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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Ignabergas gamla kyr-
kogård är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Lands-antikvarien i Skåne på uppdrag av Häss-
leholms församling. Fältarbetet utfördes under hösten 
2017 och tidig vår 2018 med påföljande rapportskriv-
ning våren 2018. Inventering samt rapportskrivning 
har utförts av antikvarie Rebecca Olsson. Kyrkogår-
den skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 kap. Vård- och 
underhållplanen har utformats i enlighet med Kul-
turmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4 ka-
pitlet samt gällande direktiv från Lund stift och Läns-
styrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagen 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 be-

gravningsplatser ansvarar för att en vård- och un-
derhållsplan finns. 
Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas och 

underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 
minskas och deras utseende och karaktär inte för-
vanskas. 

• 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 
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrif-
terna till kulturmiljölagen är syftet med vård- och 
underhållsplanen är att lyfta fram och tydliggöra 

kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för Hässleholms församlings plane-
ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 
kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 
underhållsplanen ska: 
 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 
att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

• De kulturhistoriska värdena tydliggörs för 
kyrkogårdsbesökare och allmänheten. 

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Ignaberga gamla kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Ignaberga 73:1 
Socken  Ignaberga socken 
Kommun  Hässleholms kommun 
Fastighetsförvaltare Hässleholms församling 
Areal  3345 m² 
 
Ignaberga kyrkogård består av en äldre och en yngre kyrkogård som ligger avskilt från 
varandra. På den gamla kyrkogården ligger en minneslund och totalt finns det 33 grav-
platser, varav 31 är kist- och urngravplatser och 2 är askgravplatser. I minneslunden 
finns 24 gravsatta. 
 

Hässleholms kommun, med den geografiska 
sockengränsen för Ignaberga socken utmarkerad i rött.   
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgänglig 
litteratur, kartor och ritningsmaterial.  Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar Ignabergas 
gamla kyrkogård. I detta område har byggnader, 
gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 
samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits. 
Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens 
karaktär. 
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd 
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  
Vård- och underhållsplanen redogör också för aktu-
ella åtgärdsbehov. 
  

Översiktskarta över Ignaberga gamla och nya kyrkogård. Lantmäteriet.  
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Ignaberga socken ligger i Västra Göinge 
härad på gränslandet mellan odlingsbygd 
och skogsbygd. Socknen ingår i Hässle-
holms kommun med Nävlingeåsen i syd-
väst. En del av Hässleholms samhälle, Ig-
naberga kyrkby, Tykarpsgrottan och Igna-
berga gamla och nya kyrka ligger inom 
sockengränsen. Socknen är känd för sin 
Ignabergakalksten. Ett flertal gruvor med 
undergjordiska gångar har uppkommit i 
samband med brytningen av kalksten. 
Tykarpsgrottan är den mest kända som 
ligger strax sydväst om Ignabergas gamla 
kyrka.   
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 Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 kap 

(11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser 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 byggna-
der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 
samt större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 
murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 
stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 
och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 
som behöver tillståndsprövas. 
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde be-
nämnt Ignaberga 94:1 och skyddas enligt Kultur-

miljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar Igna-
berga gamla bytomt utsträckning. Områdets ut-
bredning kan ses på karta sida 10. Inom den äldre 
bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den nor-
mala gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till läns-

styrelsen. Länsstyrelsen kan lämna mer informat-
ion om gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-
vanskas 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 bygg-
nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens kulturhi-
storiska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska värden. De kulturhi-
storiska värdena ska säkerställas genom skydd i 
detaljplan eller områdesbestämmelse.  I detaljplan 
eller områdesbestämmelse kan byggnader skyd-
das mot rivning samt mot förvanskning så att 
dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men även 
träd och andra landskapselement kan vara skyd-
dade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-
tresse finns för att skydda och värna om att Sve-
riges mark, vatten och fysiska miljö används på 
ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden som är 
utsedda som riksintresse för kulturmiljövården ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, kan behövas för att klargöra hur planerade 

åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 
kap. Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett öv-
rigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 
stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I 
Beskrivning och vägledning om biotopen allé i 
bilaga 1 till förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken (1998:1252) sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-
den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) 
Förordningen omfattar dels de arter som skyddas 
enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 
vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-
rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är fridlysta 
i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Ignaberga är en by med förhistoriska anor och det 
finns flera spår från förhistoriens samtliga perioder i 
kyrkans och kyrkogårdens närområde.   
Från stenåldern återfinns ett antal registrerade 

boplatslämningar som inte är synliga ovan jord. 
Dessa grundar sig på fynd av stenåldersredskap, 
keramikskärvor och brända stenar.   
Enstaka gravrösen och hällristningar i form av 

skålgropar på jordfasta block vittnar om aktivitet 
under bronsåldern.  
By- och sockennamnet Ignaberga härstammar tro-

ligtvis från järnåldern. Det finns en teori om att om-
rådet odlades upp något senare än omgivande byar. 
Ekskog bredde ut sig på markerna och gav byn 
namnet Iknaberga som med tiden kom att förändrats 
till Ignaberga. Andra spår från järnåldern är stensätt-
ningar och en domarring från den yngre järnåldern.  
I bygden finns det många lämningar som vittnar 

om kalkstensbrytning, såsom gruvhål och kalkugnar. 
I Ignaberga har den lokala Ignabergakalkstenen bru-
tits och bränts från slutet av 1100-talet, då Ignaber-
gas gamla kyrka uppfördes fram till idag.  
Ignaberga gamla kyrka och delar av kyrkogården 

ligger inom avgränsningarna för fornlämningen 
Ignaberga 94:1 som är registrerad som Ignabergas 
gamla bytomt.  
Under 1880-talet byggdes det en ny kyrka i Igna-

berga som invigdes 1887. Den gamla kyrkan stäng-
des ned och lämnades som ödekyrka. På 1920-talet 
restaurerades kyrkan och återinvigdes 1928. 
Uppgifter om fornlämningar finns tillgängligt i 

Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister, 
FMIS.  
 

