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Inledning 

Vård- och underhållsplan för Röke kyrkogård är ut-

förd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 

i Skåne på uppdrag av Röke församling. Fältarbetet 

utfördes under våren 2015 med påföljande rapport-

skrivning våren/sommaren 2015. Inventering samt 

rapportskrivning har utförts av byggnadsantikvarie 

Hanna Cöster och 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 värdefulla gravplat-

ser. Därtill finns det en trädvårdsplan vilken är en del-

fördjupning av vård- och underhållsplanen. 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 

Lunds stift och Länsstyrelsen i Skåne.  

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-

planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 

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 

arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-

arkivet hos pastoratet samt annan tillgänglig littera-

 
Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Röke kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Röke 19:1 

Socken  Röke 

Kommun  Hässleholm 

Fastighetsförvaltare Tyringe Pastorat 
   

 

Kyrkogården består av elva kvarter samt en minneslund och en askgravlund. Kyrko-

gården har totalt 765 gravplatser. Av dessa är 727 kistgravplatser och 41 urngrav-

platser. 96 gravplatser är återlämnade. 
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tur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivning-

en av kyrkogården omfattar fastigheten Röke kyrko-

gård med omgivande yttre kyrkogårdsmur och sta-

ket. 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 vårdkrav till följd 

av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  

Vård- och underhållsplanen redogör också för sed-

vanligt löpande underhåll tillsammans med aktuella 

åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har pastoratet genom re-

missförfarande och möten givits tillfälle att ta del av 

arbetet och medverka i framtagandet av denna vård- 

och underhållsplan.  De som granskat vård- och 

underhållsplanen och därmed haft tillfälle att yttra 

sig har varit Anders Håkansson, Kyrko- och fastig-

hetsföreståndare, samt fastighetsgruppen, Tyringe 

pastorat. På slutmötet närvarade Anders Håkansson 

som även framförde fastighetsgruppens synpunkter.   

 
  

 

Övre bilden t.v:. Skånes kommunkarta som visar Rökes 
lokalisering i Hässleholms kommun.  

Övre bilden t.h.: Gravkarta över Röke kyrkogård.  

Nedre bilden: Riksantikvarieämbetets digitaltjänst 
”Fornsök” visar vilka fornfynd som finns i området kring 
Röke. Inga fynd har gjorts i direkt anslutning till kyrkogår-
den, däremot är bygden generellt rik på fornlämningar.  
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kultur-

minne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser tillkomna före 1940 får 

inte på något väsentligt sätt ändras utan 

tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även 

vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-

ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-

tet. 

 

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. En-

skilda grav-anordningar såsom gravvårdar, 

staket eller stenramar har ett skydd såsom 

en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  

 

Plan- och bygglagen (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 

byggnader skyddas även i PBL. En byggnad 

som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk 

synpunkt får inte förvanskas och ska un-

derhållas så att de särskilda värdena beva-

ras. Ändring och flyttning av en kulturhisto-

riskt värdefull byggnad ska utföras varsamt 

med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte 

ges till byggnad eller byggnadsdel som bör 

bevaras på grund av byggnadens eller be-

byggelsens kulturhistoriska värde. Plan-

läggning och bygglov handläggs av kom-

munen och ska ske med hänsyn till bygg-

nadens kulturhistoriska värden så att dessa 

skyddas. De kulturhistoriska värdena ska 

säkerställas genom skydd i detaljplan i tät-

bebyggt område eller av områdesbestäm-

melser på landsbygden.  

 

I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 

byggnader skyddas mot rivning samt mot 

förvanskning så att dess karaktärsdrag be-

varas. Byggnader är då märkta med ett q 

eller k i planen. Även träd och andra land-

skapselement kan vara skyddade.  

 

Miljöbalken (1998:808) 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla 

eller dubbla trädrader om minst fem lövträd 

omfattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-

stämmelserna i miljöbalkens 7 kap (11§). 

Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 

tidigare vägar och även alléer som finns i 

ett övrigt öppet landskap. I Beskrivning och 

vägledning om biotopen allé i bilaga 1 till 

förordningen (1998:1252) om områ-

desskydd enligt miljöbalken sägs det att 

även en gångväg i vissa fall kan betraktas 

som väg.  

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-

kogården gäller Artskyddsförordningen 

(2007:845) Förordningen omfattar dels de 

arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 

och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt 

levande 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 Röke socken och kyrkby 

kan kyrkogårdens utbredning och förhållande till 

omgivningarna följas. Detta finns tillgängligt via 

Lantmäteriets söktjänst Historiska kartor.   

I Tyringes församlingsarkiv finns ritningar och 

planer som visar kyrkogården, både från 1800- och 

1900-talet. Förfrågan har gjorts till Antikvarisk-

topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, men i sam-

lingarna finns tyvärr inget som rör Röke kyrkogård.  

Fotografier från tiden kring sekelskiftet 1900 och 

senare, kompletterar uppgifter från övrigt arkiv-

material. Dessa finns tillgängliga via Kulturen i 

Lunds digitala söktjänst Carlotta, men även via Reg-

ionmuseets arkiv. Röke Sockengille har tillhandahållit 

två fotografier över den gamla kyrkan samt ett vy-

kort från 1900-talets mitt.  

  

Röke socken och kyrka 

Röke församling ingår sedan 2010 i Tyringe pastorat 

tillsammans med Tyringe och Västra Torup. Sock-

nen ligger i det sydsvenska höglandet med skogsbe-

klädda höjder och mindre odlings- och betesmarker 

nära sjöar och vattendrag. 

 Kyrkan ligger på en höjd i det kuperade land-

skapet i anslutning till Röke kyrkby. Den uppfördes 

1905-06 i nygotisk stil efter ritningar av kyrkoarki-

tekten Gustaf  Hermansson. Hermansson ritade 

flera kända kyrkobyggnader, däribland Oscarskyrkan 

(1903) och Sofiakyrkan (1906) i Stockholm samt 

Gustaf  Adolfs kyrka (1897) i Helsingborg.  

Den nya kyrkan kom att ersätta en mindre me-

deltida kyrkobyggnad från slutet av 1100-talet. Den 

äldre kyrkan hade under 1800-talet genomgått flera 

om- och tillbyggnader, men ansågs ändå otillräcklig 

för församlingens behov. Många medeltida kyrkor 

hade redan rivits under 1800-talet, men gamla Röke 

kyrka var den sista att rivas i Skåne.  

Rivningen och uppförandet av den nya kyrkan 

sköttes av byggmästaren Per Pettersson. Vid ny-

byggnation användes gråsten från den gamla kyrkan 

till grunden och gravarna som legat närmast kyrkan 

fraktades bort för att ge plats åt den nya kyrkobygg-

naden. Invigningen av den nya kyrkan ägde rum i 

advent 1906.  

Under 1900-talet och början av 2000-talet ge-

nomfördes ett antal renoveringar av byggnaden. 

1969 blev den gamla putsen nedknackad och ersatt 

med ny. Samtidigt målades kyrkan vit från att tidi-

gare ha varit gul.  

Inne i en intilliggande skog sydväst om kyrkan, 

nära gränsen mellan byarna Röke, Eljalt och Galt-

hult, ligger Årekull. Där har en del av kyrkans mark 

använts som gravplats för s.k. självspillningar och 

avrättade. Enligt Riksantikvariets förteckning har 

omkring ett femtontal personer begravts där. Långt 

in på 1900-talets syntes fortfarande delar av gravarna 

i form av små kullar och sänkor.  

 Flygfoto över Röke från 1982.  

Föregående sida: Utsnitt från en äldre topografisk karta 
över Skåne. I övre vänstra delen syns byn ”Röge” utmar-
kerad tillsammans med kyrkan.     



 

10 | Röke kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Kyrkogårdens historik 

Beskrivningar från lantmäteriet, visitationsprotokoll, 

kartor, fotografier och ritningar har gett information 

om hur kyrkogården har sett ut och utvecklats under 

århundrandena. De äldsta uppgifterna om kyrkogår-

dens utseende kommer från ett visitationsprotokoll 

från 1696. Där framgår det att ansvaret för både 

kyrkan och kyrkogårdsmurens underhåll skulle falla 

på församlingen och det inte gick att ”…fodra af  

konungen at han stänger om deras döda, utan hvar och een 

bör sielfve för sig hafva omsorg om sine.”. Det innebar att 

varje hemman skulle se efter var sin del av muren, 

såsom var brukligt uppåt i landet. Detta förblev en 

sedvänja som fortsatte långt in på 1800-talet.  

En laga skifteskarta från 1833 utgör den äldsta 

avbildningen av kyrkan och kyrkogårdens utbred-

ning. Kyrkan låg då nära en trevägskorsning med 

Röke kyrkbys gårdar placerade på rad längs landsvä-

gen nordost om kyrkan.  Själva kyrkogården utgjor-

des av ett kvadratiskt område närmast kyrkan, med 

ingång från öster.  

1836-37 utvidgades kyrkogården med mark från 

det kringgärdande klockarbostället som låg vid 

landsvägen nordost om kyrkan. I det nya kontraktet 

tilläts klockaren att även fortsättningsvis slå gräset på 

hela kyrkogården, men inte längre använda den som 

betsmark åt sina kreatur. Samtidigt med utvidgning-

en lades hela kyrkogårdsmuren om och en ny kall-

mur uppfördes.  Det aktuella området motsvarade 

troligtvis kvarteren B, D och H som i idag ligger på 

en platå närmast kyrkan.  

