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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Tryde kyrkogård är ut-
förd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne på uppdrag av Tryde församling. Fältarbetet 
utfördes under hösten 2014 med påföljande rapport-
skrivning vintern 2014. Inventering samt rapport-
skrivning har utförts av antikvarie Cissela Olsson och 
byggnadsantikvarie Emelie Petersson, samt biolog 
Tony Svensson.  

I denna vård och underhållsplan ingår förutom 
huvudtexten två fristående bilagor; den ena utgör 
rekommendationer för vård och underhåll och den 
andra innehåller ett urval av kulturhistoriskt värde-
fulla gravplatser. Därtill finns det en trädvårdsplan 
vilken är en delfördjupning av vård- och underhålls-
planen. Denna presenteras i ett fristående dokument.  

 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. Rikt-
linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-
hållsplanerna ska utformas: 
 

• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser ansvarar för att en vård- 
och underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska 
värdet inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 
över planen. 
 

Mål och syfte 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 
som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 
Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.  

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
kulturminneslagen är syftet med vård- och under-
hållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogår-
dens kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga till 
grund för kyrkogårdsförvaltningens 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 utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras. 

 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Tryde kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Tryde 12:2 
Socken  Tryde 
Kommun  Tomelilla 
Fastighetsförvaltare Tomelillabygdens 

församling 
Areal  14 350 m2 

 
Kyrkogården består av tolv kvarter samt en 
minneslund och askgravplats. Kyrkogården 
har totalt 1040 gravplatser. Av dessa är 
1000 kistgravplatser och cirka 40 urngrav-
platser. 
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arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet hos församlingen samt annan tillgänglig litte-
ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Tryde 
kyrkogård med omgivande yttre kyrkogårdsmur och 
staket. I detta område har byggnader, gångsystem, 
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 
och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats.  Vård- och underhållsplanen 
redogör också för sedvanligt löpande underhåll till-
sammans med aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 
remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna 
vård- och underhållsplan.   
 

 

 
Bilden till vänster är ett utdrag ur Fornsök, där blå områden markerar kända forn- eller kulturlämningar. 
Ovan syns bearbetad gravkarta över Tryde kyrkogård.  
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
grav-anordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Området för den historiska bytomten, utifrån 
1806 års karta, är registrerad fornlämning 
Tryde 53:1 och ska skyddas enligt Kulturmil-
jölagens 2 kap. Området omfattar kyrkogår-
den i hela sin utsträckning, både gamla och 
nya delen. Inom den äldre bytomten är alla 
ingrepp i mark utöver den normala gravgräv-
ningen tillståndspliktiga då de kan beröra 

under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen.  
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 

Miljöbalken (1998:808) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård 
regleras genom miljöbalken och finns för att 
skydda och värna om att Sveriges mark, 
vatten och fysiska miljö används på ett lång-
siktligt och hållbart sätt. Områden av riksin-
tresse för kulturmiljö- eller naturvård ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada natur- eller kulturmiljön. En miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, kan vara nödvän-
dig för att klargöra hur planerade åtgärder 
påverkar natur- eller kulturmiljön i området.  
 
Bestämmelser om biotopskydd finns i 7 kap 
11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. På kyrkogårdar är det oftast  
alléer som omfattas av det generella biotop-
skyddet. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Tryde by kan kyrkogårdens 
utbredning och förhållande till omgivningarna följas. 
Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst 
Historiska kartor.  

I Tomelillabygdens församlings arkiv finns rit-
ningar och planer som rör kyrkogården, varav samt-
liga härrör från 1900-talet. Förfrågan har gjorts på 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, 
men i samlingarna finns tyvärr inget som rör Tryde 
kyrkogård.  

Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-
pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via Folklivsarki-
vet i Lund och Regionmuseets arkiv.  

Tryde socken och kyrka 
Tryde socken ingår sedan år 2002 i Tomelillabygdens 
församling tillsammans med Benestad, Ramsåsa, 
Tomelilla och Ullstorp. Historiskt har socknen föru-
tom kyrkbyn Tryde omfattat byarna Sälshög, Everöd 
och Tomelilla samt säteriet Kåseholm. År 1926 bröt 
sig Tomelilla ur och bildade egen församling.  

Äldsta skriftliga belägg för Tryde härrör från år 
1310 då det skrivs Thruwӕth.  

Kyrkbyn har medeltida ursprung men platsens 
bebyggelsehistoria är betydligt äldre, vilket traktens 
fornlämningar vittnar om. Flertalet av lämningarna 
utgörs av stenåldersboplatser som är dolda under 
mark. Söder om Trydemölla finns en rest sten som 
kan vara en rest av ett större gravfält. En betydligt 
yngre kulturlämning finns invid landsvägen strax 
norr om Tryde kyrka. Här står en milsten av kalksten 
daterad med årtalet 1847. Tryde kyrkoruin är en 

fornlämning dold under mark, men vars kontur 
markeras av en klippt buxbomshäck. Intill finns en 
rest minnessten med texten ”Minne af  Tryde kyrka 
byggd 1160 grusad 1868”.  

Den medeltida kyrkan i Tryde uppfördes under 
1100-talet. En av Sveriges mest kända romanska 
dopfuntar finns bevarad från den gamla kyrkan. Den 
är huggen av stenhuggare Magister Majestatis eller 
Trydemästaren och bedöms vara samtida med kyr-
kan. Arkeologiska undersökningar utförda år 1971 
visade att kyrkan troligen var uppförd i flera etapper. 
Stolphål, en planka och äldre gravar antyder även att 
stenkyrkan kan ha haft en föregångare i trä. Enligt 
Carl Georg Brunius skiss år 1846, i Folklivsarkivets 
samlingar, utgjordes kyrkan vid den tiden av ett 
långhus med kor och halvrund absid. Ett brett torn 
med trappgavlar fanns i väster. Kyrkogården var 
gräsbeväxt med spridda, enkla gravvårdar.  

Den nuvarande kyrkan i Tryde uppfördes år 1868-69 
efter ritningar av arkitekt Emil Edvard von 
Rothstein. Patronus för Tryde kyrka var J P Hintze 
på godset Kåseholm, som även bekostade byggnat-
ionen av Spjuststorps kyrka. Kyrkan invigdes den 20 
november år 1868. Den vitputsade byggnaden består 
av långhus, kor samt ett spetsigt torn i väster. Kyrkan 
har tydliga nyklassicistiska drag med inslag av nygo-
tiska former i bl a tornspira och inredning.  

År 1914 genomfördes en mer omfattande utvän-
dig renovering av kyrkan, under ledning av domkyr-
koarkitekt Theodor Wåhlin. Då byttes taktäckningen 
av papp ut mot galvaniserad järnplåt och kyrkans 
äldre skorstenar revs. En utvändig restaurering ut-
fördes efter stormskador år 2001. Nya stuprör samt 
lagning och ommålning av takets plåttäckning gjor-
des, liksom bättringsarbeten på murar, fönster och 
portar.  

Motstående sida: Utdrag ur Gerhard Buhrmans karta 
över Skåne, år 1684. 

 
Utdrag ur Skånska rekognosceringskartan, 1810-talet. 
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Kyrkogårdens historik 
Den äldsta kartan över Tryde by härrör från år 1727. 
Tryde kyrka låg då tillsammans med byns gårdar 
samlade i en klunga kring den centrala vägkorsning-
en nära nuvarande Ripadal. Kyrkogården utgjordes 
av ett ganska trångt område allra närmast den gamla 
kyrkan. Detta närapå kvadratiska område omfattade 
troligen större delen av den nuvarande gamla kyrko-
gården. Prästgården låg i direkt anslutning i öster 
och i väster fanns fem gatehus. Kyrkogården var 
enligt kartan omgärdad på alla fyra sidor, troligen av 
en mur, men inga ingångar är markerade. Utifrån 
vägsystemet kan man dock sluta sig till att kyrkans 
huvudentré var vänd mot väster. Eventuellt har en 
mindre utvidgning gjorts västerut vid något tillfälle 
senare, men utifrån känt kartmaterial är det svårt att 
säga säkert. 

Storskifteskartan från år 1768 och 1805 års en-
skifteskarta visar att bystrukturen var ungefär des-
amma under hela 1700-talet. Det är först efter att 
enskiftesreformen genomförts, som byn ändrar 
skepnad. Flera av Trydes gårdar flyttades från den 
gamla bykärnan ut i landskapet på tidigare obe-
byggda marker, vilket framträder tydligt på skånska 
rekognosceringskartan från 1810-talet. Bland annat 
flyttades gård nummer ett som låg nordväst om 
gamla kyrkan, vilket skapade utrymme för en fram-
tida ny kyrka och kyrkogård. Kyrkan, prästgården 
och ytterligare en handfull gårdar låg däremot kvar i 
en utglesad by.  

Vid sekelskiftet 1800 ägde herrgården Kåseholm 
större delen av Tryde socken och gårdarna var fräl-
sehemman. Under 1820-talet börjar godsägaren att 
sälja ut och omkring tjugo år senare var största delen 
sålt till självägande bönder. Huvudgården köptes år 

1922 av andelsföreningen ”Eget hem” som styckade 
av och sålde utmarken till 13 egna hem. 