  

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar. FMIS, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkans historia  
På 1100-talet uppfördes den gamla kyrkan centralt i 
Ignaberga socken. Kyrkan byggdes i lokal Ignaber-
gakalksten som ursprungligen bestod av ett rek-
tangulärt långhus med ett kvadratiskt kor och en 
absid i öster. Under 1400-talet byggdes det ett va-
penhus söder om kyrkan och under 1700-talets 
första hälft förlängdes kyrkan något åt väster.  
I ett fullmäktige protokoll från 1800-talets mitt 

beskrivs den gamla kyrkogården i Ignaberga som 
oduglig, på grund av att liken inte ruttnade i marken. 
Den odugliga begravningsmarken och befolknings-
ökningen som rådde under 1800-talet var flera inci-
tament till att uppföra en ny kyrkobyggnad i Igna-
berga. Under 1880-talet togs beslutet att en ny kyrka 
skulle byggas. Den här gången på en ny plats, norr 
om den gamla kyrkan. 1887 stängdes kyrkan ned 
och lämnades som en ödekyrka. Det dyrbara taket av 
koppar plockades ned, vilket gjorde det möjligt för 
väder och vind att tränga in i byggnaden. Detta 
kombinerat med vandalism påskyndade byggnadens 
förfall.  
Under 1920-talet inledde hembygdsintresserade 

en räddningsaktion för att bygga upp den förfallna 
kyrkan på nytt. Riksantikvarie Sigurd Curman tog 
fram ett förslag till en restaurering av kyrkan 1924-
1925. Därefter utfördes en omfattande restaurering 
av kyrkobyggnaden under ledning av arkitekt Leo-
nard ”Leon” Nilsson. Våren 1928 återinvigdes den 
gamla kyrkan i Ignaberga.  
Idag är Ignaberga gamla kyrka en populär kyrka 

för vigsel som bland annat innehåller en dopfunt 
från 1100-talet och flera medeltida träskulpturer från 
1200-tal och 1400-tal. 
  

Ödekyrkan från nordväst, 1924.  Bildkälla: 
Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

 

Ödekyrkans interiör, okänt datum.  Bildkälla: 
Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

 

Restaurerad kyrka, okänt datum men troligtvis är fotografiet taget i samband med återinvigningen 
våren 1928.  Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

 



 

12 |Ignaberga gamla kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Kyrkogårdens historik 
En geometrisk avmätning över Ignaberga bys inä-
gomark från 1698 är den äldsta kända källan som 
beskriver Ignabergas gamla kyrkogård. Kartbilden 
visar en nästintill kvadratiskt utformad kyrkogård, 
med en något större utbredning söder om kyrkan. 
Kyrkogården omgärdas av en stenmur. Det finns en, 
om möjligt två entréer utritade längs den omgärdade 
muren, norr och söder om kyrkan.  
I samband med att Ignaberga by genomgick ett 

enskifte 1817 togs ett nytt kartmaterial fram över 
byns inägomark. Kartbilden visar en kvadratisk kyr-
kogård med en något större omfattning sydöst om 
kyrkan. Inga byggnader eller entréer finns utritade.  
En ritning från 1860 redovisar en fristående 

klockstapel i trä på den gamla kyrkogården i Igna-
berga. Klockstaplar med liknande konstruktion åter-
finns på kyrkogårdarna i Norra Mellby och 
Brönnestad i Hässleholms kommun vars syllar vilar 
på socklar av sten. Sydöst om den gamla kyrkan i 
Ignaberga återfinns en stengrund, som uppskatt-
ningsvis är 7x7 m. De uppskattade måtten stämmer 
väl överens med klockstapelns mått i ritningen från 
1860, vilket härleder oss till platsen där en klocksta-
pel har stått. Enligt sockenborna flyttades klockorna 
från den gamla kyrkan till den nya kyrkobyggnaden, 
vilket innebär att det har stått en klockstapel på kyr-
kogården och att man planerade att uppföra en ny 
runt 1860. Men vi kan inte med säkerhet säga att 
bygget av den nya klockstapeln färdigställdes ef-
tersom att det inte finns några fotografier eller andra 
ritningar som bevisar detta.  
Under slutet av 1800-talet introducerades 

sprängmedel och teknik som gjorde det möjligt att 
lyfta och dela stora stenar. Teknik som gjorde att 

stenmurarna fick ett nytt och avvikande utseende, 
både på landsbygden och runt kyrkogårdarna. Sten-
materialet i murarna blev större, kantigare och med 
spår av borrhål och kilningsskåror. Muren som om-
gärdar den gamla kyrkogården i Ignaberga bär spår 
efter olika delningsmetoder och inslaget av stora 
kantiga block är markant. Det finns även inslag av 
äldre gravvårdar och hällar som delats och återan-
vänts som byggnadsmaterial i kallmuren. Troligtvis 
har den kallmurade stödmuren som vi kan se idag 
ersatt en äldre mur som omgärdade kyrkogården 
1698. 
När den gamla kyrkan stängdes ned lämnades 

även kyrkogården kvar som en ödetomt. Fotografier 
från början av 1900-talet visar en igenväxt kyrkogård 
med högt gräs, buskar och sly.  Enligt sockenborna 
tjänade bland annat kyrkogården som kälkbacke om 
vintrarna. I samband med restaureringen av ödekyr-
kan röjdes den igenväxta kyrkogården och de grav-
platser som fanns kvar lyftes fram på nytt. 
En ritning över kyrkogården från 1968 visar att 

det stod flera träd sydöst om kyrkan. Bland annat en 
möjlig lind intill kyrkans absid som även syns på 
fotografier från tidigt 1900-tal som inte står kvar 
idag.  
 Det finns inga källor som tyder på att den gamla 

kyrkogården har utvidgats. Enligt de historiska 
kartmaterialen har kyrkogårdens utveckling stått still 
sedan den nya kyrkan och kyrkogården invigdes 
1887 fram till och med 1993 då det anlades en min-
neslund på den gamla kyrkogården i Ignaberga, öster 
om kyrkan. 
På nästkommande sidor presenteras historiska 

kartor, ritningar och äldre fotografier över kyrkogår-
den.  
  

Ritning över klockstapeln från 1860. Syllens mått över-
ensstämmer med stengrunden. Bildkälla: Folklivsarkivet, 
Lund. 

 

Möjlig rest från en fristående klockstapel, vars syll 
vilat på en sockel av sten, sydöst om kyrkan. 
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Kyrkogårdens stödmur 
Våra äldsta medeltida kyrkor uppfördes ofta på höjder i landskapet. För att få en 
plan yta närmast kyrkan skapades det vanligtvis terrasser där marken sluttade.  
Kyrkogårdens mur blev på flera håll helt eller delvis en stödmur för att hålla jorden 
i terrassen på plats. Stödmuren kunde i sin tur kompletteras med en annan häg-
nadstyp av sten, trä eller järn.  

Den gamla kyrkan i Ignaberga uppfördes under 1100-talet på 
en höjd i landskapet.  

Kyrkogården försågs vid ett tillfälle med en kallmurad stöd-
mur för att plana ut den sluttande marken. Muren har troligt-
vis lagts om under sent 1800-tal.   

 

I slutet av 1900-talet anlades det en terrasserad trappa 
upp till kyrkan och kyrkogården.  

 

Ritning från 1968 över Ignabergas gamla kyrkogård, söder om kyrkan.  Bildkälla: Regionmuseets arkiv.  
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Geometrisk avmätning av byns inägomark, 1698.  Enskifte av byns inägomark, 1817.  Skånska rekognoseringskartan 1812-1820.   

