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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Maglarps nya kyrko-

gård är producerad av Regionmuseet i Skåne på upp-

drag av Hammarlövs församling. Inventeringen av kyr-

kogården genomfördes under 2019 med påföljande 

rapportskrivning under 2020. Inventering och rapport-

skrivning har utförts av antikvarierna Karin Hernborg. 
Kyrkogården skyddas enligt kulturmiljöla-

gens 4:e kapitel som kyrkogård invigd före 1940. 
Vård- och underhållsplanen har utformats i enlighet 
med kulturmiljölagen och de föreskrifter som finns 
för 4:e kapitlet: Till grund för planen ligger också råd 
och riktlinjer från Lunds stift och Länsstyrelsen 
Skåne om vård- och underhållsplaners omfattning 
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  Maglarps nya kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Maglarp 16:5 

Socken  Maglarps socken 

Kommun  Trelleborgs kommun 

Fastighetsförvaltare Hammarlövs församling 

Areal  7410 m² 

 

Maglarps nya kyrkogård har totalt 150 gravplatser varav 54 utan gravrättsavtal.  

 

Trelleborgs kommun markerad i gult och Maglarps 

socken i grönt. 
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 

där kyrkogårdens historia och dess nuvarande upp-

byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 

och litteraturstudier samt annan tillgänglig litteratur, 

kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 

kyrkogården omfattar Maglarps nya kyrkogård. Där 

har gångsystem, gravkvarter, gravplatser, gravvårdar 

och byggnader samt växt- och djurliv inventerats och 

beskrivits. I vårdplanen ingår även en karaktärisering 

av värden.  

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de fy-

siska anläggningarna utgör underlag till en beskriv-

ning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Utifrån 

kunskapsdelen med historik, nulägesbeskrivning samt 

värdebeskrivningen har vårdkrav till följd av kyrko-

gårdens kulturhistoriska värden formulerats. Vård- 

och underhållsplanen redogör också för aktuella åt-

gärdsbehov. 

 

Andra verktyg och dokument  

En trädvårdsplanen för Maglarps nya kyrkogård är 

framtagen av antikvarie Karin Hernborg i samarbete 

med arborist från SveArb AB.  

 

  

Maglarps nya kyrkogård ligger en kilometer sydväst om den gamla medeltidskyrkan, helt omgiven av öppen åkermark. 
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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 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 

 

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 

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 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.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

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 jordbruks-

mark. I Beskrivning och vägledning om biotopen 

allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om om-

rådesskydd 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. Så är fallet både på Maglarps nya kyr-

kogård. Om man planerar åtgärder som påverkar 

sådana särskilt skyddsvärda träd och som riskerar 

att väsentligt ändra naturmiljön ska den som 

planerar åtgärden lämna in en anmälan om sam-

råd 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 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Maglarps socken är belägen på Söderslätt. Socknen 

ligger i den mellersta delen av Skytts härad och i den 

västra utkanten av Trelleborgs kommun. Landskapet 

är öppet och utgörs av en storskalig och flack fullå-

kersbygd med spridda gårdar. Klimatet är milt, det är 

nära till havet och jordarna är bördiga och lättodlade. 

Landskapet har tidigt befolkats av människor, alltse-

dan de första renjägarna vandrade in efter inlandsi-

sens avsmältning för ca 12 000 år sedan. I närområdet 

finns ett flertal fornlämningar. Kring Bodarp, Ham-

marlöv och Skegrie finns en koncentration av väl syn-

liga megalitgravar som exempelvis långdösar och 

gånggrifter från yngre stenåldern. I landskapet kring 

Maglarp består de kända fornlämningarna framförallt 

av förmodade boplatser från stenåldern. Här har man 

hittat flintavslag från redskapstillverkning och även 

keramikskärvor och färdiga flintredskap.  

Under vikingatid (800-1050 f  kr) ökade befolk-

ningen i Skåne. Framförallt berodde det på förbätt-

ringar inom jordbruket. Det medförde en omfattande 

bybildning kring 1000-talet och framåt. Vid samma 

tid infördes kristendomen och sockenorganisationen 

med sockenkyrkor utvecklades alltmer. De små sock-

narna på Söderslätt ligger tätt. Här kunde många leva 

av den goda jorden. Bynamn med efterleden –torp, 

som i Maglarps fall utvecklats till –arp, anses härröra 

från denna tid. Bynamnet Maglarp förekommer 

första gången i skrift år 1334 då det skrivs 

Maklaethorp. Betydelsen anser vara ”stort nybygge” 

med ursprung från forndanskans mikil (stor) och 

thorp (nybygge). Enligt en karta från storskiftet av 

byn år 1770-74 fanns det vid den tiden 28 gårdar och 

ca 20 gatuhus i byn. Husen låg tätt samlade utmed by-

gatan med kyrkan centralt i byn. Efter enskiftet som 

genomfördes 1811 flyttades de flesta gårdarna ut till 

sina respektive tilldelade ägor. Den gamla bytomten 

med gräns enligt storskifteskartan från 1811 är regi-

strerad som fornlämning. 

Drygt en kilometer åt sydväst från Maglarps nya 

kyrkogård ligger det gamla fiskeläget Skåre som an-

tagligen var i bruk redan under medeltiden. Här finns 

också Skåre skansar, en försvarsanläggning bestående 

av en vall med fyra utskjutande bastioner. Runt skan-

sarnas yttersidor mot havet löper rester av vallgravar. 

Anläggningen började troligen uppföras på 1600-talet 

och byggdes ut ytterligare under 1700-talet. Under 

andra världskriget anlades bunkrar kring skansarna.  

 
  

De blå- och rödmarkerade ytorna i kartbilden visar kända kultur- och fornlämningar, källa: Fornsök, Riksantikvarieäm-

betet. Läget för Maglarps nya kyrkogård ligger inom den svarta cirkeln.  
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Maglarps gamla kyrka  

Maglarps gamla kyrka som ligger ca en kilometer 

nordöst om den nya kyrkogården är en av Skånes 

äldsta tegelkyrkor. Den är troligen uppförd vid 1200-

talets början. Vid restaureringsarbeten på 1970-talet 

konstaterades att tegelkyrkan kan ha haft en föregång-

are av trä. Tegelkyrkan består av absid, kor och lång-

hus samt ett brett västtorn.  

Maglarps nya kyrka byggs och rivs 

Under 1870-talet ansågs Maglarps kyrka vara alltför 

trång för socknens växande befolkning, dessutom var 

den i dåligt skick. Ett förslag med ritningar över en ny 

kyrka upprättades och omarbetades. Byggnationen 

ansågs dock bli alltför kostsam. Det fanns även oenig-

het i församlingen om den nya kyrkans placering ef-

tersom den gamla kyrkan av vissa ansågs ligga alltför 

ocentralt efter enskiftets utflyttning av gårdar från 

byn. Vid 1900-talets början tog man fram nya rit-

ningar och kom till slut överens om en placering av 

den nya kyrkan. Den skulle ligga en kilometer åt syd-

väst från byn, halvvägs ner till havet.  

Kyrkan ritades av arkitekt Harald Boklund i en ny-

gotisk stil med romanska inslag. Byggandet påbörja-

des år 1907 och färdigställdes år 1909. Invigningen 

hölls den 18:e juli samma år. Kyrkan uppfördes med 

fasader i rött tegel och med taket belagt med skiffer. 

Tornet i väster hade en spetsig tornspira. Fasaden 

hade nygotiska element som spetsiga prydnadsgavlar 

på långhuset, strävpelare och gjutjärnsfönster. 

Redan under 1930-talet pågick nya diskussioner 

där man ifrågasatte församlingens behov av två kyr-

kor. Under andra världskriget började den gamla kyr-

kan återigen användas eftersom bränslebristen gjorde 

att den gamla kyrkobyggnaden var billigare att värma 

upp. År 1966 inkommer Hammarlövs församling 

med en ansökan om rivning av den nya kyrkan till 

länsstyrelsen och år 1971 återinvigdes den gamla kyr-

kan och togs åter i bruk. År 1976 hölls den sista ordi-

narie gudstjänsten i den nya kyrkan och 1996 beslu-

tade församlingen att aktivt driva frågan om rivning. 

Det kom sedan att dröja till år 2007 innan rivningen 

genomfördes.  

Kyrkogårdens historik 

Maglarps nya kyrkogård anlades samtidigt med upp-

förandet av kyrkan. Mark för ändamålet hade då 

köpts in av lantbrukaren Truls Jönsson från hans 

egendomar Maglarp nr 6,7 och 16. Kyrkan och kyr-

kogården invigdes år 1909. Strax därefter genomför-

des den första gravsättningen. Denna första grav och 

Handling från avstyckning och försäljning av mark till den 

nya kyrkogården och kyrkan år 1906, källa: Lantmäteriet. 

Maglarps nya kyrka; foto från 2005. Källa: Kulturmiljöbild, 

Riksantikvarieämbetet. 
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gravvård finns kvar i det nordöstra hörnet av kyrko-

gården. Truls Jönsson lät bekosta gravvården. På 

denna står det att läsa:  

”Drängen Anders Ohlsson 30/12 1857 – 16/7 1909 Detta 

är det första lik som är begraft på denna kyrkogård. Monument 

är skänkt af  Lantbrukaren Truls Jönsson i Maglarp” 

På foton från kyrkogården från år 1929 och 1934 

ser man att vissa delar fortfarande var grästäckta. 

Området kring kyrkan var däremot grusbelagt på 

samma sätt som kring grunden idag. Kring grusytan 

stod en rad av dekorativa planteringar av uppstam-

made buskar. Det är dock svårt att på fotot avgöra 

vilken typ av buske det var. På fotografierna kan man 

också se början av strukturer på övriga delar av kyr-

kogården. I det nordöstra hörnet fanns flera jordytor 

omgivna av låga häckar av liguster eller buxbom. På 

fotografierna syns även planteringar av buskrosor. 

Man ser också det järnstaket på stensockel som finns 

kvar idag. Däremot var inte bokhäcken planterad än. 

Precis innanför staketet ser man också de lindar som 

då var nyplanterade och som står kvar, idag i betydligt 

större format.  
Sedan 30-talet har kyrkogården utvecklats. 

