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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Ignaberga nya kyrko-
gård är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Hässleholms för-
samling. Fältarbetet utfördes under hösten 2017 och 
tidig vår 2018 med påföljande rapportskrivning våren 
2018. Inventering samt rapportskrivning har utförts 
av antikvarie Rebecca Olsson. Kyrkogården skyddas 
enligt KML 4 kap. Vård- och underhållplanen har 
utformats i enlighet med Kulturmiljölagen och de 
föreskrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande 
direktiv från Lund stift och Länsstyrelsen 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 för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras. 
 

 
  

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Ignaberga nya kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Ignaberga 5:9 
Socken  Ignaberga socken 
Kommun  Hässleholms kommun 
Fastighetsförvaltare Hässleholms församling 
Areal  11 418 m² 
 
Ignaberga kyrkogård består av en äldre och en yngre kyrkogård som ligger avskilt från 
varandra. På Ignabergas nya kyrkogård finns totalt 350 kistgravplatser.  
 

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 nya 
kyrkogård. I detta område har byggnader, gångsy-
stem, 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. Den nya kyrkan är inte längre i bruk. 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 Hässleholm samhälle, Igna-
berga 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 inte inom ett fornlämningsom-
råde.  
 
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 
(11§). 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 (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på 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  
Befolkningsökningen under 1800-talet blev ett av 
flera incitament till att uppföra en ny, större kyrko-
byggnad i Ignaberga socken.  
I samband med nybyggandet av kyrkor under 

1800-talet revs ofta de gamla medeltida kyrkorna 
och de nya kyrkorna förlades på samma plats. Men 
så var inte fallet i Ignaberga. Den gamla kyrkogården 
ansågs vara för liten och det beslutades att den nya 
kyrkan skulle uppföras på en ny, större och bättre 
plats norr om den gamla kyrkan och kyrkogården. 
Ritningarna på den nya kyrkobyggnaden utfördes 

av arkitekt C. O. Möller 1884. Ritningarna visar en 
kyrka i nygotisk stil uppförd i handslaget gult tegel. 
Mellan 1884 och 1887 uppfördes den nya kyrkan 

i Ignaberga, men i rött maskintillverkat tegel. Kyrkan 
invigdes 1887.  
  

Ritning över den nya kyrkan i Ignaberga av C. O. 
Möller 1884. Bildkälla: Regionmuseets arkiv.  

Ignaberga nya kyrka, okänt datum. Troligtvis är fotografitet taget i 
slutet av 1800-talet. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.    

Vy över Ignaberga nya kyrka från sydöst, okänt datum. 
Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv.   
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Kyrkogårdens historik 
Originalplanen över Ignaberga nya kyrkogård från 
1888 redovisar en femkantig kyrkogård med raka 
gruslagda gångar. Gångarna löper från huvudin-
gången i öst, runt kyrkan och ner till en mindre entré 
söder om kyrkan. Kyrkogården har en något större 
omfattning söder om kyrkan.  
Den häradsekonomiska kartan som upprättades 

mellan 1924 och 1936 är det första kartmaterialet 
som redovisar den nya kyrkan och kyrkogården i 
Ignaberga.  Kartbilden visar likaså en femkantig 
kyrkogård med en något större utbredning söder om 
kyrkan. En mindre tomt angränsar till kyrkogården 
nordöst om kyrkan som lätt kan förväxlas som en 
del av kyrkogården.  
Ett flygfotografi från 1935 visar att kyrkogården 

omgärdas av en nästintill fullständig trädkrans. Med 
äldre träd mot öster och få eller inga träd mot nord-
väst. Gruslagda raka gångar och singellagda grav-
platser som omgärdas av buxbom förekommer på 
kyrkogården, detta främst söder och öster om kyr-
kan. Sydöst om kyrkan finns ett större gräslagt om-
råde med sporadiskt utspridda gravvårdar. Solitära 
sorgeträd syns kyrkogården vid tidpunkten då foto-
grafiet togs.  
Flygfotot från 1940 visar hur området direkt norr 

om kyrkan är gräsbelagt och saknar gravvårdar. De 
gruslagda gravplatserna koncentrerar sig söder och 
nordöst om kyrkan.  
Äldre fotografier på kyrkan från 1900-talets 

andra halva visar flera högresta gravvårdar söder om 
kyrkan och en rik förekomst av vintergröna buskar 
och växter på gravplatserna. Intill kyrkans absid mot 
öst stod ett stort träd som inte återfinns på platsen 
idag.   

Den ekonomiska kartan från 1969 och dagens 
ortofoto visar att kyrkogårdens omfattning är oför-
ändrad sedan orginalplanen över kyrkogården från 
1888.   
 
 

  

Originalplan över Ignaberga nya kyrkogård, 1888. Bildkälla: Riksarkivet, Lund.  
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Häradsekonomiska kartan 1924-1936.   Flygfoto 1935. Bildkälla: Kringla.     

Flygfoto 1940    Ekonomiska kartan 1969.     
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Kyrkan och kyrkogården från söder, 1945. Bildkälla: Carlotta, Kulturen Lund.     Kyrkan och kyrkogården från söder, 1952. Bildkälla: Carlotta, Kulturen Lund.     