Tryde var en patronatskyrka vilket innebar att 
godsägaren, vilken innehade patronatsrätten, fick 
uppbära kyrkotiondet, tillsätta präst och ha ansvar 
för kyrkans underhåll. Jordbrukets förändring under 
tidigt 1800-tal innebar en utmaning med sämre lön-
samhet även för stora jordegendomar som godsen. 
Detta kunde innebära, som i Trydes fall, att åtagan-
det att underhålla kyrkan åsidosattes. Kyrkan förföll. 
Samtidigt växte befolkningen i socknen. Förfallet 
gick så långt att kyrkorådet slutligen år 1867 beslöt 
att hålla gudstjänster i Tryde skolsal då man var rädd 
för att tornet skulle rasa. Församlingen vände sig 
samma år till kungen för stöd för sitt krav att pa-
tronus uppförde en ny kyrkobyggnad. Hovrätten 
dömde samma år patronus till Kåseholm att uppföra 
ny kyrka. Kyrkan uppfördes redan följande år. 
Byggnationen tog enbart 6 månader vilket visar på 
det enorma arbete som traktens kvinnor och män 
utförde med bland annat körslor och frakt av sten till 
bygget.  

1870 invigdes den nya kyrkogården och i oktober 
samma år begravdes den förste, Håkan Mårtensson, 
en 19 årig pojke. Kyrkogården delades i fyra delar, en 
del för varje by. Innanför grindarna till vänster fanns 
Trydes platser, österut fanns Tomelillas och innanför 
grindarna till höger fanns Everöds platser och längre 
österut Sälshögs. Att kyrkogården i Tryde var inde-
lad efter byar omtalas även i visitationsprotokoll från 
1880- och 1890-talen. Flera av omkringliggande 
socknar delade istället in efter hemman eller begrav-
de i varv.  

År 1896 upprättades en karta inför en stundande 
utvidgning av den nya kyrkogården. Utvidgningen 

gjordes med 13 meter breda remsor både längs norra 
och södra sidan. Som en följd av detta byggdes kyr-
kogårdsmuren om i väster utmed vägen, år 1897.  

Ett fotografi från 1900-talets början visar kyrko-
gårdens nordvästra del med rik växtlighet och en 
handfull resta gravvårdar. Vegetationen är låg och 
ännu inte strukturerad.  
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Tryde gamla kyrka, odaterad teckning från Folklivsarkivet.  

En ägomätning från år 1727, är den äldsta kända kartan över Tryde by.  

Tryde kyrka fotograferad av Oscar Halldin, 1904-06. 

1896 års karta upprättas inför den planerade utvidgningen.  
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Historik i korthet 
 
1673-74 Patronatsrätten till kyrkan  
 
1868 Tryde nya kyrka står färdig 
 
1870 Nya kyrkogården invigs 
 
1896  Lantmäteriförrättning med 

karta över nya kyrkogården. 
 
1953  uppförs bårhuset efter ritningar 

signerade Eiler Graebe. 
 
1984 Förändring av minneslund och 

urnlund vid Tryde kyrkogård 
 
1999 Renovering av kyrkogårdsmur. 
 
2000 Del av kvarter II (B-H) sås in 

med gräs.  
 
2007  Askgravplatsen tillkommer. 
 
2012 Ritningsförslag till tillgänglig-

hetsanpassning av gångstråk 
från entrén. 

 
 
 
 

 
Arkitekt Eiler Graebe upprättar ritningar över bårhuset år 1948. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Tryde kyrka är högt belägen längs den gamla vägen 
mot Tomelilla och syns från långt håll. Kyrkan ligger 
i ett vägskäl där flera vägar med lång historisk konti-
nuitet möts. Kyrkan utgör porten in till Tryde by för 
den som kommer norrifrån. Ett öppet, svagt böl-
jande odlingslandskap med spridda gårdar och 
dungar omger Tryde by och kyrka. Bara en bit däri-
från passerar Trydeån i väster och norr. Väg 19 run-
dar byn i nordväst, trafiken bidrar till ett buller som 
gör att det aldrig är riktigt tyst. Mot söder fortsätter 
byns bebyggelse vilken nästan har vuxit ihop med 
Tomelilla samhälle. I öster, i direkt anslutning till 
kyrkogårdens äldsta del ligger den f  d prästgården 
omgiven av en lummig trädgård.  

Tryde kyrkogård utgörs av två delar. Den äldsta 
delen ligger i sydost och är anlagd kring Tryde gamla 
kyrka, en medeltida kyrka som är riven sedan 1868. 
Den nya delen omfattar den nordvästra delen och 
omger den nuvarande kyrkan, uppförd 1868-69.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivåskillnaden på kyrkogården är bitvis märkbar 
framför allt längs östra sidan. Vegetationen utanför 
kyrkogården är här ganska tät och utgörs bland an-
nat av ask, delvis angripen av askskottsjuka. Denna 
vegetationsridå maskerar den förhållandevis påtag-
liga nivåskillnaden. Rakt nedanför den f  d östra en-
trén finns idag en paddock. I norr utgör en ridå av 
gran och lövträd visuell avgränsning. I nordost an-
sluter kyrkogården till ett öppet odlingslandskap 
med åkrar och beteshagar. 
 

Kyrkogårdens begränsning 

Murar 
Kring Tryde gamla och nya kyrkogård finns olika 
typer av murar. Den nordvästra delen av muren är 
emellertid riven där gamla och nya kyrkogården för-
enas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den gamla kyrkogården är i sydväst och nordost 
omgärdad av en äldre kraftig skalmur av tuktad na-
tursten, fogad med bruk, varav en stor del hårt ce-
mentbaserat bruk. Troliga äldre rester av kalkbruk 
finns här och var. Ursprungligen har muren antaglig-
en varit putsad. Flata hällar av kalkstensflis täcker 
murkrönet som sluttar svagt in mot kyrkogården. 
Skador i form av sprickor och ras finns längs stora 
delar.  

Den sydöstra sträckan är renoverad år 1999 och 
skiljer sig från övriga äldre delar genom stenarnas 
form och storlek. Här är muren uppförd av mindre, 
rundade naturstenar med breda fogar. Krönet är likt 
övriga delar täckt med kalkstensflis som sluttar svagt 
in mot kyrkogården. Muren är omkring en meter 
bred medan höjden följer terrängformen och varie-
rar mellan ca 1-1,7 meter.  

   
Vy mot söder från gamla kyrkogården. Gamla kyrkogårdens sydöstra mur renoverades år 1999.  Utsidan av nya kyrkogårdens östra sida. 
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Längs södra sidan av gamla kyrkogården finns en 
stödmur där kyrkogårdens marknivå når upp till 
murens krön. Den yttre sidan är en knapp meter 
hög. Muren har synliga tuktade naturstenar med 
breda fogar av bruk, varav stora delar cementbaserat. 
Muren täcks av kalkstensflis.  

Den nya kyrkogårdens södra sida avgränsas av en 
ca 0,3 meter bred stödmur uppförd av natursten. 
Ovansidan är flat och gjuten av cement. På insidan 
av muren sluttar marknivån upp mot muren.  

På ömse sidor av den sydvästra ingången finns en 
mur av tuktad och fogad natursten. Fogarna är vit-
tade. Svagt sluttande kalkstensplattor täcker krönet.  

Längs nya kyrkogårdens norra sida finns en låg 
stödmur vars övre kant ansluter till kyrkogårdens 
marknivå. Murens höjd följer terrängformen utanför 
och är som högst i höjd med bårhuset, men är bara 
en sten hög i den nordöstra delen. Muren är uppförd 
som en beklädnadsmur av rundade naturstenar fästa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i cementbruk. Eftersom muren ligger under kyrko-
gårdens marknivå utgör den ingen visuell omgärd-
ning.  

Nivåskillnaden längs nya kyrkogårdens östra sida 
är stor och är uppbyggd av en hög stödmur av mu-
rad natursten. Ovansidan är gjuten i cement.  

Invid den södra delen av den östra muren finns 
en ca 1,5 m hög mur av fogade huggna granitblock. 
Murens ursprung är oklart, men ansluter i hörnet till 
den gamla kyrkogårdsmuren.  

 

Järnstaket 
Nya kyrkogården omgärdas längs Trydevägen i väs-
ter av ett staket av järnsmide. Detta är fäst på en låg 
mur av liggande huggna och fogade granitblock. 
Snedställda stag är regelbundet fästa för stabilitet. 
Järnstaketet är relativt lågt med bågformad dekor, 
krönt av små silverfärgade kors. Staketet lär enligt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppgift från f  d kyrkvaktmästaren vara gjort av sme-
den August Lindqvist i Tryde.  

Häckar 
Nya kyrkogårdens östra sida kantas i norr längs 
kortsidan av kvarter XI av en friväxande häck av 
häckkaragan. Den fortsatta sträckan söderut, längs 
kvarter II och V ramas in av en svagt buktande 
klippt häck av buxbom. Häcken är tät och välvuxen 
mellan ca 1 och 1,3 meter hög och nästan lika bred. 
Buxbomen är av en relativt storbladig och kraftig 
sort. 

Grindar 
Det finns tre ingångar till Tryde kyrkogård, två längs 
västra sidan som leder in till nya kyrkogården och en 
i söder in till den gamla delen.  