Det har tillkommit fler grusbelagda gångar och grav-
platser med buxbomsomgärdningar efterhand som 
gravplatser har tagits i anspråk. En stor och drama-
tisk förändring var förstås rivningen av kyrkan. Kyr-
kans grund av granitblock ligger kvar vilket åskåd-
liggör kyrkans grundform. På grunden finns en slät 
beläggning av grus och betongplattor och vid plat-
sen för koret står ett stort träkors. 

  

Foto från en ceremoni år 1934, bland annat med kransnedläggning vid den första graven i kyr-

kogårdens nordöstra hörn. Källa: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

Foto från samma tillfälle som på det till vänster. Här ser man att det fortfarande fanns 

gräs på ytor som ännu inte tagits i anspråk för gravsättning.  
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Kyrkan och kyrkogården sedd från nordöst. I förgrunden står en av lindarna i trädkransen. Foto 

från 1929, Trelleborgs museum.  

Foto från 1934, kyrkogårdens nordöstra del. Trädkransens lindar i bakgrunden. 

Källa: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet. 

Tal och kransnedläggning, 1934. Kyrkogårdens östra del. Källa: Kulturmiljöbild, 

Riksantikvarieämbetet. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Kyrkogårdskarta från Hammarlövs församling. Buxbomshäckar kring gravplatser i grönt, stenramar i blått, gravvårdar i svart och buskar, häck och träd i mörkgrönt.  

 

N 
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Omgivningar 

Maglarps nya kyrkogård ligger en kilometer åt sydväst 

från Maglarps by och den gamla kyrkan. Den är helt 

omgiven av ett öppet och intensivt odlat åkerland-

skap, undantaget ett helt nybyggt bostadshus på en 

tomt direkt söder om kyrkogården. Runtom i land-

skapet finns en glest spridd gårdsbebyggelse och fri-

liggande bostadshus. Vyerna är vidsträckta och vin-

darna blåser fritt över de öppna åkrarna. Bara 500 me-

ter österut ligger naturreservatet Maglarps sandtag, 

och från kyrkogården är det bara en kilometer ner till 

havsstranden i söder. Förutom trädkransen kring kyr-

kogården och flera vårdträd vid gårdar och annan be-

byggelse är det mycket glest med träd- och buskvege-

tation i åkerlandskapet. 

Kyrkogårdens yttre avgränsning 

Kyrkogården omgärdas av en ca 180 cm hög bok-

häck. Direkt innanför häcken står kyrkogårdens ur-

sprungliga gjutjärnsstaket, monterat på en stensockel 

av granit. Staketet består av liggande och stående 

smäckra ribbor i två nivåer. De bildar ett mönster av 

rektangulära, stående rutor. Varje stående ribba avslu-

tas i toppen av ett litet kors. Större delen av staketet 

är rostangripet och mer eller mindre invuxet i häcken. 

Häcken och staketet löper parallellt kring hela kyrko-

gården förutom vid församlingshemmets trädgård. 

Där finns det en öppning mot kyrkogården utmed 

trädgårdens östra kortsida. Utmed den södra lång-

sidan av trädgården står ett lågt trästaket på insidan av 

häcken. 

Grindar 

På kyrkogården finns två ingångar. Båda har grindar 

från tiden för kyrkogårdens uppförande. I huvuden-

trén på kyrkogårdens västra kortsida grinden finns en 

grindkonstruktion som är fem meter bred, gjord i 

gjutjärn och målad i svart (se foto sid 12). I mitten 

finns en hög dubbelgrind för som flankeras av två 

lägre enkelgrindar. Precis som kyrkogårdens omgi-

vande gjutjärnsstaket består grinden av tätt stående, 

smala ribbor som avslutas uppåt av dekorativa kors. 

Det finns totalt fyra grindstolpar. De är formade som 

smala kolonner placerade på piedestaler. De två in-

nersta stolparna är något högre och kröns av var sin 

klotlampa. De två yttersta stolparna dekoreras överst 

av var sitt kors.  

Kyrkogårdens omgivande bokhäck och trädkrans som det ser ut 

utmed landsvägen i norr. 
Nära det nordöstra hörnet finns en mindre grind i 

en öppning i häcken utmed landsvägen.  

Från huvudentrens grind finns en bred stensatt gång fram till 

kyrkogrunden som ligger mitt på kyrkogården.  
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Längst i öster på den norra långsidan sitter en 
mindre enkelgrind i en öppning i häcken. Den har 
ett liknande utförande som den stora entrégrinden. 

Gångar och strukturer 

På hela kyrkogården finns ett symmetriskt utlagt 

gångsystem. Från huvudentrén i väster leder en bred 

gång av kvadratiska betongplattor mot kyrkogrun-

den. Gången fortsätter upp på grunden där plattlägg-

ningen täcker en sammanhängande yta på den östra 

delen där ett kors är uppfört. Kyrkogrunden omges 

av en sammanhängande grusyta som ansluter till det 

system av grusgångar som omger de olika kvarteren. 

Gångarna ramar in gravkvarteren och löper också 

hela vägen utmed kyrkogårdens yttersidor. Mellan de 

yttre grusgångarna och kyrkogårdens omgivande 

häck finns två till fem meter breda och långsmala 

gräsytor. Undantaget är den västra kortsidan där det 

istället för gräsytor ligger flera gravplatser.  

Belysning 

På huvudingångens två högsta grindstolpar finns lam-

por i form av runda ljusglober i klarglas. I övrigt sak-

nas belysning på kyrkogården. 

Service  

Inne på kyrkogården, direkt söder om huvudentrén, 

finns sopkärl, en ställning med trädgårdsverktyg och 

vattenkannor. I det sydvästra hörnet av kyrkogården, 

finns kyrkogårdens vattenpost, skottkärror och ett 

betongtråg för trädgårdsavfall som ligger inne på det 

gamla församlingshemmets tomt.  

Vid huvudentrén finns både en skylt med inform-

ation om verksamhet i församlingen och en annan 

som visar foton från rivningen av kyrkan.  

Strax till vänster innanför grinden står en vilobänk 

och på ömse sidor om mittgången ytterligare två bän-

kar samt ett par blomkrukor.  

Parkeringsplatser 

Direkt utanför kyrkogårdens västra kortsida finns en 

grusplan med plats för 10-15 personbilar. I söder an-

sluter grusytan ända fram till garageporten och in-

gången till ekonomibyggnaden.. 

Byggnader 

Direkt söder om parkeringen ligger det gamla för-

samlingshemmet. Idag används det som ekonomi-

byggnad med förråd i det gamla garaget och rastut-

rymmen för kyrkogårdens personal i huset. Huset är 

i en nygotisk stil likt den tidigare kyrkan. Det har fa-

sader i rött tegel med dekorativa detaljer av vitglaserat 

tegel. Huset har ett brant och brutet sadeltak i rött te-

gel. På den norra sidan finns en spetsbågsformad ga-

rageport av brunmålat trä med svarta beslag. Över hu-

sets övriga dörrar och fönster finns utskjutande och 

Grusgångar och gräsytor. Foto taget mot väster från kyrkogårdens sydöstra hörn. Parkering med informationsskyltar utanför kyrkogårdens västra kortsida.  
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bågformade tegelgesimser. Ytterdörren på den norra 

sidan är i oljad teak medan alla fönster och en dörr på 

baksidan i söder är vitmålade. 

På husets södra sida finns en mindre trädgård med 

en gräsmatta, ett äppleträd och en smal rabatt utmed 

huset. I vinkel mot ekonomibyggnaden ligger här 

också en enkel förrådsbyggnad. Även denna är upp-

förd i rött tegel och har ett rött tegeltak och brunmå-

lade trädörrar och fönster.  

Träd  

Kring hela kyrkogården står den ursprungliga träd-

krans av lindar som planterades i samband med upp-

förandet av kyrkan. Undantaget är en lucka på den 

östra kortsidan efter en lind som behövt avverkas på 

grund av ett angrepp av svampen stubbdyna. Idag är 

lindarna mer än 100 år gamla och har vuxit sig höga 

och grova. Två av dem har en diameter på över en 

meter i brösthöjd. Flera andra är på god väg att uppnå 

samma dimensioner. En lind står också norr om eko-

nomibyggnaden och på ömse sidor om den breda 

gången mot kyrkogrunden står ytterligare två lindar. 

Dessa tre är alla av samma ålder och dimensioner som 

lindarna i trädkransen. Totalt växer det 36 ståtliga lin-

dar på Maglarps nya kyrkogård.  

I den norra delen av parkeringen står en äldre 

hästkastanj. Utöver den lind som redan nämnts växer 

det sju bokar av något olika grovlek och ålder vid eko-

nomibyggnaden. Sex av dem står i en rad utmed Mag-

larps nya kyrkväg i väster. Alla lindarna på kyrkogår-

den liksom hästkastanjen vid parkeringen ingår i en 

länsomfattande inventering av särskilt skyddsvärda 

träd som Länsstyrelsen genomförde under 2009.  

 

Häckar  

Hela kyrkogården omges av en knappt 180 cm hög 

häck av bok. Undantaget är en öppning i häcken på 

några meters bredd mot trädgården på ekonomibygg-

nadens södra sida. På ett par mindre ställen finns döda 

partier i häcken. Annars är den välväxt och tät och ger 

kyrkogårdens besökare lä mot vindarna över slätten.  

Kring merparten av kyrkogårdens gravplatser 

växer låga och välklippta buxbomshäckar. På flera 

gravplatser finns också häckar av buxbom kring plan-

teringsytor. På en gravplats i kyrkogårdens nordöstra 

hörn finns istället för buxbom låga häckar av tuja och 

gamander. På en större gravplats i kvarter 5 står en 

meterhög häck av idegran mellan två låga buxboms-

häckar utmed gravplatsens bortre långsida.  

Parkeringens grusplan ansluter i söder till det gamla församlingshemmet.  På kyrkogårdens sydvästra sida finns grusupplag, kannor, vattenpost och redskap.  
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Planteringar  

På Maglarps kyrkogård har en stor andel av gravplat-

serna planteringar av vintergröna buskar. Vanligast är 

idegran, tuja och ädelcypress men här finns också in-

slag av ädelgran, en och lagerhägg. De flesta buskarna 

står i par på ömse sidor om gravvårdarna eller är på 

andra sätt symmetriskt planterade på gravplatserna. 

Flera av dem är formklippta i rundade eller pelarfor-

mer, andra är friväxande. På ett par gravplatser finns 

planteringar ädelgran eller idegran som vuxit sig stora 

och börjar anta trädliknande dimensioner.   