Kyrkan och kyrkogården från söder, 1983 och 1988. Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv.     Flygbild, 1955. Bildkälla: Carlotta, Kulturen Lund.    
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Beskrivning av kyrkogården 
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Ignabergas nya kyrkogård.  
Originalkarta: Hässleholms församling.  
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Omgivningar 
Ignabergas nya kyrka och kyrkogård ligger 200 m 
norr om den gamla kyrkogården.  
Den nya kyrkogården omges av en trädbeklädd 

ås med flera grova gamla ekar, öppen åkermark, väg 
och bebyggelse.  
Bebyggelsen koncentrerar sig intill den gamla 

landsvägen mellan Hässleholm och Kristianstad 
sydväst om kyrkogården och varierar i ålder. Närm-
ast kyrkan ligger den gamla folkskolan i Ignaberga 
som uppfördes under 1800-talet.  
Knappt 100 m nordöst om kyrkan och kyrko-

gården går den trafikerade väg 21 mot Kristianstad. 

Kyrkogårdens yttre begränsningar  
Den nya kyrkogården i Ignaberga omgärdas av ett 
svartmålat järnstaket med spjutspetslika spjälar och 
en nedre bård med kryssdektor. Staketstolparna 
sitter fastmonterade i en granitsockel och består av 
rundade stolpar som kröns av en silverfärgad fransk 
lilja.   

Grindar och ingångar 
Det finns totalt fyra entréer till kyrkogården, alla är 
försedda med grind. Huvudentrén ligger öster om 
kyrkan med två enkla grindar på ömse sidor om en 
dubbelgrind. Vid ekonomibyggnaden, sydöst om 
kyrkan finns ännu en dubbelgrind. Nordöst om kyr-
kan finns en enkelgrind med en trappa ned mot 
vägen och mot söder finns ännu en dubbelgrind ut 
mot den skogsbeklädda åsen. Samtliga grindar på 
kyrkogården har samma utformning som det om-
gärdande staketet, med rundade grindstolpar som 
kröns av silverfärgade kors. 
  

Trädbeklädd ås sydväst om kyrkan med flera grova ekar.  

Huvudentré öster om kyrkan.   Entré nordöst om kyrkan.   
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Gångar och strukturer 
Kyrkogården har gruslagda gångar i ett ordnat rutnät 
där bredare gångar delar in kyrkogården i kvarter. 
Inne i de kvarteren är gångarna smalare. Gångarna 
är huvudsakligen belagda med grus, men det finns 
mindre gångar inne i kvarteren som är gräsbevuxna.     

Belysning och servicestationer 
Kyrkogården är dåligt upplyst. Enstaka lampor på 
svartmålade stolpar och runda lykthus återfinns spo-
radiskt på kyrkogården.  
Det finns totalt två servicestationer på kyrkogår-

den. En intill kyrkans absid, med tillgång till vatten, 
verktyg och vaser. Samt en utanför kyrkogårdens 
yttre begränsningar sydöst om kyrkan med tillgång 
till vatten, verktyg och källsortering.  

Parkeringsplatser och tillgänglighet  
Det finns gruslagd plan med parkeringsplatser öster 
om kyrkogården. 

Byggnader och information 
Sydöst om kyrkan och kyrkogården finns en eko-
nomibyggnad som rymmer personal- och förrådsut-
rymmen samt toalett för besökare.  
Byggnaden har en rödmålad träfasad och en slätput-
sad gråmålad låg sockel. Samtliga dörrar och fönster 
är svartmålade.  
En informationstavla står placerad inne på kyr-

kogården vid huvudentrén. Den innehåller bland 
annat kontaktuppgifter till kyrkogårdsförvaltningen 
samt information om händelser i församlingen. 
 

  

Gruslagda raka gångar runt kyrkogården.     

Servicestation sydöst om kyrkan och kyrkogården.    Ekonomibyggnad sydöst om kyrkan och kyrkogården.    
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Träd  
Trädbeståndet omfattar totalt 16 träd, varav 12 ingår 
i trädkransen som finns utmed alla kyrkogårdens 
fyra sidor. Träden i trädkransen står innanför staket 
och den gruslagda gången som följer kyrkogårdens 
yttre begränsningar. 10 av träden i trädkransen är 
stora, grova tysklönnar med en rik lavpåväxt. De 
resterande två träden i kransen är nyplanterade 
skogslönnar.  
Tysklönnen känns igen på den ljusa, flagnande 

och nästan skrynkliga barken. Blommorna är gulakt-
iga och sitter liksom frukterna i hängande klasar 
tillskillnad från skogslönnen vars blommor är gul-
gröna och sitter i upprätta kvastar. Majoriteten av 
tysklönnarna är uppskattningsvis 130 år, då de tro-
ligtvis har planterats på kyrkogården i samband med 
invigningen av kyrkan och kyrkogården på 1880-
talet.  
På kyrkogården står det två solitära träd, en häst-

kastanj och en tysklönn.  
Vid huvudentrén står det två hästkastanjer på 

ömse sidor om mittgången som leder upp till kyr-
kans absid.  
En gravplats nordöst om kyrkan pryds av ett so-

litärt fruktträd.   
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. 
  

