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Sammanfattning av utförda åtgärder 

På gamla kyrkogården i Kristianstad har en av gravplatserna renoverats under 
2013 och 2014. Åtgärderna har i huvudsak omfattat blästring, målning och repa-
ration av två gravvårdar i gjutjärn samt ett dito räcke kring gravplatsen.  

Administrativa uppgifter 
Objekt              Gamla begravningsplatsen 
Socken Kristianstad, 1077 
Kommun Kristianstad kommun 
Län Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2011-12-21, 433-23133-11 
Regionmuseets dnr K12.20-190-13, 1077 
Beställare Kristianstad kyrkliga samfällighet 
Entreprenör  Lars Svensson, Tuna kulturvård 
Antikvarisk medverkande Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
 Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Projekttid  juni 2013–november 2014 
Antikvarisk slutbesiktning 2014-08-15 
Rapport granskad av  Jimmy Juhlin Alftberg 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

År 1840 togs den första delen av Gamla kyrkogården i Kristianstad i bruk och 
stadens begravningar övergick successivt från kyrkogården kring Heliga Trefal-
dighetskyrkan till denna plats. Sedan 1852 har Gamla kyrkogården haft samma 
utbredning som idag.  
Den nu renoverade gravplatsen tillhörde familjen Ljunggren som 1861 grundade 
Ljunggrens verkstäder i Kristianstad. Företaget tillverkade gjutgods som ångmaski-
ner, järnvägsvagnar, lok m.m. Från gravplatsen är det enkelt att blicka ut över de 
gamla verkstadslokalerna. De båda gravvårdarna på gravplatsen samt staketet är 
utförda i gjutjärn. Kolonnen och den mindre gravvården i nygotisk stil har upp-
förts under 1800-talets senare del, sannolikt mellan 1860 och 1880. 
     Hösten 2010 rensades den då överväxta gravplatsen från murgröna. Detta 
skedde på ett privat initiativ utan samråd med vare sig församling eller antikva-
riska myndigheter. Gravvårdarna och räcket skadades av de vassa verktyg som 
användes. Påföljande år ansökte församlingen om tillstånd att återställa gravvår-
den. Utöver de skador som borttagandet av murgröna medförde fattades delar av 
staketet och infästningarna var i stort sett upprostade. På kolonnens kapitäl sak-
nades delar och sockelstenen var sprucken. Den lägre gravvården förvarades i ett 
förråd sedan infästningen i stensockeln helt rostat bort.  
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Utförda åtgärder  

Gjutjärnskolonnen, den spetsformiga gravvården, samt staketet monterades in-
ledningsvis ner genom att den kvarvarande dubben skars av.  Staketet var monte-
rat som en byggsats, vilken plockats isär. Samtliga delar har restaurerats i entre-
prenörens verkstad. All kvarvarande dubb i stensocklarna har tagits bort. Enligt 
entreprenören var staketets infästning i sockeln ursprungligen gjord med svavel.  

De olika delarna har sandblästrats på verkstaden. Vid blästring framkom 
äldre färgspår som visade att staketets stolpar haft en mörkt grön kulör medan 
medaljongerna sannolikt varit vita. Blästringen avlägsnade sentida, tjocka färgla-
ger vilket gjorde att ett fint mönster av slingrande murgröna framträdde på stake-
tets hörnstolpar. På kolonnen och gravstenen återfanns ingen grundfärg, dessa 
förefaller ha målats vita direkt. Bokstäver och siffror på kolonnen sitter fastnitade 
i gjutjärnet och visade sig vara tillverkade av mässing respektive bly.  

Gjutjärnsdelarna har svetsats med nickel/järn-svetstråd och lagningarna har 
slipats för att inte synas. Inga saknade delar har återskapats.  

Kolonnens korintiska kapitäl, som man hade antagit var en gjutjärnspro-
dukt, visade sig vara en zinkgjutning. Entreprenörens bedömning är att zinkgjut-
ningen är i dåligt skick, lösa delar har inte gått att svetsa ihop utan har på entre-
prenörens eget initiativ limmats med Sealbond. Även i anslutningen mellan kapitäl 
och kolonn har limning skett med Sealbond, som ett komplement till den ur-
sprungliga monteringen med skruv. Entreprenörens bedömning är att kapitälet 
kanske håller i tjugo år till.  