Häradsekonomiska kartan 1924-1936.   Den gamla kyrkan i Ignaberga, okänt datum. Gårdar och betesmarker öster om kyrkan. Bildkälla: Regionmuseets arkiv.  
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Kyrkan och kyrkogården från norr, okänt datum. Fotografiet är taget innan restaureringen och visar en 
igenväxt kyrkogård. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

Kyrkan och kyrkogården från norr, 1926. Fotografiet visar en upp-
röjd kyrkogård. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

Kyrkan och kyrkogården från sydöst, okänt datum. Fotografiet visar två omgärdade gravplatser, gruslagda 
gångar och en möjlig lind intill kyrkans absid. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

Fotografi från sydöst, okänt datum. Trädet intill kyrkan är borttaget. 
Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  
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Flygfoto över Ignaberga, 1952. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.  
Huvudgrind utan trappa sydöst om kyrkan. Okänt datum. 
Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  

Takomläggning 1983. Huvudgrind och singellagd gång utan trappa leder upp till 
kyrkan. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  Kyrkogården norr om kyrkan, 1988. Bildkälla: Regionmuseets arkiv.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Ignabergas gamla kyrkogård.  
Originalkarta: Hässleholms församling.  
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Omgivningar 
Ignabergas gamla kyrka och kyrkogård ligger beläget 
uppe på en markant höjd i utkanten av Ignabergas 
gamla bykärna. Byns bebyggelse koncentrerar sig 
söder och öster om kyrkan och kyrkogården, men 
det förekommer även utspridd gårdsbebyggelse ut-
anför bykärnan. Bebyggelsen i byn är av ålderdomlig 
karaktär, med tätt liggande gårdar och gatuhus ut-
med den gamla landsvägen mellan Hässleholm och 
Kristianstad.  
Byn omges av ett mjukt böljande odlingsland-

skap med inslag av serpentinvägar, stengärdesgårdar, 
trädridåer och åkerholmar som successivt övergår till 
kuperade skogsområden upp på Nävlingeåsen i syd-
väst. 
Direkt söder om kyrkogården ligger Ignabergas 

församlingshem samt en stor asfalterad plan med 
parkeringsplatser.  
Norr om kyrkogården ligger en öppen obrukad 

gräsplan som används som parkering, samt en äldre 
väg som leder ner mot byn och den nya kyrkogår-
den.  
Knappt 1 km från kyrkogården mot sydväst lig-

ger Tykarpsgrottan, som är en av flera undergjor-
diska gruvor i området. Grottan är en populär turist-
attraktion som lockar besökare från hela världen. 
Intill grottan ligger en campingplats som syns tydligt 
från kyrkogården.  
  

Överblick mot sydväst från den gamla kyrkogården.     
 

Ignabergas församlingshem söder om kyrkogården.     
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Kyrkogårdens yttre begränsningar  
Kyrkogårdens yttre begränsning utgörs av en kall-
murad stenmur. Muren fyller en funktion både som 
en barriär och som stödmur för att skapa en terrass 
med plan mark närmast kyrkan.   
I östlig riktning är muren uppbyggd i en skalmur-

steknik och saknar avtäckning. Murens sidor är kall-
murade av större stenar och utrymmet däremellan är 
fyllt med mindre stenar. I resterande väderstreck är 
muren till synes enkelmurad med stenar som lagts 
ovanpå varandra som avtäcks av flata stenblock. 
Stenmaterialet i muren består huvudsakligen av 

stora, kantiga eller flata block. Flera av stenarna bär 
spår efter sprängning och kilning, i form av borrhål 
och kilningsskåror. På flera håll i den omgärdande 
muren har man återanvänt äldre borttagna gravvår-
dar och hällar som byggnadsmaterial till kallmuren.  
Höjden på stödmuren varierar. Som högst är mu-

ren i sydvästlig riktning, där den når en uppskattad 
höjd på ca 3 m. Norr om kyrkan är muren som lägst, 
där uppnår muren en höjd på knappt 1 m. 
Kyrkogården omgärdas av en trädkrans mot 

norr, öster och väster. Träden står utanför kyrkogår-
dens mur.  
  

Stödmur mot väster med hästkastanjer utanför muren.      
 

Stödmur mot sydväst.  

Muren mot norr är uppbyggd i 
en skaldjursteknik och saknar 
avtäckande stenblock.  

Delad äldre gravhäll tjänar som 
avtäckning på murens norra del.       
 

Borrningshål.       
 

Kilningsskåra. 

Delad äldre gravvård i muren.  
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Grindar och ingångar 
Kyrkogården har tre entréer, varav två är försedda 
med grind. Huvudingången sydöst om kyrkan är 
försedd med en dubbelgrind i svartmålat järn. Grin-
den har spjutformade spjälor och en två bårder 
längst ner. En med ett ovalt, kedjeformat mönster 
samt en med kryssdekor. Grindarna sitter fast på 
grindpollare huggna i granit som kröns av två deko-
rativa järnklot.  
Norr om kyrkan finns en entré med en enkel-

grind, denna med samma utformning som huvud-
grinden. Från enkelgrinden ned mot byn leder en 
ålderdomlig väg med ett stengärde på ena sidan. I 
slutet av vägen återfinns ett trappsteg. 
Väster om kyrkan finns en entré som saknar 

grind. Dock återfinns det två granitpollare med py-
ramidformad topp på ömse sidor av ingången där 
det sannolikt har suttit en dubbelgrind.    

Gångar och strukturer 
Generellt dominerar öppna gräsytor på den gamla 
kyrkogården i Ignaberga. Ett litet antal gravplatser 
omgärdas av buxbom eller järnstaket och det finns 
få gruslagda gångstråk.  
Från parkeringen upp till kyrkogårdens huvuden-

tré löper det en gruslagd, terrasserad trappuppgång 
med ett järnräcke på höger sida. På sluttningen öster 
om trappuppgången syns stenlagda terrasser. Raka 
grusbelagda gångstråk leder från huvudentrén upp 
till kyrkans vapenhus och vidare till entrén norr om 
kyrkan.  
Minneslunden öster om kyrkan består av ett 

mindre stenlagt område som avgränsas av olika 
häckväxter och buskar.  
  

Terrasserad trappuppgång upp mot huvudentrén.  Entré med enkelgrind mot norr. Entré utan grind och trappa mot norr.    

Huvudentré med dubbelgrind och granitpollare.     
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Belysning och servicestationer 
Kyrkogården är väl upplyst av lampor på svartmå-
lade stolpar med runda lykthus.  
En mindre servicestation finns intill minneslun-

den öster om kyrkan. Med tillgång till plastvaser.  