Tysklönn sydväst om kyrkan.      

Tysklönnen känns igen på den skrynkliga ljusa barken.  Fruktträd pryder en gravplats öster om kyrkan.  
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Häckar  
Det finns mycket vintergröna häckar, buskar och 
växter på Ignabergas nya kyrkogård. Dessa koncen-
treras huvudsakligen i kvarteren på den södra och 
östra delen av kyrkogården. Direkt söder om kyrkan 
återfinns flera dekorativt formklippta tujor och ädel-
cypresser på och utanför gravplatserna. Flera av 
gravvårdarna flankeras av formklippt eller friväxande 
rhododendron, tuja, ädelcypress eller idegran. Även 
murgröna återfinns som marktäckning på flera grav-
platser. 
Majoriteten av gravplatserna söder och öster kyr-

kan omgärdas av formklippt buxbomshäck. Kring 
de äldre gravplatserna är buxbomsomgärdningarna i 
regel täta, höga och frodiga.  
De låga buxbomshäckarna och de högväxta vin-

tergröna buskarna skapar tillsammans en rumslig 
variation, som ger ett lummigt intryck.  

Planteringar  
Planteringar är vanligast i de yngre gravkvarteren på 
kyrkogården. Planteringarna utgörs till stor del av 
perenner. Under våren syns till exempel krokus, 
vintergäck, vårlök, pärlhyacint, hyacint och rysk blå-
stjärna.  
Under sommar och höst fylls planteringarna av 

trädgårdsrosor, kärleksört, ljung, pelargonier och 
andra arter. Några allmänna planteringsytor före-
kommer i krukor intill kyrkan.  
  

Klotformade vintergröna buskar söder om kyrkan.  

Marktäckande murgröna på en gravplats.  Rhododendron pryder en gravplats.  
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Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Mellan kyrkogården och dess omgivningar pågår ett 
ständigt utbyte av arter av både vilda växter och 
förvildade trädgårdsväxter. Här ingår kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 
nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 
och gravvårdar.  
Tysklönnarna i trädkransen uppskattas vara ca 

130 år. Barken på äldre tysklönnar flagnar och 
spricker upp, här har många mossor och lavar funnit 
en bra växtplats. Vid besöket noterades bland annat 
svart spiklav, möjlig grynig ägglav, rosettlav, grov 
ljuslav, rosettbrosklav, kyrkogårdslav, slånlav, gråblå 
mjöllav och möjlig alléskruvmossa.  

På flera av kyrkogårdens gravplatser som omgärdas 
av stenram växer rikligt med raggmossor, de trivs på 
torra, solexponerade stenar i öppna landskap.  
Gräsytorna är många men det finns även gott om 

grusade ytor i gångsystem och i vissa gravkvarter. 
Gräsmattorna är generellt sett måttligt näringspåver-
kade vilket ger frodiga men artfattiga ytor. Några 
vilda arter finns ändå som bidrar med variation; tu-
sensköna, gråfibbla, maskros, rölleka, viol och svart-
kämpe.  

Djurliv 
Kyrkogårdens omgärdande staket, träd, buskar, plan-
teringar och gräsmattor skapar tillsammans en vari-
ationsrik miljö som ger livsutrymme för många org-
anismer. Trädbeståndet är den del på kyrkogården 

som har störst betydelse för djurlivet. Flera av träden 
på kyrkogården har utvecklat gren- och stamhålig-
heter. Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladder-
möss som viloplatser under sommaren. Det är högst 
troligt att fladdermöss finns i anslutning till den nya 
kyrkan i Ignaberga, då de ofta dras till kulturbyggna-
der där de ofta ses övervintra. Det krävs extra hän-
syn där det finns eller kan förväntas finnas fladder-
möss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-
ståndet. 
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 vår noterades koltrast, ringduva, 
stare, glada och tornfalk på kyrkogården. Tornfalken, 
är en mindre rovfågel som känns igen på sin rost-
bruna rygg med svarta fläckar och svarta vingpen-
nor. Den ses ofta ”ryttla” över öppna fält i odlings-
landskap och häckar ofta i ruiner och kyrktorn.  Det 
krävs extra hänsyn under häckningstid (maj-juli) där 
det finns tornfalk.  
 Även under årets kalla månader används kyrko-

gården av traktens övervintrande fåglar för födosök, 
vila och skydd. 
Vid besöket observerades däggdjur såsom hare 

och en möjlig sork på kyrkogården och i dess när-
område. Andra tänkbara däggdjur som kan före-
komma 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.  
  

Raggmossor trivs på de solexponerade stenramsomgärdade gravplatserna.  
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Svart spiklav möjlig grynig ägglav växer på en av de äldre tysklönnarna i trädkransen.  

Amiralfjäril. Rosettlav och kyrkogårdslav på en tysklönn.   

Pollinatör i fullt arbete på en gravplats.  