På ömse sidor om den breda entrégången finns 

klippta gräsytor. På den södra ytan växer ett samman-

satt buskage av schersmin, syren och forsythia. Mellan 

garageporten och ingången till ekonomibyggnaden 

står en formklippt buske av oxbär. På gräsmattan ut-

anför huset växer även gullregn, syren och buxbom.   

På gravplatserna finns en delvis rik och varierad 

plantering av blommande växter. Bland de vedartade 

växterna finns rosor, hortensia, ölandstok, buskros-

ling, benved, lavendel, spirea och vintergröna. Av de 

örtartade perennerna tillhör hosta och kärleksört de 

vanligaste. Här finns också julros, bergenia, lamm-

öron, akleja, praktklätt, silverarv, stäppsalvia, prakt-

lysing, aster, prästkrage och trädgårdsnejlika. Av vår-

blommande växter noterades våren 2020 krokus, nar-

cisser, rysk blåstjärna, vårstjärna, tulpaner, liljekonvalj, 

snöklocka och snödroppar. Av sommarblommor 

fanns både pelargon, penséer, begonia och tagetes 

sommaren 2019. 

Vitblommande isop, här välbesökt av humlor.  

Julrosen blommar framförallt under tidig vår.  

Frodiga busk- och rosplanteringar på en av gravplatserna i kvarter 11.  
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Vilda växter 

På kyrkogårdens klippta gräsytor finns några inslag av 

blommande och självsådda växter som prästkrage, tu-

sensköna, ogräsmaskros, röllika, fältveronika, och rot-

fibbla. När de får möjlighet att blomma är de en viktig 

pollen- och nektarkälla för olika insekter. Men när det 

gäller vild vegetation är förutsättningarna allra bäst 

för mossor och lavar. Kyrkogårdens träd liksom den 

förra kyrkans grundmurar, kyrkogårdens byggnader, 

gravvårdar och steninramningar bidrar alla med en rik 

variation av olika strukturer där mossor och lavar kan 

växa. Kalkrika underlag är särskilt betydelsefulla lik-

som de äldre lövträden.   

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika typer av djur, stora som små. De äldre lövträden 

är särskilt viktiga. Flera av dem har skrymslen och 

vrår i trädkronorna och kan även ha håligheter i stam-

men. Träden är viktiga för både insekter, olika fågel-

arter och fladdermöss. Fladdermössen kan jaga insek-

ter kring trädens kronor i skymningen och kyrkogår-

dens träd och buskar kan besökas av häckande, flyt-

tande och övervintrande fåglar. Här kan de vila, bygga 

bo och hitta föda. Fågelarter som noterades vid besök 

i juni och augusti var ringduva (häckande), kaja, sä-

desärla och härmsångare. Fler än de fågelarter som 

observerats rör sig och häckar säkerligen på kyrkogår-

den. Kyrkogårdens vintergröna buskar har en särskild 

betydelse under vinterhalvåret då de fungerar som 

skydd för både fåglar och andra djur. 

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på kyr-

kogårdar. Trädgårds- och parksnäcka kan ibland ses 

på gravstenarna där de betar alger. Vid ett par av be-

söken höll en fälthare till på kyrkogården. Kanske 

också små däggdjur som ekorre och mindre gnagare 

är besökare.  

Gravplatser med blommande växter som är rika 

på pollen och nektar besöks av pollinatörer som vild-

bin, humlor, blomflugor och fjärilar. Träd och buskar 

och skrymslen och vrår på gravplatser och i byggna-

der erbjuder också boplatser och övervintringsmöjlig-

heter för olika insekter. 

På kyrkogårdens lindar växer mossor och lavar som trädgårdar i miniatyr. Här ser man 

mjölig brosklav i grått och vägglav i gult.  
I gräsytorna finns blommande växter. Här ser man fjäderlika blad av röllika och rödgröna 

blad av en veronika.  
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Kvartersbeskrivning 
Kyrkogårdens tolv kvarter har här delats upp i tre del-

områden som vart och ett består av tre till sex kvarter. 

Indelningen utgår från att varje delområde har vissa 

gemensamma karaktärsdrag som bidrar till att det 

skiljer sig från övriga delområden. 

Kvarter 1-6 

Kvarteren 1 till 6 utgör tillsammans merparten av kyr-

kogårdens norra del. Kärnområdet är kvarter 3 till 6 

som alla fyra består av ett rektangulärt kvarter omgi-

vet av grusgångar. Kvarter 3 och 6 har tredubbla rader 

av gravplatser och kvarter 4 och 5 dubbla rader. Grav-

vårdarna i dessa fyra kvarter är vända åt olika väder-

streck beroende på hur gravplatsen är placerad i kvar-

teret.  

Kvarter 1 och 2 ligger utmed kyrkogårdens västra 

och norra yttergräns med kyrkogårdens omgivande 

bokhäckar i rygg mot gravplatserna och med angrän-

sande grusgångar utmed framsidan. 

 

Gravplatser 

Förutom några mindre gravplatser i kvarter 1 är grav-

platserna i detta delområde något större än i övrigt på 

kyrkogården. Alla gravplatser är belagda med samma 

typ av ljusgrå grus som används på övriga delar av 

kyrkogården.  

Av delområdets totalt 52 gravplatser omges sju av 

stenramar, en av tujahäckar och resterande 44 av bux-

bomshäckar. På några gravplatser finns också ingärd-

ningshäckar av buxbom eller låga stenramar som av-

gränsar planteringsytor kring gravvårdarna eller på 

andra delar av gravplatserna.  

På knappt hälften av gravplatserna i delområdet 

finns planteringar av vintergröna buskar. Framförallt 

idegran, tuja och en. De flesta buskplanteringarna 

finns i kvarter 3-5. Buskarna står oftast symmetriskt, 

i par och är formklippta. Flera gravplatser har även 

planteringar av perenna, blommande växter. Vanligast 

är kärleksört, hortensia och funkia som alla är tradit-

ionellt använda växter på många skånska kyrkogårdar.  

Gravvårdar 

I kvarter 3 till 5 finns ett påtagligt inslag av gravvårdar 

av polerad diabas i en stil som var vanlig under 1900-

talets början. Flera av dem är högresta, monumentala 

och står på gravplatser som är påkostade och ofta re-

presenterar familjer med koppling till lantbruket. I 

kvarter 6 finns däremot ett stort inslag av gravplatser 

med stenramar av grå granit och med större, stående 

gravvårdar av samma bergart som stenramen.  

Förutom de större gravvårdarna av diabas och grå 

granit finns ett inslag av låga, breda gravvårdar av di-

abas, eller av grå eller röd granit i delområdets alla 

kvarter. Dessa gravvårdar representerar stilmässigt en 

något senare tidsperiod under 1900-talet än de hög-

resta av diabas och har ofta enkla dekorationer av kors 

eller av en strålande stjärna.  

I det nordöstra hörnet av kvarter 1 står kyrkogår-

den äldsta gravvård, en kolonn i svart diabas.  

På flera av gravplatserna i delområdet finns, utöver de 

stående gravvårdarna, inslag av gravkar och liggande, 

mindre gravhällar.  

Bearbetad gravkarta från Hammarlövs församling. Delområden i kvartersbeskrivningen är markerade i orange.  



 

Maglarps nya kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 | 21 

 

Kvarter 6 sett från väster, kvarter 2 ligger framför träden i bakgrunden. Kvarter 3-5 sett från öster med kvarter 5 närmast i bild.  

Östra sidan av kvarter 8, fotot är taget från norr. Planteringar på en gravplats i kvarter 8.  
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Kvarter 7-8 

Delområdets två kvarter ligger utmed den större de-

len av kyrkogårdens östra sida. Båda kvarterens grav-

platser ligger i dubbla rader utlagda i nord-sydlig rikt-

ning. I raderna är gravvårdarna vända i rygg mot 

varandra med framsidorna vända åt väster respektive 

åt öster. Båda kvarteren omges av grusgångar föru-

tom utmed den södra kortsidan av kvarter 7 som an-

gränsar direkt till tre gravplatser i kvarter 11. I både 

kvarter 7 och 8 ingår delar av den gräsyta som ligger 

utmed kyrkogårdens östra sida. På gräsytan är totalt 

sex onumrerade gravvårdar utspritt placerade. Om 

vårdarna är hitflyttade eller är resta över personer som 

är begravda på platsen är oklart. Ett träkors i den 

södra delen av kvarterets gräsyta ska vara uppsatt utan 

samband med någon gravsättning på den specifika 

platsen. 

Gravplatser  

Gravplatserna i de bägge kvarteren är totalt 24 till an-

talet och relativt jämnstora förutom i den östra raden 

i kvarter 8 där några gravplatser är betydligt mindre 

än genomsnittet. Med undantag av en gravplats med 

en stenram omges alla gravplatserna av buxboms-

häckar. På några gravplatser är planteringsytor av-

gränsade kring gravvårdarna. Antingen av sten-

material eller av buxbomshäckar. Precis som i övriga 

kvarter på kyrkogården är alla gravplatser grusbelagda 

med samma typ av ljusgrått grusmaterial.  

I kvarter 7 har alla utom en gravplats någon form 

av buskplantering. Förutom en gravplats med horten-

sior dominerar vintergröna buskar av tuja eller 

idegran. De flesta är planterade i par. Några är form-

klippta i runda eller pelarlika former men merparten 

är friväxande varav flera är mer än två meter höga. I 

kvarter 8 finns betydligt färre planteringar av buskar. 

På en gravplats har två ädelgranar vuxit sig höga till 

närapå trädliknande storlek.  

I kvarter 7 är planteringar av blommande växter 

sparsamma med enstaka inslag av hortensia och kär-

leksört. I kvarter 8 finns däremot flera gravplatser 

med planteringar av rosor, hortensia, stäppsalvia, 

praktbinka, kärleksört och praktlysing. Vid några av 

de fristående gravvårdarna i gräsytan i öster finns 

planteringar av vårblommande tulpaner, snödroppar 

och narcisser liksom av rosor och vintergröna. 

