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Inledning
På uppdrag av Södra Kållands pastorat har Västergötlands museum tagit fram ett förslag till bevarandeplan
samt vård- och underhållsplan för Häggesleds kyrkogård. Fältarbetet har genomförts under sommaren
2016. Urval har diskuterats med uppdragsgivaren och hembygdsföreningen och rapporten har sammanställts under hösten samma år. Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Robin Gullbrandsson.
Syfte
Kyrkogårdar utgör en viktig del av landets kulturarv. Deras kulturvärden skyddas av Kulturmiljölagen.
Kulturhistoriskt värdefulla gravar skyddas också av Begravningslagen. Det åligger Svenska kyrkan att förvalta detta kulturarv med hänsyn till dess värden. Därför är det angeläget att kartlägga vari värdena består.
En viktig del av värdena på kyrkogårdar ligger i äldre gravar och deras utsmyckning.
Vård- och underhållsplan respektive bevarandeplan för kulturgravar är ett kunskapsunderlag som är
tänkt att vara vägledande vid prioriteringar, vård, underhåll och förändringar på kyrkogårdarna. Planerna
skall även fungera som beslutsunderlag för länsstyrelse och stift vid handläggning av tillstånds- och bidragsärenden. Under föreslagna åtgärder ﬁnns instruktioner för vad som bör utföras under den närmaste
femårsperioden. En del åtgärder kräver tillstånd från länsstyrelsen och särskilt åtgärdsprogram, till exempel
för stenkonservering. Vård- och underhållsplanen bör uppdateras vart femte år.
Metod och disposition
Rapporten omfattar en historik över kyrkogården, beskrivning samt fotograﬁer av de olika kvarteren och
deras kulturhistoriskt värdefulla gravar. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom har varit Västergötlands museums
arkiv (med kopior av handlingar och ritningar i Antikvarisk-topograﬁska arkivet i Stockholm) och i viss
mån digitaliserat material ur Häggesleds kyrkoarkiv från Landsarkivet i Göteborg. Utöver arkiv har uppgifter hämtats från aktuell litteratur. De i rapporten redovisade arkivuppgifterna utgör en sammanfattning
av genomgångna arkiv och ska inte ses som en komplett beskrivning av händelser i kyrkogårdens historia.
Pastoratet har rätt att fritt bruka fotograﬁerna.
För kyrkogården har en sammanfattande kulturhistorisk bedömning gjorts där de kulturhistoriska värdena lyfts fram. En kulturhistorisk bedömning är aldrig deﬁnitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Vid bedömningen tas hänsyn till dels varje enskild kyrkogårds egna värden, men också till värden i
förhållande till andra kyrkogårdar i stiftet och övriga landet. Den kulturhistoriska bedömningen beskriver
värden och karaktärsdrag i stort. Inför planerade förändringar eller större underhållsåtgärder skall tillstånd
inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall till fall. Utifrån den kulturhistoriska
bedömningen tas beslut om vilka åtgärder som är berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning.
I tabellform och på gravkarta presenteras bevarandeplanen för kulturgravar, följd av tabell över kyrkogårdens olika anordningar, deras konstruktion och tillstånd. De kulturhistoriskt värdefulla gravarna är kategoriserade i två grupper: Gravar klassade som 1 (högt kulturhistoriskt värde) i bevarandeplanen är gravar
där upplåtaren (dvs kyrkogårdsförvaltningen) åtar sig deras bevarande som kulturgravar. För antikvariska
merkostnader kopplade till deras bevarande (t ex konserveringsåtgärder eller andra särskilt kostnadskrävande insatser av engångskaraktär) kan kyrkoantikvarisk ersättning sökas via stiftet. Gravar klassade som 2
(kulturhistoriskt värde) kan hanteras på olika sätt, t ex återanvändning eller bevarande på annan plats när
behov så uppstår. Avslutningsvis sammanfattas föreslagna åtgärder för kommande femårsperiod i en tabell
som kan fyllas i när åtgärder är vidtagna.
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Allmän kyrkogårdshistorik
I stort sett alla våra landsortskyrkogårdar är jämnåriga med den första kyrkan på platsen, i de ﬂesta fall
medeltida. Efter ﬂera hundra år av obruten kontinuitet är de också ännu i bruk. Från medeltidens kyrkogårdar ﬁnns dock väldigt litet bevarat. De viktigaste förändringarna som kristendomen införde gällande
våra begravningsseder är att platsen för begravningarna skulle vara vigd och inhägnad. Den medeltida inhägnaden kunde bestå av en stenmur men i Västergötland var det vanligare att den var uppförd av timmer,
kyrkogårdsbalkar, vars underhåll åtminstone efter reformationen sköttes hemmansvis. Till den typiska
bilden av en medeltida inhägnad kyrkogård hör även stigluckan som både hade en symbolisk som praktisk
funktion som port till den vigda jorden.
Den medeltida kyrkogården saknade ett tydligt system med gångar och kvarter. Man fortsatte dock den
förkristna sedvänjan att gravsätta folk efter deras gårds- eller bytillhörighet, antingen i smala tegar eller i
kvartersliknande grupper. Denna tradition avspeglar det gemensamma ansvaret för kyrka och kyrkogård
likaväl som övriga samfällda företeelser i allmogesamhället. Överlag i landet hörde det till ovanligheterna
att man satte en vård över graven, som istället endast markerades av en jordhög. Om en vård sattes upp
var den av trä, undantagsvis av sten eller smide. I trakten kring Kinnekulle så gjorde den lättbrutna kalkoch sandstenen att många vårdar tillverkades i dessa material. Under medeltiden var det bara samhällets
högsta skikt – prästerskap och medlemmar av stormannafamiljer – som hade råd med en gravvård i sten.
Från 1100- och 1200-talen ﬁnns på Kållands
kyrkogårdar ett antal stavkorshällar, liljestenar och ett fåtal kistkonstruktioner bevarade.
Det mest exklusiva läget var inne i kyrkan
under golvet eller invid kyrkans sydmur där
regnvattnet från den vigda byggnadens tak
föll ned. På 1600-talet började det i bygden
bli vanligt att respektive hemman satte upp
kalkstenskors på sina ”grifteplaner”, med de
gravlagdas initialer inhuggna. Adel och prästerskap gravlades ofta i egna gravvalv inne
under kyrkans golv. Under stormaktstiden lät
adeln i en del fall bygga speciella gravkor och
över golvet upphöjda sarkofager, s.k. tumbor,
som täcktes med ﬁnt skulpterade lockhällar,
ofta med de gravlagda i relief, vilket kallas
porträttgravstenar. Sådana gravhällar tillverkades av kalksten på Kinnekulle i stor omfattning, särskilt i Västerplana under 1600- och
1700-talen.
Det var också vanligt att man använde
sig av kyrkogården på ett nyttobetonat sätt,
nämligen som betesmark. Det ingick i många
klockares löneförmåner att ha sina djur betandes på kyrkogården. Den medeltida kyrkogårdens utformning levde kvar väldigt
länge, och påminde mest om en äng med små
Ängskaraktär på Ornunga gamla kyrkogård, en bild av hur ﬂertalet
västgötska landsbygdskyrkogårdar såg ut ännu vid 1900-talets början.
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Timrade balkar kring kyrkogården i Brandstorp på Hökensås, de enda i sitt slag som är bevarade i Sverige.