Taklök. 
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A-C 
Kvarter A, B och C ligger söder och sydöst om 
kyrkan och karaktäriseras av omgärdade gravplat-
ser, stora gräsytor och mycket inslag av formklippta 
vintergröna buskar och växter. Samtliga kvarter 
bedöms vara av samma karaktär och beskrivs av 
den anledningen tillsammans i följande avsnitt.  
 
Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter A, B och C är placerade i 
nordsydliga och östvästliga rader. Sydöstra delen av 
kvarter A utgörs av ett stort sammanhängande gräs-
område med enstaka glest utspridda gravvårdar. I 
kvarter B och C är gravplatserna regelbundet utpla-
cerade.  

Majoriteten av gravplatserna har någon typ av 
omgärdning, formklippt buxbom och stenram do-
minerar. Gravplatserna är i regel stora och har yt-
skikt av singel. Två av gravplatserna inom kvarteren 
har heltäckande ytskikt av murgröna. Flera gravplat-
ser saknar helt omgärdning och har ytskikt av gräs 
och på flera håll återfinns endast fragment av en 
tidigare fullständig omgärdning av buxbom eller 
stenram.  
Flera av gravvårdarna inom kvarter A, B och C 

flankeras av formklippta eller friväxande vintergröna 
buskar och växter. Bland dessa förekommer rodo-
dendron, tuja, ädelcypress och idegran. Planteringar 
förekommer på ett fåtal gravplatser.  

Gravvårdar 
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter A och B är 
mindre granitvårdar eller högresta stenar som härrör 
från perioden 1860-1960.  
I kvarter C dominerar breda, låga, rektangulära 

gravvårdar huggna i svart, röd eller gå granit från 
1930-1990-tal.  
 Inskriptionernas innehåll och utformning varie-

rar. På de äldre gravvårdarna är titlar och bynamn 
vanligt förekommande. På de sentida vårdarna pre-
senteras den gravlagde med endast namn, födelse- 
och dödsdatum.  
Det förekommer nära 25 titlar på gravvårdarna i 
kvarteren. Bland dessa dominerar titlar med lant-
bruksanknytning såsom lantbrukaren, hemmansägaren 
och åboen tillsammans med familjeanknutna titlar 
såsom hustrun och makan. Mannen står i regel alltid 
överst på gravvården, trots de tillfällen där kvinnan 
avlidit före mannen. Hemmansägarinnan och barnmors-
kan är två kvinnliga yrkestitlar som påträffas inom 
kvarteren.  

  

Öppet gräsområde i kvarter A. 

Delar av kvarter B och C mot söder.  

Fragment av buxbomsomgärdade gravplatser med 
gräsytskikt i kvarter B. 
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Kvarter D-E 
Kvarter D och E utgörs av ett långsträckt område 
väster om kyrkan. Kvarteren karaktäriseras av lätt-
översiktliga områden med regelbundet utplacerade 
låga gravvårdar. Samtliga kvarter bedöms vara av 
samma karaktär och beskrivs av den anledningen 
tillsammans i följande avsnitt. 
 
Gravplatser 
Kvarter D delas upp i tre mindre avgränsade områ-
den av korsande gångar i östvästlig riktning. Inom 
kvarteret finns en samling återlämnade gravvårdar 
som flyttats från sin ursprungliga gravplats till ett 
lapidarium.  Gravvårdarna i lapidariumet står direkt i 
gräset och omfattas inte utav någon angiven grav-
plats. Majoriteten av gravplatserna i kvarter D om-
gärdas av stenram, och har ytskikt av gräs.  

Gravplatserna i kvarter E är regelbundet placerade i 
nordsydliga rader, vända mot väster eller öster med 
ett långsträckt gräsparti i mitten av kvarteret.  
Ungefär hälften av gravplatserna i kvarter E är 

besådda med gräs med en mindre planteringsyta 
framför gravvården, medan den andra hälften har 
singeltäckning och omgärdas av stenram, buxbom 
eller ligusterhäck. Generellt är det gröna inslaget i 
både kvarter D och E sparsamt förekommande.  

Gravvårdar 
Mindre gravvårdar i granit eller diabas resta under 
perioden 1860-1960 förekommer i störst utsträck-
ning i kvarter D. Flera av dessa är flyttade från sin 
ursprungliga gravplats, och står prydligt uppradade 
intill varandra i ett lapidarium.   
I kvarter E dominerar breda, låga rektangulära 

gravvårdar huggna av svart, röd eller grå granit. En 
ytterst liten del utgörs av äldre höga vårdar, dessa 
står koncentrerat i området framför kyrkans torn. 
Raderna av låga jämnstora gravvårdarna från mitten 
av 1900-talet och fram till dagens datum är karaktär-
istiska för kvarteret.  
Gård- och bytillhörigheter förekommer på en del 

äldre vårdar. Bland dessa kan Tykarp, Gulastorp och 
Ignaberga No2 nämnas.  
Det förekommer nära 20 titlar på gravvårdarna i 
kvarter D och E. Titlar med anknytning till jordbruk 
dominerar. Närheten till kalkbrytningsindustrin åter-
speglas i yrkestiteln kalkbruksarbetaren som åter-
finns på två av gravvårdarna i kvarter E.  
  