Gravvårdar 

De flesta gravvårdarna i de båda kvarteren är från en 

period från 1950-talet och framåt. Den genomgående 

typen är låga och breda gravvårdar med raka eller 

svagt välvda krön. De är av grå eller röd granit men 

också av svart diabas. Flera gravvårdar dekoreras av 

en strålande stjärna eller kors centralt på krönet. Text 

och dekorationer är antingen utförda av brons som 

monterats på stenen eller försänkt eller upphöjd på en 

bearbetad stenyta . Ett par av de yngre gravvårdarna i 

kvarter 7 har en asymmetriskt placerad dekor på ste-

nens vänstra sida. I kvarteren finns även ett par grav-

kar varav det ena ligger på gräsytan i kvarter 7. På flera 

av gravplatserna finns även liggande, mindre gravhäl-

lar. Den äldsta gravsättningen finns på gravplats nr 10 

i kvarter 8 och är från år 1916. På denna och 

Gravplats i kvarter 8 med praktbinka och gul praktlysing. Gravkar med tulpaner på gräsytan i kvarter 7. Gravvård med text och dekoration i brons, kvarter 8. 
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angränsande gravplats nr 11 står var sin smal och hög 

gravvård av diabas på granitsockel och med välvda 

krön av en typ som var vanlig vid 1900-talets början 

och som därför avviket i stil från de övriga i dessa 

båda kvarter. 

Kvarter 9-12 

Kvarter 9-11 ligger utgör tillsammans kyrkogårdens 

södra del. Kvarter 12 består av en mindre del av gräsy-

tan utmed kyrkogårdens östra kortsida och omfattar 

endast en numrerad gravplats.  

De tre kvarteren 9, 10 och 11 är alla uppdelade i 

en enkelrad av gravplatser i norr och en dubbel rad i 

söder. Enkelraderna och dubbelraderna omges av 

grusgångar förutom den nordöstra delen av kvarter 

11 som angränsar mot ett par gravplatser i kvarter 8. 

Enkelraden av gravplatser i kvarter 9 angränsar i norr 

mot en gräsbeklädd yta med planteringar av pryd-

nadsbuskar. 

Gravplatser  

Totalt finns det 61 gravplatser i de fyra kvarteren. Tolv 

av dem omges av stenramar och de övriga av bux-

bomshäckar. Alla gravplatser har en beläggning av 

ljusgrått grus av samma slag som på kyrkogårdens öv-

riga grusytor. 

De flesta gravplatserna i kvarteren har en rek-

tangulär form och ligger med långsidan i nordsydlig 

riktning. I kvarter 9 och 10 finns några få gravplatser 

av den dubbla eller tredubbla storleken jämfört med 

de rektangulära gravplatserna. I kvarter 11 finns åtta 

mindre urngravplatser i ett parti av den norra enkel-

raden. De ligger i två rader i nordsydlig riktning. End-

ast en av urngravplatserna är ianspråktagen. 

I dubbelraderna står merparten av gravvårdarna i 

rygg mot varandra på gravplatsernas bortre kortsida. 

Undantaget är gravplatserna på gavlarna där gravvår-

darna istället står vända med ryggen inåt mot kvarte-

ret. I enkelraden i kvarter 10 står flertalet av gravvår-

darna i gravplatsens mitt med ryggsidan vänd an-

tingen åt väst eller öst. Det gäller också några grav-

platser i de övriga kvarteren.  

Den södra delen av kyrkogården sett från sydöst, med kvarter 11 närmast i bild. 
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Planteringarna i kvarter 9-11 utgörs till största de-

len av vintergröna buskar av idegran, en och tuja. Det 

finns också inslag av buxbom, lagerhägg och brokbla-

dig benved. Merparten av buskarna står i par på grav-

vårdarna. Några är formklippta men de flesta är fri-

växande. På flera gravplatser finns planteringsytor 

som avgränsas av stenramar eller buxbomshäckar. 

Många planteringsytor ligger i anslutning till gravvår-

darna men några finns även på andra delar av grav-

platserna. I planteringsytorna finns inslag av blom-

mande perenna växter som kärleksört, rosor, horten-

sia och purpurklätt. 

Gravvårdar 

I kvarter 9 består den norra enkelraden av fyra grav-

platser omgivna av stenramar. Ett par av de mest på-

kostade har stora gravvårdar i grå granit och en an-

knytning till lantbruket. I den södra sektionen av kvar-

teret har en stor andel av gravvårdarna en koppling till 

fisket och närheten till kusten med titlar som fiskare, 

fiskhandlaren, tullöveruppsyningsman och båtbygga-

ren. Gravanläggningarna och gravvårdarna i denna 

del av kvarteret är överlag tillverkade av grå eller röd 

granit med gravsättningar som huvudsakligen är från 

1910- till 1930-talet. Gravvårdarna har olika form, 

främst höga och smala eller låga och breda. De flesta 

har brutna eller svagt välvda krön med dekoration av 

ett kors eller en strålande stjärna. På några gravplatser 

finns också liggande, mindre gravhällar.  

I kvarter 10 och 11 är gravsättningarna med några 

få undantag från 1930-talet och framåt. Många grav-

vårdar är låga och breda och av grå granit eller svart 

diabas. Merparten har brutna eller välvda krön med 

dekorationer av strålande kors eller stjärnor. Några 

gravplatser har påkostade gravanordningar med 

stenramar i grå granit eller diabas. Ett par av dem har 

en förhöjd bortre gavel där gravvården flankeras av 

två höga sektioner istället för ramen. De få äldre grav-

vårdarna är från 1920- och början av 1930-talet. De 

har oftast en hög, smal form och välvt krön. På ett 

par gravplatser finns gravkar och på flera ligger istället 

mindre gravhällar. I kvarter 10 står en gravvård som 

avviker från det allmänna intrycket, en hög gravvård i 

diabas i form av ett kors på ett dubbelt kvadratiskt 

fundament. På gräsytan i det sydöstra hörnet av kvar-

ter 11 finns en av kyrkogårdens märkligare gravsätt-

ningar. På en onumrerad plats nedanför en stor lind i 

hörnet är två tyska soldater begravda strax efter andra 

världskrigets slut, varav en med okänt namn. 

I kvarter 12 finns endast en numrerad gravplats 

med gravvård. För övrigt finns fyra onumrerade grav-

vårdar i kvarteret varav åtminstone två är hitflyttade 

från återlämnade gravplatser.  

  

Kvarter 10 och 9 sett från nordöst med kvarter 10 i förgrunden. 
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Kyrkogården – titlar som talar 

Ett besök på Maglarps nya kyrkogård kan förutom att 

ge en kultur- och naturupplevelse också väcka tankar 

och frågor om de människor som levt och arbetat i 

trakten och som nu vilar här. 

Vid inventeringen av kyrkogården noterades alla 

förekommande titlar på gravvårdarna. Mest uppen-

bart vid en sammanfattning är att titlar kopplade till 

lantbruket (lantbrukare, dräng och hemmansägare) är 

vanligast med 28 av totalt 110 dokumenterade titlar. 

Strax därefter kommer 20 titlar knutna till närheten 

till havet och kusten (fiskare, båtbyggare, tullöverupp-

syningsman, skutskeppare, kustvakt, sjökapten och 

fyrbiträde). Flera av de kvinnor med den något ano-

nyma titeln ”Hustrun” är också knutna till socknens 

lantbruk eller till fisket. Variationen bland övriga titlar 

kan också upplevas som både tänkvärd och intresse-

väckande. Bland dem finns framförallt olika hantver-

kare som förr var viktiga nyckelpersoner i samhället 

som smedmästare, skomakare, skräddarmästare, tak-

täckare och sadelmakarmästare. 

 

Titlar på gravvårdarna på Maglarps nya kyrkogård. 

Antal förekomster av varje titel anges inom paren-

tes utom för dem som bara förekommer på en 

gravvård. 

 

Lantbrukare (26) Fd soldaten 

Hustrun; makan (23) Moder 

Fiskaren (14) Muraren 

Dottern (5) Sadelmakarmästaren 

Snickaremästaren (3) Skutskeppare 

Handlanden (3) Järnarbetaren 

Skräddaremästaren (3) Folkskolläraren 

Fiskhandlaren (2) Kyrkovaktmästare 

Snickaren (2) Kustvakten  

Kyrkvärden (2) Husägaren 

Smedmästaren (2) Sjökapten 

Skomakaren Lokförare 

Båtbyggaren Skomakaren 

Målarmästaren Drängen 

Tullöveruppsyningman Taktäckaren 

Lärarinnan Muraremästare 

Köpman Fyrbiträde 

Hemmansägaren Syskonen 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Kyrkogården som varit i bruk sedan Maglarps nya 

kyrka och kyrkogård invigdes år 1909 används fortfa-

rande och har en betydelse för socknens historia. Här 

vilar många av dem som bott och arbetat i socknen. 

Därför har den, liksom alla gravanordningarna som 

tillkommit från första början och fram till idag, ett lo-

kalhistoriskt värde. Det gamla församlingshemmet från 

tiden för kyrkobygget, byggd i samma stil och 

material som kyrkan står kvar vilket bidrar till det lo-

kalhistoriska värdet. Att en ny kyrka en gång byggts 

här, centralt på byns utskiftade ägor, för att komplet-

tera den gamla medeltidskyrkan i byn och att den efter 

en lång beslutsprocess revs ger platsen ett kyrkohisto-

riskt värde.  

Kyrkogården omges av en häck, ett gjutjärnsstaket 

och en enhetlig trädkrans och har en struktur av sym-

metriskt ordnade kvarter med grusgångar och grus-

belagda gravplatser omgivna av buxbomshäckar. 

Dessa olika inslag representerar tillsammans ett ty-

piskt skånskt formspråk som hade sin början vid 

1800-talets mitt. Till skillnad från flera andra kyrko-

gårdar och begravningsplatser där skötseln har för-

enklats genom att merparten av gravplatserna har 

lagts om till gräs och omgärdningar av buxbom eller 

liguster har tagits bort, har den ursprungliga struk-

turen till stora delar bevarats på Maglarps nya kyrko-

gård. På många gravplatser finns också stenramar, 

planteringar av vintergröna buskar, planteringsramar 

av sten eller ingärdningar av buxbomshäckar och en 

rik variation av blommande perenner Sammantaget 

bidrar dessa strukturer och vegetation till 

begravningsplatsens åldersvärde, arkitekturhistoriska 

värde och miljöskapande värde.  
På kyrkogården finns en variation av gravvår-

dar och gravplatser från olika tidsperioder. De 
präglas av olika material och många har en formgiv-
ning som är tidstypisk och som därför kan tillskrivas 
arkitekturhistoriska värden. 