Tidigare hade gravsättningen skett på utvalda 

platser inom kyrkogården, uppdelat efter socknens 

olika hemman. Flera generationer tillhörande samma 

gård begravdes därmed inom samma område. Men 

genom den nya utvidgningen blev kyrkogården kvar-

tersindelad och den tidigare fördelningen på hem-

man upphörde. Gravsättningen började istället ske i 

varv, där varje kvarter skulle fulläggas innan nästa 

påbörjades.   

Visitationsprotokollen från 1800-talet visar att 

både kyrkan och kyrkogården vid flera tillfällen var i 

dåligt skick. Nödvändiga reparationer och förbätt-

ringsåtgärder gjordes efterhand som behoven upp-

stod.  Under 1840-talet avlägsnades alla växter kring 

kyrkan och marken täcktes med grus för att göra 

området närmast kyrkobyggnaden prydligare. 1869 

försågs kyrkogården med nya grindar och samma år 

anlades även ordentliga gångvägar upp mot kyrkan, 

varvid den sydöstra vägen även försågs med träd-

planteringar på ömse sidor.  

Till följd av den växande befolkningen genom-

fördes en ny utvidgning av kyrkogården 1881. Mar-

ken togs även denna gång från den närliggande 

Klockaregården. Det nya området låg söder och 

öster om kyrkogården, på ömse sidor om den syd-

östra gångvägen. Genom utvidgningen tillkom de 

områdena som idag motsvaras av kvarter A och C. 

Även gångvägen ligger på motsvarande plats idag. 

Under 1880-talet planterades en hagtornshäck som 

inramning kring hela kyrkogården. 

Äldre fotografier tagna strax innan den gamla 

kyrkan revs visar delar av kyrkogården närmast kyr-

kan. En bild från den sydöstra ingången visar att 

kyrkogården hade tydliga nivåskillnader och en 

trappa som ledde upp till platån närmast kyrkan. 

Kyrkogården var grästäckt och delvis bevuxen med 

låga buskar. På ömse sidor om kyrkan fanns höga 

granitvårdar, små vita kors och gravvårdar kringgär-

dade med järnstaket. Vid den sydöstra ingången syns 

även järngrinden och dess rombprydda granitstolpar, 

samt en låg stenmur.  

I samband med anläggandet av den nya kyrkan 

1905 genomfördes ytterligare en utvidgning med 

mark från klockarbostället. Den nya utvidgningen 

skedde framförallt norr om kyrkan, men även väs-

terut. På kartan motsvaras det nya området av kvar-

teren E, F, G, I, J, K och M, varvid kyrkogården fick 

samma sträckning som den har idag. I samband med 

byggandet av den nya kyrkan öppnades kyrko-

gårdsmuren i sydväst mot landsvägen för att kunna 

få fram byggnadsmaterial till kyrkan. Inför invig-

ningen av den nya kyrkan 1906 iordningställdes den 

sydöstra gången till kyrkan och trappan fick nya 

räcken. Samtidigt höggs träden på den västra sidan 

av den gamla kyrkogårdsmuren ner till tre alnars 

höjd.  

Under 1920-talet upptogs fler gångar, framförallt 

bland de nyaste kvarteren som ansågs eftersatta. 

1948 uppfördes ett bårhus i den norra delen av kyr-

kogården, omgivet av skogsplantering åt öster och 

väster. 

2004 tillkom kvarter I och J efter ritningar av Pål 

Reijer. Kvarteren anlades på ömse sidor om bårhuset 

i den norra delen av kyrkogården. I samband med 

detta anlades även en utsiktsplats i det nordvästra 

hörnet av kyrkogården.  2008 invigdes en ask-

gravlund och en minneslund i den sydvästra delen av 

kyrkogården. 
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 Röke kyrka enligt laga skifteskartan från 1833. Utvidgningen av kyrkogården 1881.  
Den nya kyrkan och utvidgningen av kyrkogår-
den 1905. 

Den gamla kyrkan före rivningen 1905. Delar av grindpartiet står kvar på samma plats idag.   

Flygfoto från 1950-talet.   
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Historik i korthet 

 
Sent 1100-tal Den gamla kyrkan uppförs.  

 

1816 Kyrkan byggs ut åt väster. Kyrkklockan från 

1400-talet flyttas. 

 

1833 Koret byggs ut. 

 

1836-37 Kyrkogården utvidgas. 

 

1881 Kyrkogården byggs ut i söder och öster. 

 

1905  Den gamla kyrkan rivs. Kyrkogården utvid-

gas till nuvarande storlek. 

 

1906  Den nya kyrkan invigs. 

 

1948 Gravkapellet uppförs.  

 

2004 Kyrkogården utvidgas genom kvarter I och J.  

 

2008  Askgravlunden och minneslunden invigs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekt Hermanssons ritning till den nya kyrkobyggnaden.    

Den medeltida kyrkan före rivningen 1905.     
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 

Röke kyrka ligger högt belägen i landskapet. Nedan-

för sträcker sig ett lätt kuperat odlingslandskap med 

skogsklädda kullar. Väster om kyrkan ligger Rökeån, 

vars naturvärden pekats ut av Naturvårdsverket som 

nationellt värdefulla. Själva kyrkogården ligger intill 

en trevägskorsning där gårds- och villabebyggelsen 

sträcker ut sig längs med vägarna. På norra sidan 

ligger Röke skola, som tillsammans med de kringlig-

gande lantbruken ger liv och ljud till området.  Tvärs 

över vägen ligger församlingshemmet som uppför-

des på 1920-talet samt Röke sockengille.  

Kyrkogården har utvidgats i flera omgångar och 

utgörs idag av två nivåer. De tre äldsta kvarteren 

närmast kyrkan utgör tillsammans en platå. De öv-

riga kvarteren har tillkommit senare och ligger i 

sluttningar nedanför kyrkan. En kraftig vall samt 

avenbokshäck har anlagts runt platån, vilket ytterli-

gare förstärker nivåskillnaden. Vallen är en rest från 

den gamla kyrkogårdsmurens sträckning under 

1830-talet. Landskapet åt norr och öster är öppet 

medan skogsranden i väster skapar en tät fond mot 

åkrarna bakom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrkogårdens begränsning 

Murar och staket 
Längs den södra och östra sidan av kyrkogården 

löper en låg stenmur. Den är uppförd som en fogad 

mur av sprängsten och avtäckt med röda kalkstens-

hällar. Kyrkogårdsmuren följer terrängens nivåskill-

nader och är omkring 40 cm hög mot utsidan. På 

insidan är en vall uppbyggd mot muren och endast 

10-20 cm är synligt. På den nordöstra sidan har en 

öppning på omkring 1 m tagits upp i muren för att 

ge plats åt en vattenpump.  

Längs den västra sidan av kyrkogårdsvallen finns 

en stödmur som är omkring 1,30 m hög och terras-

serad i två nivåer.  Den är uppförd som en bekläd-

nadsmur av natursten och utgör en del av kvarter M. 

Delar av stödmuren kring platån skymtar fram på 

olika platser kring den i övrigt gräsbevuxna vallen.  

På den norra sidan av kyrkogården, kring kvarter 

I och J finns ett Gunnebostaket som avskiljer kyrko-

gården från Röke skola. Längs den västra sidan av-

gränsas kyrkogården av en tät skogsrand.  

 

Häckar 
Utmed vallen som omger kyrkan och de äldsta kvar-

teren finns en klippt avenbokshäck. Den är omkring 

en meter hög och ramar tydligt in området närmast 

kyrkan.   

Mellan askgravlunden och minneslunden finns 

en mindre avenbokshäck som separerar de båda 

områdena. Kring askgravlundens smyckningsplats 

finns ytterligare en avenbokshäck som ramar in plat-

sen. 

Utmed kvarter N växter en rad av oxbärsbuskar 

som avskrämar det sydöstra hörnet från resten av 

kyrkogården.  

 

 

 

  

 Avgränsande häck mellan askgravlunden och minneslun-
den.  

Kyrkogårdmuren utanför kvarter C.   

Utsikt mot bebyggelsen nordöst om kyrkogården.    
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Grindar 

Det finns fyra ingångar utmed den södra och östra 

sidan av Röke kyrkogård. Både den södra och syd-

östra grinden är av samma sort. De har svarta dub-

belgrindar av järn, formade i ett geometriskt rut- och 

kryssmönster, där den nedersta raden även försetts 

med liksidiga kors.  Grindarna är fästa i raka granit-

pelare krönta med granitromber.   

Grindarna på den östra sidan är av liknande sort 

som vid den södra. Granitpelarna har emellertid en 

slankare form som avsmalnar vid krönet och på 

utsidan är pelarna prydda med varsitt inhugget kors.  

Gångsystem och trappor 

Tre av kyrkogårdens gångar leder direkt upp till kyr-

kan. Den södra och den östra är asfalterade, varav 

den södra sträcker sig över hela kyrkogårdens längd 

fram till kvarter I. Resterande gångvägar är grus-

täckta och sträcker sig utmed kyrkogården och dess 

kvarter.  Grusgångarna har varierande bredd och är 

bitvis kantade med kantsten.  

En trappa förbinder den lägre nivån vid ask-

gravlunden med den högre vid kyrkan. Trappan är 

försedd med stora stenhällar och ett svart metall-

räcke. En mindre trappa av kalkstenshällar är anlagd 

i kyrkogårdsvallen och leder från kvarter E upp mot 

kyrkan.  

Belysning 

Belysningen vid Röke kyrkogård utgörs av ett antal 

lyktstolpar i trä eller metall. De äldsta består av enkla 

trästolpar med ett lykthus av glas och koppardetaljer.  

