ställning kan sakna representation. Grav-

vårdar med kvinnlig yrkestitel, kvinnliga gravplatser 

och titlar som lantarbetare och husägare kan därför ha 

socialhistoriska värden.  

Kyrkogården – en värdefull helhetsmiljö 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är 

värdefulla. Det är minst lika viktigt att uppmärk-

samma 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 kalkstensvård, 

rest under 1800-talet men kan även den tillskrivas 

värden. Man ska inte heller glömma att även de 

yngre gravvårdarna kommer att ha ett åldersvärde i 

en framtid och då berätta en historia om vår egen 

nutid. 

Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfal-

den av gravplatser- och vårdar bevaras för att kunna 

tydliggöra olika tiders samhällsstruktur och stilideal.  

I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

Västra Vemmerlövs nya kyrkogård. Viktigt att tänka 

på är att detta är ett urval. Alla gravplatser- och 

gravvårdar kan tillskrivas någon form av värde och 

bildar tillsammans den värdefulla helhetsmiljö som 

kyrkogården utgör.  
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Biologiska värden 
Västra Vemmerlöv, liksom övriga byar och gårdar i 
det öppna åkerlandskapet på Söderslätt har alla en 
betydelse för det vilda växt- och djurlivet. I byland-
skapet och även längre bakåt i tiden dominerade 
artrika naturtyper kopplade till mänsklig verksam-
het. Det mosaiklandskap med åkrar, ängar och na-
turbetesmarker som skildras på de gamla skifteskar-
torna finns inte längre. Djur och växter som froda-
des då är ovanliga idag men kan ändå ha överlevt i 
de naturmiljöer som finns kvar i byarna och i frag-

ment av permanent natur i landskapet runtomkring. 
Några av dem hittar sitt livsrum på kyrkogården. I 
bymiljön i Västra Vemmerlövs finns en variation av 
både planterad och vild vegetation. Utöver den 
gamla och nya kyrkogården i byn finns också vat-
tenmiljöer, träddungar och flera permanenta gräsy-
tor både i byn och i dess närhet. Där finns det för-
utsättningar 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 kan 
man kalla det nätverk av ekologiskt funktionella 
livsmiljöer där olika arter kan leva och ha utbyte av 
varandra. Där utgör den nya kyrkogården med sina 
permanenta gräsytor, träd, buskar och blommande 
växter en mycket viktig del.  

  

Västra Vemmerlövs by sett från öster. Den nya kyrkogården ligger strax till höger utanför bilden. Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Bildrättigheter: Lunds stift. 
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Kulturreliktväxter 

Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 

människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats 

extra. Det rör sig om arter som vi en gång har odlat och använt 

till husbehov.  

 

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

kirskål. Andra är betydligt ovanligare. Där de finns kvar skulle 

man kunna kalla dem 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 spad-

tag eller efter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, 

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 klosterkyrkogård. 
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Bevarande och underhåll  

Riktlinjer  
På kyrkogårdskartan till höger anges kyrkogårdens 
bedömda värdekategorier genom färgmarkeringar. 
Bedömningen ligger till grund för olika riktlinjer för 
vård och underhåll med syftet att bevara och ut-
veckla värdena. I bedömningen används två värde-
kategorier: ”Områden med höga kulturhistoriska 
värden” och ”Områden med stor betydelse för 
kyrkogårdens karaktär” där den första är den 
högsta värdekategorin. Största delen av Västra 
Vemmerlövs kyrkogård har bedömts omfattas av 
den högsta kategorin, markerad med orange på 
kartan här bredvid. Övriga delar, markerade i grönt, 
bedöms ha stor betydelse för kyrkogårdens karaktär 
men anses kunna tåla vissa förändringar. 

För utvecklade allmänna råd och riktlinjer vid 
skötsel av gravplatser, gravvårdar, växtlighet och 
andra anläggningar hänvisas till bilagan ”Rekom-
mendationer vid vård och underhåll” och för mer 
avancerade åtgärder till kvalificerad yrkeskunnig.  
 

Obs! 

Åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-

malt underhåll, till exempel omläggning eller 

avveckling av gångar, kvarter eller ersättande av 

växtmaterial såsom träd, buxbomshäckar och 

rygghäckar är tillståndspliktiga och kräver 

prövning hos Länsstyrelsen. Det gäller också 

flyttning eller borttagande av gravvårdar och 

andra gravanordningar. Vid osäkerhet om vad 

som gäller kontakta alltid Länsstyrelsen. Vård- 

och underhållsplanen kan fungera som ett pla-

neringsunderlag för tillståndsansökan i dessa 

fall.  

  

 

 Område med höga kulturhistoriska vär-

den  

Områden med höga kulturhistoriska värden är sär-

skilt känsliga för förändring. På Västra Vemmerlövs 

nya kyrkogård är det hela kvarter 1, 2 och den del av 

kvarter 3 som omfattar två rader av anlagda grav-

platser. Här finns den ursprungliga strukturen i både 

gravplatser, gravvårdar och växtlighet bevarad. Samt-

liga delar ska bevaras och underhållas utifrån föl-

jande riktlinjer:  

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av buxbomshäckar, 

stenramar, och gravstaket bevaras och under-

hålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och un-

derhålls med grus i samma färg. 

• Kyrkogårdens huvudgångar och yttre begräns-

ningar av murar och häckar bevaras och under-

hålls. 

• Gravvårdarna ska i första hand bevaras på sin 

ursprunglig plats. Gravvårdar som inte har ett 

kulturhistoriskt egenvärde kan användas som 

huvudsten vid ny gravsättning.  

• Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska beva-

ras på sin ursprungliga plats. Vårdarnas livslängd 

ska förlängas så långt det är möjligt.  

N 
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• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 

 

 Område med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

I området som har stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär gäller följande riktlinjer:  

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

yttre kringgärdning.  

• Kyrkogårdens gångar, häckar och yttre murar 

bevaras.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna.  

Växtlighet 

• Äldre växtsorter bör i första hand vårdas och få 

stå kvar på gravplatserna även sedan de har åter-

lämnats. Vid behov kan de flyttas och föryngras 

på annan plats på kyrkogården.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-

lighet på gravplatsen.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet som bux-

bomshäckar och äldre formklippta buskar beva-

ras och underhålls med regelbunden klipp-

ning/beskärning och ersätts i de fall behov upp-

står. 

• Eventuell ängsvegetation bör skötas enligt an-

visningar i bilagan Riktlinjer för vård och underhåll.  

 

Trädvård 

I trädvårdsplanen (bilaga 2) beskrivs kyrkogårdens 

trädbestånd närmare. I planen föreslås olika åtgärder 

och hänsyn med syftet att bevara och utveckla kyr-

kogårdens trädvärden.  

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 

under september till och med november månad. 

 

 

 

• Åtgärder som berör häckar och buskar kan utfö-

ras under större delen av året med undantag av 

perioden maj-juli som är fåglarnas huvudsakliga 

häckningstid.  

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

bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 

störs inte några igelkottar eller andra övervint-

rande djur.  

 
  

En nyvaken humledrottning behöver pollen och nektar och 

har uppsökt en blommande julros tidigt i mars.  

Två av kyrkogårdens formklippta buskar av tuja.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 

Följande förslag till åtgärder syftar till att bevara och 

utveckla kyrkogårdens karaktär med fokus på både 

kulturhistoriska och biologiska värden. Även till-

gänglighetsaspekter berörs. Ska större åtgärder ge-

nomföras kan det kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 

Kontakt med Länsstyrelsen bör alltid tas i plane-

ringsstadiet av sådana åtgärder som kan medföra 

förändringar. 

Här presenteras framförallt de konkreta åtgärds-

behov som har noterats vid framtagandet av denna 

plan. De är inte så många eller omfattande. Västra 

Vemmerlövs nya kyrkogård är mycket välskött. Här 

handlar det mer om att fortsätta på samma goda sätt.  

För allmänna skötselråd och riktlinjer när det gäl-

ler löpande underhåll av gravplatser, gravvårdar, 

andra anordningar, mark och vegetation liksom hän-

syn till växt- och djurlivet på kyrkogården hänvisas 

till bilagan ”Rekommendationer för vård och underhåll”.  

Tillgänglighet 

• En parkeringsplats för funktionshindrade bör 

markeras på parkeringsplatsen.  