Ingången som används mest finns längs västra 
sidan och är huvudentrén till kyrkan. Här finns en  

   
Utsidan av gamla kyrkogårdens södra mur.  I norr är avgränsningen knappt synlig.  Häcken av buxbom längs östra sidan av nya kyrkogår-

den bildar en distinkt avgränsning.  
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dubbelgrind av järnsmide med bågformad dekor 
som ansluter till järnstaketets utförande. Grinden är 
fäst i stolpar av järn. Årtalet 1878 finns infällt i grin-
den.  

I det sydvästra hörnet finns ingång till kyrkogår-
dens nya del, nära askgravplats och minneslund. I 
öppningen finns en dubbelgrind av svart järnsmide 
fäst i fyrkantiga stenpelare vars sidor är slätputsade. 
Grindarnas formspråk anknyter till järnstaketet.  

Längs den södra sidan finns en ingång till gamla 
kyrkogården. I öppningen finns en dubbelgrind av 
svartmålat järnsmide. Formerna är likartade som de 
båda övriga grindarna på nya kyrkogården, men 
smidet är något kraftigare. Grindarna är fästa i 
breda, fyrkantiga pelare som är murade och spritput-
sade med avtäckning av kalkstensplattor. Pelarna 
kröns av var sitt smideskors fäst på stenfot. Trap-
pans olika steg är lagda av såväl kalkstenshällar som 
en äldre gravhäll tillsammans med kompletterande 
relativt ny, huggen sten. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ytterligare två mindre öppningar finns längs östra 
sidan av kyrkogården, men båda är igensatta och 
används inte idag. I rakt östlig riktning från den 
gamla kyrkplatsen mot f  d prästgården finns en smal 
öppning. I öppningen finns en enkelgrind av svart 
smide fäst i fyrkantiga murade stenpelare. Den norra 
pelaren är putsad med släta sidor. Den södra pelaren 
är också murad, men med synliga, rundade naturste-
nar. Båda pelarna är avtäckta med kalkstensplattor 
och krönta av var sitt smideskors på stenfot. En 
smal trappa lagd av kalkstenshällar leder ner mot den 
f  d prästgården.  

Rakt österut från nuvarande kyrkan finns en smal 
öppning genom buxbomshäcken och stödmuren 
genom vilken en ganska brant trappa som leder ner i 
riktning mot prästgården. Öppningen saknar grind 
men passagen är avstängd på ett till synes tillfälligt 
sätt med trästaket både upptill och nertill.  

Gångsystem 
Både gamla och nya kyrkogården har ett system av 
grusade huvudgångar som i stora drag delar upp 
respektive del i fyra större områden. Förutom de 
grässådda delarna längst i norr och söder, finns inom 
kvarteren smala nordsydliga grusgångar mellan ra-
derna av gravplatser.  

Inom minneslund och askgravlund finns buk-
tande gångar belagda med smågatsten.  

Belysning 
Enligt vård- och underhållsplanen för Tryde kyrka 
installerades ytterbelysning på kyrkogården år 1989. 
På ömse sidor om huvudgången mot kyrkan finns 
fyra svartmålade lyktstolpar. Vid kyrkoruinens västra 
kortsida finns en lykta.  

Servicestationer 
På kyrkogården finns två större servicestationer med 
tillgång till soptunnor, vatten och redskap; en i norra 
delen av nya kyrkogården, intill bårhuset, och en i 
hörnet där nya och gamla kyrkogården möts. Till-
gång till vatten och redskap finns även i den norra 
delen av minneslund och askgravlund.  

Nedsänkta, gjutna så kallade kompostbassänger 
finns i nordvästra hörnet av nya kyrkogården samt 
sydvästra hörnet av gamla kyrkogården.  

Parkeringsplatser 
En asfalterad parkering för besökare finns på andra 
sidan om Trydevägen.  

  
Den nuvarande huvudingången upp till kyrkan.  I söder finns den forna huvudingången till gamla kyrkan 

och kyrkogården.  
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Byggnader 

Bårhus och ekonomibyggnad 
Bårhus och ekonomibyggnad med toalett uppfördes 
år 1953 efter ritningar av Eiler Graebe. Dessa ligger 
intill varandra i den norra delen av nya kyrkogården, 
med gavlarna vända mot gången. Bårhuset är något 
framskjutet i förhållande till ekonomibyggnaden, 
men förbinds med varandra av en mur. Bårhusets 
port ligger indragen i gavelfasaden. Byggnaderna är 
vitputsade och har sockel klädd med grå granit samt 
sadeltak täckta av enkupiga tegelpannor. Portar, dör-
rar och snickerier är svartmålade. De är klädda med 
snedställd panel med avfasade kanter, samtliga med 
sparkplåtar nedtill. På bårhusets norrfasad sitter ett 
blyspröjsat fönster i en rundbågig nisch, fönsterbleck 
i form av skiva i grå kalksten. Avvattning finns i två 
olika utförande, ett äldre med smala rör, nätta di-
mensioner och skarpa vinklar på rör och utkastare 
samt ett modernare där rören har mjuka böjar och 
grövre dimensioner. Under bårhusets östra takfall 
finns ställ för redskap.  
 

Växtlighet 

Träd 
Huvuddelen av träden på Tryde kyrkogård är plante-
rade som trädkrans runt kyrkogården eller som allé 
längs en gång. Undantaget är en handfull träd i min-
neslund och askgravlund som har friare placeringar 
eller är planerade som solitärträd.  

Den gamla kyrkogårdens södra och norra sidor 
kantas av tolv likåldriga lindar, sju i söder och fem i 
norr. I söder varierar avståndet mellan träden,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medan de står regelbundet placerade i norr. De båda 
östligaste lindarna står innanför den norra gamla 
kyrkogårdsmuren, medan övriga tre är planterade 
längs en tänkt linje utefter murens ursprungliga 
sträckning.  

Längs gamla kyrkogårdens västra sida står två 
äldre björkar. Mellan dessa finns en bergtall som har 
vuxit sig stor, troligen är den ursprungligen plante-
rad på en gravplats. Den östra sidan saknar trädplan-
tering, däremot bildar träden i prästgården intill, bl a 
lönn, hästkastanj och hagtorn, en grön inramning.  

Nya kyrkogårdens västra sida kantas av fem 
likåldriga lindar planterade innanför den omgivande 
grusgången. Storlek och ålder är ungefär densamma 
som övriga lindar på kyrkogården. Några stubbar 
vittnar om att det tidigare funnits fler träd, vilket 
förklarar en viss oregelbundenhet i placeringen. Trä-
den lär vara planterade år 1978 som ersättning för en 
äldre trädkrans av alm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrkogårdens norra sida kantas av oxel. Totalt finns 
tio träd, varav sex står regelbundet placerade mellan 
nordvästra hörnet och bårhuset. De övriga fyra trä-
den står med jämna avstånd i den nordöstra delen. 
Antagligen har trädplanteringen ursprungligen varit 
komplett längs hela norra sidan. Träden lär vara 
planterade år 1968. 

Strax utanför kyrkogårdens norra sida finns två 
högresta almar som visuellt bidrar till en inramning 
av kyrkogården. Det ena trädets stam är täckt av 
slingrande murgröna.  

Vid inventeringen stod en relativt grov ask längs 
kyrkogårdens östra sida, i hörnet av kvarter II. Möj-
ligen var detta träd en rest av en äldre trädkrans. 
Utanför kyrkogården finns flera självsådda askar, 
men ser ut att vara angripna av askskottsjuka.  

På ömse sidor om huvudgången upp till kyrkan 
är tio träd av naverlönn symmetriskt planterade snett 
mittemot varandra. Ett av dem är nyligen ersatt ef-

 
Bårhus och ekonomibyggnad. 
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tersom stammen brutits av. Planteringen gjordes 
omkring år 2007, då dessa ersatte lindar som kantat 
huvudgången.  

En allé har tidigare funnits längs den södra in-
fartsvägen. Denna togs ner i början av 2000-talet 
och har inte återplanterats. 

Längs den norra delen av det senast ianspråk-
tagna området askgravlund och minneslund finns en 
rad med fyra glest placerade lindar. I den östra delen 
av minneslunden finns tre lindar planterade i en rad 
vinkelrät mot den förra. En ung katsura och ett ungt 
körsbärsträd står kring minnesplatsen, medan två 
unga träd av rödbladig hägg står vid askgravlunden.  

 
 

Häckar 
Låga klippta häckar av buxbom omgärdar en stor 
andel av kyrkogårdens gravplatser. Häckarna är ofta 
av en förhållandevis småbladig sort. Längs södra 
sidan av kvarter VIII på gamla kyrkogården finns en 
bevarad inramande kvartershäck av buxbom. Bux-
bom återkommer även på den gamla kyrkplatsen, 
där en klippt buxbomshäck markerar konturerna av 
den gamla kyrkan. Denna häck är knappt en meter 
hög och ungefär lika bred. Viss likhet i karaktär finns 
med den komptakta buxbomshäcken längs nya kyr-
kogårdens östra sida.   