gravkullar och enstaka spridda vårdar. I stort sett började förnyelsen under tidigt 1800-tal, men ännu vid
sekelskiftet 1900 hade många västgötska landsortskyrkogårdar kvar den typiskt medeltida ängskaraktären.
Förnyelsen började i städerna, genom att gravsättningar på stadskyrkogårdarna förbjuds av hygieniska
skäl. Enligt en kunglig förordning från 1815 måste begravningar innanför stadskärnan upphöra och begravningsplatser – utan andra kyrkobyggnader än t ex gravkapell – anläggas utanför stadsbebyggt område.
Upplysningstiden hade klarlagt sambandet mellan trångboddhet och dålig sanitet, vilket även inbegrep
kyrkogårdarna med tätt och grunt liggande gravar där kropparna sällan hann förmultna innan de grävdes
upp vid nya gravläggningar. Genom Kungliga Överintendentsämbetet, sedermera Kungliga Byggnadsstyrelsen, skulle staten ansvara för att nya begravningsplatser blev prydligt och hälsosamt anlagda. Ungefär
vid samma tid förbjöds nya gravsättningar inne i kyrkorna, också det av hygieniska skäl.
Runt om i landet anlades begravningsplatser precis utanför stadskärnorna under de första decennierna
av 1800-talet. De anläggs med symmetriska gångsystem och kvartersindelningar, trädplanteringar för att
förbättra luftkvaliteten och stenmurar med smidesgrindar. I de arkitektoniskt anlagda begravningsplatserna exponerades vissa gravar tydligare än andra. Att begravas utifrån vilken gård eller by man hörde till
ersattes nu av så kallade köpegravar och allmänna gravar. Detta var en social indelning där de som ville
och hade förmåga att köpa sin gravplats både ﬁck en större sådan för hela sin familj och en bättre placering
utmed gångar eller nära entréerna. Köpegravarna anlades med grusbäddar och stenramar och senare även
häckomgärdningar. Andra begravdes kostnadsfritt utmed den allmänna linjen där man gravsattes i en kronologisk ordning, tätt intill den som hade begravts före och oberoende om ens man eller hustru eller övrig
familj låg på annan plats. Gravvårdarna var oftast mycket små och oansenliga, ibland saknades de helt.
Med 1800-talets slut industrialiserades gravvårdsproduktionen och stenvårdar kunde beställas av långt
ﬂer än tidigare. Stenhuggerierna tryckte kataloger där man kunde välja mellan ett brett sortiment av vårdar i olika stenslag, mest omtyckt var granit och vid sekelskiftet 1900 framförallt svart diabas som bröts
i bland annat Skåne. Formspråket tog sin inspiration från antika förebilder som obelisker och kolonner,
fornnordiska som bautastenar eller naturen som avkapade trädstammar. Med dessa katalogvårdar så
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dog de lokala hantverksmässiga gravvårdstraditionerna
och användningen av lokala material snabbt ut. Det
var dock fortsatt så att stenvårdar var kostsamt. Högresta gravvårdar var ett uttryck för status och kom att
prägla kyrkogårdarna, på Kålland framför allt resta av
självmedvetna och rätt välbeställda hemmansägare.
För att motverka denna tävling i storlek så infördes under mellankrigstider på många restriktioner i höjd för
vårdarna, vilket ﬁck till följd att de istället blev bredare,
ofta komponerade som en del av stenramen (vilket får
till följd att de ger ett stympat intryck när stenramen
bortrationaliserats). Med folkhemmets framväxt reglerades även gravvårdarnas bredd och vi kommer fram
till den låga rektangulära vård som kännetecknar efterEtt koncentrat av 1800-talets romantiska kyrkogårdsideal
krigstiden och fortfarande produceras. Titlar var vansom sidhuvud på ett gravbrev.
ligt förekommande på vårdarna från 1800-talet och
fram till 1900-talets mitt, och då inte bara i de högre skikten. Många titlar är yrkestitlar och vittnar dels
om yrkesstolthet och dels om respektive sockens olika näringsfång för hundra år sedan.
Trädkransen introducerades först på städernas begravningsplatser men nådde under 1800-talets slut allt
ﬂer landsortskyrkogårdar. Uppgifter om trädplanteringar på kyrkogårdar på Kålland ﬁnns dock redan från
1700-talet. Under 1800-talets romantik introducerades också de typiska sorgeträden med hängande växtsätt. I början av 1900-talet planlades även kyrkogårdarna på landsorten i kvarter med symmetriskt lagda