Yttre begränsningar 

• Kyrkogårdsmuren är i bra skick. Omkalkning 

vid behov och regelbunden översyn av eventu-

ell sprickbildning. Kontakta sakkunnig vid be-

hov av större åtgärder. 

Grindar 

• Årlig översyn och rengöring från grönalger vid 

behov liksom rostskyddsbehandling och om-

målning 

• Rutinkontroll så att grindarna har god funktion. 

Vägar och gångar 

• Årlig översyn med påfyllning vid behov av grus 

och/eller stenmjöl med samma färgnyans som 

befintlig. Grusbeläggningen hålls bra packad 

för god framkomlighet. 

Gravplatser 

• Utbyte av döda partier i buxboms- och tuja-

häckar vid behov. Sticklingsförökning av bux-

bom förekommer redan på två av de gravplatser 

i kvarter 3 som inte är ianspråktagna.  

• Regelbunden översyn för att tidigt upptäcka 

eventuella svampangrepp på buxbom.  

Gravvårdar 

• Generellt bör stabiliteten på de stående gravvår-

darna kontrolleras regelbundet enligt standardi-

serade anvisningar från Centrala Gravvårds-

kommittén. 

Byggnader 

• Kyrkogårdens enda byggnader är två bodar i det 

nordvästra hörnet. Byggnaderna är äldre men 

funktionella. Löpande underhåll. Vid större åt-

gärder, kontakta sakkunnig. 

Planteringar 

• Vid inventeringen noterades inga uppenbara 
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens eller be-
gravningsplatsens nuvarande planteringar. Av-
snittet Förslag på planteringsväxter kan däremot 
gärna användas som inspiration till nya plante-
ringar, gärna på återlämnade gravplatser. 

Djurliv 

Vid inventeringen observerades inga påtagliga åt-

gärdsbehov, däremot finns det flera olika åtgärder 

som skulle kunna gynna både insekts- och fågellivet:  

• Fågelbad en av de mest tacksamma och enkla 

åtgärderna för fågellivet. Lämpliga platser är 

nära häcken på den öppna gräsytan längst i öster 

i kvarter 1. Ett annat är i anslutning till min-

neslunden. Det optimala fågelbadet ska helst 

vara grunt, gärna stort och helst stå minst 40 cm 

ovanför markytan. I närheten kan det gärna fin-

nas buskage eller andra sittmöjligheter där fåg-

larna kan vänta på sin tur eller vila och skaka av 

sig efter badet.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter 

är ett grundläggande behov för ett flertal insek-

ter. I dagens landskap är blommande växter en 

bristvara. Genom att välja planteringsväxter med 

rätt egenskaper kan man tillföra vacker och dof-

tande blomning, uppleva fjärilsfladder och göra 

en god insats för mångfalden. Många av de 

lämpliga växterna är både lättskötta och blom-

mar större delen av säsongen. Förslag på några 

finns på nästa sida.  

• Ängsskötsel är en åtgärd som kan tillföra vär-

den både för växt- och djurlivet. Genom att inte 

klippa gräsytor kan man släppa upp de blom-

mande växter som redan finns där. Ytan behö-

ver inte vara stor. Bara några kvadratmeter kan 

tillföra mycket. Klipps gräsytornas ytterkanter 

liksom genomkorsande gångar kan de ändå se 

skötta ut. Klippning med uppsamling görs mot 

slutet av växtsäsongen. Det är viktigt att gräsytor 

inte gödslas eftersom en mager och näringsfattig 

mark blir mer örtrik. 
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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 exempel-

vis gravfunkia, Hosta crispula.. 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid. 

Höstflox – Phlox paniculata, sorten ’Ingeborg från 

Nybro’ är från 1930-talet och är Grönt kulturarv®-

perenner. 

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 

törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-

hang. Finns i olika varianter, även som mindre träd. 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, inte en traditionell 

kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som marktäck-

are.  

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten 

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

rosa eller vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-

ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 

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 jor-

dar och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 

är en tehybrid och floribundarosen ’Else Poulsen’.  

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 

vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 

’Alba’ med vita blommor. Båda är marktäckare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växter som är rika på pollen och nektar är särskilt 

betydelsefulla för fjärilar, humlor, bin och blomflu-

gor. Alla dessa pollinatörer är till stor nytta för oss 

människor när de också besöker våra bärväxter och 

fruktträd. Utan pollinatörer - inga jordgubbar och 

äpplen!  