Olika gravvårdar - en värdefull helhet 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är vär-

defulla. 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 hundraårig vård av diabas 

rest under början av 1900-talet, men kan även den 

tillskrivas värden. Man ska inte heller glömma att även 

de yngre gravvårdarna kommer att ha ett åldersvärde 

i framtiden och kan då berätta 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 kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

Maglarps nya kyrkogård. Viktigt att poängtera är att 

detta är just ett urval. Dessa gravvårdar representerar 

något av den mångfald som finns på kyrkogården 

idag. Alla gravplatser- och gravvårdar kan tillskrivas 

någon form av värde och tillsammans bildar de den 

värdefulla helhetsmiljö som kyrkogården utgör.  

Gravplats i kvarter 10 med planteringsytor kringgärdade av buxbomshäckar och buskar av idegran i par på klassiskt vis. 

Planteringar av blommande växter tillför naturvärden till denna kulturhistoriskt värdefulla gravplats.  
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Social- och samhällshistoriska värden 

I Maglarps sockens historia ryms säkert många män-

niskoöden. Vissa är representerade med gravplatser 

och gravvårdar som vittnar om personernas ställning 

i samhället. Andra antyder berättelser om en alltför ti-

dig död. Dessa gravplatser kan ha både personhistoriska 

och lokalhistoriska värden. Andra gravvårdar har också 

en viktig roll i berättelsen om socknen och dess histo-

ria. Inskriptioner med titlar som lantbrukare, hem-

mansägare och dräng berättar om en lång jordbruks-

tradition och har därmed samhällshistoriska värden. Det 

har även titlar med koppling till närheten till kusten 

som fiskare, fiskhandlare, båtbyggare, och kustvakten. 

Socknens olika hantverkare är också representerade 

med titlar som taktäckare, skräddaremästare, och sko-

makare. Och tjänstemän som tullöversyningsman, 

kyrkvaktmästare och lärarinna. Andra människoöden 

representeras av enklare vårdar eller finns kanske inte 

alls synligt representerade. Men det som inte syns be-

rättar också något om dåtiden. Ett tydligt exempel på 

detta är få kvinnliga gravplatser och kvinnliga yrkes-

titlar vilket berättar något om kvinnans ställning i 

samhället genom historien. Titeln ”Hustrun” som 

däremot är vanligt förekommande innefattar många 

kvinnornas viktiga roll som nyckelpersoner i driften 

av gårdar och hushåll. Även människor med lägre 

social ställning kan sakna representation. Kvinnliga 

gravplatser och yrkestitlar, äldre enkla vårdar och titlar 

som husägaren, dottern, järnarbetaren och soldaten 

har därför höga socialhistoriska värden.  

Biologiska värden 

Maglarps nya kyrkogård ligger omgiven av ett inten-

sivt odlat åkerlandskap. Där är det ont om vilda växter 

och djur. På kyrkogården är möjligheten för vilda 

kärlväxter att leva också begränsad av naturliga skäl. 

Kyrkogården är välskött och domineras av grusbe-

läggning och av den stora kyrkogrunden. Därför har 

kyrkogårdens alla planterade, blommande växter en 

särskilt stor betydelse för djurlivet. Alltifrån minsta in-

sekt till fåglar och däggdjur. Kyrkogårdens träd har 

särskilt stor betydelse. I Länsstyrelsens inventering av 

särskilt skyddsvärda träd från 2009 ingår kyrkogår-

dens alla lindar liksom hästkastanjen på parkeringen. 

Både träd, buskar, häckar och blomsterplanteringar 

bidrar alla med både mat och bostad för framförallt 

fåglar och olika insekter. Skrymslen och vrår i bygg-

nader, murar och på gravplatserna bidrar också med 

livsrum. På det sättet fungerar kyrkogården som en 

oas i det öppna åkerlandskapet på Söderslätt. I land-

skapet runtomkring finns platser med liknande bety-

delse. Det är framförallt gårdsmiljöer och villor med 

träd och trädgårdar, trädrader utmed vägar och inte 

minst det gamla grustaget öster om kyrkogården som 

idag är naturreservat. Via fältkanter, vägrenar och ge-

nom luft och vindar kan dessa miljöer ha kontakt med 

varandra och bilda ett nätverk av miljöer för vild na-

tur. Man kan kalla det landskapets gröna infrastruktur. 

Det är ett nätverk av naturmiljöer som på olika sätt 

har utbyte av varandra och en gemensamt stor bety-

delse för det vilda växt- och djurlivet.  

  

Maglarps nya kyrkogård sedd från sydöst. Gravplatserna och gravvårdarna, grusgångarna, trädkransen och den gamla 

kyrkogrunden skapar tillsammans en helhetsmiljö med höga kultur- och naturvärden.  
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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 klosterkyrkogård. 
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Bevarande och underhåll  

 

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 utveckla 

värdena. I bedömningen används två värdekategorier: 

”Områden med höga kulturhistoriska värden” och ”Områden 

med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär” där den första 

är den högsta värdekategorin. Största delen av Mag-

larps nya kyrkogård har bedömts omfattas av den 

högsta kategorin, markerad med ljusbrunt på kartan 

här bredvid. Området med det gamla församlings-

hemmet med trädgård, markerade i grönt, bedöms ha 

stor betydelse för kyrkogårdens karaktär men anses 

kunna tåla vissa förändringar. 
 
För fördjupade allmänna råd och riktlinjer vid sköt-
sel av gravplatser, gravvårdar, växtlighet och andra 
anläggningar hänvisas till bilagan ”Rekommendationer 
för vård och underhåll” och för mer avancerade åtgärder 
till kvalificerad yrkeskunnig.  
 
Obs! Åtgärder som inte kan karaktäriseras som 
normalt underhåll, till exempel omläggning eller 
avveckling av gångar, kvarter eller ersättande av 
växtmaterial såsom träd och buxbomshäckar 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 planeringsunderlag för till-
ståndsansökan i dessa fall.  

 

Bevarande  

 

Område med höga kulturhistoriska 

värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 

känsliga för förändring. På Maglarps nya kyrkogård 

gäller detta hela kyrkogården som har en välbevarad 

äldre struktur med kvarter, gångar, gravplatser, grav-

vårdar och karaktäristisk växtlighet. I området bör: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och yttre 

kringgärdning.   

• Kyrkogårdens huvudgångar och yttre begräns-

ning av grindar, trädkrans och häckar bevaras.  

 

 

 
• Gravvårdarna bevaras på sin ursprungliga plats. 

Gravvårdar som inte har ett kulturhistoriskt 

egenvärde kan användas som huvudsten vid ny 

gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 
 

Område med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

• Området omfattar det gamla församlingshemmet 

med omgivande trädgård och uppfart vilka bör 

bevaras och underhållas i sin helhet.  
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Underhåll 

Växtlighet 

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand vår-

das och få stå kvar på gravplatserna även sedan 

de har återlämnats. Om äldre eller unika växter 

behöver avvecklas ska de helst flyttas och/eller 

föryngras på annan plats på kyrkogården.  

• Växtlighet på gravplatserna bör förnyas vid be-

hov med samma växtmaterial som det befintliga.  

• 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 som plantor 

av kärleksört, hortensia och rosor kan gärna iden-

tifieras och skyltas/märkas för att underlätta 

vård- och underhållsåtgärder.  

Trädvård 

I trädvårdsplanen för Maglarps nya kyrkogård före-

slås åtgärder som väger in både biologiska värden och 

kulturhistoriska aspekter. Flera av kyrkogårdens lin-

dar liksom hästkastanjen vid parkeringen har hålig-

heter i stammarna och en diameter på mer än 40 cm 

vilket gör att de tillhör kategorin särskilt skyddsvärda 

träd*. Mer om detta beskrivs i trädvårdsplanen. 

 

I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt 

skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns mål 

och åtgärder formulerade som särskilt gäller för 

Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyrko-

gårdar och begravningsplatser. De är följande:  

• 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. 

 

* Särskilt skyddsvärda träd omfattar jätteträd som har 

en stamdiameter 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.  

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens na-

turvärden. Samtidigt värnar man om de upplevelse-

värden som fåglar, fjärilar och andra djur kan bidra 

med till kyrkogårdens besökare.  

 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss 

bör åtgärder som berör träd och häckar endast 

utföras under september till och med november 

månad.  

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

bör man vara försiktig då den ska tömmas med 

hänsyn till övervintrande djur. Vänta därför med 

att ta bort komposthögar till i månadsskiftet 

april/maj.  

 
  

Gravkar med planteringar av oxbär, kvarter 3.  Bergenia (höger) och hosta är traditionellt använda 

växter på skånska kyrkogårdar.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 

Följande förslag till åtgärder syftar till att bevara och 

utveckla kyrkogårdens karaktär med fokus på både 

kulturhistoriska och biologiska värden. Även tillgäng-

lighetsaspekter berörs. Ska större åtgärder genomfö-

ras kan det kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakt 

med Länsstyrelsen ska alltid tas i planeringsstadiet av 

sådana åtgärder som kan medföra förändringar. 

Här presenteras framförallt de konkreta åtgärds-

behov som har noterats vid framtagandet av denna 

plan. Utöver frågan om hanteringen av kyrkogårdens 

järnstaket är de inte så många eller omfattande. Mag-

larps nya kyrkogård är välskött. Här handlar det mer 

om att fortsätta skötseln 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 i närheten av grinden på parkerings-

platsen.  

• Förutom lamporna på grindstolparna i huvud-

entrén saknas belysning. Möjligheten att för-

bättra kyrkogårdens belysning för ökning av 

upplevelsevärde, trygghet och säkerhet bör utre-

das. 

• En vagn för att dra tunga vattenkannor kan 

gärna införskaffas. 

Yttre begränsningar 

En av de mest angelägna frågorna är hur man ska 

hantera kyrkogårdens ursprungliga gjutjärnsstaket 

och dess stensockel. Idag är stora delar av staketet in-

vuxet i kyrkogårdens omgivande bokhäck och rostan-

greppen på staketet och dess infästningar är omfat-

tande. Stensockeln har också små och större sätt-

ningar på flera ställen vilket gör att staketet lutar. 