Enligt teknikantikvarie Bengt Spade kan anledningen till att man valt zink i 
kapitälet vara att detta är ett lättgjutet material, till skillnad från gjutjärnet med 
vilket det kan vara komplicerat att gjuta mindre detaljer. En anledning till att kapi-
tälet idag är i dåligt skick bedömde Spade snarare vara slitage från surt nedfall än 
spänningskorrosion. Det som händer när zink bryts ner är att ytan till en början 
eroderar, att detaljerna slätas ut. För att i längden bevara kapitälet skulle man be-
höva göra en avgjutning medan detaljerna fortfarande är skarpa. En livsförläng-
ande åtgärd är ett noggrant underhållet färgskikt som dagens linoljefärgskikt. Om 
detta underhålls med en intervall om ca fem år bör kapitälet ha ett skyddande 
offerskikt i tillräcklig utsträckning.  

På kapitälet satt sedan tidigare ett lock av blyplåt, detta höll inte tätt och har 
därför kompletterats med ytterligare en blyplåt. Allt har målats med vit linoljefärg 
i 4-5 lager.  

Underdelen på den nygotiska gravvården hade rostat sönder. Denna har er-
satts med rostfritt stål på entreprenörens eget initiativ och sedan målats. Grav-
vård, kolonn och staket har monterats med rostfria dubbar. Kolonnen har fästs 
med fyrkantsmuttrar som går upp genom bottenplattan så att den i framtiden 
skall kunna vara nedmonterbar utan att man behöver skära av bultarna. Stensock-
larna har lagats med stenlim. 
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Allt gjutjärn har grundmålats med Ottossons järnmönja. Staketet har målats 
tre gånger med Ottossons oxidsvarta linoljefärg, kolonn och gravvård har målats 
fyra till fem gånger med Ottossons titanvita. Text på kolonn och gravvård har 
målats med guldpigment blandat med klarlack. Slutmålning har skett på plats.  
Gjutjärnsstaketets överliggare var tidigare av fur, sannolikt tryckimpregnerad. 
Denna var i mycket dåligt skick och har ersatts av en överliggare i ek som be-
handlats med rå linolja.   

Avvikelser från handlingarna 

Infästningen av kolonnen i stensockeln har ändrats från dolda dubbar till fäste 
med fyrkantsmuttrar i syfte att underlätta en nedmontering för framtida under-
håll. Eftersom befintligt lock av blyplåt till kolonnen inte höll tätt har detta kom-
pletterats med ytterligare en blyplåt. Basen till gravvården som var sönderrostad 
har ersatts av rostfritt stål. Linoljebaserad järnmönja har använts istället för 
blymönja. Limprodukten Sealbond har använts för reparation av zinkkapitälet utan 
medverkande antikvaries kännedom. Hur detta kommer att fungera i längden är 
okänt.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Familjen Ljunggrens gravplats var i mycket dåligt skick vid projektets start varför 
en grundlig renovering har genomförts i enlighet med de handlingar som förelåg. 
Idag kan man se och uppleva gravplatsen någorlunda autentisk med hur den san-
nolikt såg ut under 1800-talets senare del. Den dimension som patina, spåren av 
åldrande, ger ett objekt eller en miljö och som bidrar till ett upplevelsevärde 
kommer att ta tid att återerövra.  

Den murgröna som 2010 avlägsnades var sannolikt ursprungligen medvetet 
planterad på gravplatsen i form av traditionella murgrönekullar. Denna typ av 
planteringar är en viktig del av vårt gröna kulturarv som riskerar att gå förlorat i 
en alltmer rationaliserad skötsel av kyrkogårdarna. För att renoveringen av 
Ljunggrens gravplats skall vara autentisk bör murgröna återplanteras i en eller 
flera kullar.  

Åtgärderna har på förtjänstfullt sätt bidragit till att den ovanliga gravplat-
sens bevarande. Genom projektet har både gravplatsens och kyrkogårdens kul-
turhistoriska värde bibehållits.  