Kvarter D sydväst om kyrkan. 

Kvarter E utgörs av ett långsträckt område väster om 
kyrkan. 

Kvarter E. 
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Kvarter F-H 
Kvarter F, G och H ligger norr och nordväst om 
kyrkan. Kvarteren karaktäriseras av breda singellagda 
gångar, öppna gräsytor och regelbundet utplacerade 
gravplatser. Samtliga kvarter bedöms vara av samma 
karaktär och beskrivs av den anledningen tillsam-
mans i följande avsnitt. 
 
Gravplatser 
I kvarter F har majoriteten av gravplatserna ytskikt 
av gräs och saknar omgärdning. Flera gravplatser har 
en mindre planteringsyta med infattningsram av sten 
framför gravvården. Kvarter G och H omfattar en 
mångfald av gravplatser och gravvårdar. Fördelning-
en mellan omgärdade och icke omgärdade gravplat-
ser är lika. I kvarter H återfinns kyrkogårdens enda 
gravplats som omgärdas av järnsstaket.  

 

Gravvårdar 
Gravvårdarnas utformning, utförande, material och 
ålder varierar i kvarter F, G och H. I kvarter F domi-
nerar breda, låga rektangulära gravvårdar huggna i 
svart, röd eller gå granit från 1900-talets senare hälft 
fram till dagens datum. I kvarter G och H före-
kommer flera högresta gravvårdar i granit och dia-
bas.  
På gravvårdarnas inskriptioner kan man i flera fall 
utläsa gårds- och bytillhörigheter, främst på de äldre 
vårdarna. Bland dessa kan Attarp, Vedhygge, Brödåkra, 
Ignaberga och Gulastorp nämnas.  
I kvarter F, G och H förekommer det nära 25 olika 
titlar. Bland dessa dominerar titlar med anknytning 
till lantbruk såsom lantbrukaren och hemmansägaren. 
Men här vilar även apotekaren, lokföraren, landstings-
mannen, nämndemannen, kyrkvaktmästaren, bruksinspektö-
ren, trafikbilsägaren, doktorn, byrådirektören och ladufog-
den m.fl.  
Bland de kvinnliga gravlagda dominerar familjean-
knutna titlar såsom maka, hustru och syster. Men 
titlarna fröken och sjuksköterska förekommer också.   

Kyrkogårdens enda gravplats som omgärdas av gjut-
järnsstaket återfinns i kvarter H.  

Bred gruslagd gång mellan kvarter G och H.  

Kvarter H och kvarter F. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska 
miljöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 
landskap, växter, djurliv, personhistorik, 
konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. 
Värdebeskrivningen tar fasta på dessa delar. 

Kulturhistoriska värden 
Ignaberga nya kyrka och kyrkogård invigdes 1887 
och har därmed ingen lång kontinuitet på platsen 
som sockencentrum. Anläggningen av stor och mo-
dern kyrka i Ignaberga socken, ett stenkast från den 
gamla medeltida kyrkan har med all sannolikhet 
påverkat och engagerat människor i bygden, både på 
gott och ont. Hembygdsintresserade i byn manife-
sterade en restaurering och återinvigning av den 
gamla kyrkan i Ignaberga. Återinvigningen 1928 av 
den gamla kyrkan medförde delvis till att utveckling-
en på den nya kyrkogården mer eller mindre stan-
nade upp. Begravningstraditioner och arkitekturstilar 
som speglar det sena 1800-talets ideal är fortfarande 
tydliga vilket bidrar till ett arkitekturhistoriskt värde 
men också ett kyrkogårdshistorisk värde.  
Gravvårdarnas inskriptioner innehåller social- och 

samhällshistoriska värden då de berättar om vilka nä-
ringar som präglat bygden under skilda perioder, 
samtidigt som de belyser hur klass- och könstillhö-
righet varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Majoriteten av gravvårdarna på Ig-
nabergas nya kyrkogård är resta över yrkesverk-
samma män och deras familjer. Titlar med anknyt-
ning till jordbruk såsom lantbrukare, åboe och hemman-
sägare dominerar bland de manliga gravlagda, precis 
som på de allra flesta landsortskyrkogårdar runt om 
i Skåne. De kvinnliga gravlagda står oftast ihop med 

Bruksinspektoren Karl Borglins familjegrav tillskrivs både ett social- och 
samhällshistoriskt värde och ett lokalhistoriskt värde eftersom att titeln 
beskriver en social ställning i samhället såväl som en industri med en lokal 
koppling till Ignaberga. Gravvården är sannolikt huggen i Ignabergakalksten. 

Kalkbruksarbetare på ett kalkbrott i Ignaberga, tidigt 1900-tal. Titeln kalkbruksarbetare förekommer på flera gravvårdar. 
Vem vet, kanske vilar någon av männen på bilden på Ignabergas nya kyrkogård? Bildkälla: Regionmuseets fotoarkiv.  