Parkeringsplatser och tillgänglighet 
Söder om kyrkogården finns en stor asfalterad plan 
med flera parkeringsplatser. Rörelsehindrade hänvi-
sas genom en skylt till den västra och norra entrén 
som saknar trappa. Norr om kyrkogården finns en 
öppen gräsyta som kan användas som parkerings-
plats för rörelsehindrade besökare.  
 
Information och komfort 
En informationstavla står placerad intill trappan som 
leder upp till kyrkan. På skylten hänvisas besökare till 
toaletten som finns på vid den nya kyrkan och kyr-
kogården. 
Bänkar med underreden av grönt- eller svartmå-

lat smide och sitt- och ryggplankor av trä finns spo-
radiskt utplacerade på kyrkogården. I minneslunden 
finns en fast stenbänk. 

Byggnader och övriga föremål  
På den sydöstra sluttningen ned mot byn står en 
ekonomibyggnad halvt inbyggd i slänten. Byggnaden 
har en naturstenssockel, röd tegelfasad, rödmålade 
trägavlar och ett sadeltak belagt med svarta taktegel-
pannor. Bygganden används som förråd.   
Direkt till vänster om huvudentréen finns en del-

vis gräsbeväxt stengrund som är en möjlig rest från 
en fristående klockstapel.  
Utanför ingången till kyrkans vapenhus står en 

ålderdomlig kollektbössa i tjärat trä och järn.  
 

  

Kollektbössa.     Ekonomibyggnad och terrasserad sluttning.     

Stengrund sydöst om kyrkan.     Bänk och gravhällar på kyrkogården.      



 

Ignaberga gamla kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 23 

Träd  
Trädbeståndet omfattar 22 träd varav 17 ingår i träd-
kransen som finns utmed tre av kyrkogårdens fyra 
sidor. På västra och norra sidan växer träden utanför 
kyrkogårdens mur, och på östra sidan växer träden 
delvis innanför och delvis utanför muren.  
Trädkransen består av flera olika trädslag såsom 
hästkastanj, lönn, ask och lind.  
Söder om kyrkan återfinns en nyplanterad rönn 

samt en solitär björk som växer på uppe på sten-
grunden.  
Norr om kyrkan intill minneslunden växer två 

solitära lönnar.  
En vidkronig solitär lind växer på sluttningen in-

till trappan sydöst om kyrkogården.  
Alla träd på kyrkogården omfattas av kulturmiljö-

lagen. Trädkransen, kan dessutom omfattas av det 
generella biotopskyddet i miljöbalken, då de klassas 
som alléer av minst 5 träd på rad utmed en väg eller i 
ett övrigt öppet landskap. Kontakta Länsstyrelsen i 
god tid före eventuella trädåtgärder. 
 

Häckar  
Minneslunden öster om kyrkan avgränsas av olika 
häckväxter och buskar. Bland annat aronia som ger 
svarta ätbara bär.  Men det förekommer även solitära 
prydnadsbuskar norr och öster om kyrkan. Intill 
kyrkogårdens mur mot nordväst finns ett större 
buskage av syren.  
Direkt nordöst om kyrkans absid växer en stor 

formklippt buxbom. Två gravplatser omgärdas av 
formklippt buxbom, båda saknar gravvård.  
 
  

Väster om kyrkogården står en ask och fyra hästkastanjer utanför kyrkogårdsmuren.      

Stamhål med mulmansamling.      Formklippt stor buxbom.      Lönn med rik lavpåväxt och stamhål.      
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Planteringar  
Det finns få planteringar på den gamla kyrkogården i 
Ignaberga. En allmän plantering finns i anslutning 
till minnesplatsen på minneslunden. Utöver det fö-
rekommer det mindre planteringsytor på ett mindre 
antal gravplatser och i krukor intill kyrkans vapen-
hus.   
 

Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Flera av träden på kyrkogården är gamla och har 
gren- och stamihåligheter. I hålen samlas det ett 
organiskt material som bryts ner av en lång rad in-
sekter. Den kompostliknande massan kallas mulm, 
vilket är en bristvara i landskapet då få gamla träd 
tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter som 
till exempel grov stam och ihåligheter hinner utveck-
las. På trädens stammar lever många olika svampar, 
mossor och lavar som bland annat gullkrös, rosett-
brosklav, gråblå mjöllav, slånlav, cypressfläta och den 
rödlistade arten grynig dagglav (NT). Vid basen på 
en lind i trädkransen norr om kyrkan påträffades 
fjällig tofsskivling, en vednedbrytande svamp som 
ger upphov till en så kallad vitröta. Kyrkogårdens 
gräsmatta är måttligt näringspåverkad och har inslag 
av allmänna örter som gråfibbla, vitklöver, svart-
kämpar och tusensköna. Filtlav breder ut sig på 
gräsmattan söder om kyrkan. I samma område åter-
fanns flera exemplar av vit topphattmurkla. 
Kyrkogårdens murar och gravstenar blir ofta 

växtplatser för en rad mossor och lavar, som till ex-
empel svart kantlav, murlav, blocklav och murtuss. 
Här trivs även sedumväxter såsom kaukasiskt fetblad 
och gul fetknopp.  

Djurliv 
Kyrkogårdens mur, träd, buskar, planteringar och 
gräsmattor skapar tillsammans en variationsrik miljö 
som ger livsutrymme för många organismer. Träd-
beståndet är den del på kyrkogården som har störst 
betydelse för djurlivet. Äldre och ihåliga träd är vik-
tiga för fladdermöss som viloplatser under somma-
ren. Det är högst troligt att fladdermöss finns i an-
slutning till gamla kyrkan i Ignaberga, då de ofta dras 
till kulturbyggnader där de ofta ses övervintra. Det 
krävs extra hänsyn där det finns eller kan förväntas 
finnas fladdermöss, särskilt när det gäller föränd-
ringar i trädbeståndet. 
I kyrkogårdens kallmurade fältstensmur finns 

gott om skrymslen som kan ge skydd mot rovdjur 
och en värmereservoar som är en utmärkt livsmiljö 
för växelvarma djur och insekter.   
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 
besöket under tidig höst noterades ringduva, sä-
desärla och koltrast på kyrkogården. Även under 
årets kalla månader används kyrkogården av traktens 
övervintrande fåglar för födosök, vila och skydd. 
Inga däggdjur observerades vid besöken, dock 

återfanns rävspillning som tyder på att en eller flera 
rävar rör sig på kyrkogården och dess närområde. 
Andra tänkbara däggdjur som kan förekomma på 
kyrkogården är igelkott, kanin och mindre gnagare.   
Bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar 

besöker kyrkogårdens gravplatser med rikt blom-
mande växter som innehåller nektar och pollen, fli-
tigt under vår- och sommarhalvåret.  
  

Gelésvampen gullkrös.       

Död ved och stamhåligheter hyser mängder av liv.       
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Fjällig tofsskivling vid trädbasen av en lind intill kyrkogårdens mur.  