Dessa finns främst kring kyrkan och längsmed gång-

arna på den södra och östra sidan. De nyare belys-

ningsstolparna består av svartmålad metall med en 

enklare glaslykta. Dessa återfinns vid kyrkogårdens 

nyare delar såsom askgravlunden och utsiksplatsen. 

Servicestationer 

Det finns sju mindre servicestation på kyrkogården. 

De är jämnt fördelade och placerade i anslutning till 

gångarna. Flera av dem är försedda med vatten, ar-

betsredskap och soptunnor. Det finns även en äldre 

vattenpost placerad vid kyrkogårdsmuren intill kvar-

ter E. I anslutning till ekonomibyggnaden utanför 

den nordöstra ingången finns en större servicestat-

ion med kompostbassäng.  

Parkeringsplatser 

Det finns två parkeringsplatser i anslutning till Röke 

kyrkogård. Den ena ligger intill den södra ingången 

och har plats för både bilar och cyklar. Den andra 

parkeringsplatsen är större och ligger mellan den 

östra och nordöstra ingången.  Båda parkeringsplats-

rena är täckta med grus.  

Byggnader 

Gravkapell 
Ett gravkapell uppfördes 1948 i den norra delen av 

kyrkogården mellan kvarter I och J. Byggnaden är 

vitputsad med en svart sockel och ett brant tegel-

täckt sadeltak. En låg granittrappa leder upp till por-

ten som består av dubbla trädörrar. På ömse sidor 

om porten sitter två lykthus och ovanför finns ett 

kors. På långsidornas norra del sitter smala tredelade 

fönster. Framför byggnaden finns en cirkelformad 

grusplan kantad av buskar och idegranar.  

 

 Del av den sydöstra grinden som uppfördes 1869. 
En grusgång kantad av en ung björkallé sträcker sig från 
den sydöstra grinden och upp mot kyrkan.  Gravkapellet i den norra delen av kyrkogården. 
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Ekonomibyggnad 
Kyrkogårdens ekonomibyggnad ligger nordöst om 

kyrkan, utanför kyrkogårdsmuren. Byggnaden är 

ljusputsad med ett tegeltäckt sadeltak.  Samtliga dör-

rar, fönster och snickerier är brunmålade. Byggnaden 

innehåller, förutom personalutrymmen, även toalett 

för besökare.  

 

Växtlighet 

Träd 
Trädkransen på Röke kyrkogård består av fem knut-

hamlade skogslönnar längs sydöstra sidan, och sex 

medelålders oxlar längs östra sidan. Innanför dessa 

träd och ytterligare en bit åt nordost, har elva oxlar 

nyplanterats. De nya träden står med längre avstånd 

än de yttre träden, men är tänkta att fungera som 

ersättare. En rönn har planterats vid norra entrén. 

En nyligen återplanterad björkallé med fjorton 

träd löper från sydöstra hörnet av kyrkogården dia-

gonalt upp mot kyrkan. 

I den yngre norra delen av kyrkogården står fjor-

ton unga oxlar i två cirkelformade mönster, ett vid 

var sida om bårhuset. En lucka i trädraden finns i 

båda cirklarna.  

Några solitära träd förekommer också. En gam-

mal spärrgrenig ask står söder om kyrkan, inom den 

äldsta delen av kyrkogården. Trädet har stått på plat-

sen i omkring 120-150 år. På kyrkogården står två 

knuthamlade lindar. En av dem står söder om kyr-

kan i kvarter A och den andra står öster om kyrkan i 

kvarter D. En solitär äldre rönn står norr om kyrkan 

i kvarter E. 

I minneslunden och askgravlunden är två ja-

panskt hängkörsbär planterade. Vid kyrkogårdens 

nordvästra gräns växer två tätt stående tysklönnar 

och en sälg, samtliga troligen självsådda.  

En ung allé av pelaravenbok kantar den asfalte-

rade vägen in mot kyrkan från den södra entrén. 

Längs större delen av kyrkogårdens västra sida 

löper en ridå av äldre gran, som planterats utanför 

muren. Innanför denna står en buskridå av hägg-

mispel. 

Planteringar 
Planteringarna vid Röke kyrkogård utgörs huvudsak-

ligen av lövfällande buskar. De är främst planterade 

utmed kvarter I och J, längs norra sidan av kyrko-

gården. Buskarna består av bland annat brudspirea, 

korallkornell, vinbär och hassel, vilka tillsammans 

bildar en grön avskärmning mot skolan.  I anslut-

ning till bårhuset och utmed kanterna av kvarter I 

och J finns små idegranar.  

Längs kyrkogårdsvallen växter ängsblomster som 

ger färg och variation utmed sluttningen kring kyr-

kan.  

Växt- och djurliv 

Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och gräs-

mattor utgör tillsammans en variationsrik biotop 

som skapar livsutrymme för många organismer. 

Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 

störst betydelse för djurlivet. 

Det finns idag sammanlagt 67 träd på kyrkogår-

den i Röke. Huvuddelen utgörs av de nyplanterade 

oxlar som står innanför trädkransen längs östra sidan 

och de som planterats i två cirkelmönster kring bår-

huset. Även de nyplanterade björkarna i allén in mot 

kyrkan utgör en stor del av trädbeståndet.  

Endast ett träd kan betecknas som riktigt gam-

malt; det är asken som står söder om kyrkan. Skogs-

lönnarna i trädkransen har också uppnått en relativt 

hög ålder. Ett par av lönnarna har stamhål med an-

samling av mulm, vilket är en kompostliknande 

massa av organiskt material.  Mulm är en bristvara i 

landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge 

att värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam 

och ihåligheter hinner utvecklas.  

På trädens stammar lever många olika mossor 

och lavar. På Röke kyrkogård växer signalarterna 

lönnlav och guldlockmossa på asken och på de ham-

lade lönnarna och lindarna. De naturvårdsintressanta 

arterna allélav, dagglav och allémossa förkommer 

enbart på den gamla asken. Dessa tre är arter som 

främst växer på solexponerade stammar av äldre 

ädellövträd i kulturmiljöer. År 2002 noterades den 

rödlistade och hotade laven grynig dagglavVU på 

kyrkogårdens träd, men arten tycks numera ha för-

svunnit. Den sällsynta, men också lätt förbisedda, 

arten kronlav växer på de hamlade lönnarna. Signal-

arter är arter som är indikatorer på miljöer där man 

kan förvänta sig att finna rödlistade arter. Rödlistade 

 

 
Ängsväxter i kyrkogårdsvallen.  
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arter utses av en expertkommitté från Artdataban-

ken/SLU i Uppsala.  

Kyrkogårdens murar blir ofta växtplatser för en 

rad mossor och lavar. På muren mot Hågnarpsvägen 

trivs flera arter, bl.a. signalarten guldlockmossa, mur-

tuss, cypressfläta, murlav och sprickkantlav.  

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Även om 

det råder brist på äldre träd och hålträd på kyrkogår-

den är det troligt att fladdermöss finns i anslutning 

till kyrkan i Röke. De dagvilar eller övervintrar gärna 

i kyrktorn och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn 

när det finns fladdermöss, särskilt när det gäller för-

ändringar 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. Domherre, 

kråka, skata, talgoxe, grönfink och blåmes är några 

av de arter som använder kyrkogården för boende, 

födosök, vila och skydd. Grågäss håller ibland till på 

vallodlingen direkt väster om kyrkogården. Under 

årets kalla månader används kyrkogården av traktens 

övervintrande fåglar. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Med lite tålamod 

kan man upptäcka många insekter. Bin, humlor, 

blomflugor, fjärilar och skalbaggar är några av dessa. 

De gravplatser med rikt blommande växter som 

kärleksört och ljung, som innehåller nektar och pol-

len, besöks flitigt av olika småkryp. Förutom det 

gröna intresserar vindskyddade ytor och den lagrade 

värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas sten-

material många insekter. 

Gräsmattan har oftast näringspåverkan, men i lite 

magrare delar av den växer bl.a. gråfibbla, svartkäm-

par, rölleka, prästkrage och hönsarv. 

Slänten kring kyrkan klipps inte som gräsmatta 

utan sköts som äng. Här hittas en rikt blommande 

blandning av vilda växter och spridda trädgårdsväx-

ter. Arter som förekommer är bl.a. tjärblomster, 

skogsförgätmigej, teveronika, knölsmörblomma, 

daggkåpa, gökärt, såpnejlika, snödroppe, krokus, 

prästkrage, stenmåra, stormåra, svartkämpar, grå-

fibbla, vårstjärnor, blåstjärnor, nejlikrot, akleja, kau-

kasiskt fetblad, fältarv, rölleka och ängssyra. I den 

mer skuggade slänten norr om kyrkan finns flera av 

de uppräknande arterna men ytan domineras av 

mossor som gräshakmossa, pösmossa, husmossa, 

väggmossa, kvastmossa och skogsbjörnmossa.  

I skydd av avenbokshäcken kring kyrkan växer 

ruderatväxter som skelört, nejlikrot, brännässla och 

hundkex och inspridda lökväxter som snödroppe 

och krokus.  

 

 

Överst: signalarten guldlockmossa på kyrkogårdens mur. 
Mitten: snödroppe är välspridd i häckarna. Nederst: 
allélav växer enbart på den gamla asken söder om kyr-
kan. 
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A 
Kvarter A tillkom vid utvidgningen 1881 och ligger i 

den södra delen av kyrkogården. I söder avgränsas 

den av kyrkogårdsmuren och i öster och väster av 

grusgångar. Längs insidan av muren löper en smal 

grusgång, samt en trädkrans av skogslönn, som tidi-

gare varit knuthamlad. I norr avgränsas kvarteret av 

en vall som skiljer kvarteret från platån kring kyrkan. 