grusgångar, grusbäddar på gravarna och välklippta häckar eller stenramar runt om. Indelningen av kyrkogården mellan köpegravsområde och allmänt område speglar ett socialt uppdelat samhälle. Företeelsen
levde kvar till in på mitten av 1900-talet (upphörde oﬃciellt 1964) och ersattes då av kvarter med gravar
i långa rader längs med rygghäckar. Samtidigt började man av rationella skäl ta bort stenramar, häckomgärdningar och grusbäddar för att ersätta det med gräsmattor. Den sociala utjämningen av ståndssamhället
avspeglas på kyrkogårdarna genom allt mer enhetliga gravvårdar utan titlar, oftast utförda i det liggande
formatet 60x80 cm.
Från och med 1980-talet blir gravvårdarna återigen mer individualiserade. Idag ser vi en mångfald
olika former på gravstenar från liggande naturstenar till mer fantasifullt utformade vårdar. Den ökade
individualiseringen under 1900-talets slut speglas också genom de många olika begravningsformer som
idag erbjuds. Förutom kistbegravning och urngravar med personliga vårdar, erbjuds också minneslundar
för askor som grävs ner anonymt utan plats för namn men med gemensam plats för blommor, askgravlundar med en ofta konstnärligt utformad gemensam plats för namn och smyckning, kistminneslundar
där kistor begravs anonymt och utan plats för namn, samt kistgravlundar där kistor begravs anonymt
men där det ﬁnns en gemensam plats för namn och utsmyckning.
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Lagstiftning
Kulturvärden på kyrkogårdar och begravningsplatser skyddas i såväl Kulturmiljölagen som Begravningslagen. Här nedan följer utdrag som har bäring på förvaltningen av kyrkogårdarnas kulturvärden.
Kulturmiljölag (1988:950)
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas
av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna
i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av
kulturmiljöer. Lag (2013:548).
4 kap. Kyrkliga kulturminnen
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är
skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.
Begravningsplatser
11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.
12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 §
begravningslagen (1990:1144).
Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte
är kyrkobyggnader samt fasta anordningar såsom murar och portaler. Lag (1990:1146).
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra beﬁntlig byggnad eller fast anordning.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. Lag
(1999:304).
[Väsentlig förändring av fast anordning kan vara:
• Borttagande eller förändring av inhägnad
• Ändring av vegetationens rumsskapande verkan
• Större ändringar av gravkvarter och gångsystem
• Åtgärder som i sig inte är väsentliga, men sammantaget kan förändra helhetsintrycket, till exempel
borttagande av stenramar och staket kring gravar.]
Ersättning till Svenska kyrkan
16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Svenska kyrkan beslutar om fördelning av
ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område. Riksantikvarieämbetet skall
ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).
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Begravningslag (1990:1144)
7 kap. Gravrätt
Gravanordningar m.m.
25 § Gravplatsen får förses med gravanordning, om det inte strider mot vad som är avsett att gälla för
den del av begravningsplatsen där gravplatsen är belägen.
26 § Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaﬀenhet. Detsamma gäller
gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren får dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga för att tillgodose en god gravkultur.
Gravrättens upphörande
37 § Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och den är av kulturhistoriskt värde eller av något
annat skäl bör bevaras för framtiden, ska upplåtaren om möjligt lämna kvar den på gravplatsen.
Om gravanordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, ska den åter ställas upp inom begravningsplatsen eller på någon annan lämplig och därtill avsedd plats. Ytterligare föreskrifter om hänsynen till
kulturmiljöarbetets intressen ﬁnns i kulturmiljölagen (1988:950). Lag (2013:552).