Vit topphattmurkla i gruset. Filtlav i gräset. Rosettbrosklav och gråblå mjöllav på en lönn.  

Svart kantlav på muren.  
Sedumväxter, mossor och lavar breder ut sig på kyr-
kogårdens mur.    
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Kvartersbeskrivning 

 
Kvarter 1 
Kvarter 1 utgörs av ett litet rektangulärt gräslagt 
område, nordöst om kyrkan som saknar tydliga 
avgränsningar. Det finns inga gångar eller struk-
turer inom kvarteret.  

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter 1 saknar omgärdning och har 
ytskikt av gräs. En av gravplatserna har en mindre 
planteringsyta i direkt anslutning till gravvården med 
en infattningsram av sten och med beläggning av 
sjösten. Den andra gravplatsen saknar en plante-
ringsyta och har istället en stenplatta i direkt anslut-
ning till gravvården, där krukor och dekorationer 
kan placeras.  

Gravvårdar 
I kvarter 1 återfanns vid inventeringstillfället endast 
två använda gravplatser, med gravvårdar. Gravvår-
darna är sentida, resta under 2000-talet och utgörs av 
breda, låga livstenar huggna i svart diabas eller röd 
granit med osymmetrisk dekor, något som är typiskt 
för slutet av 1900-talet och början på 2000-talet.  
Gravvårdarnas inskriptioner innehåller således 

bara information om den gravlagdes fullständiga 
namn samt födelse- och dödsårtal/datum. Inga yr-
kestitlar, gårds- eller bytillhörigheter går att avläsa.  
 
Minneslunden 
En minneslund är ett gemensamt gravsättningsom-
råde, utan gravrätt som är helt anonymt.  

Minneslunden på Ignabergas gamla kyrkogård ut-
görs av ett kvadratiskt område, direkt norr om kyr-
kan som omgärdas av häck med ett rest kors i mitten 
och en solitär lönn. Själva minnesplatsen består av 
ett mindre stenlagt område, belagt med bysten som 
avgränsas av olika häckväxter och buskar. Här åter-
finns en ljushållare, en bänk samt en sten med vashå-
lare och inskriptionerna ”Stilla ock mitt stoft må göm-
mas. I den tysta jordens famn. Må det rum av värden 
glömma. Där jag vilar utan namn”.  
Arkitekt Torsten Leon Nilsson har gjort ritning-

en till minneslunden.  

Öppen gräsyta väster om kyrkan.  
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Kvarter 2 
Kvarter 2 utgörs av ett stort sammanhängande gräs-
område söder om kyrkan med glest utspridda grav-
platser- och gravvårdar. Samt ett långsamt område 
öster om minnesplatsen, nordöst om kyrkan. Inom 
kvarteret återfinns en gruslagd gång och en sten-
grund från en klockstapel tillsammans med ett antal 
gravplatser i varierande storlek och utformning.  
 

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna i kvarter 2 har ytskikt 
av gräs men det förekommer även ytskikt av singel. 
Två av gravplatserna omgärdas av formklippt bux-
bom, två av stenram och en av järnstaket.   
De två gravplatserna som omgärdas av buxbom 
saknar helt gravvård.  

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter 2 varierar i ålder, material och 
utformning. Majoriteten av gravvårdarna saknar 
inskriptioner eller har på grund av vittring oläsliga 
inskriptioner. De gravvårdar som har läsliga inskript-
ioner härrör från 1800-talets andra hälft. Infällda 
detaljer av biskviporslin och marmor förekommer 
på ett litet antal vårdar.  
Anonyma små, ovala gravkar gjutna i järn domi-

nerar tillsammans med liggande gravhällar och ett 
mindre antal resta stenar i huggen granit.  
Inskriptionernas innehåll och utformning varie-

rar. På de äldre gravvårdarna är titlar och gårds- och 
bynamn vanligt förekommande. 
Bland de gravlagda återfinns manliga yrkestitlar 

såsom åbo, skräddare, hemmansägare och rusthållare till-

sammans med familjeanknutna titlar såsom hustrun, 
sonen, dottern och sonsonen. En av de mer utstickande 
kvinnliga titlarna inom är Fahniunkerskan. 
Bynamn förekommer på ett fåtal gravvårdar. 

Bland dessa kan Gulastorp, Hästveda, Attarp, Brödåkra 
och Ignaberga nämnas.  
 

Kvarter 2 från sydöst.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska mil-
jöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 
landskap, växter, djurliv, personhistorik, konsthant-
verk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen 
tar fasta på dessa delar. 

Kulturhistoriska värden 
Ignaberga gamla kyrka och kyrkogård är centralt 
belägen i Ignaberga by och har kontinuitet på platsen 
sedan 1100-talet. Utvecklingen på Ignabergas gamla 
kyrkogård skiljer sig gentemot andra landsortskyr-
kogårdar. Detta eftersom att den gamla kyrkan läm-
nades till sitt förfall efter invigningen av den nya 
kyrkan och kyrkogården 1887. Kyrkan och kyrko-
gården restaurerades och återinvigdes 1928. Idag 
används kyrkogården som en aktiv begravningsplats 
igen. Att den gamla kyrkan och kyrkogården finns 
kvar idag med en gammal väg som leder från byn 
upp till kyrkogården och spår av gamla arkitektur-
stilar och begravningstraditioner är ett kyrkogårdshisto-
riskt värde.  
Majoriteten av gravvårdarna på kyrkogården har 

ett åldervärde då de uppfördes mellan 1850-1890. 
Det förekommer även flera liggande gravhällar med 
oläsliga inskriptioner, som med all sannolikhet är 
äldre än 1850. Dessa tillskrivs ett starkt åldersvärde. 
Gravvårdar med ett starkt åldervärde förekommer 
relativt sällan på kyrkogårdar. Äldre resta och lig-
gande gravvårdar tas med tiden bort och ersätts med 
yngre vårdar. På den gamla kyrkogården i Ignaberga 
har man inte behövt återanvända gravplatserna vilket 
har medfört att många finns kvar än idag. Trots det 
att gravplatserna inte har behövt återanvändas har 

gravvårdar tagits bort, och i vissa fall återanvänts 
som byggnadsmaterial i den omgärdande muren.  
Kyrkogården rymmer samhälls- och socialhistoriska 

värden. Inskriptioner i form av yrkestitlar på gravvår-
darna berättar om vilka näringar som har präglat 
bygden under skilda perioder. 
Flera av gravvårdarna på Ignabergas gamla kyr-

kogård är resta över enbart kvinnor, vilket är en rela-
tivt sällsynt företeelse. Vanligtvis vilar gravlagda 
kvinnor tillsammans med män, och beskrivs då i 
relation till mannen med en familjeanknuten titel på 

gravvården.  Kvinnan står då oftast underst, trots de 
fall där kvinnan avlidit före mannen.  
På kyrkogården återfinns ett större antal små, 

ovala gravkar i järn. Gravanordningar av den här 
typen i så pass stor omfattning är ovanligt. De bidrar 
till ett miljöskapande värde som är specifikt för Igna-
bergas gamla kyrkogård. Majoriteten av gravkaren är 
anonyma och saknar inskriptioner. En av dem bär 
inskriptioner som tyder på att det är en barngrav. Vi 
vet inte säkert, men vi kan anta att gravkaren har ett 
symboliskt värde som barngravar.  