Porträtt på Karl Borglin. Bildkälla: 
Svensk porträttarkiv.  
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sin man, som hustru/maka eller tillsammans med 
föräldrarna som dotter.   
För oss idag är det självklart att kvinnor och 

män ska ha samma förutsättningar att utbilda sig 
och skaffa arbete. Men så har det inte alltid varit. Att 
kvinnor presenteras med en yrkestitel är av den 
anledningen ovanligt förekommande. På Ignaberga 
nya kyrkogård kan kvinnliga yrkestitlar såsom sjuk-
sköterskan, slöjdlärarinnan och barnmorskan nämnas.  

Hemmansägarinnan och trafikbilsägaren tillhör de 
mer ovanliga titlarna som ger oss en inblick i histo-
riska genomslag som kvinnans rätt till ägande och 
bilens entré i samhället.  
På flera av de äldre gravvårdarna berättar in-

skriptionerna om de gravlagdas lokala koppling till 
bygden genom gårds- eller bytillhörighet, vilket är 
ett lokalhistoriskt värde. Även titlar som kan berätta 
om lokala händelser eller företeelser tillskrivs ett 
lokalhistoriskt värde. Ignaberga är känd för den lokalt 
förekommande Ignabergakalksten, som har brutits 
och bränts i bygden sedan 1100-talet. I kyrkan och 
kyrkogårdens närområde finns det idag både ned-
lagda och aktiva kalkbruk och brott. Närheten till 
kalkbrytningsindustrin i Ignaberga återspeglas på 
flera håll i titlar såsom kalkbruksarbetare och bruksin-
spektor.  

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, gravplatserna med 

planteringar, buxbomsomgärdningar, täta buskage 
och trädkransen med äldre träd utgör viktiga livsmil-
jöer för en rad olika organismer.  

Det pågår ett ständigt utbyte av arter mellan kyrko-
gården och dess omgivningar. Trots att en stor del av 
de angränsande markerna är uppodlade är närheten 
till andra biologiskt intressanta områden god.  
Sydväst om kyrkogården ligger en trädbeklädd 

rullstensås som hyser arter som kan ha en anknyt-
ning till kyrkogården. Rullstensåsar är geologiskt 
intressanta landformer som byggts upp av stenar, 
grus och sand som transporterats av smältvatten i 
tunnlar under den stora glaciärisen som täckte land-
skapet under den senaste istiden. Uppe på åsen växer 
flera gamla ek- och bokträd som har utvecklat gren- 
och stamhåligheter, precis som flera av tysklönnarna 
i kyrkogårdens trädkrans. I hålen samlas det ett or-
ganiskt material som bryts ner av en lång rad insek-

ter. Den kompostliknande massan kallas mulm, vil-
ket är en bristvara i landskapet då få gamla träd tillåts 
stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter som till 
exempel grov stam och ihåligheter hinner utvecklas.  
I Artportalen finns bland annat kopparögonlöpare, 

varfågel och lungrot registrerade i kyrkogårdens när-
område. Artportalen är ett rapportsystem där privat-
personer, tjänstemän och naturentusiaster kan regi-
strera fynd av olika växter, fåglar, djur och svampar.  
9 av 16 träd på kyrkogården finns registrerade i 

Trädportalen. Antingen som friska med ett skydds-
värde som hålträd eller som övrigt skyddsvärt träd. I 
Trädportalen registreras träd som uppfyller Natur-
vårdsverkets kriterier för att räknas som skyddsvärda 
eller särskilt skyddsvärda träd.   

Trädbeklädd rullstensås söder om kyrkogården.  
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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:   

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

• Kyrkogårdens strukturer bevaras.   
• Gravvårdarna bevaras, i första hand på 

plats. Gravvårdar kan användas som huvud-
sten vid ny gravsättning.   

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

 
 
 
 

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 Ignabergas nya 
kyrkogård gäller detta kvarter söder och öster om 
kyrkan samt gångsystemet runt kyrkogårdens yttre 
begränsningar som bevarar en ålderdomlig struktur i 
gravplatser, gravvårdar och växtlighet. I dessa områ-
den ska: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek, yt-
skikt och omgärdningar 

• Kyrkogårdens strukturer bevaras.   
• Gravvårdarna bevaras, i första hand på 

plats. Gravvårdar kan också användas som 
huvudsten vid ny gravsättning.   
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• Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befint-
liga förutsättningarna. 

 
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.  

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

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

• Ängsvegetation bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  
 

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. 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  
 
Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
• Med hänsyn till 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. Anlägg gärna en 
permanent vedsamling som förmån för vedle-

vande organismer, direkt söder om kyrkan finns 
ett lämpligt område. 

• 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. 
  

Området direkt söder om kyrkogården, intill den träd-
beklädda åsen är en utmärkt plats att anlägga en 
permanent vedsamling på som förmån för vedlevande 
organismer.  
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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 
• På staketet som omgärdar kyrkogården 

finns rostskador, färgflagning och lösa de-
lar.  

• Underhåll av omgärdningen med rost-
skyddsbehandling och ommålning görs vid 
behov.  

• Det finns lösa spjälor på flera ställen. Vissa 
har lagats provisoriskt med ståltråd. Åt-
gärdsförslag bör tas fram av sakkunnig.  

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 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens vägar och 
gångar. 
 