Skadebilder och skötselråd
Grunden för skötseln av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och andra anordningar på kyrkogårdarna
är att de inte skadas utan ges en så lång livslängd som möjligt. De förebyggande åtgärderna är väsentliga,
det vill säga motverka uppkomsten av skador genom till exempel mekanisk åverkan, påväxt och väder.
Vid rengöring och reparation av vårdar av mjukare bergarter (kalk- och sandsten), smide och gjutjärn från
1800-talet och äldre bör konservator för sten respektive metall kontaktas för rådgivning eller program.
Gravvårdar av sten
Mekaniska skador
En vanlig orsak till skador är mekanisk åverkan genom trädgårdsfordon och andra redskap. Varsamhet vid
gräsklippning minimerar risken för sprickor och bortfall av material. En annan orsak är nederbörd och
påväxt. Liggande hällar och stående vårdar av mjuk bergart som kalk- och sandsten är särskilt känsliga för
vädrets makter. På vintern tränger fukt in i sprickor och vidgar dessa och spränger till slut bort stenmaterial. Detta kan på sikt helt radera ut en inskription eller relief. Därför är det viktigt att hålla till exempel
hällar rena från löv och grenar. Lösa bitar tas tillvara för limning i samband med konservering. Känsliga
vårdar och hällar av hög ålder kan med fördel ges en skyddsklädsel eller täckning under vintern för att
motverka frostsprängning, det är en förhållandevis billig åtgärd som i hög grad vidmakthåller en värdefull
gravvård. Rostande förankringsjärn är en annan vanlig orsak till skador. När järnet rostar så sprängs sten
sönder. Ett viktigt arbete är utbyte av förankringsjärn mot rostfritt stål.
Rengöring
Rengöring av vårdar kan ha olika syften. Ofta är det rent estetiskt, men det kan även vara avgörande
för att inskriptionen skall kunna läsas och berätta stenens historia. Som regel bör den på kulturhistoriskt värdefulla vårdar vara motiverad av hänsyn till att påväxt riskerar stenens fortbestånd (kalk- och
sandsten) eller för att förbättra förståelsen av objektet (tolkning av inskription eller utsmyckning). Enklare rengöring kan göras med ljummet vatten med liten tillsats av såpa och med mjuka borstar som
inte repar. Lämplig tid är vår och höst. Vårdar av hårdare bergarter som granit kan rengöras med hög-
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Exempel på skador på vårdar av kalksten. Till vänster har rostande dubb sprängt sönder en sockel. Till höger har vatten trängt in
i sprickor och på vintern frusit och sprängt bort bitar av stenytan med följd att inskriptioner på sikt kan gå helt förlorade.