I den norra delen av nya kyrkogården har det i 
kvarter XI och XII tidigare funnits rygghäckar av 
ölandstok. Dessa togs bort omkring år 2010 och 
ytorna såddes igen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteringar 
De allmänna rabatterna är koncentrerade till ett par 
områden på nya kyrkogården. I det skyddade hörnet 
mellan bårhus och toalett finns en rabatt där vinter-
gröna buskar såsom tuja och formklippt idegran 
kombineras med perenner som pion, spirea, träjon 
och funkia. Invid toalettingången finns en rabatt 
bestående av häckkaragan och krypande murgröna. 
Längs kortsidan av kvarter XI ligger en rektangulär 
rabatt med stenkant bestående av ölandstok, tuja, 
olika sorters spirea och kärleksört. Plantorna står 
glest med öppen jord mellan. 

 

 

 

 

 

Låga, klippta häckar av buxbom kantar många av 
gravplatserna.  

Kraftiga häckar av klippt buxbom markerar kon-
turerna av den gamla kyrkan.  

En mångfald av olika sorters rosor finns plante-
rade på gravplatserna.  

Vintergrön växtlighet bidrar till en grön struktur 
året om.  
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Växt- och djurliv 
Det finns idag sammanlagt 53 träd på kyrkogården i 
Tryde. Huvuddelen är de medelålders träd som på 
platsen ersatt gamla träd som tagits bort. Nyplante-
rade träd finns i allén in mot kyrkan, samt vid ask-
gravplatsen. Endast ett träd kan betecknas som 
äldre; det är asken som står i kyrkogårdens nordöstra 
del. Asken har ett par stamhål och ansamling av 
mulm i det nedre. I hålen samlas organiskt material 
som bryts ner av en lång rad insekter. Den kompost-
liknande massan kallas mulm, vilken det råder brist 
på i landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så 
länge att värdefulla kvaliteter som till exempel grov 
stam och ihåligheter hinner utvecklas. Några av lin-
darna har också små stam- eller grenhål, men utan 
att mulm hunnit utvecklas.  

På trädens stammar lever många olika mossor 
och lavar. På Tryde kyrkogård växer den rödlistade 
och hotade laven grynig dagglav Physconia griseaVU på 
sex lindar och en oxel. Signalarten lönnlav Bacidia 
rubella och den naturvårdsintressanta allémossa 
Leucodon sciuroides förkommer på den gamla asken. 
Signalarter är arter som är indikatorer på miljöer där 
man kan förvänta sig att finna rödlistade arter. Dess-
sutom noterades den tidigare rödlistade mossan 
alléskruvmossa Syntrichia virescens på många av lin-
darnas stambaser, där den gynnas av uppvirvlat mi-
neralrikt damm från grusgångarna. 

Kyrkogårdens murar blir ofta växtplatser för en 
rad mossor och lavar. På muren mot Trydevägen 
trivs flera mossarter, bl.a. takmossa och hårgrimmia, 
liksom Sedum-växten gul fetknopp. 

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-
dermöss som viloplatser under sommaren. Även om  
det råder brist på äldre träd på kyrkogården är det 
troligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 
Tryde. De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn 
och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn när det finns 
fladdermöss, särskilt när det gäller förändringar i 
trädbeståndet.  

Flera fågelarter häckar på kyrkogården under 
sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, kråkfåg-
lar och duvor som brukar hitta lämpliga platser för 
sina nästen i trädkronor eller buskar. Under årets 
kalla månader används kyrkogården av traktens 
övervintrande fåglar. Fasan, koltrast, blåmes, 
nötväcka, entita, glada, kråka och kaja är några av de 
arter som under denna tid använder kyrkogården för 
födosök, vila och skydd.  

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
blomflugor, fjärilar och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört och spirea, som innehåller nektar och 
pollen, besöks flitigt av olika småkryp. I gräsytorna 
finns också en del örter som tusensköna, vitklöver, 
rölleka, mjuknäva, hönsarv och våtarv som lockar 
insekter i blomningstid. Förutom det gröna intresse-
rar vindskyddade ytor och den lagrade värmen i 
gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial 
många insekter. 

Tryde naturreservat som ligger ca 500 m söder 
om kyrkogården, är upprättat främst för att skydda 
lökgrodaNT och lövgroda. Men det finns flera 
grodarter till, liksom salamandrar, i reservatet. Gro-
dorna rör sig i omgivningarna och dyker ibland upp 
på kyrkogården.  

 

Den rödlistade bladlaven grynig dagglavVU växer på 
flera av träden. 

Takmossa är en allmän art som trivs på grusigt un-
derlag, ofta på eller kring murar. 



 

20 | Tryde kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 

 

Kvartersbeskrivning 

Kvarter I 
Kvarter I ligger utmed mittgången till kyrkan i den 
nordvästra delen av nya kyrkogården. Kvarteret ge-
nomkorsas av räta grusgångar i nord – sydlig rikt-
ning. Bland gravvårdarna är den övervägande ande-
len stående gravvårdar uppsatta efter 1970. Därefter 
kommer vårdar från perioderna 1950-1970 och 
1930-1950. I kvarteret finns flera äldre vårdar, en 
handfull härstammar från 1800-talets slut och ett 
femtontal från 1900-talets första årtionden. De ål-
derdomliga vårdarna pryds av detaljer i marmor 
samt biskviporslin, vårdar helt i marmor förekom-
mer också. Bland de nedlagda vårdarna finns en över 
Sömmerskan från 1912. En speciell gravvård i form av 
en trädstam finns i rad H. Ett tjugotal gravplatser 
saknar gravvård.  

Ytmaterialet på gravplatserna är uteslutande 
singel, endast på de tomma gravplatserna har singel 
tagits bort vilket är på omkring 25 platser. Undanta-
get fem gravplatser är resterande kringgärdade, även 
de som saknar gravvård. Av kringgärdningarna ut-
görs tre fjärdedelar av låga buxbomshäckar och res-
ten av stenramar. Buxbomshäckarna ser ut ha dålig 
tillväxt och stora och flera luckor finns i häckarna. 
Två av gravplatserna kringgärdas av pollare med 
kätting. Omkring tio gravplaster har slagits ihop i 
raderna C, D och H.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vintergrön växtlighet finns på ett fyrtiotal gravplat-
ser, den dominerande växten bland dessa är idegra-
nen. Företrädesvis är växterna formklippta och står i 
par om två, flankerande gravvården. Bland de 
blommande perenna växterna (inventering under 
hösten) förekommer rosor och kinesisk kärleksört 
mest frekvent, på en handfull respektive tiotal grav-
platser medan omkring tjugo av gravplatserna pryds 
av ettåriga växter. Gravplatserna varierar i storlek, ett 
fåtal är stora gravplatser, bland dessa finns flera med 
påkostade gravvårdar över lantbrukare.  

 
Karaktärsdrag för kvarter I: 
 

• Grusade gravplatser omgärdade av stenram eller 
buxbomshäck.  

• Rik variation av äldre gravvårdar i olika utfö-
rande. 

• Relativt rik förekomst av städsegrön växtlighet. 
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Kvarteret ligger visuellt framträdande längs huvudgången upp till kyrkan och innehåller flera ålderdomliga gravvårdar med bevarad struktur av buxbomshäckar och stenramar.   
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Kvarter II 
Kvarter II har en öst – västlig utbredning och ligger i 
den nordöstra delen av nya kyrkogården. Kvarteret 
har två skilda karaktärer, ungefär två tredjedelar, i 
den västra delen, dominerar gräsbesådda ytor med 
gravvårdar medan en tredjedel, den östra, har kvar 
strukturen med kringgärdningar och grusgångar. 

I den västra delen av kvarteret, raderna A till och 
med H, är gravvårdarna övervägande stående grav-
vårdar uppsatta efter 1970. Därefter kommer vårdar 
från perioderna 1950-1970 följt av 1930-1950. end-
ast en handfull vårdar är resta innan 1929. Många 
tomma gravplatser förekommer, dock är det svårt att 
säkert avgöra eftersom indelningen av gravplatserna 
har försvunnit i och med att kringgärdningar har 
tagits bort. 

I raderna A-H dominerar gräsbevuxna ytor. Om-
kring femton av gravplatserna har kvar en kring-
gärdning. Hälften av dessa har stenramar och hälften 
låga buxbomshäckar. Samtliga kringgärdade grav-
platser täcks av singel.  

Vintergrön växtlighet finns på ett tjugotal grav-
platser, den dominerande växten bland dessa är 
idegran. Blommande perenner finns främst i form 
av rosor och kinesisk kärleksört. Ett speciellt inslag 
bland växtligheten utgör de bäddar av murgröna 
som finns på en av gravplatserna. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

I den östra delen av kvarteret, raderna K till och 
med L är majoriteten stående gravvårdar från mitten 
av 1900-talet och framåt. Det förekommer även 
äldre gravvårdar från slutet av 1800-talet. Inom om-
rådet finns också tomma gravplatser. Vårdarna är 
antingen kringgärdade med stenram eller buxboms-
häck, varav samtliga är täckta med singel. Längs med 
den östra muren står ett flertal återlämnade gravste-
nar. 

Vintergröna växter finns på några av gravplatser-
na i form av idegran eller tuja.  

 
 
 
 
Karaktärsdrag för kvarter II: 
 

• Grusade gravplatser omgärdade av stenram eller 
buxbomshäck.  