 

Här föreslås några lättskötta pollen- och nektarväx-

ter. De flesta är tåliga, doftar gott och blommar hela 

sommarsäsongen: 

 

• Lavendel – Lavandula angustifolia  

• Stäppsalvia – Salvia nemorosa 

• Isop – Hyssopus officinalis 

• Lammöron– Stachys byzantina (blommande sor-

ten) 

• Kantnepeta – Nepeta spp även kallad kattmynta, 

finns i flera olika varianter. 

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

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

höstvädd 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 olika sorter 
  

Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har funnits i odling i Sverige sedan före 1940. 

De har lång odlingstradition, och bra od-

lingsegenskaper. Sorterna har samlats in i 

Perennuppropet, ett landsomfattande projekt 

mellan 2003 och 2010 som drevs av Pro-

grammet för odlad mångfald, POM. Perenner 

registrerade som Grönt kulturarv® är ut-

valda att bevaras i den svenska genbanken.  

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

Hammarlövs församling har angett följande mål-

sättningar och framtida utvecklingsplaner för 

Västra Vemmerlövs nya kyrkogård: 

På Västra Vemmerlövs nya kyrkogård finns inget 

behov av nya begravningsplatser i nuläget. Utma-

ningen ligger i att allt fler gravplatser återlämnas. 

Att i större uträckning ta bort gravplatser, skulle 

medföra att en betydande del av kyrkogårdens kul-

turhistoriska värden går förlorade. Istället kan 

gravplatserna nyttjas inom dess nuvarande be-

gränsningar på andra sätt t.ex. genom plantering.  

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

 

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

 

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

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

 

• Förbättra tillgängligheten. Genom att 
ytterligare hårdgöra gångarna med stenmjöl 
och avsyna grindarna kan tillgängligheten 
på kyrkogården förbättras.
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   

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

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

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som 
kan inhämtas både från materiella och immateriella 

företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning. 

Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal 
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berät-
tar om lokalt betydelsefulla händelser.   

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket 
på kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter.  

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-
vårdar berättar om tidigare sociala villkor som 
klasstillhörighet och genus. 

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

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

Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  

Rödlistan: 
Rödlistan är en lista över hotade och nära hotade 
arter som sammanställs 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 

Här redovisas och värderas ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar. Viktigt att poängtera är att detta är ett urval. Några gravvårdar är 

unika och andra representerar flera med liknande utformning. Alla ingår de i den variation av gravvårdar och gravplatser av olika ålder, material och karaktär som 

finns på Västra Vemmerlövs nya kyrkogård. Alla kan de tillskrivas värden och ingår i det större sammanhang som skapar kyrkogårdens historia och karaktär. 

 

Se översiktskarta på sidan 41 

Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning 

Kv 1 nr 6 På gravplatsen finns tre gravvår-
dar av polerad diabas. Centralt 
står en ca 1,5 m hög gravvård på 
en låg sockel. Den består av en 
smal obelisk som står på ett 
kvadratiskt fundament där texten 
är inhuggen på framsidan. På 
ömse sidor om obelisken ligger 
två mindre, rektangulära gravvår-
dar, även dem med inhuggen text. 

På obelisk: 
OSKAR JÖNSSON 

* 1863 † 1927 
Hustrun ANNA 

* 1859 † 1937 
 

På liggande vård 1: 
OSKAR JÖNSSON 

* 7/9 1904 † 5/5 1974 
 

På liggande vård 2: 
ALMA JÖNSSON 

* 5/6 1889 † 25/12 1956 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av buxbomshäckar. Fram-
för gravvårdarna finns en ingärd-
ningshäck av buxbom som av-
gränsar en planteringsyta utmed 
hela kortsidan. På denna finns det 
enstaka planteringar av låga pe-
renna växter, bland annat alunrot.  

Obeliskformade gravvårdar användes 
framförallt under slutet av 1800-talet 
men då i ett betydligt större format än 
denna. Gravvården är unik på kyrko-
gården och har därför ett miljöskap-
ande värde. Den är relativt ovanlig för 
sin tid då den här typen av gravvårdar i 
regel upphörde att användas under 
1920-talet, den har därför ett arkitek-
turhistoriskt värde.  
 