1600-talsgravhäll som dels skadas av frostsprängningar vintertid, dels av gräsklippare.

Skyddstäckning vintertid är en bra förebyggande åtgärd på
känsliga äldre vårdar i kalk- och sandsten, här ses en variant
på Svenarums kyrkogård i Småland. Foto: Johan Nilsson, ur
Kyrkogården 2016, nr. 2.

tryckstvätt men endast där inte förgyllning och dekorationer kan skadas. Vårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde och påtaglig skadebild (pågående bortfall av stenmaterial eller sprickor) bör rengöras av
konservator.
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Gravstaket av gjutjärn, målat i svart och silver.

Påväxt av lavar har gjort inskriptionen svårläst.

Ifyllnad av inskriptioner
Inskriptionerna är en central del i varje gravvårds värde. Ofta kan det räcka med en rengöring för att en
inskription skall framträda bättre. Men ibland behöver de fyllas i. Ett sådant arbete kan ofta utföras av
egen personal med erfarenhet av sådant arbete. På mörkare vårdar av granit och gnejs – ofta med polerad
framsida – har inskriptionen oftast varit förgylld. På ljusare vårdar av t.ex. kalk- och sandsten eller opolerad grå granit är det ofta svart linoljefärg. På förindustriella gravvårdar (fram till 1800-talets mitt) bör
arbetet överlåtas åt stenkonservator.
Gravvårdar, staket och grindar av smide och gjutjärn
Objekt av smide och gjutjärn kräver kontinuerligt underhåll. Vid ommålning befrias objektet från rostbeläggning med stålborste – St2 – (i vissa fall kan försiktig blästring vara relevant, men det bör undvikas
på äldre smide och tunnare gods). Därefter grundas järnet med mönja eller fosfatprimer och strykes två
gånger med linoljefärg. Lagningar av smide anförtros åt smed med erfarenhet av historiska tekniker som
vällning och nitning. Gjutjärn kräver också specialkompetens. Det går att reparera med svetsning, men
kräver en hantverkare eller konservator med erfarenhet av gjutjärnslagningar.
Borttagna gravvårdar
Upplåtna gravvårdar som klassats som 2 i bevarandeplanen bör om möjligt stå kvar på sina platser. I det
fall detta inte är möjligt (eller de inte är aktuella för återanvändning/omhuggning) bör de samlas på särskild plats inom kyrkogården. Större vårdar kan då läggas ned. Det viktiga är att de genom inskriptionerna
fortsatt kan berätta om bygden och des invånare i gången tid.
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Häggesleds kyrka och kyrkogård från sydväst.

Häggesleds socken
Häggesleds socken utgörs av småbruten odlingsbygd på sydvästra Kålland. Socknen ligger samlad kring en
nord-sydlig uppodlad dalgång och avgränsas i väster och öster av idag skogsklädda åsryggar. Norra delen av
dalgången var före 1800-talets dikningar mycket sank och hade även en stor öppen vattenyta. Bygden har
varit bebodd sedan stenålder och har många fornlämningar från järnålder då ett stormannasäte etableras
här och består in i medeltid. Likt Skalunda så fanns invid kyrkan en storhög. Kanske kom det senare att
omvandlas till frälsehemmanet Bossgården norr om kyrkbyn. I socknen ﬁnns de gamla säterierna Hinderstorp i väster samt Häggesled (Stinggården, styckat på 1800-talet) och Storegården i anslutning till
kyrkbyn. Av dessa var från 1600-talet och framåt Hinderstorp det mest betydande och innehades bland
annat av släkterna Rutensköld och Bäärnhielm. Socknen är en utpräglad jordbruksbygd och detta har
historiskt varit huvudnäringen.