Framförallt finns det sättningar i anslutning till lin-

darna i trädkransen som efterhand som de har växt 

sig större har tryckt upp stenblocken. Frågan om sta-

ketet går att rädda och i så fall hur behöver utredas. I 

detta ingår att väga frågan om staketets eventuella be-

varande mot hur det skulle påverka bokhäcken och 

trädkransens värdefulla lindar. 

 

I häcken finns inslag av döda partier som skulle be-

höva ersättas med nya plantor. Framförallt gäller det i 

det sydöstra hörnet där ett större parti av häcken har 

dött av (se foto på föregående sida). 

Grindar 

• Årlig översyn av järngrindar och grindstolpar. 
Rengöring från grönalger, rostskyddsbehand-
ling och ommålning vid behov. 

•  För tillgänglighetens skull är det viktigt att grin-
darna är lätta att öppna, alternativt att en av in-
gångsgrindarna alltid hålls öppen.  

Vägar och gångar 

• Gångarna på hela kyrkogården är i bra skick. 

Grus fylls på vid behov och hålls packad för 

framkomlighetens skull. Nytt grus ska vara av 

samma fraktion och färg som befintligt.  

Gravplatser 

• Påfyllning av grus ska göras med material av 

samma färg och fraktion som befintligt.  

• Undvik att lägga grus direkt intill buxbomshäck-

arna eftersom det kan täcka rothalsar och grenar 

och medföra försvagning av plantorna. 

• De flesta av kyrkogårdens buxbomshäckar är i 

gott skick. Dock finns tecken på sjukdom/för-

svagning med avdöd av plantor på några få grav-

platser vilket behöver hållas under uppsikt och åt-

gärdas vid behov.  

•  

Gravvårdar 

• Stabiliteten på de stående gravvårdarna bör kon-

trolleras regelbundet enligt standardiserade anvis-

ningar från Centrala Gravvårdskommittén och 

åtgärdas vid behov. 

Byggnader 

• Det gamla församlingshemmet som är i samma 

stil som den tidigare kyrkan har en stor betydelse 

för helhetsmiljön och platsens historia. Därför ar 

det viktigt med ett löpande underhåll som upp-

rätthåller byggnadens kondition och funktion. 

Planteringar 

• På några gravplatser har förvuxna städsegröna 

buskar tagits bort, på andra är det snart dags att 

avveckla döende eller förvuxna buskar. Återplan-

tering med nya buskar av samma eller liknande 

sorter bör göras för att bevara kyrkogårdens ka-

raktär och naturvärden. 
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• På flera gravplatser saknas planteringar av blom-

mande växter. Avsnittet ”Förslag på planterings-

växter” på nästa sida kan gärna användas som in-

spiration till nya planteringar.  

Träd 

• De rektangulära stenblock som utgör sockeln till 

kyrkogårdens järnstaket och trädkransens lindar 

står mycket nära och i konflikt medvarandra. 

Flyttning av sockeln kan medföra skador på trä-

den. Trädens höga kultur- och naturvärden och 

möjlighet till ett långt liv behöver därför noga tas 

i beaktande när man ska fatta beslut om staketets 

framtid.  

• Vid ett av träden i det sydvästra hörnet av kyrko-

gården ligger en jordhög som behöver tas bort 

eftersom den riskerar att skada trädets rotsystem.  

• I kyrkogårdens sydöstra hörn ligger en gravvård 

över två tyska soldater lutad mot trädet. Denna 

skulle behöva flyttas en bit bort av hänsyn till trä-

det.   

• Trädbeståndet ses regelbundet över enligt före-

slagna åtgärder i trädvårdsplanen.  

• Samråd med Länsstyrelsen ska tas innan större 

åtgärder utförs på träd med höga naturvärden 

och eventuellt biotopskydd, detta gäller de flesta 

av kyrkogårdens träd. Kontakta alltid Länsstyrel-

sen för säkerhets skull. 

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 i 

ekonomibyggnadens trädgård och på någon av 

kyrkogårdens gräsytor. Det optimala fågelbadet 

ska vara ca 2 cm grunt, gärna stort och helst stå 

en bit ovanför markytan. I närheten kan det 

gärna finnas buskage eller andra sittmöjligheter 

där fåglarna 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 insekter. I 

det landskap som omger Maglarps nya kyrkogård 

är blommande växter en bristvara. Genom att 

välja planteringsväxter med rätt egenskaper kan 

man tillföra vacker och doftande blomning, upp-

leva fjärilsfladder och göra en god insats för 

mångfalden. Många av de lämpliga växterna är 

både lättskötta och blommar större delen av sä-

songen. Förslag på flera sådana, perenna växter 

finns i spalten längst till höger på nästa sida.  

  

Se till att påfyllt grus inte hamnar på buxbomshäckarna. Den första gravvården i det nordöstra hörnet behöver rik-

tas upp och gärna flyttas en bit från linden.  

Flera av trädkransens lindar har med tiden tryckt undan 

staketets stensockel. Borttagning av sockeln riskerar att 

skada träden 



 

Maglarps nya kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 | 35 

Förslag på planteringsväxter 

Prydnadsväxter som gärna kan användas i plante-

ringar på kyrkogårdar är sådana som blommar länge 

och/eller är vintergröna. Traditionellt sett har blå och 

vita blommor använts på kyrkogårdar medan röda har 

undvikits med undantag av röda rosor och den rosa 

kärleksörten. Några av de traditionella växterna 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).  

 

Murgröna – Hedera helix, vintergrön, blommande, 

förr vanlig för att skapa murgrönekullar. 

 

Ormbunke – traditionella och tåliga sorter är träjon 

Dryopteris filix-mas och strutbräken Matteuccia struthiop-

teris.  

 

Rosor –Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är en av de äldsta av Francofurtanaro-

sorna. Det är tålig och kan klara magra jordar och 

skuggiga lägen. Andra traditionella sorter är tehybri-

den ’Gruss an Aachen’ och floribundarosen ’Else 

Poulsen’.  

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är vin-

tergröna med blå blommor eller Vinca minor ’Alba’ 

med vita blommor. Båda är marktäckare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växter som är rika på pollen och nektar är särskilt 

betydelsefulla för fjärilar, humlor, bin och blomflugor. 

Alla dessa pollinatörer är till stor nytta för oss männi-

skor när de också besöker våra bärväxter och frukt-

träd. Utan pollinatörer - inga jordgubbar och äpplen!  

 

Här föreslås några lättskötta pollen- och nektarväxter. 

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

marsäsongen: 

 

• Lavendel – Lavandula angustifolia.  

• Stäppsalvia – Salvia nemorosa. 

• Isop – Hyssopus officinalis 

• Lammöron– Stachys byzantina (blommande sor-

ten) 

• Kantnepeta – Nepeta spp även kallad kattmynta, 

finns i flera olika varianter. 

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

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

vädd Scabiosa caucasica. 

• Timjan – Thymus spp – olika sorter. De krypande 

kan bli marktäckande medan de buskliknande 

håller sig på sin plats. 

• Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

• Praktröllika – Achillea filipendulina 

• Vårljung – Erica Carnera 
  

Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har odlats i Sverige sedan före 1940. De har 

lång odlingstradition, intressant kulturhisto-

ria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 

samlats in i ett landsomfattande projekt mel-

lan 2003 och 2010 som drevs av Programmet 

för odlad mångfald, POM. Perenner registre-

rade som Grönt kulturarv® är utvalda att be-

varas i den svenska genbanken.  

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

Hammarlövs församling har angett följande målsätt-

ningar och framtida utvecklingsplaner för Maglarps 

nya kyrkogård: 

På Maglarps nya kyrkogård finns inget behov av nya 

begravningsplatser i nuläget. Utmaningen ligger i att 

allt fler gravplatser återlämnas. Att i större uträck-

ning ta bort gravplatser, skulle medföra att en bety-

dande del av kyrkogårdens kulturhistoriska värden 

går förlorade. Istället kan gravplatserna nyttjas inom 

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

nom plantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Kulturhistoriska kriterier  

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

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

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

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

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

företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvill-
kor. 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 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 vårdar 

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 Maglarps nya kyrkogård. 

Alla kan de tillskrivas värden och ingår i det större sammanhang som skapar kyrkogårdens historia och karaktär. 

Se översiktskarta på sidan 45 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Kv 2 pl 6 På gravplatsen finns sex liggande 
gravvårdar av olika slag. De som 
ingår i urvalet är de fyra äldsta: 
På gravplatsens västra sida ligger 
två mindre rektangulära gravvårdar 
av diabas med en upphöjd, finsli-
pad ram och text på en kryssham-
rad yta. Ovanför texten dekoreras 
vårdarna av ett kors. 
På gravplatsens östra sida ligger två 
gravkar av grå granit med texten 
monterad i brons på respektive 
gravkars främre kortsida.  

På gravvårdarna i väster: 
 

HUSTRUN 
KRISTINA KÖNO 

 
FISKAREN 

MATTS KÖNO 
 

På gravkaren i öster: 
 

ANNA MARIA KEMPE 
* 13.1? ?? 1877  † 6.5 1952 

 
NILS KEMPE 

* 26.9 1872  † 9.12 1958 

 
(? = bortfall av bronssiffror) 

Gravplatsen som är grusbelagd och rek-
tangulär ligger i rygg mot kyrkogårdens 
bokhäck med långsidan mot söder. 
Gravplatsen är den enda på kyrkogården 
som istället för buxbom omges av låga 
häckar av tuja. I gravplatsens mitt finns 
också två parallella rader av gamander 
planterade från ingången och en bit inn-

anför mitten. I de båda gravkaren växer 

vintergröna bland ilagda, slipade strand-
stenar och en plantering. 

Gravplatsen är med den omgivande tujahäcken 
ensam i sitt slag på kyrkogården vilket ger den 
ett miljöskapande värde. De mindre gravvår-
darna i väster på gravplatsen är av en enklare 
och mer anspråkslös stil än vad som är mer all-
mänt gällande på kyrkogården vilket har ett 
visst socialhistoriskt värde. Gravplatsen är en 
av de nio på kyrkogården med gravkar. Det var 
en typ av gravvård som förekom under en be-
gränsad period under 1900-talets början och 
mitt vilket har ett arkitekturhistoriskt värde 
som gäller både dessa och övriga gravkar på 
kyrkogården.  
 