Små, ovala, anonyma gravkar förekommer i stor omfattning och är karaktäristiskt för Ignaberga kyrkogård.   
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Biologiska värden 
Ignaberga by ligger i gränslandet mellan odlingsland-
skapet på slätten mellan Kristianstad och Hässle-
holm och den skogsbeklädda Nävlingeåsen i väst. 
Kyrkogården med kyrkan, den omgivande mu-

ren, buskage och trädkransen med gamla ihåliga träd 
utgör viktiga livsmiljöer för en rad olika organismer. 
Blommorna på gravplatser och i rabatter lockar till 
sig pollinerande insekter. Däggdjur och många fågel-
arter söker föda, skydd eller vila i kyrkogårdens mur, 
träd, buskar, häckar och planteringar. Kyrkogårdens 
mur innehåller gott om frostfria skrymslen som kan 
ge skydd mot rovdjur och värmereservoar som är en 
utmärkt livsmiljö för växelvarma djur och insekter. 
Det pågår ett ständigt utbyte av arter mellan kyr-

kogården och dess omgivningar. Trots att en stor del 
av de angränsande markerna är uppodlade är närhet-

en till andra biologiskt intressanta områden god. I 
det närliggande odlingslandskapet finns det flera 
åkerholmar, skogsdungar, stengärden, mindre vägar 
och trädbeklädda åsar som hyser arter som kan ha 
en anknytning till kyrkogården.  
Tykarpsgrottan ligger strax söder om kyrkogår-

den och är ett område av riksintresse för naturvård. 
Detta eftersom att ett flertal fladdermössarter har 
observerats övervintra i grottorna. På sommarhalv-
året besöker sannolikt flera av fladdermössen kyrko-
gården i jakten på föda och dagsvila i trädens hålig-
heter. I Artportalen finns det registrerade observat-
ioner av bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och 
brunlångöra på kyrkogården. Samtliga arter av flad-
dermöss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta 
och upptagna i Artskyddsförordningen. Det krävs 
extra hänsyn där det finns fladdermöss, särskilt när 
det gäller förändringar i trädbeståndet. 1 km nord-

väst om kyrkogården ligger Gulastrops naturreser-
vat, ett område som främst är skyddat för sina biolo-
giska värden med kalkgynnade ängs-och betesmarks 
växter. 4 km sydväst om kyrkogården ligger Gö-
ingeåsen naturreservatet som är ett geologiskt intres-
sant område med ädellövskog och mycket död ved. 
Genom naturreservatet går en etapp av Skåneleden 
som är av stor betydelse för friluftslivet kring Finja-
sjön. 9 av träden på kyrkogården är registrerade som 
friska med ett skyddsvärde som hålträd eller som 
övrigt skyddsvärt träd i Trädportalen, som är en 
samlingsplats för uppgifter om särskilt skyddsvärda 
träd. Ett av träden i trädkransen är en ask. Asken 
klassas som starkt hotad (EN) i rödlistan, eftersom 
att den är kraftigt drabbad av den vindspridda asks-
kottsjukan. Asken på Ignaberga gamla kyrkogård är i 
gott skick och viktig för den biologiska mångfalden 
på kyrkogården och i dess närområde. 

Muren är en biologiskt värdefull tillgång på kyrkogården.  En kaja observerades bygga bo i en stamhålighet på en av hästkastanjerna i trädkransen.  
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Kulturreliktväxter 
Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 
människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats 
extra. Det rör sig om arter som vi en gång har odlat och använt till 
husbehov.  
 
En del av dessa följeslagare blir vi aldrig av med som exempelvis 
kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 
kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda finns ofta på 
kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper stor 
risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag eller 
efter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, humle, 
murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter att hålla 
utkik efter. De kan vara svåra att upptäcka. Rådet är att tänka en 
extra gång om du ser en växt som inte liknar någon annan och att 
fråga någon som kan känna till den.  
 
Kontakta gärna Nordiskt Genresurscenter vid SLU i Alnarp, som är 
en institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, hus-
djur och skog. De kan hjälpa till!  
 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Vårdkrav  

Riktlinjer för vård och underhåll  
Genom kartbilden till höger anges riktlinjerna för 
vård och underhåll av den nya kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden. 
 
Obs! 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 
växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-
häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 
åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 
Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 
ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-
sökan i dessa fall.  
  

 
Områden med stor betydelse för 
kyrkogårdens karaktär 

I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör:   

• Minneslunden bevaras vad gäller storlek 
och yttre omgärdning.  

• Gravvårdarna bevaras, i första hand på 
plats. 

 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser  
Dessa redovisas i bilaga 1.  

• Gravvårdarna ska stå kvar på gravplatserna 
så långt det är möjligt och dess livslängd 
förlängas om det går genom kvalificerad 
konservering och rengöring. Vid skötsel av 
gravplatserna hänvisas till denna vårdplans 

bilaga eller till kvalificerad yrkeskunnig för 
mer avancerade åtgärder.   

• Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras 
som normalt underhåll är tillståndspliktigt 
liksom flyttning eller borttagning av kultur-
historiskt värdefulla gravvårdar. 

• Märk gärna ut kulturhistoriskt intressanta 
gravplatser och vårdar som Kulturgravar.  

 
Områden eller element med höga 
kulturhistoriska värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande. På Ignaberga gamla 
kyrkogård gäller främst området sydväst och nordöst 
om kyrkan som bevarar en ålderdomlig struktur i 
gravplatser, gravvårdar och växtlighet. I dessa områ-
den ska: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek, yt-
skikt och omgärdning.   

• Kyrkogårdens huvudgångar, häckar och 
yttre begränsningar bevaras.   

• Gravvårdarna bevaras, i första hand på 
plats. Gravvårdar kan också användas som 
huvudsten vid ny gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befint-
liga förutsättningarna. 

• Kyrkogårdsmuren bevaras och underhållas 
vid behov. Lägg tillbaka stenar som kryper 
ur eller kommit ur läge, innan det blir en 
stor skada. Ryck försiktigt bort kraftigväx-
ande gräs och lövuppslag i muren regelbun-
det. Låt mossa och sedumväxter vara kvar. 
OBS! Lägg aldrig organiskt material som 

t.ex. röjningsavfall uppe på muren, då detta 
på sikt kan skada muren.  
 