Liggandes i vallen finns ett dussintal återlämnade 

gravvårdar från slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet. I kvarterets nordvästra del står en tidigare 

knuthamlad lind som ensamt solitärt träd, och längs 

kvarterets ytterkant finns en nyplanterad rad av oxel-

träd.  

Hela kvarteret består av en sammanhängande 

gräsbesådd yta som sluttar åt söder. Gravplatserna 

ligger i nordsydliga rader, antingen vända mot öster 

eller väster. I kvarteret finns det övervägande låga 

och breda gravvårdar i svart eller grå granit. Många 

av dem är uppförda under 1940-talet och fram till 

1970-talet. I den östra delen finns ett tjugotal äldre 

vårdar från slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet. De utgörs främst av högresta granit- och dia-

basvårdar. Inom kvarteret förekommer en handfull 

tomma gravplatser.  

Majoriteten av gravplatserna har tidigare haft 

kringgärdningar och singeltäckta ytskikt. Idag finns 

bara ett fåtal sådana kvar inom kyrkogården. Där-

ibland en högrest granitvård kringgärdad med ett 

lågt järnstaket och granitpollare. 

Titlar förekommer på flera av gravvårdarna. 

Återkommande är de traditionella benämningarna 

hustrun, lantbrukaren, sonen och dottern. Förutom dem 

finns flera yrken representerade som skräddarmästare, 

folkskoleläraren, överläkare och sömmerskan. Den sist-

nämnda är den enda kvinnliga yrkestiteln inom kvar-

teret. Förutom titlar förekommer gårds- och 

bynamn på ett sjutiotal av gravvårdarna. 

Det är sparsamt med växtlighet inom kvarteret. 

Bland den vintergröna växtligheten förekommer 

några formklippta växter som tuja, idegran och bux-

bom. Vid ett tiotal av gravplatserna finns det pe-

renna växter i form av ros, kärleksört och vinter-

gröna. Bland lökväxterna återfinns främst påsklilja 

och blåstjärna.  

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter A: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Äldre vårdar är främst koncentrerade till kvarterets 

östra del 

 Vanligt med titlar 

 Sparsamt med plantering och vintergröna växter 
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Kvarter B 
Kvarter B ingår i den äldsta kända utsträcknigen av 

kyrkogården, direkt söder om kyrkan. Tillsammans 

med kvarter D och H ligger det upphöjt på en platå 

kring kyrkan. Kvarteret är plant och utgörs av en 

sammanhängande öppen gräsyta. Mot söder av-

skärmas kvarteret av en avenbokshäck och på övriga 

tre sidor av grusgångar. Intill häcken vid kvarterets 

mitt växer en stor ask. 

Gravplatserna är utlagda i nordsydliga rader, an-

tingen vända mot öster eller väster. Gravvårdarna är 

genomgående glest placerade med flera tomma 

gravplatser. 

Vårdarna i den östra delen av kvarteret består 

främst av högresta granitstenar från tiden kring se-

kelskiftet 1900. I den västra delen av kvarteret finns 

fler yngre gravvårdar uppsatta under 1900-talets 

andra hälft. De yngre gravvårdarna består i första 

hand av låga och breda granitstenar försedda med 

planteringsram.  

Särskilt utmärkande i kvarteret är bland annat en 

stor naturromantisk gravvård från 1897, formad 

som ett grovt uthugget stenblock och krönt av ett 

träimiterande kors, samt en jugendinspirerad grav-

vård i diabas från 1914.  En gravplats inom kvarteret 

har kvar sin kringgärdning och yttäckning. Det är en 

låg och bred gravvård från 1918 med kraftig stenram 

och yttäckning av singel.  

Titlar förekommer på flera av gravvårdarna. De 

vanligaste är lantbrukare och hustrun, ofta tillsammans 

med gårds- eller ortnamnet. Bland de ovanligare 

återfinns kantorn, gästgivare och nämndeman.  

Flertalet av gravplatserna är gräsbesådda och vin-

tergröna växter är ovanliga i kvarteret. Enstaka pe-

renner som ros, kärleksört eller lökväxter förekom-

mer vid några av gravvårdarna. Övrig plantering 

består främst av ettåriga växter vid de yngre gravvår-

darna.  

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter B: 

 Del av kyrkogårdens äldsta utsträckning 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Högresta gravvårdar i öster och låga breda i väster 

 Sparsamt med plantering och vintergröna växter 
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Kvarter C 
Kvarter C tillkom vid utvidgningen 1881 och ligger i 

den östra delen av kyrkogården. Mot väster avgrän-

sas kvarteret av en vall upp mot kyrkans platå och i 

öster av en grusgång och kyrkogårdsmuren. Innan-

för muren finns en trädkrans av oxel och längs kvar-

terets ytterkant finns en rad nyplanterade oxelträd. I 

den sydvästra delen av kvarteret växer en solitär och 

tidigare knuthamlad lind intill vallen. Längs grus-

gången som leder från den sydöstra ingången upp 

till kyrkan står en rad av nyplanterade björkar.  

Kvarteret består av en sammanhängande gräsbe-

sådd yta som sluttar svagt mot öster. Gravplatserna 

är placerade i nordsydliga rader, med majoriteten av 

vårdarna vända mot öster.  

Gravvårdarna består främst av breda och låga 

stenar i grå eller svart granit. De flesta är uppförda 

under perioden 1930-1950, därefter under 1950-

2000. Det finns ett mindre antal äldre och högresta 

gravvårdar spridda över hela kvarteret. Bland de 

utmärkande stenarna hör en liten gravvård från 1882 

med en porslinsinläggning föreställande Thor-

valdsens Natten. I kvarteret finns även en ovanlig 

vård formad som ett cirkelkors från 1930-talet.  

Titlar återfinns på vårdarna i hela kvarteret, fram-

förallt de traditionella benämningarna hustrun och 

lantbrukaren. Gårds- och bynamn är också vanligt 

förekommande. Till de ovanliga titlarna finns Fd. 

postföraren, sjukgymnasten och trotjänarinnan, varav den 

sistnämnda är den enda kvinnliga yrkestiteln inom 

kvarteret.   

Kvarteret har tidigare dominerats av kringgär-

dande gravplatser med singeltäckta ytskikt. Idag 

finns det endast en vård inom kvarteret med 

stenram och singelytskikt. Vid de yngre gravvårdarna 

förekommer istället planteringsramar.  

Växtligheten inom kvarteret är sparsam. Vid 

gravplatserna finns ett tiotal vintergröna växter av 

bland annat tuja, buxbom, murgröna och idegran, 

både som friväxande och formklippt. De perenna 

växterna består främst av ros och kärleksört, men 

även julros förekommer. Bland lökväxterna är påsk-

lilja vanligast, men även blåstjärna och krokus finns 

vid enstaka gravplatser.   

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter C: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Vanligt med titlar 

 Sparsamt med plantering och vintergröna växter 
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Kvarter D 
Kvarter D ingår i den äldsta kända utsträckningen av 

kyrkogården. Det är ett halvcirkelformat kvarter 

direkt öster om kyrkan och ligger upphöjt på en 

platå tillsammans med kvarter B och H. Mot den 

östra sidan avgränsas kvarteret av en avenbokshäck 

och på övriga tre sidor av grusgångar.  

Kvarteret består av en sammanhängande gräsyta 

som sluttar lätt mot öster. Gravplatserna är utlagda i 

nordsydliga rader, vända mot öster respektive väster. 

Samtliga gravplatser saknar kringgärdning, men fler-

talet av de yngre har försetts med planteringsram. 

Gravvårdarna i den sydvästligaste delen är glest 

placerade och består huvudsakligen av äldre högresta 

granit- och diabasvårdar från tiden kring sekelskiftet 

1900. Längs häcken finns en rad av yngre gravvårdar 

bestående av låga och breda granitstenar, främst från 

1900-talets andra hälft. Undantaget är en äldre tids-

typisk gravvård från 1876 med vit textplatta och 

kors.  

I den norra delen står gravvårdarna tätare. Bland 

dem finns en större variation i både utformning och 

ålder.  Särskilt utmärkande är en gravvård från 1871 

som kröns av ett kors och uthuggen dekor förestäl-

lande änglar, en korsprydd krona och druvklasar.  

Även baksidan har uthuggen växtornamentik. Intill 

finns ytterligare en ovanlig sten från 1869 med en 

harpspelande ängel inhuggen på baksidan.  

Titlar samt by- och gårdsnamn förekommer på 

ett femtontal av gravvårdar. Ortnamnet och hustrun 

är vanligast, men lantbrukare, åbon och häradsdomare 

förekommer också. 

Vegetationen inom kvarteret är sparsam. På en 

handfull av gravplatserna förekommer perenner i 

form av rosor och kärleksört. Det finns däremot 

flera olika lökväxter som påsklilja, tulpan, blåstjärna 

och krokus vid vårdarna. I övrigt är det ettåriga väx-

ter som pryder gravplatserna.   

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter D: 

 Del av kyrkogårdens äldsta utsträckning 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Flera äldre och högresta gravvårdar i den sydvästra 

delen 

 Sparsamt med plantering och vintergröna växter 
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Kvarter E 
Kvarter E tillkom vid den sista utvidgningen 1905 

och utgör den nordöstra delen av kyrkogråden. 