 

Kv 2 pl 10 Gravvården är av blankpolerad dia-
bas och består av en bruten, rund 
kolonn som vilar på ett kvadratiskt 
fundament. Dessa båda står i sin 
tur på en hög, kvadratisk sockel av 
grovhuggen grå granit. Gravvår-
dens text är grunt inhuggen på två 

På fundamentets västra sida: 
 

Drängen 
Anders Ohlsson 

30/121857-16/7 1909 
Detta är det första lik som är begraft 

på denna kyrkogård 
 

Gravplatsen är liten, kvadratisk, grusbe-
lagd och ligger i kyrkogårdens nordöstra 
hörn. I norr angränsar kyrkogårdens 
bokhäck och i väster och söder avgrän-
sas gravplatsen av buxbomshäckar. På 
den östra sidan står kyrkogårdens 
järnstaket och just här finns en öppning 
i bokhäcken bakom staketet. I 

Gravvården utmärker sig med inskriptionen 
som berättar att den är rest över den första per-
son som jordfästes på kyrkogården. Att grav-
vården är bekostad av den lantbrukare som 
sålde av mark till kyrkogården och att vården är 
rest över en dräng på gården ger den ett starkt 
lokalhistoriskt värde liksom ett socialhisto-
riskt värde. Gravvården är i sin utformning 
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olika sidor av fundamentet (se när-
bild sid 11) 

På fundamentets södra sida:  
 

Monumentet är skänkt af 
Landtbrukaren 

TRULS JÖNSSON 
I Maglarp 

 

gravplatsens nordöstra hörn står en av 
trädkransens stora lindar och strax söder 
om gravvården växer en buske av hor-
tensia.  

som kolonn den enda i sitt slag på kyrkogården 
vilket även tillför ett miljöskapande värde. 
 
Åtgärdsförslag: Gravvården har satt sig och 
lutar, troligtvis är den påverkad av den stora 
lind som växer precis nära. Förslagsvis kan vår-
den flyttas en bit från trädet och riktas upp.  
 

Kv 3 pl 6 Gravvården är av blankpolerad dia-
bas och i form av en obelisk som 
står på ett kvadratiskt fundament. 
Fundamentet vilar i sin tur på en 
kvadratisk sockel av grå granit. 
Gravvårdens texter är grunt för-
sänkta på fundamentets västra och 
östra sida. 

På fundamentets östra respektive 
västra sida: 
 

SKRÄDDAREMÄSTAREN 
JOHAN HOLMBER 

1887-1981 
HUSTRUN 

IDA HOLMBERG 
1887-1982 

 
SKRÄDDAREMÄSTAREN 

LARS HOLMBERG 
1840-1927 

HUSTRUN 
ANNA HOLMBERG 

1844-1928 

 

Gravplatsen är rektangulär, belagd med 
grus och ligger med den bortre kortsi-
dan i öster, där gravvården står.  
På ömse sidor om gravvården står var 
sin friväxande ädelcypress varav den i 
söder ser ut att vara på utgående. Grav-
platsen avgränsas i öster mot en stenram 
på angränsande gravplats. På övriga si-
dor växer buxbomshäckar.   

Titeln Skräddaremästare på gravvårdens båda si-
dor vittnar om ett yrke som gått i arv på den 
manliga sidan av familjen vilket ger ett sam-
hällshistoriskt värde. Gravvården har en ut-
formning som är klassisk och som framförallt 
förekommit under 1800-talets senare hälft och 
1900-talets början vilket bidrar med ett arkitek-
turhistoriskt värde. 

Kv 5 pl 1 På gravplatsen finns tre gravvårdar. 
Dominerande är en stående grav-
vård av monumentalt slag. Den är 
av diabas och står på en sockel av 
ljus granit. Gravvården har en 
kvadratisk grundform med en sma-
lare mittdel och ett profilerat, bre-
dare krön som pryds av en urna. 
Polerade och opolerade ytor skapar 
dekorationer av symmetriska 
mönster och bladformer och på 

På den stående gravvårdens västra 
sida: 
(övriga inskriptioner återges inte här): 
 

HEMMANSÄGAREN 
GUSTAV HANSSON 

No 8 MAGLARP 
* 8/4 1893  † 29/5 1971 

HUSTRUN 
EMMA AUGUSTA 

FÖDD FRID 
* 2/10 1896  † 30/1 1924 

Gravplatsen är rektangulär och en av de 
större på kyrkogården. Den är grusbe-
lagd och omges av dubbla buxboms-
häckar som inramar planteringsytor un-
dantaget en ingång på den västra lång-
sidan. Planteringarna mellan buxboms-
häckarna är omfattande med form-
klippta buskar av idegranar i alla fyra 
hörn, rosor, bergenia, hosta, klotklippt 
buxbom, flera buskar av hortensia och 
en lågväxande spirea. Utmed långsidan i 

Gravplatsen med den stående gravvården är en 
av kyrkogårdens flera påkostade och impone-
rande gravanläggningar kopplade till ett välav-
kastande jordbruk. På gravvården anges ett lo-
kalt hemmansnummer vilket tillför ett lokalhi-
storiskt värde. Gravvårdens utformning och 
material representerar en stil som framförallt 
förekom från slutet av 1800-talet och en bit in 
på 1900-talet vilket ger den att arkitekturhisto-
riskt värde. Det totala intrycket med den mo-
numentala gravvården och de avancerade plan-
teringarna ger den ett miljöskapande värde.  
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mittdelens framsida finns texten, 
polerad mot finhuggen bakgrund.  
De två övriga gravvårdarna är lig-
gande hällar av polerad diabas med 
text i brons. Hällarna har tillkom-
mit senare än den stående gravvår-
den. 

öster växer en rygghäcka av idegran mel-
lan buxbomshäckarna.  

 

Kv 6 pl 5 Gravvården och dess sockel är 
båda av grovhuggen grå granit. 
Textplattan är symmetriskt place-
rad på livstenens mitt. Den är oval, 
polerad, har försänkt text och om-
ges av en skulpterad ram i mjukt 
böljande former. Uppe till höger 
om textplattan dekoreras stenen av 
skulpterade rosor och en liten 
blombukett och nere till vänster av 
en liljeliknande blomma med blad. 

 
 
 

JÖNS OLSSON 
1871-1932 
SOV I RO 

Gravplatsen är grusbelagd och rektangu-
lär. Den ligger i den centrala delen av 
kvarteret och omges därför på alla sidor 
av övriga gravplatser. Utmed den västra 
kortsidan angränsar den stenram som 
omger gravplatsen i väster. I övrigt av-
gränsas gravplatsen av buxbomshäckar. 
På gravvårdens södra sida finns en plan-
tering av en friväxande buske av småbla-
dig cotoneaster. 

Gravvården är till sin stil den enda i sitt slag på 
kyrkogården. Gravvårdar av denna typ förekom 
under en kort period i början av 1900-talet och 
stilen kan beskrivas som avskalat klassicistisk 
med drag av art deco. Den har ett kombinerat 
arkitekturhistoriskt och hantverksmässigt 
värde. 

Kv 6 pl 9 Gravvården som är av en finhug-
gen, ljust grå granit är något högre 
än bred och har ett avrundat krön. 
Texten och en dekoration av en 
strålande stjärna ovanför den är 
monterad centralt på stenen och av 
brons.  
På gravplatsen ligger också två 
mindre gravhällar av samma 
bergart, även dem med text av 
bronsbokstäver.  

 
På livstenen:  

 
SMEDMÄSTAREN 
KARL MATSSONS 

FAMILJEGRAV 
 
 

Detta är en av de 23 gravplatser på kyr-
kogården som omges av stenramar och 
en av de mer arbetade. Stenramen är lik-
som livstenen av ljusgrå granit. På grav-
platsens bortre kortsida ansluter två 
sektioner i en mjukt stigande vågform 
mot den centrala livstenen vilket bildar 
en gavel. I övrigt omges gravplatsen av 
stenramar som är mjukt avrundade på 
ovansidan. I hörnen står något högre, 
fyrkantiga pelare med ett krön som har 
samma profil som livstenen. Ingången 
till gravplatsen omges av två låga pelare 
som kröns av var sitt stenklot.  
Gravplatsen är grusbelagd och saknar 
planteringar 

Gravplatsen representerar en av flera gravplat-
ser med stenramar på kyrkogården. Detta är en 
av de mer arbetade med pelare i hörnen och vid 
ingången och med en sammanhängande sten-
konstruktion utmed gravplatsens huvudände. 
Gravanordningen med stenramen och gaveln är 
i en stil och konstruktion som representerar en 
period kring slutet av 1920-talet/början av 
1930-talet och har därför ett arkitekturhisto-
riskt värde.  

Kv 6 pl 13 Denna gravvård är unik i sitt slag 
på kyrkogården eftersom den är 

 
 

Gravplatsen omges av buxbomshäckar 
förutom utmed huvudänden som 

Gravvården är med sin utformning av betong 
unik för kyrkogården och rent allmänt av det 
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tillverkad av betong. Betongen är 
uppblandad med grus vilket ger 
ytan en grov struktur. Gravvården 
är dubbelt så hög som bred och har 
en dekoration av stiliserade blad i 
relief längst upp på framsidan.  
Texten är av monterade bronsbok-
stäver. 

 
 

J NORDLINGS  
FAMILJEGRAV 

angränsar mot en stenram på gravplat-
sen i väster. Framför gravvården finns 
en mindre planteringsyta som är omgär-
dad av buxbomshäckar. Norr om vården 
växer liljekonvalj och söder om den står 
en buske av hortensia. På båda sidor om 
ingången står också var sitt frodigt be-
stånd av kärleksört. . 

ovanligare slaget. Gravplatsen ger ett fint hel-
hetsintryck med en ingärdad yta framför grav-
vården och väletablerade planteringar av blom-
mande växter. Sammantaget ger detta gravplat-
sen och gravvården ett miljöskapande värde.  

Kv 8 
onumr. 

Gravvården som är tillverkad av di-
abas är rektangulär och av mindre 
storlek. Framsidan har en ram, text 
och ett kors som är lätt upphöjda 
och blankpolerade mot bakgrund 
av en matt yta. Livstenen ser ut att 
ha varit stående på en mindre 
sockel men ligger nu lutande, delvis 
på sockeln och uppallad med ste-
nar.  