Växtlighet 
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och få stå kvar på gravplatserna även se-
dan de har återlämnats. Äldre eller unika växter 
samt växter med biologiska kvaliter kan finnas 
på samtliga delar av kyrkogården. Vid behov 
kan de behöva flyttas och föryngras på annan 
plats på kyrkogården.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  
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Trädvård 
 I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
-Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och åtgär-
der som särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete 
med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

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

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

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

 
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 kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen inne i murar bör renovering av 
kallmurar ske under juni till augusti. Man bör 
dock vara observant på eventuella häckande fåg-
lar i murarna under denna tid. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd och häckar 

endast utföras under september till och med no-
vember månad.  

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

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

Yttre begränsningar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens mur. 
Kontinuerligt underhåll, läs mer under vårdkrav 
kombinerat med en årlig besiktning av muren re-
kommenderas, detta för att upptäcka eventuella 
skador på ett tidigt stadium.  

Grindar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens grindar. 
Årlig översyn av järngrindar och grindstolpar är att 
rekommendera. Rostskyddsbehandling och om-
målning görs vid behov. Det är viktigt att grindarna 
är enkla att öppna för att upprätthålla kyrkogårdens 
tillgänglighet.  
 

Vägar och gångar 
• Jämna ut singelgångarna för att öka tillgäng-

lighetsbehoven. Gångarna ska ha en jämn 
yta med god packning. 

• Nytt grus bör vara likt de befintliga. 
 

Gravplatser 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens gravplat-
ser.  

• Flera av de återlämnade gravplatserna är 
planterade med gräs, detta för att underlätta 
skötseln. En kulturhistorisk konsekvensana-
lys bör alltid föregå framtida förändringar 
likt dessa. Eventuella åtgärder kräver läns-
styrelsens tillstånd.  

Gravvårdar 
• Det finns flera instabila gravvårdar. Stabili-

teten på gravvårdarna bör kontrolleras en-
ligt standardiserade anvisningar från Cen-
trala Gravvårdskommittén. Församlingen 
kan bugetera för att dubba om ett rimligt 
antal gravvårdar per år.   

 

Byggnader 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens byggna-
der. Underhåll bör ske kontinuerligt för att upprätt-
hålla en god teknisk standard. 
 

Planteringar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens plante-
ringar. Avsnittet Förslag på växter kan användas som 
inspiration till att införa nya planteringar.  

Träd 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens träd. Läs 
generella riktlinjer under vårdkrav.  

Växtlighet 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens växtlig-
het. 

• Tillämpa gärna ängsskötsel på delar av den 
kyrkogården. Mycket tid och arbete kan 
sparas om gräset lämnas att växa fritt fram 
till slutet av sommaren. Därefter klipps eller 
slås ytan en gång, helst med klippande eller 
skärande redskap. Det avslagna gräset sam-
las upp efter någon dag och läggs i kom-
posten. För att göra det hela prydligare kan 
man klippa några gångar i det högväxta grä-
set på strategiska platser under säsongen. 
Att låta gräs och vilda örter få chans att 
blomma och sätta frö gynnar en stor mång-
fald av arter. På sikt blir marken magrare 
och det kan dyka upp äldre ängs- och be-
tesmarksväxter som inte setts till på länge. 
Sätt då gärna upp information där ni berät-
tar om åtgärden för besökare och försam-
lingsmedlemmarna så skapas en bättre för-
ståelse för den bakomliggande tanken och 
resultatet. 

Djurliv 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov som kan påverka kyrkogårdens 
djurliv. Läs generella riktlinjer under vårdkrav. 
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 
sådana som blommar länge eller är vintergröna. 
Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 
på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 
kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-
hätte’. På äldre vykort från 1960- och 1970-talen 
över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 
röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 
rosor försvunnit på senare år.  
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula.. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-
ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorternaoch ’Inge-
borg från Nybro’ är från 1930-talet och är Grönt 
kulturarv®-perenner. 
 
Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 
 
Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-
hang. Finns på kyrkogården och är användbar som 
ett mindre träd.. 
 
Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 
traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 
marktäckare.  
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 
kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-
arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 
även med vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-
ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 
 
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 
passar därför bra.  
 
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 
sorter  
 
Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 
Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 
 
Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 
murgrönekullar.. 
 
Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-
teuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-
gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 
’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 
Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 
uppkommit genom spontan hybridisering mellan 
Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. I 
handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 
gallica ’Splendens’. ’Frankfurt’ är en tålig ros som kan 
klara magra jordar och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 
är en tehybrid från 1909 och floribundarosen ’Else 
Poulsen’ från 1924.  
Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 

som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 
Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen 
och har funnits sedan 1911. Den är remonterande 
med halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i 
stora klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på 
utsatta och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en 
klasblommande orangeröd polyantharos från 1937 
och är en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar 
från midsommar till långt in på hösten. 
 
Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 
vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 
’Alba’ med vita blommor.  
 
Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 
 
  

Perennsorter som lanseras under varumärket 
Grönt kulturarv® har funnits i odling i Sverige 
sedan före 1940. De har lång odlingstradition, 
intressant kulturhistoria och bra odlingsegen-
skaper. Sorterna har samlats in inom Perenn-
uppropet som var  en landsomfattande inven-
tering av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet stod 
Programmet för odlad mångfald, POM. Pe-
rennsorterna som säljs under varumärket 
Grönt kulturarv® är utvalda att bevaras i den 
svenska genbanken för vegetativt förökade 
växter. Sorterna finns att köpa i handelsträd-
gårdar 
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Målsättning och utveckling 
Kyrkogårdsförvaltningens egna planer och text.  
Hässleholms församling har formulerat följande 
punkter för sitt målsättnings- och utvecklingsarbete 
på samtliga sina kyrkogårdar.  
 

• Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka 
kyrkogården som kulturmiljö? 
Vi vill försöka i så stor utsträckning som 
möjligt att bevara kulturhistoriska anord-
ningar på begravningsplatsen. Vi kommer 
också att arbeta för att bevara men samti-
digt utveckla det gröna på begravningsplat-
sen 

 
• Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka 

kyrkogårdens växt- och djurliv?  
Vi arbetar aktivt med att ersätta utgånget 
växtmaterial. Vi har ambitionen att sätta 
upp fler fågelholkar för att gynna fågellivet. 
Vi har också en ambition att diversifiera 
växtslagen lite mer än idag. Det blir sårbart 
vid eventuella sjukdomsutbrott när det är 
stora mängder av samma växtslag 

 
• Finns det enkelt avhjälpta hinder som 

kan förbättra tillgängligheten till kyrko-
gården? (se boverkets hemsida för mer 
information) 
Vi planerar att sätta upp skyltar med hän-
visning till bland annat toalett, askgravplat-
ser, askgravlund och minneslund. Vi har 
även som mål att kontinuerligt se över 
gångar på kyrkogården för att dessa ska vara 

möjliga att ta sig fram på även med rullstol 
och rullator.  