• Spridda gravvårdar i gräsmatta på den mellersta 
delen av kvarteret. 

• Relativt rik förekomst av städsegrön växtlighet. 
• Smala grusbelagda gångar inne i kvarteren.  
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Varierad vintergrön växtlighet tillsammans med olika sorters perenner bidrar till en grön struktur, som ser ut att vara tilltalande även för lövgrodor.  
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Kvarter III 
Kvarter III ligger omedelbart innanför kyrkogårds-
grindarna, på den södra sidan av grusgången fram 
till kyrkan. Inom kvarteret ligger gravplatserna utef-
ter raka smala singelgångar. Bland gravvårdarna är 
den övervägande andelen stående gravvårdar upp-
satta efter 1970. Därefter kommer vårdar från peri-
oden 1950-1970 följt av perioden 1930-1950. Endast 
tre vårdar härstammar från tiden före år 1900 och 
från följande två decennier finns omkring 15 repre-
sentanter. Ett tjugotal tomma gravplatser finns inom 
kvarteret.  

Ytmaterialet på gravplatserna är uteslutande 
singel, endast på de tomma gravplatserna har singel 
tagits bort. Samtliga gravplatser är kringgärdade, 
även de som saknar gravvård. Av kringgärdningarna 
utgörs strax över hälften av stenramar och den reste-
rande delen av låga buxbomshäckar. Kring två grav-
platser finns avvikande kringgärdningar i form av ett 
gjutjärnsstaket samt stenpollare förbundna med stål-
rör.  

Vintergrön växtlighet finns på ett sextiotal grav-
platser, den dominerande växten bland dessa är 
idegran. Företrädesvis är växterna väl etablerade, 
formklippta och står i par om två, flankerande grav-
vården. Bland de blommande perenna växterna (in-
ventering under hösten) förekommer rosor och ki-
nesisk kärleksört mest frekvent, på ett femtontal 
respektive tjugotal gravplatser medan nästan hälften 
av gravplatserna pryds av ettåriga växter.  

 
 
 

Gravplatserna varierar i storlek, ett fåtal är stora 
gravplatser, bland dessa finns ett par som utmärker 
sig och upptar hela ytan mellan två tvärgångar. Ett 
speciellt inslag bland växtligheten utgör de bäddar av 
murgröna som finns på ett par av gravplatserna. 
 
 
Karaktärsdrag för kvarter III: 
 

• Grusade gravplatser omgärdade av stenram eller 
buxbomshäck.  

• Relativt rik förekomst av städsegrön växtlighet. 
• Smala grusbelagda gångar inne i kvarteren.  
 
 
 
 



 

Tryde kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 | 25 

 
Gravplatserna i kvarter III är grusade med kringgärdning av stenram eller klippt buxbomshäck.  
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Kvarter IV 
Kvarter IV ligger öster om kvarter III. Det omsluts i 
norr och öster av grusgångar och i söder gränsar det 
till minneslunden samt den gamla kyrkogården. 
Även detta kvarter är utlagt efter raka smala singel-
gångar. Ett mindre parti av kvarterets sydöstra hörn 
har besåtts med gräs. Låga buxbomshäckar, en rest 
efter kringgärdade gravplatser, står dock kvar utefter 
grusgången.  

Gravplatserna i kvarter IV är kringgärdade av 
låga buxbomshäckar och stenramar med en liten 
övervikt på det senare. På ett tiotal av gravplatserna 
har gravvårdarna tagits bort. Gravvårdarna inom 
kvarteret är nästan uteslutande stående. Flest vårdar 
härstammar från tiden efter 1970 medan endast tre 
vårdar från tiden före 1919 finns inom kvarteret.  

Det dominerande ytmaterialet på gravplatserna är 
singel. Där gravvårdar har tagits bort har också yt-
materialet försvunnit medan kringgärdningarna 
finns kvar. En gravplats avviker genom ett ytmaterial 
i form av en gjuten platta.  

Vintergrön växtlighet finns på ett tjugotal grav-
platser företrädesvis i form av tuja och idegran men 
buxbom förekommer också. Rosor liksom kinesisk 
kärleksört finns på omkring en handfull gravplatser 
vardera. Härutöver är planteringar med ettåriga väx-
ter ett vanligt inslag. På en av gravplatserna finns en 
växtbädd av murgröna. Till skalan är gravplatserna 
relativt jämnstora, några bryter av genom att ian-
språkta större ytor. 
 
 

Kvarter V 
Kvarter V upptar det sydöstra hörnet av nya kyrko-
gården. I öster utgör kyrkogårdshäcken gräns och i 
norr, söder och väster omsluts det av singelgångar. 
Strukturen är likt i de föregående kvarteren tydlig 
med smala räta gångar inne bland gravplatserna och 
kringgärdningar av låga buxbomshäckar och 
stenramar. I kvarter V dominerar buxbom över sten.  
På omkring 30 gravplatser har gravstenen tagits bort 
tillsammans med ytmaterialet medan kringgärdning-
en kvarstår.  

Stående gravvårdar är klart överrepresenterade 
och de fördelar sig relativt jämnt över perioderna 
1930-1950, 1950-1970 och 1970- och framåt. En 
handfull betydligt äldre gravvårdar utmärker sig från 
perioden 1870-1899. Gravplatsernas ytmaterial är 
uteslutande singel. 

Vintergrön växtlighet finns på ett 25-tal platser 
och bland sorterna finns idegran och tuja samt bux-
bom. Den senare representerad av en handfull ex-
emplar. Rosor liksom kinesisk kärleksört finns på 
omkring femton gravplatser vardera. Härutöver är 
planteringar med ettåriga växter ett vanligt inslag.  
 
Karaktärsdrag för kvarter IV och V: 
 

• Raden med lindar markerar gränsen för gamla 
kyrkogården. 

• Grusade gravplatser omgärdade av stenram eller 
buxbomshäck.  

• Relativt rik förekomst av städsegrön växtlighet. 
• Smala grusbelagda gångar inne i kvarteren.  
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Vintergrön växtlighet, klippt i olika formationer, är ett karaktärsdrag för stora delar av kvarter IV och V. 



 

28 | Tryde kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 

Kvarter VI, VII och VIII 
Kvarteren VI, VII och VIII omfattar den norra de-
len av gamla kyrkogården. En rad med fem lindar 
tillsammans med delar av den ursprungliga kyrko-
gårdsmuren avgränsar i norr. Där den nya kyrkogår-
den ansluter till den gamla är gränsen emellertid 
diffus, liksom i väster mot minneslundens träd- och 
buskridå. De små, närmast kvadratiska kvarteren VI 
och VII, omges av grusgångar i norr, söder och ös-
ter. Kvarter VIII har en mer långsträckt västöstlig 
utbredning, där kyrkogårdsmuren avgränsar i norr 
och öster medan de grusade huvudgångarna utgör 
distinkt gräns i väster och söder. Kvarterets södra 
sida är svagt rundad och kantas till stora delar av en 
klippt häck av buxbom.  

I kvarteren VI och VII är gravplatserna utlagda i 
nordsydliga rader med vårdarna vända mot öster 
eller väster. Mellan raderna finns smala grusgångar 
som delvis är igensådda i de centrala delarna av kvar-
ter VII. Inom kvarter VIII är gravplatserna utlagda i 
en rätvinklig struktur med smala grusade gångar 
mellan raderna. Med undantag av ett fåtal gräsin-
sådda gravplatser är majoriteten i kvarter VI och VII 
relativt stora och har grusade ytor. De är omväx-
lande omgärdade av buxbomshäckar eller stenramar. 
En av gravplatserna har ett högt staket av grovhug-
gen sten. I kvarter VIII är ungefär hälften av grav-
platserna grusade och omgärdade av buxbomshäck 
eller stenram, övriga är grässådda utan omgärdning. 

I kvarter VI och VII är flertalet av vårdarna me-
delhöga till höga, huggna i grå eller svart granit. Ma-
joriteten härrör från 1900-talets första hälft. Inom 
några av familjegravarna finns flera generationers 
gravvårdar sida vid sida. Förhållandevis många vår-
dar är liggande eller lutande. En av de äldsta vårdar- 

na är ett gjutjärnskors från år 1860, vilket står i det 
sydvästra hörnet av kvarter VI. Bland gravvårdarna i 
kvarter VIII syns en variation. Knappt hälften utgörs 
av högresta, traditionella vårdar från 1800-talet. Här 
finns t ex exempel på obelisker och avbrutna pelare 
som är typiska för århundradet och två av kyrkogår-
dens få gjutjärnsvårdar. Kvarterets resterande vårdar 
härrör från 1900-talet med lägre höjd och enklare 
formspråk. Längs muren finns återlämnade och 
flyttade gravvårdar uppställda eller lutande mot mu-
ren. Flertalet av dessa härrör från 1800-talet.  