Kv 1 nr 9 Gravvården är kvadratisk, grov-
huggen, av grå granit och står på 
en sockel av samma bergart och 
utförande. Större delen av grav-
vårdens framsida utgörs av en 
oval, polerad textplatta där texten 
är inhuggen. Textplattan omges 
av en skulpterad ram som överst 
pryds av ett kors.  

 
FAMILJEGRAV 

LANTB ALBIN PERSSON 
* 7/6 1885 † 28/12 1944 

HANS HUSTRU NÍLLA ERIKA 
FÖDD HERMANSSON *11/2 1876 

DERAS BARN 
FOLKE * 10/8 1917 
ANNA * 7/4 1931 

ALLA OMKOMNA GENOM DRUNK-
NING I ÅMOSSEN 

8 JANUARI 1931 
SV. PS. 221 V.3 

HERREN GAV OCH HERREN TOG 
 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av buxbomshäckar föru-
tom utmed den norra kortsidan 
som ligger mot en stenram på 
angränsande gravplats.  

Gravvårdens inskription berättar om 
en stor familjetragedi. Sjösystemet 
Åmossarna ligger två kilometer norr 
om Västra Vemmerlöv. Händelsen har 
därför en koppling till orten vilket ger 
gravvården ett lokalhistoriskt värde. 
Gravvården har med sitt skulpterade 
utförande även ett hantverksmässigt 
värde.  
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Kv 1 nr 11 Gravvården är stående, rektangu-
lär och av ett mindre format. Den 
är tillverkad av diabas och står på 
en låg sockel av grå granit. Grav-
vårdens nedre del täcks av en 
blankpolerad yta där texten är 
grunt inhuggen. På vårdens vink-
lade krön finns ett istället ett fin-
hugget fält med en upphöjd, pole-
rad dekoration av ett centralt kors 
omgivet av blomsterslingor.  

 
HUSÄGAREN 

HANS JÖNSSON 
* 2/10 1853 † 26/8 1936 
HSUTRUN KERSTIN 

* 23/1 1851 † 24/2 1937 
DOTTERN MARIA 

* 5/4 1883 † 13/6 1949 
VILA I FRID 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av häckar av buxbom föru-
tom på den norra kortsidan som 
istället utgörs av en hög stenram 
av diabas som står på angränsande 
gravplats. På ömse sidor om grav-
vården står låga buskar av rosa-
blommande hortensia. 

Titeln husägare stod förr för en 
ägare till ett hus på ofri grund. Det 
kunde till exempel vara ett gatuhus 
i en by varav det har funnits flera i 
Västra Vemmerlöv. Denna äldre 
titel ger gravvården ett samhälls-
historiskt värde. Gravvården i sig 
har en utformning som härstam-
mar från 1800-talets slut och är en 
av de få av en enklare typ på kyr-
kogården. Den har därför ett mil-
jöskapande värde.  

 Kv 1 nr 16 Gravvården, som omfattar hela 
gravplatsens kortsida, består av en 
central, hög huvudsten med rakt 
krön som på ömse sidor flankeras 
av två sektioner i stegvis fallande 
höjd. Hela anläggningen som är 
utförd i polerad diabas vilar på en 
låg, finhuggen sockel av samma 
bergart. Texten är inhuggen på 
huvudstenen som överst dekore-
ras av ett centralt kors.  

 
SMEDMÄSTAREN 
HANS JÖNSSON 

* 15/8 1888 † 12/7 1950 
GUNHILD HOLMBERG 
* 25/11 1906 † 13/7 1992 

 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av låga och täta häckar av 
tuja. Undantaget är gravplatsens 
kortsida som helt utgörs av grav-
vården. Framför denna finns en 
tom planteringsyta med jord som 
avgränsas mot grusläggningen av 
en låg och smal stenram.  

Gravvården är i en avskalad stil som 
närmast kan liknas vid art deco har ett 
arkitekturhistoriskt värde. Den äldre 
titeln smedmästare tillför också ett 
samhällshistoriskt värde. Eftersom 
gravvården är ensam i sitt slag på kyr-
kogården har den också ett miljös-
kapande värde.  