Historik
Kyrkogården i Häggesled är sannolikt anlagd redan på 1000-talet att döma av bevarade respektive nu försvinna runristade gravmonument av Eskilstunatyp. Platsen var redan dessförinnan betydelsefull som del
av ett stormannasäte under järnåldern. Främsta belägget för detta är att kyrkogården anlades kring en stor
gravhög, vilken fanns kvar ännu på 1670-talet, troligen belägen väster om nuvarande kyrka.1 Detta sätter
Häggesled i paritet med till exempel Skalunda. Mellan dessa båda socknar fanns under tidig medeltid någon form av samband. Den kyrka av kvaderhuggen sandsten som byggdes i Skalunda kring 1150 hade en
1

Hadorph; Monumenta.
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Teckning från 1670-talet av Häggesleds gamla kyrka i Peringskiölds Monumenta. Till vänster en nu försvunnen gravhög på
vilken klockstapeln är rest. ATA.

närmast identisk syster i den kyrka som revs i Häggesled i samband med nybyggnation 1868.2 Skalunda
var åtminstone på 1200-talet centralort med kungsgård i förvaltningsområdet Skalunda bo som omfattade
Kållands härad och delar av Dalsland. I Häggesled låg områdets enda bosgård, som kan ha spelat en roll i
förvaltningen, men om detta vet vi idag föga. Det romanska gravmonumentet ”Kung Hägges grav” torde
vara samtida med stenkyrkobygget på 1100-talet och kan förmodas vara rest över byggherren själv, en lokal
storman.
Troligen föregicks 1100-talets stenkyrka av en stavkyrka, omgiven av ett inte oansenligt antal stenmonument resta över en lokal stormannaätts gravlagda personer.3 I övrigt vet vi föga om den medeltida kyrkogårdens utseende. En god bild får vi däremot 1671 när kyrkogården besöks av antikvarien Johan Hadorph
på uppdrag av rikskanslern och greven Magnus Gabriel De la Gardie som ville inventera fornlämningarna
i Läckö grevskap:
på denna kyrkiegård finnes 5 Runesteenar af tälgesteen 2 allena hela för 50 åhr sedan hafuer många sådana funnits på kyrkiegården, som sedan äre sönderslagne. I kyrkian finnes inga monumenter, allena ähr her en Rutenskiölds graf på norrsidan inne i kyrkan fram emot choret upmurat. /…/ Klockstapeln ståår på en ättebacke nordväst
på kyrkiegården. /…/ Kyrkeigården är medh gemene träbalkar upsatt.

Vi kan sluta oss till att kyrkogården ännu i början på 1600-talet hade kvar sin medeltida prägel med ﬂera av 1000- och 1100-talets monument kvar på sina gamla platser. Av någon anledning har ﬂera sedan
förstörts. Var det för att man gjorde en ny indelning av kyrkogården? Det var i ﬂera landskap vanligt att
kyrkogårdarna var indelade efter hemman, där varje gård hade var sin ”grifteplan”. Det är väl troligt att
detta var en anledning till att avlägsna och förstöra de gamla stenkistorna. Grifteplanerna markerades i
denna del av Västergötland ofta med stenkors av kalksten med de gravlagdas initialer. Den lokala adeln
hade sina gravplatser inne i kyrkan.
Kyrkogården omgavs av timrade balkar, en inhägnad som var mycket vanlig i stora delar av Götaland
fram till 1700-talet då de började ersättas av beständiga stenmurar. Liksom kyrkogården så var balkarnas
uppförande och skötsel fördelade på hemman. Balkarna var viktiga dels för att avgränsa den vigda jorden,
dels för att hålla betande kreatur ute. Deras underhåll var en ständigt återkommande punkt på sockenstämmorna och i prost- och biskopsvisitationerna. Från biskop Jesper Svedbergs visitation 1711 erfar vi
att ”kyrkiobalkarne wid Heggesled kyrkio berettades wara än wärre och mehr förfalne [än de i Järpås];
2
3