Även om kvarter VI och VII ingår i utbredning-
en av den gamla kyrkogården, så dominerar vårdar 
från 1900-talet, vilket även avspeglar sig i titlarna. 
Förutom de traditionella titlarna lantbrukaren och 
hustrun förekommer exempelvis bilreparatören, 
arkitekten, byggmästaren och civilingenjören. Titeln 
tegelmästare berättar om ett äldre hantverk i trakten. 
Hushållerskan är en av mycket få kvinnliga yrkestit-
lar som överhuvudtaget förekommer på Tryde kyr-
kogård. Ofta är även byns eller gårdens namn angi-
vet. Titlarna i kvarter VIII har överlag en förhållan-
devis ålderdomlig prägel såsom åbodottern, tegel-
bruksegaren, hemmansägaren och kyrkovärden. 
Forskningsresande och fil kand tillhör de mer ovan-
liga. Bland kvinnliga titlar utgör demoiselle ett ovan-
ligt exempel, men här finns också hushållerskan och 
trotjänarinnan.  

Vintergröna, ofta formklippta, buskar såsom 
idegran och tuja finns parvis planterade på flera 
gravplatser. Kullar av murgröna finns på en av grav-
platserna i kvarter VI. Kring en handfull gravplatser 
finns infattningshäckar av buxbom kring rabatterna. 
Bland perennerna är rosor och kinesisk kärleksört 
vanligt förekommande.  

Karaktärsdrag för kvarter VI, VII och VIII: 
 

• Raden med lindar markerar gränsen för gamla 
kyrkogården. 

• Kyrkogårdsmuren ramar in och förstärker den ål-
derdomliga karaktären. 

• Mestadels grusade gravplatser omgärdade av 
stenram eller buxbomshäck.  

• Delvis kvartersomgärdande häck av buxbom i 
kvarter VIII. 

• Vintergröna planteringar. 
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Kvarter VI, VII och VIII utgör den norra delen av gamla kyrkogården.  
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Kvarter IX och X 
Kvarter IX och X omfattar den södra delen av 
gamla kyrkogården. De båda kvarteren skiljs åt av en 
rak, bred grusgång som leder från den södra huvud-
ingången i nordlig riktning mot den gamla kyrkans 
entré. Breda grusgångar bildar avgränsning i norr. 
Kyrkogårdsmuren omger kvarterens västra och östra 
sidor. I öster bidrar växtligheten i prästgårdens träd-
gård till en lummig inramning. I söder utgörs den 
visuella avgränsningen av en trädrad av lind. Under 
kyrkogårdens södra sida finns en stödmur.  

Kvarteren sluttar kraftigt mot söder och utgörs 
av sammanhängande öppna gräsytor. Gravplatserna 
ligger glest utlagda i nordsydliga rader. Såväl gångar 
och grusade ytor som omgärdningar av häck och 
stenram är nästan helt och hållet borttagna. Ett fåtal 
grusade gravplatser med stenram finns bevarade i 
kvarter IX samt invid muren i den östra delen av 
kvarter X.  

Bland gravvårdarna finns en stor variation i ut-
formning och ålder vilken spänner över både 1800-
och 1900-talen. Några kalkstenshällar tillhör de 
äldsta vårdarna, bl a flera nedlagda hällar i kvarter X. 
En bär en ovanligt tydlig och läsbar inskription som 
berättar om Anna Persdotter som dog i barnsäng år 
1827. Majoriteten är emellertid oläsliga. I kvarter IX 
finns en tidstypisk vård från 1860-talet med infälld 
inskriptionstavla av marmor. Flera exempel finns på 
högresta vårdar av svart granit, typiska för det sena 
1800-talet. Två vårdar från slutet av 1800-talet är 
utformade som ålderdomliga kistor. En högrest vård 
av ljusgrå granit har huggen växtornamentik, som är 
typisk för det tidiga 1900-talets jugendstil. Från se-
nare delen av 1900-talet härrör en urngrav där ur-
norna är synliga bakom gallerdörrar av metall. Längs 

kyrkogårdsmuren i öster står en grupp återlämnade 
gravvårdar uppställda. Några lutar mot muren me-
dan andra står tätt placerade. I ett fall har en mindre 
gravsten lagts ovanpå en liggande häll. 

Vintergröna buskar i relativt stort format, varav 
vissa formklippta, står ofta parvis planterade på 
ömse sidor om vissa gravvårdar. Generellt sett är 
dock planteringar överhuvudtaget mycket sparsamt 
förekommande.  

De vanligaste titlarna är lantbrukaren och hust-
run, ofta i kombination med varandra och gärna 
tillsammans med angiven by- eller gård. Flera av 
titlarna antyder en viss status i samhället såsom f  d 
bruksägaren, fabrikören eller nämndemannen. Ett 
relativt tidigt exemplen på elektriker finns på en 
vård. Titlarna är förhållandevis traditionella med 
exempel såsom åboen, snickaremästare och syst-
rarne. Mössmakaren hör till de mer ovanliga hant-
verksyrkena, liksom Jungfrun bland de kvinnliga 
titlarna. Anknytningen till järnvägstrafiken syns t ex i 
banvakt och järnvägsförman.  

 
 
 
 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter IX och X: 
 

• Kvarteren är belägna i en sydsluttning. 
• Kyrkogårdsmuren avgränsar i väster och öster till-

sammans med prästgårdens träd .  
• Trädkrans av lind tillsammans med stödmur av-

gränsar den södra sidan.  
• Sammanhängande klippta gräsytor med glest lig-

gande gravplatser i nord-sydlig riktning. 
• Med undantag av ett fåtal gravplatser är gångar och 

omgärdningar borttagna.  
• Bland gravvårdarna syns en variation i ålder och 

utförande. 
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Större delen av kvarter IX och X är gräsinsådda med spridda gravvårdar av varierande slag.  
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Kvarter XI och XII 
Kvarter XI och XII sträcker sig längs med hela den 
norra sidan av kyrkogården. Kvarteren består av 
heltäckande gräsytor utan grusgångar. De båda kvar-
teren åtskiljs i mitten av bårhuset och en ekonomi-
byggnad. En bred grusgång i östlig riktning bildar 
avgränsning i söder. Stödmuren längs norrsidan är i 
jämnhöjd med kyrkogårdens marknivå och utgör 
den norra avgränsningen tillsammans med en rad av 
oxelträd. I öster och väster avslutas kvarteren av 
gräsytor.   

Gravvårdarna är placerade i nordsydlig riktning i 
rader om tre, vända mot öster eller väster. Gravsätt-
ning har skett från mitten av 1900-talet och framåt. 
Vårdarna består i huvudsak av låga breda granitste-
nar utan omfattningar, men tre utgörs av liggande 
naturstenar. Majoriteten av gravvårdarna saknar tit-
lar, men där de förekommer är lantbrukaren, hust-
run och gårdsnamnet/ortnamnet vanligast. Bland de 
ovanligare återfinns agronomen, trädgårdsmästaren 
och snickarmästaren.  

Vintergröna växter förekommer i stor utsträck-
ning vid gravvårdarna. Framförallt är det formklippt 
idegran eller tuja, men även buxbom förekommer i 
enstaka fall. Växterna är genomgående relativt stora 
och står parvis på ömse sidor om gravvårdarna. 
Bland kvarterens perenna växter återfinns främst 
rosor och kinesisk kärleksört.  
 
Karaktärsdrag för kvarter XI och XII: 

• Kvarteren består av gräsytor utan gångar 
• Enhetlighet bland gravvårdarna utifrån ålder och 

formgivning 
• Många och relativt stora vintergröna växter 

 

Minneslund 
Minneslunden ligger i den södra delen av nya kyrko-
gården, mitt emot askgravplatsen i väster. Området 
består till stora delar av klippt gräsmatta med en 
genomgående nordsydlig gång lagd med gatsten. 
Centralt finns en natursten med texten ”Minneslund 
1984”. Denna är omgiven av en stenlagd smyck-
ningsplats och rabatt med kryptuja, alunrot, funkia 
och kärleksört. Intill finns en ljusbärare av svart 
smide. En bänk för besökande finns i öster, vänd 
mot minnesplatsen, med en avgränsande hög, klippt 
rygghäck av idegran. 
 

 

Askgravplats 
I den södra delen av nya kyrkogården ligger ask-
gravplatsen, placerad mitt emot minneslunden. En 
buktande gång belagd med gatsten leder i nordsydlig 
riktning genom området. Minnesplatsen som är 
flankerad av två blodkörsbär, består av en centralt 
placerad natursten med en mässingsskylt med in-
skriptionen ”Tidevarv komma tidevarv försvinna, släkten 
följa släktens gång. Psalm 297 vers 2”. Ytan runt stenen 
är belagd med sjösten med planterad alunrot. Intill 
finns en ljusbärare av svart smide. En bänk vänd 
mot minnesplatsen finns i väster, omgiven av en 
klippt häck av oxel.  
 
 
Karaktärsdrag för minneslund och askgravplats: 
 

• Öppna gräsytor och gångar belagda med gatsten 
• Centralt placerade naturstenar med perennrabatter 
• Samtida uttryck 
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Enhetliga gravvårdar och öppna gräsytor karakteriserar 
kvarter XI och XII. 

Minneslunden och askgravplatsen ligger mitt emot varandra i den nyaste delen av kyrkogården.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och 
biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Den äldsta kyrkogården har en kontinuitet på plat-
sen sedan 1100-talet och har som traditionsbärare ett 
symbolvärde. Många människor har ett förhållande till 
kyrkan och dess närmiljö som ett sockencentrum 
med mycket lång kontinuitet. Grindöppning mellan 
f.d. prästgården och kyrkan i den östra muren un-
derstryker det ålderdomliga i anläggningen och 
åskådliggör samtidigt kyrkans centrala betydelse 
historiskt.  