 

Gravplatser 
• Flera återlämnade gravplatserna är plante-

rade med gräs, detta för att underlätta sköt-
seln. En kulturhistorisk konsekvensanalys 
bör alltid föregå framtida förändringar likt 
dessa. Eventuella åtgärder kräver länsstyrel-
sens tillstånd.  

• Flera av de buxbomsomgärdade gravplat-
serna söder om kyrkan är glesa och bladen 
är gula i färgen. Buxbom kan drabbas av 
flera olika sjukdomar och skadegörare. Det 
finns bland annat två svampsjukdomar 

som särskilt angriper buxbom; Cylindrocla-
diumbuxicola och Volutella buxi. Ett av de 
första symptomen, gemensamt för båda 
sjukdomarna är att bladen gulnar och faller 
av.  Men det kan också handla om närings-
brist eller uttorkning.  

• Vid misstanke om sjukdomssmitta på bux-
bom bör därför laboratorieanalyser alltid 
göras, på olika plantor och helst vid olika 
tillfällen. Detta för att undvika att plante-
ringar tas bort i onödan, vilket både medför 
onödiga kostnader och stora negativa kon-
sekvenser för kulturarvet. 

Flera av buxbomsomgärdningarna söder om kyrkan är glesa och bladen är gula i färgen.  
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• Om det inte handlar som någon smitta bör 
den årliga skötseln av buxbomen ses över.  
 

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 
• Enligt de äldre fotografierna över kyrkogår-

den har det funnit flera solitära sorgeträd på 
kyrkogården. Idag återfinns enstaka solitära 
träd Ignabergas nya kyrkogård. Plantera 
gärna mindre sorgeträd på återlämnade 
gravplatser som saknar grönska. Vidare kan 
församlingen föreslå plantering av sorgeträd 
och vintergröna växter på aktiva gravrätter. 

• Trädkransen har kompletterats med unga 
lönnplantor norr om kyrkogården. Ersätt 
tysklönnarna i resterande delar av kransen 
efterhand som de dör. Låt träden stå kvar så 
länge som möjligt! Lämna nedtagna träd i 
faunadepåer, förslagsvis söder om kyrko-
gården intill den trädbeklädda åsen (läs mer 
om faunadepå under djurliv på s. 34).  

Växtlighet 
• 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 s. 46): 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Kv A, 1 Mindre tredelad gravvård med 
bruten topp, huggen i svart granit 
eller diabas. 
 

Trotjänarna  
Johan Persson  
1814-1894 
Nils Svensson 
1854-1923 
Janne Nilsson 
1874-1940 

Gravplatsen har ytskikt av gräs och sak-
nar omgärdning och planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde då trotjänare var ett vanligt yrke under 
1800-talet, men som inte längre återfinns idag.  

Kv A, 2 Högrest gravvård i granit (liggande) 
med inhuggen dekor och infälld 
polerad inskriptionsplatta i diabas.  

Elsa Andersson 
*5/11 1844 †20/6 1925 
F.D. Lantbrukaren 
Per Andersson 
Gulastorp 
*12712 1839 †1917 
Hustrun 
Anna Andersson 
*19/8 1844 †? 
Anders ? 
*1908 ?  
Hustrun 
Elna Andersson 
*19/6 1809 †1872 
 
UPP. 2016 Missionsförb 507. 

Buxbomsomgärdad stor gravplats med 
ytskikt av marktäckande murgröna.  

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde främst pga. av att en kvinna står överst 
på gravvården men också för att titlar såsom 
F.D. lantbrukare och hustru nämns i inskription-
erna.  
 
Gravvården tillskrivs också ett lokalhistoriskt 
värde, eftersom att bynamnet Gulastorp nämns i 
inskriptionerna.  

Kv B, 1 Högrest tredelad gravvård med 
bruten topp, huggen i polerad svart 
granit eller diabas. Nedsänkt text 
och korsdektor.  

Hemmansägarinnan  
Bengta Larsson 
Attarp  
*1/7 1825 †1/19 1895 
JOH.EV 11 K. 25 W. 
PS. 487. 

Gravplatsen saknar omgärdning. Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde eftersom att gravvården är rest över 
enbart en kvinna, som dessutom presenteras 
med en ovanlig titel. Att kvinnor var hemman-
sägare under 1800-talet var ovanligt.  
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Kv B, 2 Gravvård formad som ett kors, 
huggen i granit.  

MED. LIC. 
Nils Sigurd 
Linderberg 
F 9/3 1890 D 9/7 1923 
 
Sonen 
JUR. STUD. 
Per-Sigurd 
Liderberg 
F. 16/6 1920 D 12/11 1941 
Stupad vid Hangö 
 
Barnmorskan  
Agda Linderberg 
Gustafson 
F 31/3 1896 D 2/10 1966 

Gravplatsen har ytskikt av gräs och om-
gärdas av stenram. Gravplatsen saknar 
planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde då den är rest över tre personer som 
alla beskrivs med relativt ovanliga titlar. De två 
gravlagda männen var bildade inom medicin och 
juridik och den gravlagda kvinnan beskrivs med 
yrkestiteln barnmorska.  
 
