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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Linderöds kyrkogård 
är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Västra 
Vrams pastorat. Fältarbetet utfördes under våren 2016 
med påföljande rapportskrivning. Inventering samt 
rapportskrivning har utförts av byggnadsantikvarierna 
Hanna Cöster och Maria Johansson 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 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 underlät-
tas. 

• 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 från kyrko-
gårdsarkivet hos pastoratet samt annan tillgänglig 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Linderöds kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Linderöd 43:1 
Socken  Linderöd 
Kommun  Kristianstad     
Fastighetsförvaltare Västra Vrams pastorat 
   

På Linderöds kyrkogård finns 819 gravplatser fördelande inom gamla och nya kyrko-
gården. Av dem är 260 tillgängliga och 59 är försedda med skötselavtal. Inom nya 
kyrkogården finns en minneslund anlagd i slutet av 1980-talet.  
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litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten 
Linderöds kyrkogård med omgivande yttre kyrko-
gårdsmur och häckar. I detta område har byggnader, 
gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 
samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits. 
Särskild vikt har lagts vid 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 värdebeskrivning 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 och fastig-

hetskommittén genom remissförfarande och möten 
givits tillfälle att ta del av arbetet och medverka i 
framtagandet av denna vård- och underhållsplan.    
 

Andra verktyg och dokument 
Delar av kyrkogården ingår i formlämningsområdet 
Linderöd 38:1 och skyddas enligt kulturmiljölagens 2 
kap. Området utgör en del i den historiska bytomten 
utifrån 1807 års karta. Även den medeltida kyrkan är 
utmärkt som fornlämning, Linderöd 29:1. Inom det 
aktuella området är alla ingrepp i mark utöver den 
normala gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till länssty-
relsen.  
 

  
Gravkarta över Linderöds kyrkogård. Den gamla kyrkogår-
den uppmättes 1957 av G. V. Wahlman och den nya 
1987 av Sven-Erik Patriksson.  
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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 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
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 underhållas 
så att de särskilda värdena bevaras. Ändring 
och flyttning av en kulturhistoriskt värdefull 
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 kulturhisto-
riska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hän-
syn till byggnadens kulturhistoriska värden 
så att dessa skyddas. De kulturhistoriska 
värdena ska säkerställas genom skydd i de-
taljplan i tätbebyggt område eller av områ-
desbestämmelser 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 områden som ”är av 
nationell betydelse för en rad vitala samhälls-
intressen”. Områden av riksintresse för kul-
turmiljö- eller naturvård ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, kan vara nödvändig för att klargöra hur 
planerade åtgärder påverkar natur- eller kul-
turmiljön i området.  
 

Biotopskyddsområden anges av regeringen 
för att skydda små mark- eller vattenområ-
den som på grund av särskilda egenskaper är 
betydelsefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Bestämmelser om biotopskydd 
finns i 7 kap 11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. På kyrkogårdar är det 
oftast  alléer som omfattas av det generella 
biotopskyddet, men även stenmurar kan om-
fattas av biotopskydd om de ligger i anslut-
ning till jordbruksmark. 
 
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, en annan är grod- och kräldjur. 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- och 
kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Linderöd kan kyrkogårdens 
utbredning och förhållande till omgivningarna följas. 
Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst 
Historiska kartor.  
I Västra Vrams pastorats arkiv samt församlings-

arkivet i Linderöd finns ritningar, planer och hand-
lingar som rör kyrkogårdens utveckling. Förfrågan 
har gjorts till Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i 
Stockholm, vilket har resulterat i en del handlingar 
och ritningar från 1900-talet.   
Litteratur, samt fotografier från tidigt 1900-talet 

kompletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial Fo-
tografierna finns tillgängliga via Riksantikvarieämbe-
tets digitala söktjänst Kulturmiljöbild, Kulturen i 
Lunds databas Carlotta samt via Regionmuseets arkiv.  

Linderöds socken och kyrka 
Linderöds socken omnämns i skrift första gången 
1332, då skrivet som ”Lynderyth”. Att kyrkan funnits 
på platsen sedan 1100-talet tyder dock på att byns 
historia sträcker sig ännu längre tillbaka.   
Under 1800-talet genomgick kyrkbyn ett antal 

förändringar. 1807 skiftades gårdar och de tillhö-
rande ägorna, vilket medförde att bystukturen som 
funnits kring kyrkan upplöstes. 1886 uppfördes Lin-
deröds station utmed järnvägen Hörby-Tollarp, strax 
söder om kyrkan. Detta medförde att ett stations-
samhälle med villor och småindustrier började växa 
fram, främst söderut, från järnvägen och neråt mot 
landsvägen och nuvarande E22. 1967 lades stationen 
ner och järnvägsspåren togs bort. Trots det är be-
byggelsen fortfarande koncentrerad till området 
nedanför järnvägen, medan kyrkan står kvar som en 
solitär i byns nordöstra del.  

Linderöds kyrka uppfördes i slutet 1100-talet i 
romansk stil. Den byggdes i gråsten med långhus, 
kor och absid. Sockeln, huvudportalen och triumf-
bågen utgjordes av sandsten. Från denna tid kom-
mer även kyrkans ovanliga tympanonfält, numera 
placerat över västportalen. Det är en sandstensrelief  
förställande Jesus på korset, betlehemsstallet, de tre 
vise männen, en bakbunden djävul m.m.  
Under 1400-talet valvslogs kyrkan och den försågs 
med större fönster. Under senmedeltiden byggdes 
ett vapenhus på kyrkans södra sida. För att utöka 
utrymmet i kyrkan uppfördes 1770 en tillbyggnad i 
väster, något högre än långhuset. Den skulle ha 
utgjort det nedre planet till ett torn, men detta kom 
aldrig att uppföras.  
Under 1860-talet var kyrkan i behov av reparation 
och församlingen planerade att uppföra en ny kyr-
kobyggnad. I maj 1870 kom beslutet att riva den 
gamla kyrkan och uppföra en ny. Men redan i juli 
samma år hade beslutet överklagats och försam-

lingen bestämde sig för att reparera den befintliga 
kyrkan. Mellan åren 1872-73 genomgick kyrkan en 
omfattande renovering efter ritningar av arkitekten 
Helgo Zettervall. Det medeltida vapenhuset revs 
och sydportalen flyttades till kyrkans västra sida, 
där det tidigare inte funnits någon ingång. Även 
tympanonfältet som suttit över den södra portalen 
flyttades till den nya ingången.  
I samband med en renovering 1929 upptäcktes ett 
antal medeltida kalkmålningar. Målningarna är 
ovanliga då de både är signerade och daterade. De 
visar upp en rik bildvärld med bibliska motiv åter-
berättade med målarens samtidsdräkt. De äldsta 
härstammar troligtvis från 1200-talet och är fram-
förallt synliga på vinden, ovanför kryssvalven. De 
flesta av målningarna återfinns emellertid inuti kyr-
korummet och har kunnat dateras till slutet av 
1400-talet tack vare en signatur. Den klargör att 
”År 1498 fullbordades målningarna av Anders Johans-
son”, vilket gör dem till de enda signerade kalkmål-
ningarna i Skåne. Målningarna föreställer bland 
annat bilder ur skapelseberättelsen, syndafallet, Jesu 
liv, helgon- och änglabilder m.m. Målningarna togs 
gradvis fram och restaurerades fram till 1950.  
Under 1950-51 genomgick kyrkan ytterligare en 
större renovering och under de kommande årtion-
dena har kyrkan kontinuerligt repareratas med 
bland annat nytt koppartak 1975 och ny värmean-
läggning 2005.   
  

Motstående sida: Enskifteskarta över Linderöds kyrkby 
och ägor från 1807. I mitten av kartan har kyrkan scha-
blonmässigt utritats med kyrktorn.  

Sandstensreliefen från 1100-talet hängde tidigare över 
den södra portalen och ”männens ingång”.   Idag sitter 
den över västportalen efter Helgo Zettervalls renovering 
1872-73. 
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Kyrkogårdens historik 

Gamla kyrkogården 
Den äldsta avbildningen av kyrkan och kyrkogården 
är på en enskifteskarta från 1807. Den visar kyrko-
gården som en ojämn fyrhörning, omgiven av åkrar 
och utspridda gårdar. Kyrkan är schablonmässigt 
utritad i dess mitt och försedd med ett högt torn (se 
sid 8).  