Kyrkogården rymmer stora socialhistoriska värden. 
Titlarna på kyrkogården berättar om vilka näringar 
som har präglat bygden under skilda perioder samti-
digt som de belyser både hur klass- och könstillhö-
righet varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Vad dessa vårdar manifesterar föru-
tom personen/familjen är också en ”tyst” historia i 
det som inte syns i skrift. Vårdar över personer ur de 
lägre samhällskikten som fått träkors som minnes-
märke över sig saknas av förklarliga skäl.  

Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 
förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället som stort. Under mitten och slutet 
av 1800-talet ändras förutsättningarna något för 
kvinnor i och med att karriärmöjligheter öppnade 
sig, i början främst för personer ur de övre samhälls-
skikten, men längre fram för allt fler exempel på 
titlar. Ett samhälle i förändring, den successiva ut-
vecklingen från jordbruks- till arbetarsamhälle repre-
senteras genom titlarna på kyrkogården. 

Tryde kyrkogård är en kulturmiljö rik på upplevel-
sevärden. Dessa är starkt knutna till den bevarade 
planläggningen på den utvidgade delen av kyrkogår-
den med singeltäckt mark på gravplatser och i 

gångar tillsammans med kringgärdningar av företrä-
desvis buxbom.   

Arkitekturhistoriska värden finns knutna till gestalt-
ningen både på ett övergripande plan och i detalj.  
De finns representerade i en välbevarad struktur 
utlagd efter en klassicerande mönsterbild och till 
mångfalden vårdar från 1800-talets andra hälft vilka 
återger den rika palett av former och material som 
var representativt för slutet av 1800-talet. Variations-
rikedomen i utseendet hos vårdarna återges i natur-
romantiska vårdar i huggen sandsten med lövorna-
mentik i relief, korsformade gravvårdar, marmorvår-
dar med infällda detaljer i biskviporslin tillsammans 
med stramare klassicerande vårdar i granit. Gamla 
kyrkogården rymmer också flera ålderdomliga grav-
vårdar av museal karaktär. En speciell gravvårdstyp 
är de liggande vårdarna i form av kistor. Individuellt 
utformade och påkostade gravplatser hör perioden 
till. Bland gravplatser med kringgärdningar finns 
ramar i huggen granit, pollare med kätting samt 
järnstaket representerade.  

Kyrkogårdsmiljön kan tillskrivas ett pedagogiskt 
värde genom bland annat gravvårdarna och gravplat-
serna. De påkostade gravplatserna kan jämföras med 
samtida betydligt enklare gravar, vilket återspeglar de 
skilda levnadsvillkoren. I de nyare delarna, där en-
klare gravvårdar underordnar sig helheten, blir folk-
hemmets demokratiska grundtanke tydlig. 

Biologiska värden 
Närheten till både Trydeån och de öppna småvatt-
nen i Tryde naturreservat höjer förutsättningarna för 
biologisk mångfald på kyrkogården. Kyrkogården 
bidrar i sin tur till mångfalden genom sina biologiska 
tillgångar. Blommor på gravplatser och i planteringar 
lockar pollinerande insekter, vilka i sin tur lockar 

fåglar, grodor och trollsländor som söker föda. 
Samtliga grodor, paddor, salamandrar, ödlor och 
ormar är fridlysta och upptas i Artskyddsförord-
ningen. Även för fåglar av olika slag som söker föda, 
skydd eller vila skapar kyrkogårdens träd, häckar och 
planteringar en viktig livsmiljö. Flera fladdermusar-
ter trivs i kulturmiljöer där de kan finna viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Fladdermöss kan 
förekomma på Tryde kyrkogård även om trädbe-
ståndet har få lämpliga viloträd. Samtliga fladder-
musarter är fridlysta och ingår i Artskyddsförord-
ningen. 

Trots att kyrkogårdens lindar och oxlar fortfa-
rande är relativt unga växer det redan arter på dem 
som är skyddsvärda och typiska för öppna kulturmil-
jöer. Den rödlistade och hotade arten grynig 
dagglavVU växer på sju av träden, och på än fler finns 
den naturvårdsintressanta alléskruvmossa. Dessa 
biologiska värden har troligen spridit sig från de 
äldre ädellövträd som tidigare stod på kyrkogården, 
eller från omgivande äldre trädmiljöer som t.ex. 
prästgården. Den gamla asken har stamhåligheter, en 
struktur som är värdefull för många olika organ-
ismer. Äldre träd med sådana strukturer är särskilt 
bevarandevärda då kyrkogårdens trädbestånd har en 
låg medelålder och få värdehöjande strukturer ur 
biologisk synvinkel.  

Asken och en av lindarna uppnår Naturvårdsver-
kets kriterier för att vara skyddsvärda träd, även om 
de ännu inte är registrerade som sådana. Trädkran-
sens oxlar och lindar kan omfattas av det generella 
biotopskyddet i miljöbalken, då de kan klassas som 
allé. Samma skydd kan gälla för den unga naverlönn-
allén in mot kyrkan, då den har ersatt en äldre allé på 
platsen.  
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Vård och underhåll 
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-
ar. De kan också förstöras genom många små för-
ändringar som sker löpande under en längre tid. För 
att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-
das och underhållas löpande. Följande riktlinjer är 
formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden Tillämpningen måste ske med 
utgångspunkt från såväl värdebeskrivning som kyr-
kogårdens beskrivning.  

 
Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 

växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-

häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 

åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 

Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 

ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-

sökan i dessa fall.  

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll 
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 
underordnas de befintliga strukturerna och utform-
ningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångs-
punkten vara den ursprungliga planläggningen och 
kyrkogårdenens historik. Riktlinjer bör vara vård- 
och underhållplanens beskrivningar.  

Särskilda riktlinjer för vård och underhåll 
Genom kartbilden på nästa sida anges vård och un-
derhållsnivån för specifika delar av kyrkogården. 
Vårdbehoven delas in i tre kategorier;  
 
■ Områden eller element med högt kulturhisto-

riskt värde som bör bevaras i sin helhet.   
■ Strukturer som är viktiga att bevara. 
 
De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del 
områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter, 
äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 
Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 
där många passerar, men också för att de har sär-
skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 
i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 
Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 
kulturarv.  

De delar som inte är utpekade i kartan är inte 
ointressanta utan har alla sin unika betydelse i en 
större helhet.  
 

     Områden eller element med högt kul-
turhistoriskt värde  
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande.  
I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 
� Områdets strukturer, ytmaterial, gravvårdar, 

kringgärdningar och växtmaterial mm ska vårdas 

och underhållas regelbundet för att bevaras i sin 
helhet.  

� Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-
punkt för en övergripande bevarandeplan inom 
respektive område.  
 

     Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-
ningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i 
gravplatser.  
 

Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-
ningar ska bevaras.  

� De gångar eller anläggningar som markeras som 
kulturhistoriskt värdefulla ska bevaras vad gäller 
material, storlek och utsträckning.  
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 Bearbetad gravkarta över Tryde kyrkogård redovisar riktlinjer för vård och underhåll.  
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisas 
till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 
yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vård-
åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-
malt underhåll är tillståndspliktigt liksom flytt-
ning eller borttagning av kulturhistoriskt värde-
fulla gravvårdar.  

� Texter och inskriptioner bör förtydligas vid be-
hov och rengöras för att inte vårdarnas pedago-
giska värde ska förloras.  

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

Växtlighet 
� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

� Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-
nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 
på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 
Äldre eller unika växter samt växter med höga 
biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 
kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 
och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

� För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

� Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

� Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  
 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och 
åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans ar-
bete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

� Beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 
och används normalt i arbetet med dessa träd 
från och med 2012.  

� 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 senast 2012 och tillämpas inom minst 
70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 
Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 

De särskilt skyddsvärda träden 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 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
 
� Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-
novering av kallmurar ske under juni till augusti. 
Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid. 

� Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under september till och med november månad. 
Åtgärder som berör häckar kan utföras under 
större del av året, förutom under maj till juli 
som är fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod. 

� Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 
Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 
störs inte några igelkottar.  
 

Undvik att belägga grusgångar med asfalt, krossten 
eller annan hårdgörning. Det är vanligt att solitärbin 
och andra insekter anlägger bon i kyrkogårdens 
grusgångar och är något som pågått under mycket 
lång tid. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 
vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Murarna som omsluter kyrkogården buktar på ett 
flertal ställen och det förekommer också sättningar. 
Synliga skador i form av sprickor och nedfallen fog-
ning finns spritt runtom hela sträckningen.  

Det uppstår ofta en oro när träd som står plante-
rade invid murar blir äldre och dess stammar och 
rötter närmar sig murverket. Både träd och mur har 
höga värden och man bör sträva efter att behålla de 
båda elementen sida vid sida.  

 
• Ett åtgärdsprogram för restaurering av murarna 

bör tas fram av tekniskt sakkunnig inom 5 – 10. 
Restaurering bör genomföras inom en 10 årspe-
riod och åtgärderna utföras med traditionella 
metoder och material.  