Kvarteret ingår i en sammanhängande gräsbesådd 

yta som ingår tillsammans med kvarter F och G i 

väst. I söder avgränsas området av vallen runt kyr-

kan och en smal grusväg. Längs östra och norra 

sidan avgränsas kvarteret av en grusgång vid kyrko-

gårdsmuren och kvarter J. Vid gränsen till kvarter F 

växer en stor solitär rönn. Längs kvarterets ytterkant 

står en rad av nyplanterade oxlar. 

Kvarteret är relativt plant med en lätt sluttning åt 

norr. Vårdarna står glest placerade i nordsydliga ra-

der där samtliga är vända åt öster.  Det finns många 

återlämnade gravplatser och flera av vårdarna lutar 

eller är nedlagda. Majoriteten av gravvårdarna består 

av små och låga granitstenar, främst från 1930- och 

40-talen. Det förekommer även ett tiotal liggande 

gravhällar och en handfull högresta vårdar från 

1920-talet. Bland de ovanligare gravvårdarna hör en 

låg och obearbetad natursten från 1952, samt en 

klassicistisk vård med spetsigt krön från 1930.  

Titlar samt gårds- eller bynamn förekommer på 

flera av vårdarna. Hustrun och lantbrukaren är de van-

ligaste titlarna, medan de övriga utgörs av hant-

verksyrken som svarvaren och skomakarmästaren, eller 

äldre benämningar som åboen och f.d. husaren.  

Huvuddelen av gravplatserna är gräsbevuxna och 

saknar annan vegetation. Det finns ingen vintergrön 

växtlighet, men däremot några perenner som ros, 

kärleksört, tovsippa och lammöra. Bland lökväxterna 

finns bland annat påsklilja, blåstjärna och krokus.  

 

Karaktärsdrag för kvarter E: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Öppen karaktär med vy mot kyrkan och omgiv-

ningarna 

 Majoritet av små och låga gravstenar 

 Sparsamt med vegetation 
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Kvarter F och G 
Kvarter F och G tillkom genom utvidgningen 1905 

och utgör den nordvästra delen av kyrkogården. 

Kvarteren ligger inom ett gemensamt och samman-

hängande gräsbesått område tillsammans med kvar-

ter E i öster. Åt norr och väster avgränsas kvarteren 

av gångvägar och åt söder av kyrkogårdsvallen. Lig-

gandes i vallen finns ett dussintal äldre återlämnade 

vårdar från slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet.   

Området är relativt plant med en liten sluttning 

åt norr. Vårdarna är jämnt placerade i dubbla 

nordsydliga rader. Majoriteten av gravvårdarna ut-

görs av låga och breda granitstenar från 1900-talets 

andra hälft, framförallt från 1960- och 70-talen. En-

staka högresta respektive små och låga vårdar från 

1900-talets början återfinns spridda över kvarteren. 

Den äldsta vården är en liten diabasvård rest över 

hustrun Nilla Johansson 1889. Bland de yngre grav-

vårdarna från 1980-talet och framåt är formen friare 

och mer assymmetrisk.  

Titlar samt gårds- eller bynamn förekommer på 

många av vårdarna. Särskilt hustrun och lantbrukaren. 

Övriga titlar är antingen kopplade till familjen såsom 

sonen, systrarna och syskonen eller till yrken som charku-

teristen, spelmannen och sjuksköterskan, där den sist-

nämnda den enda kvinnliga yrkestiteln inom områ-

det. 

Det förekommer flera olika typer av vintergrön 

växtlighet inom området, såsom cypress, en, mur-

gröna och buxbom. Den sistnämnda finns både som 

friväxande och formklippt. Det finns rikligt med 

perenna växter, framförallt ros och kärleksört, men 

även taklök, björnrot och lavendel. Det förekommer 

även olika lökväxter som påsklilja, blåstjärna, krokus 

och snöklocka. I övrigt är det främst ettåriga växter 

som pryder gravplatserna, medan ett 30-tal gravplat-

ser enbart är gräsbevuxna.  

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter F och G: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Öppen karaktär med vy mot kyrkan och omgiv-

ningarna 

 Stort tidsspann bland vårdarna – från slutet av 

1800-talet och fram till idag 

 Stor variation mellan vintergröna, perenna och ettå-

riga växter 
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Kvarter H 
Kvarter H ingår i den äldsta kända utsträckningen av 

kyrkogården och ligger längs den norra sidan av 

kyrkan. I norr och väster avgränsas det av en aven-

bokshäck och i nordost går en asfalterad väg som 

skiljer det från kvarter D.  

Kvarteret utgörs av en sammanhängande gräsbe-

sådd yta. Gravplatserna är utlagda i nordsydliga rader 

och samtliga är vända mot öster. Gravvårdarna be-

står främst av låga och breda granitvårdar från 1900-

talets andra hälft. I kvarterets östra del, samt närmast 

kyrkan finns ett tiotal äldre gravvårdar från 1800-

talets andra hälft och början av 1900-talet. Dessa 

består främst av högresta granit- eller diabasvårdar 

samt naturromantiska gravstenar. Vid kvarterets 

västra ytterkant finns en grupp liggande gravstens-

hällar i röd granit från 1950- och -60-talen.  

En handfull gravplatser från 1900-talets första 

decennier har kraftfulla stenramar och yttäckning av 

singel.  Bland de yngre förekommer planteringsra-

mar vid de flesta vårdarna. Till kvarterets mer sär-

präglade gravvårdar finns bland annat en naturtro-

gen trädstam från 1903, samt en vård från 1870-talet 

med uthuggen dekor på alla fyra sidor.  

Titlar och ortnamn förekommer på flera av grav-

vårdarna. Gårds- eller bynamnet är dominerande, 

följt av titlar som hustrun och lantbrukare. Till de 

ovanliga hör; kvarn- och sågverksägaren, målarmästaren 

och kyrkovärden.  

Växtligheten inom kvarteret är sparsam. Vinter-

gröna växter som exempelvis tuja och buxbom före-

kommer emellertid vid några av gravplatserna. Det 

finns ett par perenner, framförallt ros, kärleksört och 

astilbe, samt en del lökväxter. I övrigt är det främst 

ettåriga växter som pryder gravarna.

Karaktärsdrag för kvarter H: 
 Del av kyrkogårdens äldsta utsträckning 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Stor variation bland gravvårdarnas ålder och utse-

ende 

 En handfull äldre gravplatser med bevarad kring-

gärdning och yttäckning 

 Sparsamt med plantering och vintergröna växter 

 

 



 

Röke kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 31 
 



 

32 | Röke kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Kvarter I och J 
Marken till kvarter I och J tillkom genom utvidg-

ningen 1905 och ligger i den nordligaste delen av 

kyrkogården. Kvarteren planlades emellertid först 

2004 efter ritningar av Pål Reijer. De är utformade 

som två gräsbevuxna cirklar placerade på ömse sidor 

om gravkapellet. I söder ansluter kvarteren till övriga 

kyrkogården genom en grusgång. På den norra, 

östra och västra sidan avskärmas kvarteren genom 

ett nätstängsel som utgör kyrkogårdens yttre gräns. 

Samtidigt med kvarteren anlades en utsiktsplats öster 

om kvarter I, inramad av stora naturstenar och för-

sedd med en träbänk.  

Båda kvarteren har kantats med bland annat 

brudspirea, hassel, rosenrips, korallkornell och 

idegran som fungerar som visuell avgränsning mot 

skolgården bakom. Kvarter I har även försetts med 

rygghäckar av gran.   

Inget av kvarten har ännu tagits i anspråk, men 

de är avsedda för kistbegravningar med ett sjuttiotal 

gravplatser vardera.  

Karaktärsdrag för kvarter I och J: 

 Sammanhängande gräsbesådda ytor 

 Ännu inte i anspråkstagna 
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Kvarter K 

Kvarter K tillkom i samband med utvidgningen 

1905 och sträcker sig längs den västra sidan av kyr-

kogården. Kvarteret består av en långsträckt sam-

manhängande gräsbesådd yta som tydligt sluttar 

västerut. En smal grusgång avskiljer kvarteret från 

kvarter M och G österut och den täta skogen bildar 

fond västerut. Söderut avskiljs kvarteret mot ask-

gravlunden genom en avenbokshäck och norrut 

avslutas det med en öppen gräsyta och utsiktsplat-

sen. 

Gravplatserna är utlagda i fyra nordsydliga rader, 

varav majoriteten av vårdar är vända mot öster. Vår-

darna glesnar mot ytterkanterna och det finns ett 

flertal tomma gravplatser.  

Gravvårdarna består i huvudsak av låga grå gra-

nitstenar från 1950- och 60-talen.  En rad med hög-

resta stenar från 1920- och 30-talen finns längs grus-

gången i kvarterets östra del. Majoriteten av grav-

platserna har tidigare haft kringgärdningar och yt-

täckning, vilka är borttagna. 

Bland de mer särpräglade gravstenarna inom 

kvarteret hör en stor natursten med släthugget in-

skriptionsband. Vården är rest över trotjänare Joel 

Johansson i Wärsjö torp. Titlar samt gårds- eller 

ortnamn förekommer på omkring en tredjedel av 

vårdarna. Den allra vanligaste titeln är hustrun, följt 

av lantbrukaren och sonen respektive dottern. Övriga 

titlar förekommer sällan mer än en gång, såsom husa-

ren, stationskarlen och f.d. fjärdingsmannen.  