Den äldsta skriftliga beskrivningen av kyrkogår-
den är ett visitationsprotokoll som upptecknats 
1822. Det beskriver bland annat kyrkogårdsmuren 
som vid tiden var en kallmurad stenmur utan av-
täckning. Själva kyrkogården var fördelad, vilket 
innebar att varje hemman hade sin egen gravplats på 
kyrkogården. Protokollet uppger också att kyrkogår-
den vid denna tid var tillräckligt stor för socknens 
behov samt att den saknade träd. Under 1840-1850-

talet planterades emellertid en trädkrans intill kyrko-
gårdsmuren.  
Samtidigt som kyrkan renoverades under Helgo 

Zettervalls ledning på 1870-talet utvidgades även 
kyrkogården. Mellan åren 1873-74 blev kyrkogården 
utvidgad åt norr och väster, samt planterad med träd 
och buskar. Detta var troligtvis den första utvidg-
ningen som gjorts av kyrkogården. I samband med 
utvidgningen frångicks det tidigare bruket med för-
delade gravplatser och församlingen övergick till att 
begrava i linje.  

1900-talets första hälft 
Mellan 1907-10 genomfördes en ny utvidgning av 
kyrkogården, även denna gång åt norr och väster om 
det befintliga området. Det utvidgade området 
kringgärdades huvudsakligen med en enkel stenmur, 
men den sydvästra sidan förstärkes med en dubbel-
mur samt jordvall. I samband med utvidgningen 
anlades ett antal grusade gångar, vilka gav kyrkogår-
den en mer formell utformning. En ny huvudingång 
uppfördes på östra sidan med järngrind och stenpe-

Fotografi av Oscar Halldin taget omkring 1904-06. Bilden visar kyrkogårdens vildvuxna utseende före utvidgningen 1907-
1910. Gravställena är orgelbundet lokaliserade och nås genom smala sandgångar mellan tuvor, träkors och gravkullar. 

Den gamla kyrkogården (a) och den tilltänkta utvidgning-
en (b) på en uppmätningskarta från 1907.  
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lare. Vid samma tid uppfördes troligtvis även en 
mindre gånggrind på den västra sidan.  
Under 1920-talet flyttades kyrkogårdens entréer. 

Den nya prästgården stod klar 1922 och en ny håll-
plats hade anlagts i byn sydväst om kyrkogården. 
Det medförde att församlingen valde att byta plats 
på den nygjorda huvudgrinden i öst med den mindre 
gånggrinden i väst. På så vis skapades en bättre kon-
takt med prästgården och den nya hållplatsen.  

Nya kyrkogården 
I mitten av 1900-talet började kyrkogården bli otill-
räcklig för församlingens behov. 1945 köptes därför 
mark söder om kyrkogården till en ny utvigning. Det 
nya området låg i en ängssluttning och omfattade 
nästan samma areal som den befintliga kyrkogården.  
Den nya kyrkogården ritades av arkitekten Bo 

Lindborg 1950 och anlades under början av 1950-
talet. Planen var att koppla samman den gamla kyr-
kogården med den nya genom att förlänga en befint-

lig nord-sydlig huvudgång. Svårigheter med den 
branta sluttingen löstes genom att lägga kvarteren 
närmast den befintliga kyrkogården i terrasser, 
sammanlänkade med trappor. För att öka tillgänglig-
heten till den nya kyrkogården anlades även en öst-
västlig huvudgången som ledde in till den nya kyr-
kogården från väst, utan de branta trapporna. De 
båda huvudgångarna delade in området i fyra sekt-
ioner, varvid de två översta utgjordes av terrasser. 
Gravkvarteren i den nedre delen av nya kyrkogården 
var planare och gavs en mer traditionell form.  De 
inramades av låga hagtornshäckar och gravplatserna 
låg utlagda i dubbla rader åtskilda av smala grus-
gångar. I sydöst gjordes det plats för en urnlund och 
den södra delen av kyrkogården fick en grönskande 
ridå av träd och buskar. Den nya kyrkogården inra-
mades slutligen av avenbokshäckar och stängsel, 
samt en trädkrans av lind.  
Den nya kyrkogårdens formgivning sträckte sig 

även till gravplatsernas och gravvårdarnas utform-
ning. 1957 tog trädgårdsarkitekten G. V. Wahlberg 

fram förslag på hur gravplatserna och gravvårdarna 
inom de olika kvarteren skulle vara utformade. Det 
gällde bland annat vilka platser som var avsedda för 
familje- respektive enkelgravar samt gravvårdarnas 
storlek. I de terrasserade gravkvarteren skulle samt-
liga gravvårdar vara höga och smala, tillverkade i 
natursten och med finhuggen ytbehandling. Polerade 
gravvårdar var inte tillåtna. Även lämpligt växt-
material angavs i ritningsförslaget.   
1985 tog trädgårdsarkitekten Sven-Erik Patriks-

son fram ett ritningsförslag med förbättringar av den 
nya kyrkogårdens växtlighet. I förslaget har en min-
neslund anlagts vid nya kyrkogården sydvästra hörn. 
Ett av de tidigare gravkvarteren omvandlades och 
fick en informell formgivning med slingrande 
gångar och lummig växtlighet.   

Ritningsförslag till nya kyrkogården av stadsarkitekten 
Bo Lindborg 1950.  

Detaljritning över godkända gravvårdstyper i nuvarande kvarter A-D vid nya kyrkogården. Av trädgårdsarkitekten G. V. 
Wahlberg 1957.    
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Historik i korthet 

Sent 1100-tal Kyrkan uppförs med långhus, kor och absid 

Medeltid Vapenhus och kalkmålningar tillkommer 

1770 Kyrkan byggs ut åt väster 

1872-73 Kyrkan renoveras efter ritningar av Helgo Zettervall 

1873-74 Kyrkogården utvidgas åt norr och väster 

1907-10 Kyrkogården utvidgas ytterligare åt norr och väster 

1950-tal Kyrkogården utvidgas åt söder 

Ovan till vänster: Fotografi taget vid sekelskiftet över kvarter A söder 
om kyrkan. Bilden visar en riklig växtlighet med klippta häckar och plan-
teringar samt höga diabasvårdar. I bildens västra del syns ett smidessta-
ket och i den högra anas en klippt häck intill kyrkans absid.  

 

Ovan till höger: Flygfoto, troligtvis taget under början av 1930-talet. I 
kvarter G och H på kyrkans norra sida syns endast ett fåtal gravvårdar, 
medan resten av kvarteren är gräsbesådda.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Linderöds kyrka och kyrkogård är belägna i den 
nordöstra utkanten av Linderöds kyrkby. Kyrkan och 
den gamla kyrkogården ligger upphöjda på en platå 
med åkermark i norr och bybebyggelsen i söder. 
Den nya kyrkogården ligger terrasserad i söderslut-
ningen nedanför, åtskilda från de närliggande går-
darna genom en ridå av träd där den gamla järnvä-
gen tidigare gick. På den östra sidan om kyrkogården 
går den gamla prästvägen norrut förbi åkrarna till 
Äsphult. I väster breder obrukad mark ut sig och i 
nordväst ligger prästgården, delvis dold i skogsbry-
net.  

Murar 
Linderöds gamla kyrkogård är kringgärdad av två 
olika typer av murar. Längs den norra, västra och 
nordöstra sidan begränsas kyrkogården av en låg och 
smal stödmur av natursten och sprängsten. Muren är 
till största del övervuxen med gräs och knappt synlig 
inifrån kyrkogården. Längs den södra och sydöstra 
sidan sluttar terrängen kraftigt. Här begränsas den 

gamla kyrkogården av en kraftigare stödmur, i form 
av kallmurad skalmur av sprängsten och natursten. 
Längs nya kyrkogårdens östra sida finns en 

halvmeterhög stödmur av släthuggen sten, fogad 
med cementhaltigt bruk. På den västra sidan finns en 
beklädnadsmur i betong som följer den branta slutt-
ningen mellan gamla och nya kyrkogården. Muren 
har synliga naturstenar och är avtäckt med stenski-
vor.  

Grindar och entréer 
Det finns fyra grindförsedda ingångar till gamla kyr-
kogården, en på västsidan och tre på östsidan. Hu-
vudingången är förlagd på västsida och består av en 
dubbel svartmålad smidesgrind. Grinden är fäst i två 
rektangulärt huggna granitpelare. På den motsatta 
östsidan, rakt framför kyrkans absid, finns en entré i 
samma utförande som den ovan nämnda grinden på 
västsidan. En bit norrut, intill ekonomibyggnadens 
norra sida, finns en mindre enkelgrind. Den är till-
verkad av svartmålat smidesjärn och är fäst i två 
grovt huggna granitpelare. Den fjärde grinden ligger 
strax norr om enkelgrinden, mellan kvarter B och H. 