 
• Hur tillgodoses behovet av begravning-

ar för andra religioner? 
På Norra begravningsplatsen i Stoby finns 
enskilda kvarter för muslimska trosbekän-
nare. Där finns även en del av ett kvarter för 
yazidiska trosbekännare.  

 
• Hur ser tillgången på gravplatser ut 

(kistgravar/askgravar) under de närm-
aste tio åren? Finns behov av att utöka 
kyrkogården eller anlägga nya gravplat-
ser? 
Vi bedömer att tillgången på gravmark i 
församlingen är god både vad gäller kistgra-
var och askgravar. Vi har för avsikt att på så 
många kyrkogårdar som möjligt kunna er-
bjuda askgravplatser och/eller askgravlun-
dar. 
 

• Problem/åtgärdsbehov 
En del av gångarna på kyrkogårdarna är 
lösa och svåra att ta sig fram på om man har 
svårt att gå eller med rullstol eller rollator. 
Detta är en stor utmaning att på sikt för-
ändra. 
 

• Önskemål om förändringar/utveckling 
Vår önskan är att vid kommande nödvän-
diga utbyten av växtmaterial om möjligt di-
versifiera och inte ha för mycket monokul-
turer. 
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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. 
 
  Rödlistans kategorier: 
 
CR  Akut hotad (Critically endangered) 
 
EN  Starkt hotad (Endangered) 
 
VU  Sårbar (Vulnerable) 
 
NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning på s.47): 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Kv 2, 7 Tredelad granitvård med bruten 
topp.  

Hustrun 
Anna Bondesson 
*24/6 1843 
† 31/5 1885 
 
Sonen 
Johan Sigfrid 
*3/8 1874 
†23/7 1877 
 

Gravplatsen omgärdas av en stenram 
och har ytskikt av singel. 
 
Två anonyma gravkar framför vården 
med planteringsyta i.  

Gravvården är uppförd under 1800-talets andra 
hälft, vilket ger den ett åldervärde. Gravvården 
är rest över en kvinna och henne son som dog i 
tidig ålder, vilket är ett social- och samhällshi-
storiskt värde. 

Kv 2, 16 Kalkstensgravvård med infälld 
inskriptionsplatta i marmor som 
kröns av ett kors i marmor. Ned-
sänkt text. Infälld biskviporslins-
medaljong.  
 

Minne af flickan 
Hanna Larsdotter 
Född i Attarp D. 19 okt 1856 
Död Derstädes D. 18 aug 1859 
Du tunga sömn du långa natt 
Min Jesus malet för dig satt 
När livets morgon flammar som han jag 
träda skall med fröjd utur min kammare 

Gravplatsen saknar omgärdning och har 
ytskikt av gräs.  
 
Anonymt gravkar på samma gravplats.  

Gravvården är uppförd på 1850-talet vilket ger 
den ett starkt åldersvärde. Vården är utförd i 
blandade material med marmor och biskvipors-
linsdetaljer vilket är ett konst- och hantverks-
historiskt värde. Gravvårdens inskriptioner 
tillskriver vården ett social- och samhällshi-
storiskt värde eftersom att den är rest över en 
flicka som dog i tidig ålder. Flickans födelse- 
och dödsort nämns i inskriptionerna vilket är ett 
lokalhistoriskt värde.  

Kv 2, 12 Liten granitvård Otydliga inskriptioner Gravplatsen saknar omgärdning och har 
ytskikt av gräs.  
 

Gravvården är troligtvis rest före 1850, vilket 
ger den ett starkt åldersvärde. 

Kv 2, 26 Tredelad granitvård i en nygotisk 
spetsbågestil. 

F.d. Hemmansägaren Lars Håkansson 
I Brödåkra  
* 18/12 1806 
† 19/2 1884 
Hustrun Bengta 
*7/9 1822 †20/9 1910 

Gravplatsen saknar omgärdning och har 
ytskikt av gräs. 

Gravvård rest under 1800-talets andra hälft, 
vilket ger den ett åldersvärde. Titeln hemman-
sägare beskriver de gravlagdes sociala ställning i 
samhället, vilket är ett social- och samhällshi-
storiskt värde. Bytillhörighet nämns i inskript-
ionerna, vilket är ett lokalhistoriskt värde.  
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Dottern Elna 
*11/3 1857 †4/3 1944 

Kv 2, 17 Marmorvård med aktrotier och 
inhuggen dekor på en gnejssockel. 
Nedsänkt text. Har sannolikt 
krönts av ett kors. 

Minne af Ingar Larsson 
Född i Attarp 17/12 1809 
Död i Ignaberga 24/4 1881 

Gravplatsen saknar omgärdning och har 
ytskikt av gräs.  
 
Anonymt gravkar på samma gravplats. 

Gravvården är uppförd under 1800-talets andra 
hälft, vilket ger den ett åldervärde. Gravvårdar 
som är resta över enbart en kvinna är ett social- 
och samhällshistoriskt värde. Den gravlagda 
kvinnans födelse- och dödsort nämns i inskript-
ionerna vilket är ett lokalhistoriskt värde. 
Gravvården är utförd med en hög hantverks-
skicklighet i marmor, vilket tillskriver den ett 
konst- och hantverkshistoriskt värde. 

Kv 2, 22 Ovalt gravkar i järn. 1976 Erica 1979 Gravplatsen saknar omgärdning och har 
ytskikt av gräs. 

Gravkar som gravanordning restes vanligtvis 
över barn som avlidit i tidig ålder, och har av 
den anledningen ett social- och samhällshisto-
riskt värde. 

Kv 2, 30 Liggande kalkstenshäll med ned-
sänkt text. 

Fahniunkerskan Eldh 
Född Henriette Mekblom  
Dog den 5 maj 1836 
 
? 

Gravplatsen saknar omgärdning och har 
ytskikt av gräs. 

Gravvård rest före 1800-talets mitt, stark ål-
dersvärde. Ovanlig titel, rest över en kvinna. 
Ett social- och samhällshistoriskt värde.  

 
  



 

 

 

  

Kv 2, 7  Kv 2, 16  Kv 2, 12  

Kv 2, 17  Kv 2, 30  Kv 2, 26 Kv 2, 22  
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Ignabergas gamla kyrkogård med kulturhistoriskt 
värdefulla gravplatser- och vårdar utmarkerade. 
Originalkarta: Hässleholms församling.  



 

Ignaberga gamla kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 47 

Regionmuseets E-rapportserie 2018 
Kulturmiljö 

 
1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 

 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation 
FU- arkeologisk förundersökning 
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 