     Komplettering och rekommendationer för underhåll 

Familjen Ljunggrens gravplats har genomgått en stor renovering, delvis finansi-
erad av kyrkoantikvarisk ersättning. För att den genomförda renoveringens resul-
tat skall bli varaktigt är det av högsta vikt att församlingen planerar för ett lö-
pande underhåll av gravplatsen. Entreprenören rekommenderar ett underhåll 
med tvätt och ommålning vart 5-7 år av såväl gravvårdar som staket. Detta 
stämmer väl överens med rekommendationer för intervall av vård av kapitälet i 
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zink. Målning ska ske med linoljefärg och oljning av träräcke ska göras med rå 
linolja enligt entreprenörens rekommendation.  

Återplantering av murgröna bör ske i en eller flera kullar. Murgrönan bör 
klippas regelbundet, så att den växer i en välavgränsad kulle och inte slingrar upp 
på gravvårdar eller staket.  

En mindre målningsdetalj återstår att åtgärda på utsmyckningen av den 
mindre gravvården. En del av tygstycket som slingrar sig runt urnan skall målas 
vit. Detaljen är markerad med rött på fotografiet ovan till höger. 

 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2011-06-11 Åtgärdsförslag/ansökningshandling av Folkes Bygg AB 
2011-12-21 Länsstyrelsens beslut 
2013-04-26 Offert från Lars Svensson, Tunas kulturvård 

Kristianstad 2014-11-14 

Åsa Erikssson Green 
  

Bilden till vänster visar ett exempel på hur en murgröna traditionellt sett har använts till kullar som markerar de gravsatta. 
Denna gravplats finns på Nosaby kyrkogård. Bilden till höger är en redigerad detaljbild av den mindre gravvården på Ljunggrens 
gravplats. Det som på fotot är rödfärgat skall målas vitt. Idag är det rödfärgade partiet målat med guldfärg liksom urnan.   
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Fotobilaga  

 

 

Utdrag ur Regionmuseets gravplatsdokumentation där den av murgröna överväxta gravplatsen dokumenterats.  
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Familjen Ljunggrens gravplats hösten 2010 efter att murgrönan tagits bort på ett ovarsamt sätt.  
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Överst till vänster gravplatsen före 
åtgärd 2013. Den mindre grav-
vården har flyttats till ett förråd 
på grund av korrosionsskador.  

Närbilderna visar staketet före 
åtgärd, med grava korrosionsska-
dor. På stolparna framkom en 
underliggande grön kulör och på 
medaljongerna en vit dito.  

En del medaljonger hade fullstän-
digt rostat sönder.  
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Överst till vänster kapitälet gjutet i zink. Det är tydligt 
att rostutfällningar saknas på kapitälet i jämförelse 
med kolonnen som är av gjutjärn. Överst till höger ko-
lonnbasen på stensockel som spruckit i hörnen på grund 
av rostsprängande järndubbar.  

På andra raden till vänster stensockeln till den mindre 
gravvården, vars nedre del syns på bilden till höger. På 
tredje raden syns den sönderrostade basen på gravvår-
den, som på bilden på rad fyra förebereds för transport 
till verkstad. Här ovan syns den liggande gravvården, 
sprickor i gjutjärnet är synliga på både vänster och hö-
ger sida.  
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Högst upp till vänster lyfts kolonnen ner från sin sockel 
med hjälp av en traktor. Först fick dubbarna i stenen 
skäras av. Bilden högst upp till höger visar kolonnbasen 
när kolonnen tippats, och den humus som samlats under 
åren.  

På andra raden syns två närbilder av det mycket detalje-
rade kapitälet. Ett lock av bly ligger ovanpå men efter att 
delar av kapitälet fallit bort håller det inte längre tätt.  
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  Bilderna ovan visar delar av gjutjärnstaketet efter blästring respektive grundmålning. En fin dekoration av slingrande 
murgröna framkom när tjocka färglager togs bort. Här syns även gravvården efter grundmålning. Foto: Lars Svens-
son. 
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Kolonnen på verkstaden, efter blästring har den grundmålats både invändigt och utvändigt. Den nedre bilden till 
höger visar kolonnens överdel där kapitälet ansluts. Foto: Lars Svensson. 
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Kolonnen återmonterad och målning pågår. På rad två till höger borras de gamla 
järndubbarna ur för att ge plats åt nya, rostfria. Längs ner syns kapitälet efter 
renovering och målning. Locket av blyplåt har vikts runt kapitälets topp för att 
hålla tätt. Foto: Lars Svensson. 
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Gravplatsen efter avslutad renovering i augusti 
2014. 
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