Den består av tre grindblad med ribbor av svartmå-
lade järn, fästa i två släthuggna granitpelare.  
Till nya kyrkogården finns det två grindförsedda 

ingångar, en på sydsidan och en på västsidan. Båda 
grindarna är utförda i samma stil med tre grindblad 
försedda med ribbor av svartmålade järn. Grindarna 
är fästa i två släta betongpelare med gjutna pyramid-
formade krön i betong.  

Gångsystem 
Den gamla kyrkogården genomkorsas av ett antal 
breda grusgångar i nord-sydlig respektive öst-västlig 
riktning. En av huvudgångarna sträcker sig i en öst-
västlig riktning mellan två av entréerna. Sträckan 
mellan den västra ingången och kyrkan har en täck-
ning av marksten, medan övriga är grustäckta. Den 
andra huvudgången sträcker sig i nord-sydlig rikt-
ning och förbinder gamla kyrkogården med nya. Ett 
antal mindre gångar mellan kvarteren samt utmed 
kyrkogårdsmuren har blivit gräsbesådda.  
Den nya kyrkogården genomkorsas av en hu-

vudgång i nord-sydlig riktning, som sammanlänkar 
den med gamla kyrkogården. Det finns även en bred 

Allé av hamlade lindar upp mot kyrkogården.  Huvudgrinden på gamla kyrkogårdens västra sida.   Sydvästra hörnet av gamla kyrkogårdens stödmur.   
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huvudgång i öst-västlig riktning från entrén på västra 
sidan. De övriga gångarna utgörs av smala grus-
gångar som sträcker sig mellan och inom kvarteren 
och gravraderna.  

Belysning 
Belysningen på gamla kyrkogården utgörs av två 
lyktstolpar, placerade på ömse sidor om gången 
framför kyrkporten. Lyktstolparna är svartmålade 
med kantiga lykthus i klassisk stil med stegpinne. 
Den nord-sydliga huvudgången, som förbinder 
gamla kyrkogården med nya, är kantad av en rad 
med gatlyktor. De är av obehandlad metall med vita 
lykthus.  

Servicestationer 
Vid gamla kyrkogården, vid mitten av norra kyrko-
gården samt intill trapporna på södra sidan, finns 
servicestationer med redskap och vatten. Ett sopkärl 
är placerat vid den nordöstra grinden. 
Vid nya kyrkogården finns en vattenstation intill 

trappan vid det terrasserade kvarterets nedersta plan. 

En större servicestation med sopkärl är belägen 
söder om kyrkogården vid ett fristående uthus.   

Parkeringsplatser 
På västra sidan om gamla kyrkogården, samt söder 
om nya kyrkogården, finns två grusade parkerings-
platser i anslutning till entréerna.  

Byggnader 

Bårhus 
Bårhuset ligger strax nordväst om gamla kyrkogår-
den. Det uppfördes 1945 efter ritningar av länsarki-
tekten Manne Carlman. Bårhuset är byggt av tegel 
med vita slätputsade fasader och en låg gråmålad 
sockel. Taket består av ett brant sadeltak täckt med 
enkupigt taktegel. På södra gaveln finns en port 
med dubbla trädörrar. Ovanför porten hänger ett 
metallkors i en halvcirkelformad blindering med en 
fasadlampa ovanför. Entrén nås genom en låg och 
bred granittrappa samt genom en metallramp. På 
ömse långsidor sitter två spröjsade fönster med 
djupa fönsternischer.  

Personal- och ekonomibyggnad 
Väster om bårhuset finns en personal och ekono-
mibyggnad. Den har vitputsade fasader och ett 
sadeltak täckt med rött taktegel. På södra långsidan 
finns två entréer, två garageportar samt ett fönster. 
Samtliga har målats i en enhetlig brun kulör. På den 
norra sidan finns tre fönster med utsikt mot åker-
landskapet bakom kyrkogården.    

Ekonomibyggnad 
På gamla kyrkogårdens östra sida finns en eko-
nomi- och transformatorbyggnad från 1950-talet. 
Den har vitputsade fasader och ett sadeltak täckt 
med rött taktegel.  

Övrigt 
Vid gamla kyrkogårdens nordöstra respektive syd-
östra hörn finns återlämnade gravvårdar.  I den 
norra delen har gravvårdarna lagts i gräsvallen och 
de består främst av höga diabasvårdar från sekel-
skiftet 1900. I det södra hörnet finns små stående 
och liggande gravvårdar från 1800- och 1900-talet.   
 

Huvudgången och trappan som förbinder gamla kyrko-
gården med nya. 

Återlämnade gravvårdar 
vid gamla kyrkogårdens 

nordöstra hörn.   

Bårhuset från sydväst.  
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En ridå av blandade buskar omsluter minneslunden.  Höga avenbokshäckar delar in de terrasserade kvarte-
ren vid nya kyrkogården.   

Hamlade lindar vid nya kyrkogårdens västra sida. 

Hamlade oxlar vid gamla kyrkogårdens norra sida. 

 

Växtlighet  

Träd 
Kring södra delen av Linderöds nya kyrkogård 
sträcker sig en trädkrans av 19 lindar, med början 
öster om minneslunden och som slutar vid den 
västra entrén av nya kyrkogården. 17 av träden är 
äldre och hamlade, medan ett par är yngre, varav det 
ena börjat hamlas. Norr om urnlunden står en par 
friväxande äldre tårbjörkar. Kring minneslunden har 
tre lindar planterats, men här finns också ett par 
självsådda sälgar. Utanför den sydvästra delen av 
gamla kyrkogården växer ett stort gammalt körsbärs-
träd och strax intill står en äldre ädelcypress. En 
trädkrans av 14 äldre oxlar sträcker sig huvudsaklig-
en längs västra och norra sidan av gamla kyrkogår-
den. En högväxt solitär ädelcypress står öster om 
kyrkan, medan två solitära björkar och en tuja står 
väster om kyrkan.  

Häckar 
Längs östra sidan av gamla kyrkogården växer en ca 
1 m hög klippt hagtornshäck. Häcken fortsätter 
längs södra sidan av gamla kyrkogården, ovanför 

terrasserna. Terrasserna avdelas med ca 1-1,5 m 
höga och 0,7-1 m breda avenbokshäckar, i fyra steg 
nedåt. Avenbokshäckar i samma höjd kantar grus-
gången söderut mot entrén. Lägre avenbokshäckar, 
ca 60-70 cm, omgärdar kvarteren i vid nya kyrkogår-
den. Korta buxbomshäckar finns kring flera av 
gravplatserna, men oftast bara delvis omgärdande. 
En spireahäck är planterad längs kyrkogårdens södra 
sida mot parkeringen. 
Längs hela östra sidan av nya kyrkogården står en 

högväxt ridå av blandade buskväxter. Ridån övergår i 
en friväxande häck av forsythia, rosentry och enstaka 
buskar av häggmispel längs minneslundens sydöstra 
sida.  

Planteringar  
En rosplantering finns på terrasserna. I urnlunden 
finns en triangulär plantering med penningblad, vin-
tergröna och rododendron. I minneslunden står en 
trädformad körsbärskornell en rynkolvon, buskar av 
korallkornell och syrén, samt marktäckande kry-
poxbär, vintergröna och bergenia. 
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På gravar växer buskar som sävenbom, kinesisk en, 
japansk ädelcypress, idegran, sockertoppsgran, klät-
terbenved, himalaja-en och buxbom. Den sist-
nämnda ofta som korta avgränsningshäckar mellan 
gravarna. Av perenner finns bl.a. murgröna, lavendel, 
kärleksört, rosor, bergenia, snödroppe, vintergäck, 
krokus, primulor och påskliljor.  

