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Omslagsfoto: Utblick över kyrkorummet med högtalare installerad.  
 
Samtliga bilder i rapporten är tagna av Regionmuseet i Skåne, om inte annat anges. 
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Administrativa uppgifter 
Objekt  Ignaberga nya kyrka 
Socken  Ignaberga socken, 1069 
Kommun  Hässleholm kommun 
Län  Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2020-08-06, dnr 433-9658-2020 
Regionmuseets dnr M12.30-245-20 
Beställare  Hässleholms församling 
Projektör/entreprenör Elmelid musik i Höör 
Antikvarisk medverkande Regionmuseet Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Genomförandetid september 2020 – januari 2021 
Slutbesiktning 2020-10-14, komplettering via mail januari 2021 
Rapport granskad av  Linn Offerlind-Ljunggren 

Historik med relevans för ärendet 
Ignaberga nya kyrka stod färdig 1887 och ersatte då socknens medeltida kyrka som för-
samlingskyrka. Kyrkan byggdes i rött tegel med plåttak. Fram till 1920-talet förföll den 
gamla kyrkan men rustades och återinvigdes 1928. Så småningom återfick den status 
som församlingskyrka vilket är ett skäl till att Ignaberga nya kyrka idag har en ålderdom-
lig karaktär och är mycket välbevarad. Interiört är kyrkan närapå oförändrad, med färg-
sättning från 1937. På senare år har möjligheterna att öppna kyrkan och använda den 
för musikarrangemang aktualiserats varpå behovet av ett uppdaterat och modernt ljud-
system blivit nödvändigt.  

Utförda åtgärder 
Över koret har en högtalare av fabrikat JBL pendlats ner på en vajer från taket, jämte 
den främre ljuskronan. Högtalaren är ca 70 cm hög i en gråvit kulör. Under läktaren har 
två högtalare av fabrikat Yamaha monterats i taket bakom den främre bjälken som bär 
upp läktaren. Högtalarna är ca 18x18x17 cm i gråvit kulör. På orgelläktaren har ett tek-
nikrack, en ca 50 cm hög bänk, placerats dolt från kyrkorummet. Kabeldragning har så 
långt som möjligt gjorts dolt. Undantag har gjorts i den bakre delen av kyrkorummet i 
sydvästra hörnet under läktaren, där kabeln har dragits i hörnet vidare upp till läktaren. 
Efter diskussion mellan alla inblandande bedömdes att en kabelskena i plast, eller annan 
lösning, skulle synas mer. Kabeln i kyrkorummet har dragits längs långväggarna där den 
skyms av kyrkbänkarna, och sedan dolt bakom en tidigare befintlig trälist längs 
korskranket. Runt dörren, mellan kyrkorum och vapenhus, under läktaren, blev kabel-
dragningen iögonfallande. En trälist som målats in i en kulör nära överensstämmande 
med dörrfodret har därför monterats över kabeln. 



 
    

Ignaberga nya kyrka – installation av högtalaranläggning  
 
 

 

Iakttagelser under restaureringen  
Inga iakttagelser har gjorts. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Ett av villkoren i länsstyrelsens tillståndsbeslut var att högtalarna färgas in mot 
bakgrunden i överenskommelse med medverkande antikvarie. Vid provmonte-
ring av högtalarna visade det sig att deras grå-vita kulör smälter väl in mot bak-
grunden varför beslutet fattades att inte ändra deras färgsättning. 

Övrigt 
Kulören som har använts för att måla in trälisten kring kyrkporten mot vapenhu-
set ska inte vara vägledande för framtida färgsättning i kyrkorummet.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Installationerna har gjorts varsamt med målsättningen att inte i onödig omfatt-
ning påverka upplevelsen av kyrkorummet. Åtgärderna är väl genomförda med 
hänsyn till kyrkans kulturhistoriska värde.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
- 
 

Kristianstad 2021-02-02 

Åsa Eriksson Green 
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Bildbilaga 

 
 

Vy mot koret i Ignaberga nya kyrka. En högtalare har pendlats ner på en vajer från taket jämte den 
främre ljuskronan.  

Kabeldragning längs med dörrfodret har dolts 
av en tunn trälist som målats för att smälta in 
mot fodret. Foto: Martin Persson, Hässle-
holms församling. 
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Kabeldragning har gjorts längs kyrkans långväggar, utan att döljas, eftersom möbleringen skymmer den. Längs 
skranket mot koret har golvlisten försiktigt lossats och kabeln dragits bakom denna.  

Kabeldragningen är dold bakom listen framför skranket, men dragen framför trappsteget där den limmats. Ka-
belns grå kulör kamouflerar den mot trappans kulör.  
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Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersök-
ning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentat-
ion 
KU-kulturhistorisk utredning 

 

1. Östra Göinge kommunhus, Östra Broby sn, AF, Åsa Eriksson Green och Emelie Petersson, 2020  
2. Svedala kyrka, underhållsplan 2020, Svedala sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
3. Törringe kyrka, underhållsplan 2020, Törringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
4. Börringe kyrka, underhållsplan, 2020, Börringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
5. Stoby kyrkogård, gamla delen - reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 

2020 
6. Ignaberga nya kyrka - installation av ljudsystem, Ignaberga sn, AM, Åsa Eriksson-Green, 2020 

  



 
    
 

 

 

 