 
 

SVEA INGEBORG 
* 20/3 † 28/3 1920 

Gravvården står inte på någon numrerad 
gravplats. Området där den står är en 
öppen gräsyta på kyrkogårdens östra 
långsida och här står den nära stensock-
eln till kyrkogårdens omgivande järnsta-
ket. Vid gravvården finns planteringar av 
rosor och vårblommande narcisser.  

Gravvården är en av kyrkogårdens få barngra-
var och har med sin anspråkslösa utformning 
och kan med sin uppenbara tragik från tidigt 
1900-tal tillskrivas ett samhällshistoriskt 
värde. 

Kv 9 pl 10 Gravvården som är från 1910-talet 
är av en rödgrå granit. Utform-
ningen har tempelliknande drag 
med ett brutet ”tak” med dekor av 
en skulpterad, strålande, femuddig 
stjärna som ligger ovanpå livstenen. 
Livstenen i sig har en svagt upp-
höjd och blankpolerad dekor och 
text mot en matt bakgrund. Deko-
ren är i form av en omgivande ram 
och ovanför de två parallella text-
fälten av var sitt strålande kors och 
ett tak av samma profil som det 
som ligger på gravvården samt av 
stiliserade växtornament ovanför 
respektive tak.  
Livstenen vilar på en sockel med 
en hålkälsformad överkant. 

Till vänster på livstenen: 
 

FISKAREN 
OLOF MALMQVIST 

* 10/2 1857 † 19/11 1920 
 
Till höger på livstenen: 
 

HUSTRUN 
ANNA MALMQVIST 

* 11/11 1861 † 16/9 1912 
 
Under de båda ovanstående: 

 
DOTTERN ANNIE ELIDA MAL-
MQVIST 

* 3/5 1895 † 18/12 1918 
 

TACK FÖR VAD NI VARIT 

Gravplatsen omges av buxbomshäckar 
och är grusbelagd. Gravvården står ut-
med gravplatsenss östra långsida med 
gravvården vänd med framsidan mot 
väster. Framför gravvården finns en om-
gärdningshäck, även den av buxbom. I 
övrigt saknar gravplatsen planteringar.  

I kvarter 9 finns ett större antal av gravvårdar 
med titlar kopplat till fisket och närheten till 
kusten. Detta är en av dem, det ger den ett lo-
kalhistoriskt värde. Gravvårdens utformning 
har både ett arkitekturhistoriskt och hant-
verksmässigt värde.  
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Kv 9 pl 13 På denna gravplats finns flera grav-
vårdar. Dominerande är en hög 
livsten av grovhuggen grå granit i 
bautastensformat. Den står centralt 
på gravplatsens bortre långsida. 
Stenen har en textplatta i form av 
en liggande oval, omgiven av en 
skulpterad ram. På ömse sidor om 
den höga stenen finns en drygt me-
terhög, anslutande stenram med 
textplattor av samma storlek och 
form som på livstenen. 
Texten på livstenen är svagt upp-
höjd och polerad. På stenramens 
textplattor är texten istället av 
monterade bronsbokstäver.  
På gravplatsen finns även två lig-
gande gravhällar av grå och röd 
granit.  

På den stående bautastenen  
(övriga inskriptioner återges inte här): 
 

LANTBRUKAREN 
JOHAN TRULSSON 

SKARSGÅRDEN 
FAMILJEGRAV 

 
 

Gravplatsen är en av kyrkogårdens 
större. Den är rektangulär med den 
norra långsidan som huvudände. Föru-
tom gravplatsens gravvårdar på huvud-
änden som har beskrivits omges grav-
platsen på övriga tre sidor av en stenram 
i samma grå granit. Ramen är hälften så 
hög som på huvudänden och har tio 
jämnt fördelade och dubbelt så höga 
stenstolpar med en järnkätting hängande 
dem emellan. 
Planteringarna på gravplatsen består av 
hortensia, ett par små buxbomsklot, ro-
sor och palmlilja.  

Den beskrivna gravplatsen har en av kyrkogår-
dens mer påkostade gravanläggningar. Den re-
presenterar liksom flera andra familjegravar på 
Maglarps nya kyrkogård en av traktens familjer 
med koppling till lantbruket. Det ger den ett lo-
kalhistoriskt värde. Konstruktionen med den 
omgivande stenramen med stolpar och järnkät-
tingar tillsammans med den monumentala och 
tidstypiska bautastenen från 1900-talets början 
och ger den ett miljöskapande och ett arki-
tekturhistoriskt värde.  

Kv 10 pl 4 Gravvården består av ett gravkar 
tillverkat av grå granit. Garvkaret 
ligger med den främre gaveln mot 
söder. Denna har en lutande yta 
med texten, omgiven av en ram. 
Både texten och ramen är svagt 
upphöjda och blankpolerade mot 
en rå stenyta. Stenens sidor är i öv-
rigt raka.  

 
 
 

LÄRARINNAN 
ELNA LUND 

* 14/3 1851 † 27/12 1931 

Gravplatsen är grusbelagd och saknar 
planteringar. Den omges i norr och väs-
ter av angränsande gravplatsers stenra-
mar och på övriga två sidor av bux-
bomshäckar.  

Gravvården har en betydelse som den enda på 
kyrkogården med en kvinnlig yrkestitel. Detta 
på en tid, 1900-talets början då det var en ovan-
lig företeelse. Gravvården har med hänvisning 
till detta ett socialhistoriskt värde. Gravkaret i 
sig var en typ av gravvård som framförallt an-
vändes under en begränsad period under 1900-
talets första hälft och som därför har ett arki-
tekturhistoriskt värde.  

Kv 10 pl 
19 

På gravplatsen finns två gravvårdar, 
den som beskrivs här är den 
mindre och äldsta av dem.  
Livstenen som är av diabas står på 
en låg sockel av grå granit. Den är 
ca 60 cm hög, något högre än bred 
och har en svagt avsmalnande form 
mot det svagt välvda krönet. 

 
 

Otilia Svensson 
* 24/6 1892 † 13/4 1914 

I Maglarp 
Tack för vad du varit 

Gravplatsen är grusbelagd, omges av 
buxbomshäckar och saknar övriga plan-
teringar. Den beskrivna gravvården står 
på östra sidan av gravplatsen med fram-
sidan vänd inåt. På gravplatsens huvud-
ända står gravvården över den Otilia 
Svenssons föräldrar snickaremästaren 
Sven Olsson och hustru Maria Olsson. 

Gravvården är en av kyrkogårdens mindre, stå-
ende gravvårdar. Den är från kyrkogårdens 
första tid efter invigningen 1909. Gravvårdens 
material och utformning är typisk för 1900-ta-
lets början vilket ger den ett arkitekturhisto-
riskt värde. Föräldrarnas gravvård med faderns 
ålderdomliga hantverkstitel ger gravplatsen ett 
socialhistoriskt värde. Dotterns gravvård är 
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Framsidan är polerad och har en 
kontrastslipad text av ålderdomligt 
snitt och en dekor i samma teknik 
av en bladslinga av murgröna och 
en centralt placerad, femuddig, li-
ten stjärna. 

De var båda födda år 1865 och gravsat-
tes år 1940 och 1953 

en av dem som genom sin inskription antyder 
om en sorglig och tänkvärd historia. 

Kv 11 pl 2 På gravplatsen finns tre gravvårdar, 
en stående och två liggande grav-
hällar. Den stående är hög och 
smal och av det mindre formatet. 
Materialet är grå granit och ytan är 
slät och matt. Krönet är rundat 
med hålkälsformade avslut i hör-
nen. De liggande hällarna är även 
dem av grå granit, rektangulära och 
med en hålkälsformad kant run-
tom. På både den stående och de 
liggande gravvårdarna är texten och 
likadan dekoration av en strålande 
stjärna i brons påmonterade.  

På den stående vården: 
 

KUSTVAKTEN 
JOHN HELLBERG 

1875-1935 
HUSTRUN 

ANNA HELLBERG 
1885-1938 

DOTTERN ELLA 
1916-1940 

 
På gravhällen i öster: 

SJÖKAPTEN 
GÖTE HELLBERG 

* 27/1 1918  † 12/1 1954 
SIGURD HELLBERG  

*1920 † 1987 
 

På gravhällen i väster 
HENRY HELLBERG 
*22/2 1912 † 24/4 1943 

Gravplatsen är grusbelagd och omges av 
buxbomshäckar 

Gravplatsen är en av flera på kyrkogården som 
representerar en familj med familjemedlemmar 
som har yrken knutna till Maglarps närhet till 
kusten. Här handlar det sannolikt om två gene-
rationer med olika yrkeskategorier med kopp-
ling till havet. Gravplatsen med dess vårdar har 
därmed ett lokalhistoriskt värde. Titeln kust-
vakt är en ålderdomlig titel som dessutom ger 
den stående, äldsta vården ett samhällshisto-
riskt värde.  

Kv 11 
onumre-
rad. 

Gravvården är tillverkad av kalk-
sten, rektangulär och ligger svagt 
lutande mot linden i kyrkogårdens 
sydöstra hörn. Texten är inhuggen 
på ovandelen och stenen pryds ne-
derst av ett mantovakors. 

FW BORGMAN 
1897-1946 
UND EIN 

UNBEKANNTER 

SOLDAT 

Platsen där gravvården ligger är gräs-
täckt och saknar planteringar eller andra 
anordningar. På platsen vilar två tyska 
soldater som begravdes samtidigt. PW 
Borgman drunknade efter att för tredje 
gången hoppat och flyende försökt 
simma iland från en fångtransport på en 
båt på väg till Tyskland. Den andra sol-
daten är okänd och upphittad drunknad 
vid samma tid.  

Gravvården som är kopplad till en lokalhisto-
risk händelse kopplad till andra världskriget och 
den har därför både ett lokalhistoriskt och 
samhällshistoriskt värde.   
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Karta över Maglarps nya kyrkogård med urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar markerade i ljusbrunt.  

Kvartersnummer och gravplatsnummer visas på respektive utvald gravplats. 0=onumrerad. 

Redigerad originalkarta från Hammarlövs församling.  

 



 

 

 

 

Kv 2 pl 6 

Kv 2 pl 6 

Kv 2 pl 10 Kv 3 pl 6 
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Kv 5 pl 1 

Kv 6 pl 9 
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Kv 6 pl 13 Kv 6 pl 5 
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Regionmuseets E-rapportserie 2018 

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 sn, 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 sn, 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, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019-2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Ljunggren, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Ljunggren, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, 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 