Flertalet av gravplatserna är gräsbevuxna och 

saknar annan vegetation. Vintergröna växter före-

kommer sparsamt, men det finns en handfull vårdar 

med murgröna eller formklippt buxbom. Bland pe-

rennerna är ros och kärleksört vanligast, men även 

lavendel och daggkåpa förekommer. Bland lökväxter 

är påsklilja och blåstjärna vanligast, men gravplatser-

na pryds huvudsakligen av ettåriga växter.  

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter K: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Långsträckt och glest gravkvarter 

 Enhetligt utseende bland vårdarna 

 Stor variation bland titlarna 

 Sparsamt med växtlighet 
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Kvarter M  
Kvarter M ligger i den västra delen av kyrkogården. 

Kvarteret innehåller ett trettiotal gravvårdar vilka är 

infogade i en terrasserad stenmur. Stenmuren är en 

del av vallen som stödjer platån närmast kyrkan.  

Vallen kröns av en avenbokshäck som tillsammans 

med stenmuren skapar en tydlig avgränsning åt öster. 

På den västra sidan av kvarteret löper en smal grus-

gång som skiljer det från kvarter K.  

Kvarteret är avsett för urngravar och gravsätt-

ning har skett från 1960-talet och framåt. Samtliga 

vårdar är vända åt väster och består av rektangulära 

plattor i röd, svart eller grå granit.  Den lägre delen 

av terrassen, nedanför vårdarna, inramar ett sam-

manhängande planteringsområde.   

Titlar förekommer på en tredjedel av vårdarna. 

Variationen bland yrken och beteckningar är stor 

och endast hustrun förekommer mer än en gång. 

Bland de andra återfinns byggnadsarbetaren, byrådirektö-

ren samt småskoleläraren, den enda kvinnliga yrkesti-

teln inom kvarteret.  

Flertalet av vårdarna har egna planteringsramar 

av sjösten eller gatsten, men en vård urskiljer sig 

genom en liten klippt buxbomshäck. 

Kvarteret är rikt på vegetation och bland den vin-

tergröna växtligheten finns framförallt murgröna 

men även cypress. Rosor och taklökar förekommer 

vid flera av vårdarna, samt lökväxter i form av påsk-

liljor och blåstjärnor.  I övrigt pryds gravplatserna till 

största del av ettåriga växter.   

 

Karaktärsdrag för kvarter M: 

 Urngravplatser där vårdarna är ingjutna i stenmu-

ren 

 Enhetlig utformning bland vårdar och utsmyck-

ningar 

 Rikligt med planteringar 

 

 

Kvarter N 
Kvarter N tillkom 2008 och är avsett för askgrav-

platser. Kvarteret ligger i den sydvästra delen av kyr-

kogården, mitt emot askgravlunden. Området utgörs 

av en långsmal sammanhängande gräsyta, med en 

stenkantad grusgång åt väster och oxbärsbuskar som 

en bakgrundsfond åt öster.  

Vårdarna utgörs av ett tiotal liggande granithällar 

och naturstenar, varav många har personlig prägel 

och utsmyckningar. Växtmaterialet består främst av 

ettåriga växter, men det förekommer även perenner 

som lavendel och taklök. Påskliljor förekommer vid 

flera av vårdarna, medan vintergröna växter som 

murgröna endast återfinns vid två.  

 
 
Karaktärsdrag för kvarter N: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Litet kvarter avsett för askgravplatser 

 Gravplatserna är utlagda i nordsydliga rader 

 Rikliga, men småskaliga planteringar 
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Askgravlund 
Askgravlunden ligger i den sydvästra delen av kyr-

kogården. Området består av en långsmal gräsbe-

vuxen yta med smyckningsplats i den norra delen. Åt 

söder åtskiljs askgravlunden från minneslunden ge-

nom en avenbokshäck. Askgravlunden och smyck-

ningsplatsen avskärmas norrut av en halvcirkelfor-

mad avensbokshäck. Åt öster sträcker sig en smal 

grusgång och åt väster ramas lunden in av kyrkogår-

dens yttre skogsrand. 

I sydöstra hörnet av askgravlunden ligger en sten 

med textplatta försedd med inskriptionen ”Ask-

gravlund – Röke 2008”. I mitten av området växer en 

japansk hängkörsbär.  

Smyckningsplatsen har formen av en grustäckt 

rundel, inramad av en klippt avenbokshäck. På den 

södra sidan står ett högt granitblock med vita namn-

brickor över de gravsatta. Intill stenen finns en hål-

lare för snittblommor och gravljus placerad.  

  

 

 

Karaktärsdrag för askgravlunden: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Sparsmakad utformning 

 Avskild smyckningsplats som inramas av en aven-

bokshäck 

Minneslund 
Minneslunden ligger i det sydvästra hörnet av kyr-

kogården. Området består av en kilformad gräsbe-

sådd yta avgränsad av en liten grusgång i öster och 

en skogsrand i väster. På norra sidan avskärmas 

minneslunden från askgravlunden genom en svängd 

avenbokshäck. I mitten av lunden står ett japansk 

hängkörsbär. 

Smyckningsplatsen ligger i minneslundens nord-

östra hörn. Den utgörs av en huggen sten med text-

platta vars inskription lyder ”Minneslund – Röke 

2008”. Intill stenen finns en liten hållare för snitt-

blommor.  

 

 

 

Karaktärsdrag för minneslunden: 

 Sammanhängande gräsbesådd yta 

 Sparsmakad utformning 

 

 

 

 
 

 

  



 

Röke kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 39 

 

Smyckningsplatsen i askgravlunden.  Smyckningsplatsen i minneslunden. Askgravlunden från söder.   

Minneslunden från söder.   
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Kyrkogårdens kulturhistoriska- 

och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Röke kyrka och kyrkogård har en kontinuitet på 

platsen sedan 1100-talet och har som traditionsbä-

rare ett symbolvärde. Många människor har ett förhål-

lande till kyrkan och dess närmiljö som sockencent-

rum och mötesplats. Det faktum att både kyrkan 

och kyrkogården används till sitt ursprungliga syfte 

visar hur viktig denna miljö är än idag. 

Inom Röke kyrkogård finns social- och samhällshi-

storiska värden. Titlarna som finns på gravvårdarna 

återspeglar de näringar som har präglat bygden, för-

ändringar som har inträffat i lokalsamhället men 

även i samhället som stort. Inskriptionerna berättar 

om dem som levt i bygden; framträdande personer, 

goda gärningar och familjeband.  De kan i många 

fall vara de enda minnesmärkena över människor 

som en gång levat. Titlarna visar också vilken typ av 

samhälle som har utvecklats i bygden, samt vilka 

som haft stor lokal betydelse. Det gäller allt ifrån de 

mer påkostade vårdarna över direktörer och nämn-

demän, till de enkla och anspråkslösa vårdarna med 

endast inskriptioner som Mor respektive Far. Vårdar 

över personer ur de lägre samhällskikten som fått 

träkors som minnesmärke saknas av förklarliga skäl.    

 Många titlar är förknippade med jordbruket, 

både bland de äldsta vårdarna, men även bland de 

yngre. Det gäller särskilt lantbrukaren, arrendatorn och 

de äldre beteckningarna hemmansägaren och åboen. 

Under 1900-talet syns allt fler hantverksyrken, som 

målar-, smed-, bygg- och skräddarmästare, samt nu för-

svunna yrken som stationskarl och f.d. fjärdingsman. 

Även kvinnornas roll i samhället förändrades, från 

rollen som hustru och mor kommer efterhand yrkes-

titlar som trotjänarinna, sjuksköterska, småskolelärare och 

sjukgymnast. Bland de yngre gravvårdar förekommer 

färre titlar, vilket också berättar om samtida sam-

hällsförändringar.    

 De olika typerna av gestaltning som förekom-

mer vid Röke kyrkogård utgör både arkitekturhisto-

riska och konstnärliga värden. Till de värdefulla struk-

turerna hör de rombprydda granitpelarna vid södra 

och sydöstra ingångarna. De härstammar från 1800-

talets andra hälft, men har en ovanligt modern och 

tidlös formgivning för sin ålder.  

Från 1800-talets andra hälft finns flera omsorgs-

fullt uthuggna vårdar med symboliska bilder: änglar, 

druvklasar, kors och musikinstrument. Även flera 

naturromantiska vårdar med kors, lövornamentik, 

infällningar av biskviporslin och trädimitationer åter-

finns på kyrkogården. Under 1900-talet lever inled-

ningsvis de naturromantiska och jugendinspirerade 

motiven kvar, för att sedermera förändras mot en 

stramare och mer klassicistisk stil. Detta skapar till-

sammans en mångfacetterad bild över de olika ideal 

som varit aktuella genom historien, men också den 

konst- och hantverksskicklighet som legat till grund 

för deras tillblivelse.  

Möjligheten att kunna se – och uppleva – hur 

kyrkogården utformats och successivt växt fram 

under olika epoker och under skilda stilinfluenser är 

betydelsefull för känslan av en levande kulturmiljö, 

med bibehållna kulturhistoriska värden. Respekten 

för de unika kvaliteter som varje ny del tillfogat hel-

heten är därför viktig.  

Biologiska värden 

Närheten till Röke å med sina höga naturvärden 

höjer indirekt förutsättningarna för biologisk mång-

fald på kyrkogården. Kyrkogården bidrar i sin tur till 

traktens mångfald med sina egna biologiska till-

gångar. Blommande annueller, perenner och buskar 

på gravplatser och i planteringar lockar insekter, 

vilka i sin tur lockar fåglar, grodor och trollsländor 

som söker föda. Samtliga grodor, ödlor och ormar är 

fridlysta och upptas av Artskyddsförordningen. 