Kv 2 nr 6 På denna stora gravplats finns en 
gravanläggning som omfattar en 
hög stenram och en huvudsten i 
bautastensstil som är cirka två 
meter hög. Mellan sektionerna av 
stenramar står något högre pelare 
och på dem sitter en reling av 
brons. Hela anläggningen är till-
verkad av en något grovhuggen 
grå granit. På huvudstenen och på 
stenramen sitter texter över de 
gravsatta monterade med brons-
bokstäver. 

På huvudstenen: 
 

JANNE LARSSON 
*23/6 1894   †29/7 1976 

HUSTRUN 
ELLEN LARSSON 

*23/10 1903   †18/12 1953 
 

På stenramen öster om huvudstenen: 
 

BRITT-MARIT LARSSON 
*2/8 1919   †26/9 1925 

 

Gravplatsens yta är grusbelagd. 
Framför gravvården finns en plan-
teringsyta omgiven av buxboms-
häckar med utvidgade delar i hör-
nen. På motstående långsida finns 
planeringsytor avgränsade av bux-
bomshäckar i vardera hörnet. På 
varje del står låga, formklippta, 
runda buskar. På ömse sidor om 
huvudstenen står pelarformade, 
formklippta tujor och på östra 
sidan står ytterligare en pelarfor-
mad tuja av större format. 

Detta är en av kyrkogårdens stora och 
påkostade gravplatser samt en av två 
med stenram och gravstaket. Gravvår-
dens karaktär av bautasten är typisk för 
1900-talets början och hela anlägg-
ningen med vården och stenramen har 
ett arkitekturhistoriskt värde. Grav-
platsens buxbomsomgärdade och 
symmetriskt utlagda planteringsytor 
med buskplanteringar bidrar till att ge 
gravplatsen ett miljöskapande värde. 
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Kv 2 nr 10 Utmed gravplatsens bortre sida 
står två gravvårdar bredvid 
varandra. De är båda i samma stil 
och utförande förutom att den 
östra något bredare än den västra. 
Båda är höga, av blankpolerad 
diabas, har ett svagt välvt och 
något profilerat krön samt står på 
en sockel av samma bergart. Tex-
ten på båda gravvårdarna är för-
sänkt och förgylld.  

 
På den östra vården: 

 
Hemmansägaren 

Manfred Malmqvist 
* 31/2 1878 † 14/1 1939 

Hedvig Persson 
* 2271 1905 † 19/6 1994 

Erik M Persson 
* 5/5 1906 † 31/3 2002 

 
På den västra vården: 

 
Lantbrukaren 
Ola Nilsson 

* 29/11 1867 † 9/1 1940 
Hustrun 

Elna Nilsson 
* 12/4 † 3/5 1936 

 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av buxbomshäckar. Un-
dantaget är den östra sidan som 
angränsar mot en gravplats med 
stenram och gravstaket. Från 
gravplatsens entré leder en gång 
av stenplattor fram till gravvår-
darna. Där avgränsar en bux-
bomshäck en avlång planterings-
yta framför gravvårdarna. Här 
växer rosor, kärleksört och en 
friväxande, låg och vintergrön 
buske i varje ände. På ömse sidor 
om gångens mittdel står tujor som 
är formklippta i en låg, rund lins-
form. I hörnen på ömse sidor om 
ingången finns bågformade bux-
bomshäckar som omger plante-
ringsytor med låga buskar av ro-
sablommande hortensior.  
 
 

Gravplatsen representerar en av flera 
stora gravplatser med påkostade grav-
vårdar och välskötta planteringar. De 
bidrar alla till kyrkogårdens karaktär.  
Gravplatsen och gravvårdarna har med 
sitt uttryck ett miljöskapande värde. 
Gravvårdarna har med de förekom-
mande titlarna med koppling till lant-
bruket och till den goda jorden ett 
lokalhistoriskt värde.  

Kv3 nr 8 Gravvården är hög, smal och av 
en typ som var vanlig från 1800-
talets slut till en bit in på 1900-
talet. Livstenen som är av diabas 
har en polerad framsida och ett 
brutet krön med dekoration av ett 
kors. Texten är inhuggen. Livste-
nen står på en dubbel sockel som 
består av en högre del av diabas 
och en lägre av ljusgrå granit.  