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
Många av de äldre lindarna kring södra delen av 
kyrkogården står i en skuggande häck, vilket häm-
mar påväxt av lavar och mossor på stammen. Några 
av träden står dock mer öppet och har lite bättre 
utvecklad epifytflora.  
På en av lindarna (trädet rakt norr om parkering-

en) växer den lilla mossparasitiska skålsvampen 
Octospora affinis på strimhättemossa. Fyndet av 
Octospora affinis är det första av arten i Sverige och 
trädet den växer på bör därför vårdas extra noga. 
Den tidigare rödlistade alléskruvmossa växer på flera 
av lindarna, liksom den närbesläktade kornskruv-
mossa. Andra mossor som förekommer är bl.a. 
trubbhättemossa, strimhättemossa, hårhättemossa 

och skruvbryum. Signalarten lönnlav växer på en-
staka träd. 
Tårbjörkarna liksom oxlarna kring gamla kyrko-

gården har en moss- och lavflora som trivs på fattig 
bark och har därmed en annan artsammansättning 
än hos lindarna. Här växer bl.a. näverlav, brämlav, 
kustsnurrmossa, blåslav och pukstockslav. På en av 
tårbjörkarna växer grynig blåslav som annars inte är 
så vanlig i Skåne. 
Några av träden har svampangrepp som spräng-

ticka på tårbjörk, svavelticka på körsbär och strump-
ticka på oxel.  
Slänterna kring den västra trappan är bitvis 

magra och har backflora med bl.a. gråfibbla, knipp-
fryle, fårsvingel, bergsyra, takmossa, rölleka, svart-
kämpar, hönsarv, björnmossor, kvastmossa och 
jungfrukam. Även slänten utmed vägen i väster är 
relativt mager och domineras av knippfryle och grå-
fibbla, med inslag av bl.a. gul fetknopp. 
I den nedersta terrasslänten söder om kyrkan 

växer den relativt ovanliga mossan kalklockmossa 
blandat med gråfibbla. Kalklockmossa är en kalk-

Skålsvampen 
Octospora affi-
nis på strimhät-
temossa. 

Fnöskticka på tårbjörk.  
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beroende art som troligen gynnats av vittrat kalk-
bruk från ovanliggande murar. Här växer också en 
förvildad planta av tidig blåstjärna Scilla bifolia, en 
ganska ovanlig art i släktet. Varma magra slänter åt 
söder är biologiskt värdefulla. 
Gräsmattan i nya kyrkogården är tämligen nä-

ringspåverkad och domineras av gräshakmossa och 
cypressfläta. Det finns inslag av tusensköna, jung-
frukam, trådklöver, brunört, hönsarv, gråfibbla och 
krokus. Större delen av gräsmattan i den gamla delen 
av kyrkogården är näringspåverkad. Här växer mest 
gräshakmossa och cypressfläta med inslag av ett fåtal 
konkurrensstarka örter som tusensköna, brunört 
och hönsarv. Men i sydöstra delen av gamla kyrko-
gården är gräsmattan fläckvis magrare och har istäl-
let inslag av knippfryle och gråfibbla. Små grupper 
av vårlökar som stor vårstjärna och rysk blåstjärna 
förekommer också spridd i gräsmattan och i häckar. 
Längs kyrkans södra fasad löper en smal slänt som 
är varm, torr och relativt mager. Här växer bl.a. grå-
fibbla, gul fetknopp, starrväxter och jungfrukam. 
På och ovanför terrassernas stödmurar, delvis i 

skydd av häckarna, växer krypoxbär, kaukasiskt fet-

blad, cypressfläta, brännässla, hundkex, nejlikrot, 
violer och andra örter. 
På kalkstenen under kyrkans sydvästra fönster 

förekommer ett par kalkgynnade lavar; murlav och 
matt orangelav.  
 

Djurliv 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. Träd, häckar, plante-
ringar och gräsmattor bildar tillsammans en varierad 
biotop som skapar livsutrymme för organismer av 
olika slag.  
En femtedel av träden på Linderöds kyrkogård är 

så kallade hålträd, vilket innebär att de har en tydlig 
hålighet i stammen. Stamhål noterades i en tårbjörk 
och åtta av oxlarna kring gamla kyrkogården. Gamla 
träd kan ibland ha ihålig stam med ansamling av 
mulm, som är en kompostliknande massa av orga-
niskt material som bryts ner av olika insekter och 
svampar. Mulm är en bristvara i landskapet då få 
gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvali-
teter som till exempel grov stam och håligheter hin-

ner utvecklas. Ett antal hotade arter av insekter är 
helt beroende av ständig tillgång till mulm och stam-
håligheter. 
Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Då det 
finns många äldre ihåliga träd på kyrkogården är det 
troligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 
Linderöd, särskilt då de ofta dras till äldre byggnader. 
De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn och på 
kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns eller 
kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt när det 
gäller förändringar i trädbeståndet. 
Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besök under våren noterades grönfink, koltrast, grå-
sparv, talgoxe, blåmes, skata och fasan på och kring 
kyrkogården. En glada jagade lågt över kyrkogården 
och betesmarken norr därom. Kyrkogården används 
flitigt för födosök, vila och skydd, av såväl häckande 
som övervintrande fåglar och av flyttare under vår 
och höst.  

Tidig blåstjärna, Scilla bifolia. Alléskruvmoss på lind. Jungfrukam. 
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Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-
orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-
komma sporadiskt. Av grod- och kräldjur bedöms 
padda, vanlig groda, åkergroda, snok, huggorm, 
kopparödla och skogsödla kunna förekomma på 
kyrkogården. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel och ljung, som innehåller nektar 
och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Även 

lindens och oxelns sommarblomning är värdefull för 
insekterna. Förutom det gröna intresserar vindskyd-
dade ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas 
och grusgångarnas stenmaterial många insekter.  
  

Fågelnäste i körsbärskornell vid minneslunden.  

Bi som samlar pollen i en rosbuske vid minneslunden.  
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A-D gamla kyrkogården 
Kvarter A-D är lokaliserade närmast kyrkan och 
upptar huvudsakligen kyrkogårdens äldsta kända 
utsträckning. Kvarteren är åtskilda av breda gångar, 
A och B ligger på ömse sidor om kyrkans långsidor, 
medan C och D flankerar en stenbelagd huvudgång 
på kyrkans västra sida. Samtliga kvarter är gräsbe-
sådda och de kvarvarande gravplatserna står glest 
inom kvarteren. Kvarterens växtlighet utgörs av två 
unga björkar i kvarter C och D samt en stor ädelcy-
press i kvarter D.  
Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader med 

gravvårdarna vända mot öster respektive väster. En 
handfull av gravplatserna är täckta med singel och 

kringgärdad med stenramar, medan ett par är kring-
gärdad med buxbomshäckar.  
Gravvårdarna har framförallt rests vid sekelskif-

tet 1900 och fram till 1920-talet. Flera är höga alter-
nativt låga diabasvårdar, men det förekommer även 
marmorplattor, nyklassicistiska former, en pulpet-
formad gravvård samt en vård i form av en plante-
ringsram. Det finns även ett flertal äldre gravvårdar 
från 1800-talet, såsom nygotiska vårdar, kors, en 
äldre kalkstensvård samt en avbruten kolonn prydd 
med sorgekrans. Bland de yngre gravvårdarna finns 
ett fyrtiotal från 1900-talets andra hälft. Majoriteten 
av dem utgörs av rektangulära vårdar i mörk granit 
eller diabas, alternativt av liggande hällar.  
Merparten av gravvårdarna är försedda med tit-

lar. Vanligtvis rör det sig om hustrun, lantbrukaren 
eller den äldre benämningen åbon. Den enda kvinn-
liga yrkestiteln inom de beskrivna kvarteren, samt 
vid hela gamla kyrkogården, utgörs av folkskollärarin-
nan på en vård från 1940. De övriga titlarna är varie-
rande och består bland annat av åbosonen, musikanten, 
flickan, riksdagsmannen, konsulinnan och skräddarmästare. 
Förutom persontitlarna är flera av gravvårdarna även 
försedda med gårds- eller bynamn. 
Huvuddelen av gravplatserna inom kvarteren 

saknar planteringar och de flesta gravvårdarna står 
direkt i gräset. Gravplatsernas vintergröna växtlig-
heten består av några exempelar av murgröna, tuja, 
idegran och buxbom. Särskilt framträdande är en 
buxbomskringgärdad gravplats helt bevuxen av 
idegran som döljer gravvården under vegetationen.  
Bland de perenna växterna är ros vanligast, men 
även kärleksört och alunrot förekommer, samt ett 
antal lökväxter.  