Även för fåglar av olika slag som söker föda, skydd 

eller vila skapar kyrkogårdens träd, häckar och plan-

teringar en viktig livsmiljö. Flera fladdermusarter 

trivs i kulturmiljöer där de kan finna viloplatser i 

byggnader eller gamla hålträd. Fladdermöss kan 

förekomma på Röke kyrkogård även om trädbestån-

det har få lämpliga viloträd. Samtliga fladdermusar-

ter är fridlysta och ingår i Artskyddsförordningen. 

På kyrkogårdens mur mot Hågnarpsvägen växer 

rikligt med signalarten guldlockmossa, men även lite 

av den kalkgynnade murlav. 

På kyrkogårdens gamla ask, liksom på de ham-

lade skogslönnarna och lindarna växer arter som är 

skyddsvärda och typiska för öppna kulturmiljöer. 

Den rödlistade och hotade arten grynig dagglav är 

tidigare hittad på kyrkogårdens träd. Signalarterna 

lönnlav och guldlockmossa förekommer på asken, 

lönnarna och lindarna, medan de naturvårdsintres-

santa allélav, dagglav och allémossa växer på asken. 

Den sällsynta arten kronlav växer på de hamlade 

lönnarna. Dessa biologiska värden tyder på att det 

finns kontinuitet av äldre träd på kyrkogården; något 

som är på väg att brytas. Ett par av lönnarna har 

stamhåligheter, en struktur som är värdefull för 

många olika organismer. Äldre träd med sådana 

strukturer är särskilt bevarandevärda då kyrkogår-

dens trädbestånd har få värdehöjande strukturer ur 

biologisk synvinkel.  

Den gamla asken söder om kyrkan är registrerad 

som ett särskilt skyddsvärt träd i Åtgärdsprogram-

met för skyddsvärda träd. Två träd längs nordöstra 
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sidan av kyrkogården var också registrerade, men 

dessa träd är numera fällda. Trädkransens oxlar och 

hamlade skogslönnar omfattas av det generella bio-

topskyddet i miljöbalken, då de klassas som en allé. 

Den återplanterade björkallén in mot kyrkan omfat-

tas troligen inte av biotopskyddet, men samråd bör 

hållas med länsstyrelsen innan eventuella åtgärder i 

alléer görs. 

Den örtrika slänten kring äldsta delen av kyrko-

gården är biologiskt värdefull. Här finns en bland-

ning av torrängsflora och inspridda odlade växter. 
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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. De kan också förstöras genom många små 

förändringar som sker löpande under en längre tid. 

För att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt 

vårdas och underhållas löpande. Följande vårdkrav är 

formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens kul-

turhistoriska värden Tillämpningen av vårdkraven 

måste ske med utgångspunkt från såväl värdebe-

skrivning samt kyrkogårdens beskrivning.  

Vårdkraven är översiktliga och syftar till att be-

vara kyrkogårdens övergripande värden.  

 

Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller ersättande av växt-

material såsom buxbomshäckar och rygghäckar 

är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd 

är tillståndspliktig bör man samråda med Läns-

styrelsen. Vård- och underhållsplanen kan ses 

som ett planeringsunderlag för tillståndsansö-

kan 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 

underhållsnivån 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. 

■ Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär.   

 

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 oin-

tressanta utan har alla sin unika betydelse i en större 

helhet.  

 

     Områden eller element med högt kulturhi-
storiskt 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 gäller som utgångspunkt 

för en övergripande bevarandeplan inom re-

spektive 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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     Områden med stor betydelse för kyrko-
gårdens karaktär 
I områden med övrigt kulturhistoriskt värde bör: 

  

 Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  

 Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

växtlighet vårdas och bevaras.  

 Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett 

representativt urval av gravvårdar eller gravvår-

dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut.  

 Gravvårdar som återlämnats får stå kvar på 

gravplatsen tills behov finns att återanvända 

gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 

tomma. 

 Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 

inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-

delse för värdet kan återanvändas om de slipas 

om och ska då markeras med en omarbetnings-

symbol.  

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.  

 

 



 

Röke kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 45 

 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. Slänten kring 

kyrkans äldsta del bör skötas som äng och slås, 

gärna med lie i början av augusti, varvid höet 

snarast bortförslas för att hålla marken mager. 

 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-

giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

Den gamla asken framför kyrkan är registrerad som 

ett särskilt skyddsvärt träd. 

   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 rör häckar kan utföras under 

större del av året, utom perioden maj- juli, som 

är fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong. 

 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 på-

gått under mycket lång tid. 

 Vänta med att slå ängspartiet i slänten tills au-

gusti månad, så att det mesta av blomningen är 

över. På så sätt gynnas alla nektarsökande insek-

ter under större del av sommaren. 

 Sätt gärna upp holkar i träden för att gynna 

hålhäckande fåglar. Tänk på att inte spika i trä-

den och att inte strypa stammen med vajer. An-

vänd plastklädd ståltråd som hängs kring en 

gren. 
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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. 

Åtgärdsbehov bör gås igenom med tekniskt sakkun-

nig för att fastställa när och hur åtgärdsbehoven skall 

åtgärdas. Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens 

tillstånd. I bilagan Rekommendationer för vård- och under 

håll finns vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 

Murar och begränsningar 
Stenmuren längs södra och östra sidan har spruckit i 

fogarna på flera ställen. Delar av stenar och fog-

massa har lossnat och ligger lösa kring muren. Mu-

ren lutar även intill den östra ingången och avtäck-

ningshällarna riskerar att rasa. På de platser där av-

täckningshällar saknas riskerar vatten att tränga in i 

muren och orsaka fler skador.  

Gunnebostaket längs norra sidan av kyrkogården 

är inte i behov av reparation, men en bättre, anpas-

sad avgränsning mot skola bör tillämpas.   

 Åtgärdsprogram för stenmuren bör utföras av 

sakkunniga inom 3 år. De partier av muren som 

rasat bör läggas om. I samband med detta bör 

de gamla hårda cementfogarna avlägsnas och er-

sättas med kalkbruk.  
 Skapa en tydligare avgränsning mot skolgården 

norr om kyrkogården. Exempelvis genom en tä-

tare häck eller mur.   

Grindar 
Grindarna är i bra skick, men samtliga bör kontrol-

leras för att se om de är funktionsdugliga. Mild 

rengöring kan utföras för att få bort algpåväxten.  

 Icke funktionsdugliga grindar bör repareraras 

så att de blir användbara, men utan att skada 

deras kulturhistoriska värden.  

Häckar 
Häckarna utgör arkitektoniska element och bör vår-

das för att vidmakthålla sina kulturhistoriska värden. 

Avenbokshäcken kring kyrkoplatån bör skötas så att 

den tydliga nivåskillnaden vid kyrkogården bevaras. 

Resterande prydnadshäckar klipps och vårdas för att 

behålla sina rumsskapande och avskiljande egen-

skaper.   

 

Vägar och gångar 

Gångsystemet består till största del av grusgångar i 

varierande bredd, och vissa sträckor har även försetts 

med kantstenar längs ytterkanten. Längs några av 

gångarna är gruslagret tunt och behöver fyllas på.  

 Fylla på med grus för att få en jämn yta med 

god packning. Ytan ska vara fast och tillgodose 

tillgänglighetsbehoven. Nytt grus bör vara na-

turfärgat.  

 

Tillgänglighet 

Det finns flera gångvägar mellan kvarteren. Variat-

ionen i bredd och yttäckningsmaterial bör ses över 

utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Framkomlighet-

en är mindre bra inom kvarteren eftersom dessa är 

gräsbevuxna. Den ojämna terrängen i flera av kvar-

teren där det finns sättningar försämrar också till-

gängligheten för besökare. 

Informationsskyltarna bör rengöras regelbundet 

för att minska algpåväxten och bli mer läsliga. 

 Grusgångarnas bredd bör ses över för att säker-

hetsställa tillgängligheten för besökare. 

 Påfyllning av jord efter sättningar görs vid be-

hov för att jämna ut markytan. En jämnare yta 

underlättar även framtida underhåll. 

Gravplatser 

De finns endast ett fåtal kvarvarande gravplatser 

med kringgärdningar och grusade ytor. De utgör en 

rest efter ett äldre gravskick och samtliga återstående 

inom kyrkogården bör underhållas väl.  

 Stenramar som rubbats ur sitt läge bör i första 

hand läggas om och grusade ytskikt fyllas på vid 

behov. 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser bör förnyas vid behov med samma 

växtmaterial som det befintliga.  

 

Gravvårdar 

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.  

De gravvårdar som påtagligt bidrar till begrav-

ningsplatsens karaktär bör prioriteras vid framtida 

vårdåtgärder. Det gäller särskilt de vårdar som tagits 

med i bilagan för kulturhistoriskt värdefulla vårdar 

och som har skador, påväxt eller blivit nedlagda. 

De återlämnade gravvårdarna som lagts ner i val-

len bör ligga kvar på sina nuvarande platser. Den 

täckande växtligheten bör däremot avlägsnas för att 

skydda stenarna på lång sikt.   
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Vid vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar-

na hänvisas vidare till bilagan Rekommendationer för 

vård- och underhåll. 

 Ta kontakt med en stenkonservator för att åt-

gärda skadorna på de kulturhistoriskt värdefulla 

gravvårdarna. De som betecknats som mycket 

värdefulla bör i första hand prioriteras.  