Fischer 1914.
Lundberg 1997.
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ty blifwer öfwer them samma straﬀ [som i Järpås], at, om kyrkiobalkarne ei äro ferdige inom
14 dagars tid skal ther uphöra med gudstienst,
tils the aldeles blifwe ferdige.”4 Det är okänt
när balkarna ersattes med dagens stenmur, men
under Gustaf III utfärdades kungligt påbud om
stenmurars anläggande. Troligen skedde detta liksom i Järpås under slutet av 1700-talet.
Över ingången fanns en murad och vitkalkad
stiglucka av samma typ som är bevarad i Järpås,
denna revs 1868.5 Någon riktig trädkrans tycks
kyrkogården inte ha fått förrän i samband med
nybygget 1869, att döma av foton från tiden.
Då förefaller kyrkogården också ha utvidgats
väsentligt åt öster till nuvarande utsträckning.
Stenmaterial från den gamla kyrkan kom att användes inte bara i nybygget utan även i de nya
kyrkogårdsmurarna. Den tidigare utsträckningen framgår av en storskifteskarta från 1782.6
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Kyrkogården på storskifteskarta från 1782 med dess tidigare ut
sträckning. I samband med bygget av nuvarande kyrka utökades
kyrkogården åt öster. Lantmäteristyrelsens arkiv.

Häggesleds kyrkogård fotograferad från sydost strax före rivningen av kyrkan 1869. Sedermera utökades kyrkogården åt öster
och inkorporerade åkermarken närmast i bild. Foto: Västergötlands museum.

Kyrkogården var ännu i början av 1900-talet att likna vid en ängsmark med naturligt upptrampade stigar
och endast ett fåtal stenvårdar. Som regel var gravarna markerade med en liten kulle med vintergröna,
som kan ses på ett fotograﬁ från 1912. Enstaka köpta familjegravar började anläggas vid sekelskiftet 1900
med grusbäddar och inhägnad i form av stenramar eller gjutjärnsstaket samt resliga granitvårdar. Några
gravplatser ﬁck planterade ”sorgeträd” med hängande grenar.
Vid några gravöppningar på kyrkogården har man under 1900-talet hittat delar från sönderslagna vikingatida stenkistor, bland annat väster om tornet. Man hittade söder om kyrkan (norr om organist Bergs

4
5
6

Protokoll från biskopsvisitation 1711, Järpås C:4, Järpås kyrkoarkiv, Landsarkivet i Göteborg.
Fischer 1914.
Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Kyrka och kyrkogård fotograferade från söder 1894 av Sanfrid Welin. Trädkransen är relativt nyplanterad och gravvårdar saknas
helt i den sydöstra delen, kvarter C. Västergötlands museum.

Fotograﬁ taget av arkitekt Axel Forssén i samband med undersökningen av en medeltida stenkista år 1930, vilken tolkades som
den ursprungliga placeringen för ”kung Hägges grav”. ATA.

Fotograﬁ från sydväst taget av arkitekt Anders Roland
1905. Antalet gravvårdar är fortfarande ringa. I förgrunden syns ett par gravkullar med vintergröna, då en vanlig
gravmarkör. Västergötlands museum.
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grav) en stenomgärdad grav som undersöktes 1930 av Axel Forssén, som tolkade denna som tillhörig den
1887 ﬂyttade Kung Hägges grav.
På grund av berg och dålig dränering så var området närmast kyrkan till stor del olämpligt för gravläggningar. Norr om kyrkan fanns nästan inga gravläggningar. År 1968 projekterades en omdisponering
och omläggning av kyrkogården efter förslag av stadsträdgårdsmästare Elon Leckström, Lidköping.7 Detta tycks ha kommit till utförande först 1972. Den östra delen av kyrkogården schaktades, dränerades
och utjämnades samt försågs med en avgränsande buskplantering åt öster. På den äldre delen omlades
grönytorna. Området kring kyrkan skulle fortsättningsvis bara användas för urngravar. Belysningsstolpar
monterades och en körbar väg anlades. Troligen vid denna tid igenlades ﬂera grusgångar och grusbäddar
för att få en lättskött sammanhängande gräsmatta. År 1970 införskaﬀades nämligen en självgående motordriven gräsklippare.

Kyrkogården från nordväst.