 
HUSÄGARE 

HANS MÖLLER 
* 10/8 1851 † 221/2 1935 

HUSTRUN 
JOHANNA MÖLLER 
* 17/4 1851 † 6/6 1923 

Ps. 450 8. V. 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omges av buxbomshäckar. Mot 
den anslutande gravplatsen i väs-
ter finns två större öppningar i 
häcken.  

Gravvården är utvald eftersom den har 
vad som verkar vara kyrkogårdens 
äldsta gravsättning från 1923. Den har 

därför ett lokalhistoriskt värde. Ti-
teln husägare stod förr för en ägare 
till ett hus på ofri grund. Det kunde 
till exempel vara ett gatuhus i en by 
varav det har funnits flera i Västra 
Vemmerlöv. Denna äldre titel ger 
därför gravvården ett samhällshi-
storiskt värde. 
 
 
 



 

36 |Västra Vemmerlövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 

Kv 3 nr 14 Gravvården är låg, bred och har 
ett rakt krön. Både livsten och 
sockel är av polerad, ljusgrå gra-
nit. Stenen dekoreras överst av en 
femuddig, strålande stjärna. Både 
dekoration och text på gravvår-
den är av brons i upphöjd relief. 
I grusläggningen framför gravvår-
den ligger en mindre gravvård 
rektangulär av polerad mörkgrå 
granit, även den har text av brons 
påmonterad. 

 
MÅLARMÄSTAREN 
GUSTAV PERSSON 

* 19.2.1890 † 23.5.1966 
HUSTRUN 

SIGNE PERSSON 
* 2.5 1894 † 9.12.1957 

SÖMMERSKAN 
* 2.1.1860 † 21.9.1929 

 
Liggande vård: 

NILS WEMRYD 
 

Gravplatsen är grusbelagd föru-
tom på en planteringsyta med 
öppen jord som är avgränsad av 
en låg stenram utmed gravplatsens 
hela bortre långsida. På plante-
ringsytan växer rosa rosor och en 
rosablommande buske av horten-
sia. Hela gravplatsen omges av 
buxbomshäckar undantaget en 
mindre ingång mitt på den främre 
långsidan.  

Gravvården är den enda på kyrkogår-
den som representerar en kvinna med 
sin yrkestitel, den har därför ett sam-
hällshistoriskt värde.  

Kv3 nr 15 Gravvården är låg och bred och 
av polerad rödgrå granit med en 
sockel av en finhuggen ljusgrå 
granit. Livstenen har ett svagt 
välvt krön som dekoreras av en 
strålande, femuddig stjärna i 
brons. Även texten är av monte-
rad brons på stenen. På ömse 
sidor dekoreras stenen av stående, 
brinnande facklor som är utförda 
i polerad, låg relief mot en fin-
huggen bakgrund.  

 
VAGNMAKAREN 
NILS ÖSTERLIND 

* 20.1 1876 † 29.5 1949 
HUSTRUN 

ANNA LISA 
* 25.9 1880 † 1.4 1974 

 

Gravplatsen är grusbelagd och 
omgiven av buxbomshäckar.  

Gravvården som är tidstypisk för peri-
oden 1930-1950, låg och bred med en 
symmetrisk dekor. Den har därför ett 
arkitekturhistoriskt värde. Titeln 
vagnmakare är kopplat till ett utgånget, 
men förr vanligt hantverksyrke vilket 
tillför ett samhällshistoriskt värde. 
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Kvarter 1, gravplats nummer 9. 

Kvarter 1, gravplats nummer 11. 
Kvarter 1, gravplats nummer 6. 
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Kvarter 1, gravplats nummer 16.  

Kvarter 2, gravplats nummer 6.   Kvarter 3, gravplats nummer 8 
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Kvarter 2, gravplats nummer 10.  
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Kvarter 3, gravplats nummer 14 Kvarter 3, gravplats nummer 15 
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Karta över Västra Vemmerlövs nya kyrkogård med urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar markerade i orange.  

Kvartersnummer och gravplatsnummer visas på respektive utvald gravplats. Redigerad originalkarta från Hammarlövs församling.  
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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 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, 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 


