
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Förord

Dahlberg, Markus; Romberg, Thomas; Wienberg, Jes

Published in:
Maglarp

2010

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dahlberg, M., Romberg, T., & Wienberg, J. (2010). Förord. I M. Dahlberg, T. Romberg, & J. Wienberg (Red.),
Maglarp: Kyrkan som försvann (Vol. 3, s. 7-7). Riksantikvarieämbetet.

Total number of authors:
3

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/sv/publications/d9bdf0e6-8f95-47cd-8cbc-6631ae5839c2


  
!

Förord

D
enna bok har tillkom

m
it för att belysa hur kulturm

iljövården agerat 
under de m

er än "# år då frågan om
 rivning av M

aglarps nya kyrka var 
aktuell. Innehållet i boken beskriver tillkom

sthistorien och den lokala 
debatt som

 fanns om
 kyrkan redan under det tidiga $%##-talet. M

aglarps 
nya kom

 att bli den sista i den karakteristiska grupp som
 brukar betecknas 

»Skånes röda tegelkyrkor«.
Boken vill ge en bred skildring av den process som

 ledde till att en kyrka 
skyddad av kulturm

inneslagen tilläts förfalla för att till slut rivas. I publi-
kationen ges även en internationell utblick som

 kom
pletterar det nationella, 

regionala och lokala perspektivet.
K

yrkan revs &##! efter dom
 av R

egeringsrätten. D
e närm

ast berörda 
parterna, Svenska kyrkan och kulturm

iljövården, kunde inte 'nna en lös-
ning på hur kyrkan fortsatt skulle bevaras och användas. Ett syfte m

ed 
boken är att lära för fram

tiden, så att situationen om
 m

öjligt inte upprepas. 
A

tt riva en kyrka är ett oåterkalleligt beslut, som
 både innebär en förlust av 

kulturhistoriska värden och väcker m
ånga känslor. 

Boken har tillkom
m

it på initiativ av Länsstyrelsen i Skåne som
 också 

sam
ordnat arbetet. Skriften ingår i serien Studier till Sveriges K

yrkor, utgi-
ven av R

iksantikvarieäm
betet. V

arje författare står själv för sakinnehåll och 
synpunkter i respektive artikel. Bidrag till tryckningen har erhållits från 
Ebbe K

ocks stiftelse, Länsstyrelsen i Skåne och R
iksantikvarieäm

betet.

Stockholm
, M

alm
ö och Lund i novem

ber &#$#
M

arkus D
ahlberg, T

hom
as R

om
berg och Jes W

ienberg