 Regelbundet rensa bland växtligheten kring de 

återlämnade och nedlagda gravvårdarna så att de 

inte blir övervuxna.  

Planteringar 

Den gröna strukturen i form av häckar och buskar 

är karaktäristisk för Röke kyrkogård och bör bibe-

hållas i gott skick. Detsamma gäller ängsväxtligheten 

utmed kyrkoplatån som förskönar vallen och bidrar 

till den biologiska mångfalden.  

 Värna om växtmaterialet på kyrkogården, både 

genom att bibehålla befintliga arter eller sorter 

och genom att vid behov ersätta med 

samma/likvärdig sort.  

Träd 

Trädbeståndet behöver ses över enligt föreslagna 

åtgärder i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhistoriska 

aspekter.  

Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara särskilt 

skyddsvärda träd kan med fördel användas på träden 

vid Röke kyrkogård. 

Så länge träden hålls under god uppsikt och re-

gelbundna insatser görs, finns det ingen anledning 

att ha bråttom och att göra snabba åtgärder. Åter-

plantera inte direkt i enstaka luckor efter utgångna 

träd utan vänta tills det finns gott om plats så de nya 

träden får en så bra start som möjligt. I praktiken 

innebär det att man väntar med återplantering tills en 

hel sträcka saknar träd eller tills det finns stora luck-

or på jämna avstånd. Vänta ut träden, det kan handla 

om 10–30 år eller mer, det gör inget om det finns 

luckor i allé och trädkrans. Det specifika upplevelse-

värdet som skapas av träd i rad kan kvarstå länge, 

även om flera träd saknas. Samtidigt behålls höga 

naturvärden och de befintliga arterna ges möjlighet 

till spridning så att de kan finnas kvar på kyrkogår-

den även i framtiden.  

Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 

ska göras i trädbeståndet. 

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 Röke 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 den i en permanent vedsamling eller en så 

kallad faunadepå. Depån fylls på någon enstaka gång 

men lämnas för övrigt helt utan åtgärder.  

Många hålhäckande fåglar gynnas av att man sät-

ter upp fågelholkar. Främst är det svartvit flugsnap-

pare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som accep-

terar den konstgjorda boplatsen. Undvik att spika i 

träden, häng istället upp holken med plastklädd stål-

tråd kring en gren. 

För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 

nektar- och pollensökande insekter, plantera gärna 

blommor som doftar och har klara färger. Bra blom-

växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, rosen-

flockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspirea, 

lavendel och rosenbuddleja. 

Åtgärdsprogram för träd 

Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012–2016. 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 

som har en stamdiameter på mer än 1 meter, mycket 

gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 

trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 

än 40 cm.  

Länsstyrelsen har inventerat många begravnings-

platser för att hitta de värdefullaste träden. Träd som 

registrerats som särskilt skyddsvärda finns inlagda i 

Trädportalen på internet. 

 

Viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd 

på kyrkogårdar är: 

*Antalet särskilt skyddsvärda träd minskar inte på 

grund av avverkning, där alternativ finns. 

*Beskärning och stabilisering som metod är väl 

spridd och används normalt i arbetet med dessa träd 

från och med 2012.  

*I majoriteten av all nyplantering används det el-

ler de trädslag som är mest värdebärande och typiska 

för traktens kulturlandskap. 

Övrigt 

Servicestationer med tillgång till vatten, redskap för 

skötsel av gravar och soptunnor är av praktiska skäl 

nödvändiga inslag på kyrkogården. För att dessa 

bättre ska smälta in i omgivningen kan några flyttas 

till diskretare platser. Exempelvis kan servicestation-

en i kvarter K flyttas in mot häcken vid askgravlun-

den, såsom bland annat gjorts vid kvarter F.   
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Förstärkande åtgärder 

Röke kyrkogård har förändrats mycket under de 

senaste 30-40 åren, vilket har påverkat dess kulturhi-

storiska värden. Några förstärkande åtgärder kan 

emellertid bevara dem som finns kvar och bidra till 

en god utveckling av kyrkogårdsmiljön.  

Kyrkogården karaktäriseras av stora samman-

hängande gräsytor, vilka har ersatt tidigare grus-

gångar och kringgärdningar. Det gör kyrkogården 

mindre arbetsintensiv, men ställer högre krav på att 

de lättskötta ytorna är välhållna.  

Både kvarter I och J har legat obrukade ett flertal 

år. Behovet av nya gravplatser i Röke är för närva-

rande inte så stort att några större förändringar för-

väntas. Därmed kan en lättskött, men dekorativ 

plantering vara aktuell. Exempelvis kan en slåtteräng 

med gräs och örter anläggas för att skapa ett variat-

ionsrikt inslag, på samma sätt som längs kyrkogårds-

vallen. Förutom en förhållandevis låg skötselintensi-

vitet kan ytan förstärka avskärmningen mot den 

angränsande skolgården. Dessutom skulle åtgärden 

bidra till att utveckla kyrkogården som en grön kul-

turmiljö.  

Minneslunden skulle i dagsläget gynnas av en 

bättre inramning. Därmed minskar risken att områ-

det enbart blir en passage. Förslagsvis kan det ge-

nomföras genom en tydligare smyckningsplats och 

plantering av rumsskapande häckar och växter. Det 

kan även vara tänkbart att göra gräsytan på andra 

sidan grusgången till en del av minneslunden. En 

tydligare platsbildning och utrymme för sittplatser 

skulle göra minneslunden mindre anonym. Kvarter 

M har en liknande placering, som ett smalt band 

utmed grusgången, men detta kvarter utgör istället 

ett gott exempel på hur en fin inramning kan för-

sköna och förstärka en plats kulturhistoriska värden.  

Invid två av kyrkogårdens ingångar finns inform-
ationsskyltar, vilka i nuläget innehåller information 
om kommande gudstjänster. Här finns goda möjlig-
heter att komplettera med exempelvis en karta över 
kyrkogården och kort historik över kyrkan och kyr-
kogården. Skyltarna kan gärna användas för att 
sprida information om aktuella eller planerade åtgär-
der eller förändringar på kyrkogården. Att sprida 
kunskap om platsens natur- och kulturhistoriska 
värden kan också ingå som en del i att öka tillgäng-
ligheten för besökarna.  
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Målsättning och utveckling 

Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 

inga större förändringar är att vänta inom den närm-

aste 10-årsperioden. Pastoratet har angett följande 

målsättningar och utvecklingsplaner för Röke kyrko-

gård. 

 

Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 

- Regelbundet lyfta kyrkogårdens kulturhisto-

riska värde genom att uppmärksamma kyrko-

gårdarna med artiklar i församlingsbladet, på 

hemsidan, med kyrkogårdsvandringar och för-

samlingsaftnar. 

- Behålla den äldre strukturen och kulturhisto-

riskt värdefulla gravvårdar inom kvarter B, D 

och H närmast kyrkan.  

 

Bevara och utveckla Röke kyrkogård som en grön kulturmiljö 

genom att: 

- Bevara och utveckla en miljö som främjar djur-

liv och växtliv, i den mån det inte kolliderar 

med annan lagstiftning, t.ex. tillgängligheten. 

- Gynna den biologiska mångfalden genom att 

låta kyrkogården vara ett livsrum för både djur 

och växter. 

- Behålla ängsväxterna utmed kyrkogårdsvallen 

och låta dem främja den biologiska 

mångfalden. 

- Eftersträva att köpa träd, buskar och växter 

som kommer från en ekologiskt hållbar pro-

duktion och har E-märkning. 

 

För att förbättra tillgängligheten: 

- Kontinuerligt arbeta med tillgängligheten på 

kyrkogården för att tillgodose besökarnas be-

hov. 

- Ersätta grus och singel till exempelvis berg-

kross 0-8 för att få ett mer funktionsdugligt 

underlag. 

 

Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 

genom att:  

- Bibehålla avtal med Hässleholms församling 

för begravningar för andra religioner. 

 

Långsiktigt arbete: 

- Kontinuerligt arbeta med att förbättra miljön 

och tillgängligheten. 

- Fortsätta arbetet med att utveckla kyrkogårdar-

na och vidarutveckla personalen. 

 

Aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanord-

ningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen genom att: 

- Sätta samman en grupp som kan arbeta med 

att dokumentera kyrkogårdens kulturhistoriskt 

värdefulla gravanordningar, i synnerhet de av 

personhistoriskt och lokalhistoriskt värde.  

- Uppmärksamma och bevara såväl enkla som 

påkostade gravvårdar. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2015 
Kulturmiljö 

 
1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
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35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
56. Gustav Adolfs kyrka – utvändig renovering, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2015 
57. Lomma kyrka – upprustning av kontreforer, Lomma sn, AM, Petter Jansson, 2014-15 
58. Bara kyrka – invändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
59. Bara kyrka – utvändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
60. Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg – utvändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
61. Kviinge kyrka, renovering av torntak, Kviinge sn, AM, Petter Jansson 2015 
62. Odarslövs kyrka, renovering av torntak, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2015 
63. Stora Råby kyrka, installation av värmepump mm, Stora Råby sn, AM, Petter Jansson 2014-15 
64. Vallösa kyrka - utvändig renovering, Sjörup sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
65. Norra Åkarps kyrkogård, Norra Åkarps sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
66. Stora Köpinge kyrka, invändig renovering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2015 
67. Starby kyrka, Så mycket bättre, elsanering, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015 
68. Röke kyrkogård, Röke sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 



 

 