Karaktärsdrag för kvarter A-D: 
• Glesa gräsbesådda gravkvarter 
• Främst vårdar från 1900-1920-talet 
• Stor variation i gravvårdarnas form och utseende 
• Gamla kyrkogårdens enda kvinnliga yrkestitel 
• Sparsamt med planteringar 

 
 
 

Kvarter D 

Kvarter C 

Kvarter B 

Kvarter A 
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Kvarter E och F gamla kyrkogården  
Kvarter E och F sträcker sig utmed den västra sidan 
av gamla kyrkogården och tillkom genom en utvig-
ning 1907-10. Kvarteren ligger på ömse sidor om 
huvudgången som leder från entrén i väst till kyrkan. 
Längs den södra, västra och norra sidan inramas 
kvarteren av kyrkogårdsmuren samt en trädkrans av 
hamlade oxlar. Åt öst avskils de genom gångar från 
de intilliggande gravkvarteren.  
Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader med 

gravvårdarna vända mot öster respektive väster.  I 
kvarter F står gravvårdarna tätt medan antalet i kvar-
ter E är glest. Ett par av gravplatserna är täckta med 
singel och kringgärdad med stenramar, medan resten 
står direkt i gräset.  
Gravvårdarna har huvudsakligen rests under 

1900-1930-talet. I kvarter E utgörs de flesta av grav-

vårdarna av högresta diabasvårdar, medan kvarter F 
är mer varierat. Förutom höga diabasvårdar före-
kommer ett flertal nyklassicistiska-, nationalroman-
tiska- och jugendinspirerade gravvårdar, med deko-
ration av kors, voluter och växtornamentik. Genom-
gående för vårdarna fram till 1930-talet är att de är 
högresta. Från 1940-talet och senare är gravvårdarna 
huvudsakligen låga och rektangulära. Altenativt be-
står de av liggande hällar som komplement till be-
fintliga gravplatser.   
Majoriteten av gravvårdarna är försedda med tit-

lar. Huvudsakligen rör det sig om Lantbrukaren, åboen 
eller hustrun. Bland de resterande finns en blandning 
av hantverks- och jordbruksrelaterade yrken som: 
åbosonen, arbetaren, skräddaren och jordbruksarbetare. 
Eller familjära benämningar som dottern, gossen eller 
änkan. Gårds- respektive bynamn är också vanligt 
förekommande.  
Överlag är växtligheten vid gravvårdarna mycket 

sparsam. Framförallt rör det sig om enstaka exem-
plar av vintergröna växter som tuja, buxbom och 
blåen, eller perenner av ros, kärleksört eller fetblads-
växter.    
 
 

Karaktärsdrag för kvarter E och F: 
• Främst gravvårdar från 1900-1930-talet 
• Majoritet av högresta vårdar 
• Rikligt med titlar och by-/gårdsnamn 
• Sparsamt med växtlighet 

  

Kvarter F 

Kvarter E 
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Kvarter G och H gamla kyrkogården 
Kvarter G och H ligger utmed gamla kyrkogårdens 
norra sida och tillkom genom en utvigning 1907-10. 
Åt norr och öster inramas kvarteren av kyrkogårds-
muren samt en trädkrans av hamlade oxlar. Intill 
kyrkogårdsmuren på den östra sidan, vid kvarter H, 
ligger ett flertal återlämnade gravvårdar i gräsvallen 
utmed muren. Båda kvarteren är gräsbesådda bort-
sett från en smal nord-sydlig grusgång mellan den 
västligaste raden inom kvarter G.  
Gravplatserna är utlagda i dubbla nordsydliga ra-

der. Några gravplatser har kvar sin singeltäckning 
samt stenram, medan en handfull har rester av bux-
bomshäckar.  
Gravvårdarna inom kvarteren har huvudsakligen 

rests mellan 1930-1960-talet. De flesta består av låga 
och breda vårdar i grå, svart eller röd granit. Längst 
västerut finns några högresta gravvårdar från 1920-

talet med bevarad yttäckning och kringgärdning. 
Yngre vårdar från 1970-talet och framåt består 
främst av liggande hällar vilka kompletterar befint-
liga gravplatser.  
Titlarna inom kvarteret består huvudsakligen av 

lantbrukaren och hustrun. Utöver dem är variationen 
större med bland annat husägaren, f.d. slaktarn., kvarn-
ägaren, skomakaren och dragon. Även gårds- och 
bynamn är vanligt förekommande på gravvårdarna. 
Inom kvarteret finns ett tiotal gravplatser med 

vintergröna planteringar, såsom tuja, blåen och bux-
bom, både som friväxande och formklippt. Inom 
kvarteren förekommer även det största antalet och 
variationen av perenner vid gamla kyrkogården med 
bland annat ros, kärleksört, taklök, jordviva mm. 
Även lökväxter som blåstjärna, scilla och hyacint 
finns vid ett flertal gravvårdar. I övrigt pryds flera 
gravplatser av ettåriga säsongsväxter.  
 
 

 
Karaktärsdrag för kvarter G och H: 

• Främst gravvårdar från 1930-1960-talet 
• Låga och rektangulära vårdar 
• Flertal perenner och vintergröna växter 

 
 
 
 

Kvarter G Kvarter H 
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Kvarter A-D nya kyrkogården  
Kvarter A-D är anlagda i terrasser längs nya kyrko-
gårdens norra sida. Den översta raden, kvarter A, 
ligger direkt söder om - och nedanför - gamla kyr-
kogården, där kyrkogårdsmuren bildar fonden till 
kvarteret. De resterande kvarteren åtskiljs av meter-
höga klippta avenbokshäckar. Kvarteren genomkor-
sas i mitten av en trappa som leder rakt igenom 
gravraderna upp till gamla kyrkogården.  Vid trap-
pan finns sittbänkar utplacerade vid varje gravkvar-
ter. Samtliga kvarter är gräsbesådda och anlagda med 
en gång av numera övervuxna kalkstensplattor. 
Samtliga gravplatser är utlagda i öst-västliga en-

kelrader med vårdarna vända mot söder och slut-
tingen nedanför. De flesta av gravplatserna är för-
sedda med planteringsramar eller har en inramning 
av låga buxbomhäckar. Undantagen finns främst i 

den översta raden, kvarter A, där de äldsta gravvår-
darna står.  
Gravvårdarna har rests från 1957 och senare, 

med betoning på 1970-1990-talet. Vårdarna har ge-
nomgående en enhetlig utformning och består av 
höga och smala stenar. Även proportionerna, 
materialval och formgivningen är enhetlig.  
Omkring tre fjärdedelar av gravvårdarna är för-

sedda med titlar. Den klart dominerande är maka, 
som står för över hälften, följt av lantbrukaren. Utö-
ver dem finns en variationen av yrken representerade 
såsom: kamrer, lantbrevbärare, inspektorn, fabrikör och 
åkeriägare. Den enda kvinnliga yrkestiteln inom kvar-
teren – och hela nya kyrkogården – är husförestånda-
rinnan på en vård från 1961. Förutom persontitlar är 
gårds- och bynamn är vanligt förekommande.  
Planteringarna vid gravplatserna är rikliga. Bland 

de vintergröna växterna finns främst murgröna, 
buxbom och benved, men också tuja och blåen. 
Bland perennerna är ros och kärleksört mest fre-
kventa, men det finns även silverek, lavendel, viol 
och jordviva. Andelen lökväxter är också riklig som 
exempelvis scilla, blåstjärna, pärlhyacint och tulpan. I 
övrigt pryds gravplatserna främst med ettåriga sä-
songsväxter.   
 
 

Karaktärsdrag för kvarter A-D: 
• Gravvårdar från 1950-talet och senare 
• Enhetligt utformade kvarter, gravplatser och grav-

vårdar 
• Nya kyrkogårdens enda kvinnliga yrkestitel 
• Rikligt med planteringar 

 
  

Kvarter D 

Kvarter B 

Kvarter A 

Kvarter C 
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Kvarter E nya kyrkogården 
Kvarter E ligger på den västra sidan av nya kyrko-
gården. Det inramas av klippta avenbokshäckar som 
avskiljer det från kyrkogårdens huvudgång i öst, 
urnlunden i väst och de terrasserade kvarteren i norr. 
Kvarteret genomkorsas av tre grusgångar i nord-
sydlig respektive öst-västlig riktning, där den förra 
leder till en trappa på norrsidan. Resten av kvarteret 
är gräsbesått.  
Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga enkelra-

der, med vårdarna vända mot väster, samt längs 
avenbokhäckens insida. Gravvårdarna har rests un-
der 1950-talet och senare, med tyngdpunkt på 1970–
90-talet. Majoriteten har en enhetlig form med låga 
och rektangulära vårdar i grå, svart eller röd granit. 
Titlar förekommer på omkring en fjärdedel av grav-
vårdarna och består huvudsakligen av lantbrukaren 
och hustrun/makan. 

Gravvårdarna står antingen direkt i gräset eller är 
försedda med planteringsramar. Ungefär hälften av 
gravplatserna har planteringar medan resten är gräs-
besådda.  Bland den vintergröna växtligheten är 
framförallt tre gravplatser framträdande genom sina 
högväxta tujor och sockertoppsgranar som flankerar 
vårdarna. Av perennerna är kärleksört och ros van-
ligast men även vivor och andra perenner förekom-
mer. Flera av gravplatserna är prydda med ettåriga 
säsongsväxter, vilka i flera fall är planterade i fri-
stående krukor.  
 