Inskriptionerna berättar om ett tragiskt livsöde, 
då en av männen stupade vid Hängöfronten 
under andra världskriget. Gravvården tillskivs 
också ett kulturhistoriskt värde då det återkopplar 
till andra världskriget i Sverige.  

Kv E, 1 Tredelad gravvård huggen i svart 
granit. Grovhuggna sidor, polerad 
fram- och baksida. Kröns av kors.  

Lantbrukaren 
Anders Persson 
No 10/6 Ignaberga 
*1826 †1900 
Hustrun 
Lena Persson 
*1829 †1912 

Gravplatsen omgärdas av stenram och 
har ytskikt av singel. En högväxt vinter-
grön barrbuske växer på gravplatsen.  

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde eftersom att det gravlagda paret pre-
senteras med de vanligast förekommande titlar-
na på kyrkogården. Lantbrukare och hustru.  
 
Gravvården tillskrivs också ett lokalhistoriskt 
värde, eftersom att gårdstillhörigheten nämns i 
inskriptionerna. 

Kv E, 2 Rektangulär, bred och låg gravvård 
huggen i diabas. Dubbad i en gra-
nitsockel. 

Kalkbruksarb. 
Johan Verner Svensson 
Hustrun Hulda 
1897-1963 

Gravplatsen har ytskikt av gräs och sak-
nar omgärdning och planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde och ett lokalhistoriskt värde, eftersom att 
den gravlagde mannen arbetade på ett av de 
lokala kalkbrotten i Ignaberga och presenteras 
med titeln kalkbruksarbetare.  

Kv F, 1 Tredelad gravvård huggen i svart 
granit eller diabas. Nedsänkt text 
och korsdekor.  

Sergeanten  
Edvard Hufey 
1844-1919 
Rudolf Hufey 
1840-1917 
Fru 
Ida Holm 

Gravplatsen omgärdas av stenram och 
har ytskikt av singel. Gravplatsen saknar 
planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde pga. titlarna Sergeant och fröken.  
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1862-1929 
Fröken 
Augusta Hufey 
1854-1935 

Kv G, 1 Rektangulära, bred och låg grav-
vård huggen i kalksten, troligtvis 
Ignaberga kalksten.  

Bruksinspektoren 
Karl Borglins 
Familjegrav 

Gravplatsen omgärdas av kraftig bux-
bom. Framför gravvården finns en 
mindre planteringsyta med infattnings-
ram av sten. Gravvården flankeras av två 
rundade cypresser. Gravplatsen har yt-
skikt av singel.  

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde och ett lokalhistoriskt värde, eftersom att 
den gravlagde var inspektor på ett av kalkbruken 
i Ignaberga. Gravvården är sannolikt huggen i 
den lokalt förekommande Ignabergakalkstenen.  

Kv G, 2 Nationalromantiskt inspirerad 
gravvård. Stor, högrest gravvård 
med grovhuggna sidor och infälld 
oval inskriptionsplatta med förgylld 
text. 
 
5 liggande hällar framför den stora 
gravvården. 

Landstingsmannen 
Håkan Larsson 
Brödåkra 
Familjegrav 

Gravplatsen har ytskikt av singel och 
omgärdas av stenram samt stenpollare 
med pyramidformad topp med järnked-
jor emellan pollarna. Inga planteringar.  

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde och ett lokalhistoriskt värde pga. titeln 
landstingsmannen och bynamnet Brödåkra.  
 
Gravplatsen omgärdning tillskrivs ett konst- och 
hantverksmässigt värde. 

Kv H, 1 Tredelad gravvård med livsten i 
polerad svart diabas, sockel och 
mellansockel huggen i opolerad 
granit. Nedsänkt, förgylld text.  

Hemmansägare 
Nils Christensson 
*25/8 1807 †25/10 1889 
Hustrun 
Bengta Christensson 
*27/6 1819 †10/4 1891 
Elsa Nilsson 
*1846 †1931 
Per Nilsson 
*1851 †1932 

Gravplatsen omgärdas av ett dekorativt 
järnstaket i svartmålat smide. Med en 
bågformad bård. Intill gravvården finns 
en planteringsyta med stenramsinfatt-
ning. Gravplatsen har ytskikt av singel. 

Den enda gravplatsen som omgärdas av gjut-
järnstaket, tillskrivs ett konst- och hantverksmässigt 
värde. 

Kv H, 2 Rektangulära, bred och låg grav-
vård huggen i kalksten. 

Trafikbilsägare 
Otto Nilssons 
Familjegrav 

Gravplatsen har ytskikt av gräs och sak-
nar omgärdning och planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett social- och samhällshisto-
riskt värde pga. titeln trafikbilsägare.  
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Kv A, 1  Kv A, 2  Kv B, 1  Kv B, 2  

Kv E, 1  Kv E, 2  Kv F, 1  
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Kv G, 1  Kv G, 2  

Kv H, 1  Kv H, 2  
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Ignabergas nya kyrkogård med kulturhistoriskt värde-
fulla gravplatser- och vårdar utmarkerade. 
Originalkarta: Hässleholms församling.  
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