• Öppningen som finns i stödmuren i öster ut-
med den nya delen av kyrkogården har spärrats 
av med hjälp av ett staket i tryckimpregnerat 
virke. I trappen nedanför har skräp blåst in och 
blivit liggande. En lastpall tillsammans med ett 
staket stänger av öppningen åt detta håll. En 
liknande, till synes tillfällig, avspärrning finns 
även i öppningen mot f  d prästgården. Ett åt-
gärdsförslag behöver tas fram för mer långsik-
tiga och estetiskt tilltalande lösningar för dessa 
båda trappor och muröppningar. 

Staket och grindar 
Järnstaketet utmed den västra sidan av kyrkogården 
är rostangripet. Det är därför i behov av allmän 
översyn, rostskyddsbehandling samt ommålning. 
Samtliga grindars funktionalitet ses över och åtgär-
das samtidigt.  
 
• Järnstaketet kring kyrkogården rostskyddsbe-

handlas och målas inom 3 år.  
• Översyn av grindarna vid samma tidpunkt, ju-

stering vid behov.  

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av singel, men 
vissa sträckor har endast ett tunt lager singel med 
behov av omläggning.  

Huvudgången till kyrkan kommer att hårdgöras 
för att öka tillgängligheten för besökare.  
 
• Översyn och omläggning av singelgångarna. 

Singel i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
singel bör vara naturfärgat och samma dimens-
ion och typ som befintligt.  

• I kvarter 11 och 12 växer gräsmattan in över 
gångarnas kalkstensplattor. Beslut behöver tas 
kring huruvida gångarna ska tas upp och sås 
igen eller återställas till brukbart skick. 

Anläggningar 
Bårhus 
På den södra fasaden börjar färgen att vittra och 
släpper på vissa mindre ytor. Panelen som klär por-
ten på den södra sidan har anfrätts av väder och 
vind. Träet är torrt och i behov av att oljas in för 

bättre beständighet. Portens handtag i form av kraf-
tiga metallringar vilka uppvisar rostgenomslag.  
 
• Rengör och rostskyddsbehandla handtagen.  
• Hängrännor liksom stuprör är i behov av om-

målning. När hängrännor och stuprör behöver 
bytas ut bör en återgång till det äldre utseendet 
med nätta dimensioner och skarpa vinklar göras. 
De nya delarna med grövre dimensioner och 
mjuka böjar inför ett för arkitekturen främ-
mande utseende och bör därför ersättas. 

Gravplatser 
Gravplatsernas häckar och stenramar med grusade 
ytor utgör ett tydligt karaktärsdrag och helhetsin-
trycket för de norra delarna av nya kyrkogården, 
d v s kvarter I, del av II och III - V.  
 
• Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

vid behov. För att öka möjligheten att säkerställa 
kyrkogårdens buxbomsbestånd bör egen stick-
lingsförökning påbörjas. Gynna och ta hänsyn 
till variationen bland buxbomssorterna och er-
sätt med samma sort.  

• Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läggas 
om.  

• Singel påförs vid behov. 

Gravvårdar 
Flera gravvårdar är vittrade eller skadade. Inskrip-
tionerna på de äldre gravvårdarna, speciellt de i 
marmor och sandsten och tavlorna i marmor, är 
svåra att tyda idag. På många äldre gravvårdar har 
texten varit ifylld med vit, svart eller guldfärg men på 
de flesta stenar har den slitits ner vilket försvårar 
läsbarheten. 
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De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör få 
stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt beva-
ras eventuella samband, främst i form av de familje-
förhållanden, som kan finnas med de omgivande 
gravvårdarna. Det förekommer enstaka nedlagda 
eller lutande gravvårdar.  
 
• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 

rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

• Omdubbning och uppresning av nedlagda 
gravvårdar bör göras. För att mängden grav-
vårdar som är i behov av omdubbning ska bli 
hanterbar kan församlingen utföra detta efter 
en långsiktig plan där man budgeterar med att 
ett bestämt antal gravvårdar omdubbas varje år. 
De gravvårdar som påtagligt bidrar till begrav-
ningsplatsens karaktär bör prioriteras.  

 

Planteringar 
På Tryde kyrkogård utgör växtlighet med olika ka-
raktär en viktig beståndsdel. Gravplatsernas bux-
bomshäckar och städsegröna växtlighet tillsammans 
med inslag av perenner och lökväxter utgör en bas i 
kyrkogårdens gröna struktur. Särskilt stora behov 
avseende buxbomshäckarna finns i kvarter I. 
 
• Komplettera buxbomshäckarna på nya kyrko-

gården. Föröka gärna av befintligt växtmaterial.  
• Värna det rika växtmaterialet på den nya delen 

av kyrkogården både genom att bibehålla det 
som finns och genom att vid behov ersätta med 
samma/likvärdig sort. Murgrönekullarna är ett 

exempel på växtlighet som utgör ett karaktärs-
drag och viktig beståndsdel. 

• Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-
platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen.  
• Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-

bundet för att varje enskilt träd skall kunna fin-
nas på platsen så länge som möjligt. De kost-
nader förvaltaren lägger på regelbunden träd-
vård under ett träds livslängd förväntas vara 
lägre än kostnaden för omfattande akuta insat-
ser och nyplantering med ett tätare intervall. 
Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 
värden på spel som är svåra att omvandla till 
siffror.  

• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 
i trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyd-
dade träd riskerar påverkas. 

Växt- och djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
• Det bästa sättet att behålla Tryde kyrkogårds 

värde som en oas för djurlivet är att värna om 
de äldre träden så länge det är möjligt. När ett 
gammalt träd till sist måste tas bort är det av 
stort värde för insektslivet om man sparar delar 
av stammen och lägger dem i en permanent 
vedsamling eller en så kallad faunadepå, gärna 

på solbelyst plats. Depån fylls på någon enstaka 
gång, men får annars ligga ostörd till gagn för 
skalbaggar och andra småkryp. Sätt gärna ut en 
skylt som informerar besökarna om att fauna-
depån finns till för att gynna vedlevande insek-
ter. 

• För att även i planteringar gynna fjärilar och 
andra nektar- och pollensökande insekter, plan-
tera gärna blommor som doftar och med klara 
färger. Ofta är de arter som har blomställning i 
flock eller klase intressanta för insekterna. Bra 
blomväxter för fjärilar är exempelvis kärleksört, 
rosenflockel, röd solhatt, fackelblomster, rosen-
spirea, lavendel och rosenbuddleja. 

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. 

• Gräsytorna på Tryde kyrkogård är måttligt nä-
ringspåverkade och det bör gå bra att genom 
utmagring få in fler vilda blommande örter som 
ger kyrkogården större mångfald. Blommande 
gräsmattor lockar fler insekter vilket lockar fler 
fåglar; livsmiljön blir artrikare i flera nivåer. Ut-
magring sker genom att direkt bära bort allt 
gräsklipp och samtidigt undvika att tillföra nä-
ring. Efter några år börjar man se större artrike-
dom. 
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Målsättning och utveckling 
Tomelillabygdens församling består av fem kyrkor 
med sju kyrkogårdar, där vi ser Tomelilla och Tryde 
som huvudkyrkor/kyrkogårdar då de övriga ligger i 
avfolkningsorter med tydlig tendens till nedåtgående 
aktivitet.  

Vi ser gärna att Tomelilla och Tryde prioriteras 
dels p g a av sitt läge och aktivitet men också med 
hänsyn till dess struktur och kulturvärde.  

Att ha med sig under planeringen är de nya sam-
hälleliga strukturerna som medför att många grav-
platser återlämnas/återtages så att det blir allt fler 
tomma ytor som behöver underhållas. Detta vill vi 
kunna göra på ett både enkelt och kostnadseffektivt 
sätt, men också på ett för ögonen tilltalande sätt. 

Utifrån de utarbetade vård- och underhållspla-
nerna har vi gjort följande prioriteringar på våra 
kyrkogårdar där vi försökt att utgå bl a från nedan-
stående punkter: 
 
• Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka kyrko-

gården som kulturmiljö? 
• Hur vill vi arbeta för att förstärka kyrkogårdens 

växt- och djurliv? 
• Tillgänglighetsanpassning 
• Andra religioner 
• Tillgång till gravplatser framöver 
• Befolkningsunderlag  
• Önskemål 
 

 
 
 
Den delen av Tryde kyrkogård som finns närmast 
kyrkan (den nya delen) är den som utnyttjas mest 
och samtidigt har den ett högt kulturhistoriskt värde. 
Vi kommer därför att följa de riktlinjer som framgår 
av vård- och underhållsplanen.  

Vid nyplantering eller ersättning av växtlighet på 
kyrkogården väljs E-plantor med höga krav på kvali-
tet, utvalda för svenska klimatförhållanden.  

För att öka möjligheten att säkerställa kyrkogår-
dens buxbomsbestånd avser Tomelillabygden att 
påbörja egen sticklingsförökning.  

Den gamla delen av Tryde kyrkogård består till 
stor del av gräs p g a av mängden återlämnade gravar 
och vi önskar att fortsätta på samma sätt. I övrigt 
följs rekommendationerna i vård- och underhålls-
planen. 
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