 
Karaktärsdrag för kvarter E: 

• Gravvårdar från 1950-talet och senare 
• Enhetlig utformning med låga och rektangulära 

vårdar 
• Frekvent med planteringar 

 

Kvarter F nya kyrkogården 
Kvarter F ligger vid nya kyrkogårdens östra sida. Åt 
söder avgränsas kvarteret av minneslundens blan-
dade buskage och åt öster av en häck som utgör 
kyrkogårdens yttre gräns. Åt norr och väster inramas 
kvarteret av klippta avenbokshäckar. Hela kvarteret 
är gräsbesått förutom en smal grusgång som leder 
från kvarterets sydvästra hörn till en trappa på norr-
sidan.  
Inom kvarteret har gravplatserna lagts ut i tre 

öst-västliga rader, med ett knappt tjugotal gravvårdar 
från 1999 och senare. Merparten av gravvårdarna är 
rektangulära, men med mjukare former och person-
liga symboler. Det finns även ett antal höga och 
smala gravvårdar samt asymmetriska former. Titlar 

respektive bynamn förekommer tillsammans på om-
kring hälften av vårdarna.  
 Samtliga gravvårdar är försedda med plante-

ringsramar och växtligheten är riklig inom kvarteret. 
Bland annat förekommer både formklippta och fri-
växande buxbom och tuja. Perenner finns i form av 
ros, kärleksört och vivor, samt lökväxter som pärl-
hyacint och tulpan. I övrigt pryds gravplatserna 
framförallt av ettåriga säsongsväxter.  
 
 
Karaktärsdrag för kvarter F: 

• Gravvårdar från sent 1990-tal och senare 
• Samtida och asymmetriska former 
• Vanligt med symbolar och dekorationer 
• Rikligt med planteringar 

 
  

Kvarter 
F 

Kvarter 
E 
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Minneslunden 
Minneslunden ligger i det sydöstra hörnet av nya 
kyrkogården. Mot söder och öster avgränsas den av 
kyrkogårdens yttre häck samt en trädkrans av ham-
lade lindar. Mot norr och väster inramas lunden av 
ett blandat buskage och en klippt avenbokshäck.  
Genom en ingång i det sydvästra hörnet löper en 

grusgång förbi lundens smyckesplats till ett par sitt-
bänkar på norrsidan. Bänkarna är indragna i vegetat-
ion så att de står en bit från grusgången och 
varandra.  
Smyckningsplatsen är placerad mellan två stora 

naturstenar, bevuxna med murgröna och oxbär). 
Mellan dem står en vashållare i svartmålat järn och 
på smyckningsplatsens södra sida står en svart ljus-
hållare i metall. Resten av minneslunden är gräsbe-
sådd på ömse sidor om grusgången.  

Karaktärsdrag för minneslunden: 
• Avskilt rum 
• Mjuk inramning av träd och buskar 
• Smyckningsplats med naturstenar, vashållare och 

ljusbärare 

 

Urnlunden 
Urnlunden ligger vid den västra sidan av nya kyrko-
gården. Kvarteret är utlagt inom en gräsbesådd kil, 
med en tujahäck och en trädkrans av hamlade lindar 
åt väster samt en klippt avenbokshäck åt öster. På 
den norra sidan står två hängbjörkar vilka bildar en 
fond till lunden.  
Inom kvarteret finns ett trettiotal gravvårdar tätt 

placerade i öst-västliga rader. Vårdarna har rests från 
slutet av 1980-talet och senare. De är främst av grå 
eller röd granit och har en samtida formgivning med 
asymmetriska och rundade former samt personliga 
symboler och utsmyckningar.  
Majoriteten av gravvårdarna är försedda med 

planteringsramar och kvarteret är genomgående rikt 
på växtlighet, framförallt ettåriga blommor i fri-
stående krukor och vaser. Bland den vintergröna 
växtligheten finns flera exemplar av buxbom, mur-
gröna, tuja, blåen och benved. Av de perennerna 
växterna noterades bland annat ros, kärleksört, alun-
rot och vivor. 
 
 
 

Karaktärsdrag för urnlunden: 
• Gravvårdar från 1980-talet och senare 
• Samtida och asymmetriska former 
• Vanligt med symboler och dekorationer 
• Rikligt med planteringar – ofta i fristående kru-

kor 

 
 
 

Urnlund 
Minneslund 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden 
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Värdebeskrivning  

Kulturhistoriska värden 
Linderöds kyrka och kyrkogård har en långtgående 
historia som sockencentrum, med en kontinuitet på 
platsen sedan 1100-talet. Både kyrkan och kyrkogår-
den har genom århundradena anpassats efter sock-
nens förändrade behov. De har dock bevarat sin 
identitet som traditionsbärare med ett starkt symbol-
värde.  
Kyrkogården har socialhistoriska värden. De beva-

rade gravvårdarna och deras titlar berättar om sam-
hällets utveckling, vilka näringar som varit viktiga 
under olika perioder, samt kön- och klasstillhörighet 
som varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Vårdarna visar även den tysta histo-
ria som inte syns och som inte är dokumenterad. 
Exempelvis över gravlagda personer ur de lägre 
samhällsskikten vars vårdar, ofta träkors, av naturliga 
skäl inte finns kvar.  
Jordbruket har en långtgående tradition i bygden, 

vilket avspeglas både bland de äldre och yngre vår-
darna genom titlar som åboen, lantbrukaren, åbosonen 
och lantarbetaren. Även spåren efter småskaliga indu-
strier och hantverksproduktion syns bland yrkestit-
larna. Det gäller exempelvis skräddaren, f.d. slaktar-
mästaren, arbetaren och snickaren. Kvinnliga titlar ut-
görs främst av hustrun eller makan och är de mest 
frekvent förekommande vid kyrkogården. I övrigt är 
de ofta beskrivna utifrån sina förhållanden till andra, 
vanligtvis män, såsom änkan, mor, dottern, och konsul-
innan. Kvinnliga yrkestitlar lyser emellertid med sin 
frånvaro vid kyrkogården och återfinns endast på två 
gravvårdar genom folkskolelärarinnan och husförestån-
darinnan.  

Bland gravplatserna och gravvårdarna kan även 
ett samhällshistoriskt värde ses då de följer olika tiders 
ideal. Bland de äldre gravvårdarna avspeglas tidens 
tankar och vikten av att förmedla social status ge-
nom utformning, titlar och tillhörighet. Bland grav-
vårdarna på nya kyrkogården syns 1900-talets senare 
ideal. Detta syns bland annat i de terrasserade kvar-
teren där gravvårdarna har en mycket enhetlig ut-
formning. De enskilda gravvårdarnas och gravplat-
sernas utformning underordnar sig helheten med 
klippta häckar och terrasserade kvarter. En formgiv-
ning som i högsta grad är välbevarad och synlig även 
idag. En formgivning som har sin grund i demokra-
tiska ideal byggda på jämlikhet. Bland de yngsta 
gravvårdarna från sent 1900-tal och tidigt 2000-tal 
syns en betoning på individen. Nya gestaltningsideal, 
friare former, symboler och dekorationer vilka av-
speglar ett friare samhälle med större tolerans för 
personliga uttryck.  
Gravplatsernas och vårdarnas variation vad gäller 

ålder, utformning, material och storlek utgör även ett 
pedagogiskt värde där jämförelser kan låta sig göras. Att 
mångfalden i gravvårdarna bevaras, både storslagna 
och anspråkslösa, för sina titlar likväl som för sin 
utformning är viktigt för att begravningsplatsen skall 
kunna spegla tidigare samhällsstrukturer. 
Bland kyrkogårdens äldre gravvårdar på gamla 

begravningsplatsen finns en variation av vårdar som 
uppvisar konstnärliga- och hantverksmässiga värden. Det 
gäller exempelvis höga diabasvårdar, bautastenar, 
naturromantiska vårdar och ovanligare former som 
en avbruten pelare, en pulpet och en liten gravvård 
formad som en planteringsram. Även inskriptioner, 
dekorationer och utsmyckningar visar på en värde-
full hantverksskicklighet.  

Vid Linderöds kyrkogård finns i dagsläget spår 
från 1800-talet fram till idag. Varje del utgör års-
ringar som är viktiga för kyrkogårdens karaktär. 
Hänsyn för de kvaliteter som varje ny del tillfogat 
helheten är därför betydelsefull för kyrkogårdens 
framtida utveckling. 
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Biologiska värden 
Betesmarker som upptagits i Ängs- och betesmark-
sinventeringen finns som närmast ca 600 m från 
kyrkogården; kring Holmö. Dessa har dock bedömts 
som ej aktuella på grund av låga värden. Den närm-
aste restaurerbara betesmarken med kvarvarande 
floravärden ligger ca 1,5 km nordväst om kyrkogår-
den, vid Åkarp. Flera större biotopskyddsområden 
och nyckelbiotoper med ädellövskog och trivial-
lövskog ligger nordväst om kyrkogården, som närm-
ast ca 100 m. En mängd mindre nyckelbiotoper, 
biotopskyddsområden och områden med natur-
vårdsavtal förekommer också längs Lindebäck, ca 1 
km nordost om kyrkogården. Inga naturreservat 
förekommer inom två kilometer från kyrkogården.  
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 

drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Linderöds kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga arter av flad-
dermöss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta 
och upptagna i Artskyddsförordningen. 
Endast ett fynd av en rödlistad art har noterats 

från kyrkogården. Skalbaggen Margarinotus purpura-
scens noterades 1971, men noggrannheten på koordi-
naten var mycket dålig, 1 mil, vilket gör fyndet 
närmast oanvändbart. 
Skålsvampen Octospora affinis växer med sina ca 1-

2 mm stora orange skålar parasitiskt på strimhätte-
mossa på en av lindarna i trädkransen. Fyndet av 
skålsvampen är hittills det enda i landet av arten, 
vilket medför att trädet måste vårdas med omtanke. 

Skålsvampen är helt beroende av att mossorna finns 
kvar på stammen. 
Signalarten lönnlav förekommer på enstaka lind. 

Den tidigare rödlistade alléskruvmossa förekommer 
på flertalet lindar. En mindre allmän art i Skåne är 
grynig blåslav, som noterades på en av tårbjörkarna 
vid urnlunden. 
Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 

Artdatabanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 
arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-
vänta sig att finna rödlistade arter.  
Länsstyrelsen inventerade skyddsvärda träd 2009 

i samband med Åtgärdsprogram för särskilt skydds-
värda träd. 34 träd på kyrkogården registrerades som 
skyddsvärda träd i Trädportalen. 19 lindar i den 
södra trädkransen har registrerats och klassats som 
hålträd. 14 oxlar i träkransen kring gamla kyrkogår-

den har också registrerats som hålträd. Körsbärsträ-
det strax väster om gamla kyrkogården har också 
registrerats som hålträd, men felaktigt som trädslaget 
pil.  Utöver tidigare nämnda träd på kyrkogården 
registrerade länsstyrelsen även några hålträd utanför 
kyrkogården. Dessa stod längs västra sidan av vägen 
Kyrkbacken och utgjordes av 3 lönnar och 3 oxlar.  
Trädkransen av lind och oxel kan omfattas av det 

generella biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas 
som en allé av minst 5 träd på rad utmed en väg eller 
i ett övrigt öppet landskap. Länsstyrelsen gör dock 
en bedömning från fall till fall. 
 

  

Skålsvampen Octospora affinis växer på en av lindarna i trädkransen och är hittills det en da fyndet av svampen i lan-
det. 
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Stödmuren av kallmurad natursten sträcker sig längs södra 
delen av gamla kyrkogården. Muren är kraftig och visar på en 
äldre murtyp, samtidigt som den utgör en vacker fond till de 
högst belägna vårdarna på nya kyrkogården.  

Gravvårdarna i de terrasserade kvartern har en karaktäristisk och 
enhetlig formgivning, med höga och smala vårdar. Helhetsintrycket har 
varit viktigast och intentionerna är fortfarande tydliga. 

Gamla kyrkogårdens äldsta kvarter, A-D, ligger närmast 
kyrkan och utmärks av sin öppna karaktär samt äldre 
och varierade gravvårdstyper. 

 Längs norra och östra sidan inramas gamla kyrkogården 
av en trädkrans av oxel. 

Utmed nya kyrkogårdens östra och södra sidas ramas 
området in av hamlade lindar, vilka knyter an till den 
gamla kyrkogårdens uttyrck.          

Karaktärsdrag vid  
Linderöds kyrkogård           
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Vård och underhåll 
Linderöds kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde 
som helhet och därför är det viktigt att bevara dess 
karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränder-
lig beroende på förändringar i brukande och i sköt-
sel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt föränd-
ras genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena kan 
också gå förlorade genom många små förändringar 
som sker under en längre tid. För att bevara kyrko-
gårdens värden måste de vårdas aktivt och medvetet 
och underhållas löpande. Följande vårdkrav är över-
siktliga och syftar till att bevara dess övergripande 
värden så att de inte förvanskas. De är formulerade 
med utgångspunkt i beskrivningen av kyrkogården 
och de kulturhistoriska värdena. För Linderöd bör 
följande vårdkrav gälla: 
 
• Yttre strukturer som häckar, murar och grindar 

bör bevaras.  
• Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde; 

värdefulla gravvårdar, kringgärdningar och plan-
teringar, bör bevaras i sin helhet. Växtlighet bör 
förnyas vid behov med samma eller liknande 
växtmaterial som det befintliga. 

• Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 
gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen, det gäller särskilt äldre gravvårdar 
från tiden före 1940-talet. Gravvårdar kan åter-
användas om de slipas om och markeras med 
omarbetningssymbol. 

• Äldre växtsorter bör i första hand vårdas och stå 
kvar på gravplatserna, även efter återlämnande 
av gravplats. Vid behov kan växterna föryngras 
eller flyttas till annan plats på begravningsplat-
sen.  

• För säkrandet av kulturhistoriskt värdefulla 
gravvårdar och äldre växter kan gravrättsinneha-
vare informeras om dess kulturhistoriska och 
biologiska värden. För att underlätta vård- och 
underhållsåtgärder kan de också skyltas eller 
markeras i skötselplan. 

• Vid planläggning av nya gravplatser bör man 
utgå från befintliga utformningar och strukturer 
med kulturhistoriska värden. 

 

Kyrkogårdens struktur 
Med kyrkogårdens struktur avses gångar, kringgärd-
ningar och kvartersindelning. Kyrkogårdens marke-
rade strukturer bör bevaras vad gäller bredd, material 
och utsträckning. 
 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde bör 
bevaras. På gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde bör gravplatsernas gravvårdar och eventuella 
planteringar vårdas och underhållas regelbundet. 
Texter och inskriptioner bör rengöras och fyllas i vid 
behov för att inte vårdarnas pedagogiska värde ska 
förloras. Vid underhåll av gravplatserna hänvisas till 
bilagan Rekommendationer för vård- och underhåll. För 
mer avancerade åtgärder bör kvalificerade hantver-
kare eller konservatorer anlitas. Återlämnade grav-
vårdar med kulturhistoriskt värde bör få stå kvar på 
ursprunglig plats och endast i undantagsfall flyttas. 
  
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller ersättande av häckar är 

tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är 
tillståndspliktig bör man samråda med länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen kan ses som 
ett planeringsunderlag för tillståndsansökan. 
 

Trädvård  
Trädvårdsplanen som hör till denna vård- och un-
derhållsplan väger in både biologiska värden och 
kulturhistoriska aspekter i dess åtgärdsförslag.  
I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 
finns det mål och åtgärder som särskilt gäller för 
Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-
kogårdar och begravningsplatser. 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 1 m, mycket 
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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 be-
gravningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 
Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda finns 
inlagda i Trädportalen på internet. Antalet ytterligare 
träd som ännu inte har registrerats är stort. 
 
En allé av minst fem lövträd (levande eller döda 
träd) planterade i en enkel eller dubbel rad, där 
mer än hälften av träden är vuxna omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. För befintliga 
alléer med träd som har planterats som kom-
pensationsåtgärd för nedtagna vuxna träd bör 
skyddet fortsätta att gälla även om inte en över-
vägande del av träden är vuxna efter nyplante-
ringen.  
Samråd med länsstyrelsen innan åtgärder ge-
nomförs. Vård- och underhållsplanen kan ses 
som ett planeringsunderlag inför dispens. 

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 augusti till och med november månad. 

Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom sommarperioden maj- 
juli, som är fåglarnas huvudsakliga häckningssä-
song. 

• 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. 
 

Samtliga arter av fladdermöss och grod- och 
kräldjur är fridlysta i Sverige. Åtgärder som kan 
skada fridlysta växt- eller djurarter på kyrkogår-
den kan kräva dispens enligt 14-15 §§ artskydds-
förordningen (2007:845).  
Samråd med länsstyrelsen innan åtgärder ge-
nomförs. Vård- och underhållsplanen kan ses 
som ett planeringsunderlag inför dispens. 
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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. 
Rekommendationer för vård- och underhåll finns vidare 
information om åtgärderna. Vissa åtgärder kan kräva 
länsstyrelsens tillstånd. I bilagan 

Murar  
Murarna kring Linderöds kyrkogård består av olika 
konstruktioner. Generellt är de i bra skick, men bör 
ses över av sakkunnig. Detta gäller främst stödmuren 
kring gamla kyrkogårdens södra och östra sida. 
Kallmurskonstruktionen har stora håligheter och har 
börjat kalva/bågna på vissa ställen, främst där träd-
kransen står tätt intill.  
� Undersök muren och dess hållfasthet med hjälp 

av sakkunnig för att utreda riskerna och före-
bygga framtida skador.  

Grindar 
På grindpelarna till nya kyrkogården har de tidigare 
metallkorsen som krönt pelarna försvunnit. På samt-
liga järngrindar, både vid gamla och nya kyrkogår-
den, har det uppkommit rostangrepp och algpåväxt i 
varierande utsträckning.  
� Ersätta de försvunna metallkorsen på grindpe-

larna till nya kyrkogården.   
� Se över grindarna regelbundet samt rostskydds-

behandla och måla om vid behov.  
� Tvätta bort algpåväxt med skonsamma rengö-

ringsmedel där påväxten är riklig.  

Vägar och gångsystem 
Vid de terrasserade gravkvarteren på nya kyrkogår-
den har de kalkstensbelagda gångarna blivit över-

växta av gräs och mossa. Den ojämna ytan kan för-
svåra framkomligheten med rullatorer och rullstolar.   
I den nedersta trappan vid de terrasserade gravkvar-
teren är ett av trappstegen löst.  
� För att återskapa det ursprungliga utseendet i 

kvarteren bör kalkstensgångarna tas fram och 
rengöras från gräs och mossa.  

� Se över den nedersta trappan med det lösa 
trappsteget.  

Anläggningar 
Personal- och ekonomibyggnad 
Det förekommer putsslätt och materialbortfall på 
personal- och ekonomibyggnaden väster om gamla 
kyrkogården.   
� Reparera puts- och färgskador med material lika 

befintligt. 

Gravplatser 
På gamla kyrkogården finns ett tiotal gravplatser 
som är täckta med singel och kringgärdade med 
stenramar eller buxbomshäckar. De visar på ett 
äldre gravskick och bör bevaras i sin helhet.   
� Bevara kringgärdade gravplatser. Lägg om 

stenramar som rubbats ur sitt läge och komplet-
tera med singel vid behov.  

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.  
En av de högresta gravvårdarna i kvarter E på gamla 
kyrkogården har fått en stor spricka i livstenen som 
lett till materialbortfall i hörnet.  En av gravvårdarna 

inom kvarter H på gamla kyrkogården lutar kraftigt 
mot en annan vård, medan andra har blivit nedlagda.  
Bland de äldre gravvårdar på gamla kyrkogården har 
ett flertal inskriptioner blivit svårlästa på grund av 
lavar, algpåväxt och vittringsskador.  
� Undersök gravvården med sprickbildning i kvar-

ter E för att för att förhindra att den faller till 
följd av materialbortfallet.  

� Lägg ner den kraftigt lutande gravvården i kvar-
ter H. 

� Dubba om nedlagda gravstenar vid behov i fall 
stenen inte tar skada.  

� Vårdar vars framsidor har kraftig lav- eller alg-
påväxt kan rengöras i de fall stenen inte tar 
skada. Rengöringen bör ske med varsamma me-
toder som varmt vatten, mjuk borste och milt 
rengöringsmedel, exempelvis såpa.  

� Inskriptionerna på gravvårdarna med vittrings-
skador eller betydande lavpåväxt bör dukomen-
teras innan skadorna blivit mer omfattande.  

Planteringar 
Det är viktigt att värna det växtmaterial som finns 
inom gamla och nya kyrkogården. Både genom att 
bibehålla det som finns och genom att vid behov 
ersätta med samma/likvärdig sort. 
� Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är övergripande god vid kyrkogår-
den. Dock kan det vara svårt att nå gravplatserna 
inom de terrasserade gravkvarteren.   
Belysningen koncentrerad till kyrkans entré samt den 
nord-sydliga huvudgången som sträcker sig mellan 
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gamla och nya kyrkogården. Flera områden av kyr-
kogården kan därför upplevas som mörka, särskilt 
under vinterhalvåret.  
Det är även tänkbart att komplettera med ytterligare 
sittbänkar både inom gamla och nya kyrkogården. 
� Se över möjligheterna att öka tillgängligheten till 

de terrasserade gravkvarteren.  
� Lägg till ytterligare sittmöjligheter, både på 

gamla och nya kyrkogården. 
� Undersök möjligheterna att öka belysning vid 

gamla och nya kyrkogården.  

Träd 
� Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 
väger in både biologiska värden och kulturhisto-
riska aspekter.  

� Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 
och stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 
på träden vid Linderöds kyrkogård. 

� Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbun-
det för att varje enskilt träd skall kunna finnas 
på platsen så länge som möjligt. De kostnader 
förvaltaren lägger på regelbunden trädvård un-
der ett träds livslängd förväntas vara lägre än 
kostnaden för omfattande akuta insatser och 
nyplantering med ett tätare intervall. Samtidigt 
står kulturhistoriska och biologiska värden på 
spel som är svåra att omvandla till siffror.  

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.  

� 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 perma-
nent 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 
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. An-
vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 
Det går även bra att sätta upp holkar för ugglor 
och fladdermöss. 

� Tillgång till öppna vattenytor gynnar många djur 
som fåglar, insekter, grodor, vattensnäckor och 
salamandrar. En liten damm skapar livsutrymme 
för många arter, men om det inte finns möjlig-
het till detta, kan man istället nöja sig med att 
placera ut ett fågelbad som småfåglar kan dra 
nytta av, inte minst varma sommardagar. 

� För att gynna fjärilar och andra nektar- och pol-
lensökande insekter, plantera gärna blommor 
som doftar och har klara färger. Bra blommande 
växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, ro-
senflockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspi-
rea, lavendel, salvia, kungsmynta och rosen-
buddleja. 

� Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj är 
viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 
trädplantering. Vårblommande växter som kro-
kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 

nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 
också samlar pollen som de kan överleva på. 
Under sommaren är lind kanske det värdefull-
aste trädslaget för pollinerande insekter. 

� Använd gärna buskar och träd som producerar 
bär vid nyplantering, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, oxbär, måbär och berberis är några 
av de bärande träd och buskar som gillas av fåg-
lar. 
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Målsättning och utveckling 
Västra Vrams pastorat har tagit fram ett underlag 
för deras målsättning och utvecklingsplan för Lin-
deröds kyrkogård. Underlaget har behandlats av Reg-
ionmuséet under följande rubriker: 
 
 
Bevara och utveckla kyrkogården som kulturmiljö genom 
att: 

- Sätta upp informationstavlor på aktuella 
platser. 

- Bevara tidstypiska växter t.ex. Buxbom. 
- Plantera lockbuskar och anlägga vatten som 

gynnar djurlivet, bikupor, insektshus, fågel-
holk och perenner.  

-  
Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

- Behålla avtalet med Kristianstads försam-
ling angående begravningar för andra relig-
ioner.  

- Använda gamla kyrkogården för ask-
granlundar och askgravplatser.  
 

Problem som behöver åtgärdas: 
- Behöver anlägga områden för askgravplat-

ser och askgravlundar.  
 

Önskemål om förändringar/utveckling:  
- Det behövs en upprustning av minneslun-

den. 
- Plantera fler blommor som bland annat kan 

användas vid altaret.  
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  
 
Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  
 
Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   
 
Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  
 
Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  
 

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som 
kan inhämtas både från materiella och immateriella 
företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning. 
 
Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal 
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berät-
tar om lokalt betydelsefulla händelser.   
 
Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket 
på kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter.  
 
Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   
 
Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-

vårdar berättar om tidigare sociala villkor som 
klasstillhörighet och genus. 
 
Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 
funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  
 
Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  
 
 
 

Rödlistan 

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade 
arter som sammaställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 
Kulturmiljö 

 
1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
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31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson  och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 

 
 



 

 