Beskrivning av kyrkogården
Miljö
Häggesleds kyrka i Häggesleds socken är belägen ca 15 km sydväst om Lidköping. Landskapet är småkuperat och delvis skogvuxet, men till största delen uppodlat. Genom socknen rinner två åfåror från norr
respektive söder. De förenar sig norr om Häggesleds kyrka i Storebergsån på dess väg mot Vänern i nordväst. Till socknen hör Hinderstorps stora gård , ursprungligen uppfört på 1600-talet. Mangårdsbyggnaden

7

ATA.
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Norra ingången från 1839.

i två våningar är reverterad och täckt med skiﬀertak samt har en klassicistisk portal. Till gården hör bland
annat två ﬂygelbyggnader.
Häggesleds kyrka ligger väster om landsvägen mellan Gillstad i norr och Slädene i söder. Strax söder
om kyrkan går upp en väg mot Järpås i sydöst. Kyrkbyn består av de angränsande gårdarna Stommen och
Skattegården i väster samt av en före detta skola och lärarbostad i sydöst. Byn är belägen i en uppodlad
dalgång mellan en höjdrygg i öster och en annan i väster. I söder öppnar sig åkerlandskap.
Utmed norra kyrkogårdsmuren går en liten körväg, som bland annat leder fram till Stommen och
Skattegården. Här ﬁnns även en liten parkeringsplats. Körvägen passerar nordöst om kyrkan en liten
bro. Under bron och utmed den östra kyrkogårdsmuren rinner en bäck. Utanför kyrkogårdens sydöstra
hörn leder en gångbro av trä över bäcken till före detta skolans, nuvarande bygdegårdens trädgård i öster.
Bygdegården vetter mot Gillstadsvägen i öster. I trädgårdens sydvästra hörn ligger en till kyrkan hörande
ekonomibyggnad. En större grusad parkeringsplats utmed körvägen, gemensam för kyrka och bygdegård,
är sedan 1968 belägen vid bäckens östra sida.
Översiktlig beskrivning
Kyrkan är väst-östligt belägen i nordvästra delen av den nästan kvadratiska kyrkogården. Nordöstra sidan
följer rundningen på den kulle som kyrkogården intar. Kyrkogården sluttar mot bäcken i öster. Kyrkogårdens huvudingång vetter mot en körväg i norr. Den är belägen i västra delen av norra kyrkogårdsmuren.
På kyrkogården växer en del planterade äldre lövträd. På kyrkogårdens nordvästra del ﬁnns fragment av ett
gravkors från 1600-1700-tal samt tre liggande hällar från samma tid. Sydöst om kyrkan ligger ytterligare
två gravhällar. Gravvårdarna är i övrigt huvudsakligen belägna söder om kyrkan. I sydvästra sluttningen är
de nyare gravarna belägna. På kyrkogården ﬁnns en avplanad storhög.
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Inhägnader
Kyrkogården omges av en ca halv meter
hög kallmurad stödmur av fältsten och
till viss del kilad sten. Här och var förekommer kvaderhuggen sandsten från
den medeltida kyrkan, i ett fall en del av
en fasad fönsteromfattning. I nordväst
vid entrén kragar muren in och är där
fullmur. Muren är till stor del från sent
1700-tal eller tidigt 1800-tal (grindstolparna är från 1839), men kompletterad i
samband med kyrkogårdens utökning åt
öster efter nya kyrkans byggande. Innan- Östra ingången, troligen från 1839 men ﬂyttad ca 1870.
för muren växer en ganska disparat trädkrans med till stor del askar av skiftande ålder (från tidigt 1900-tal och yngre) samt en del almar, troligen
planterade under 1900-talets första hälft. I söder ﬁnns två gamla ekar. Längs muren i nordost växer också
en syrenhäck och en sträcka i söder en måbärshäck.
Ingångar
Kyrkogården har två ingångar, en i nordväst och en i öster. Utformningen av båda ingångarna är identisk.
De omges av grindstolpar från 1839 av huggen kalksten. Sidorna har klamrade kalkstenshällar som kröns
av proﬁlerade överliggare med urhuggen fördjupning för var sitt klot av sandsten. På grindstolparna i
nordväst är årtalet 1839 inhugget. Mellan stolparna sitter samtida smidda pargrindar, svartmålade med
dekorativa krön. Östra grindpartiet är ﬂyttat till nuvarande plats vid kyrkogårdsutvidgningen efter nya
kyrkans uppförande.
Gångsystem
Från grinden i nordväst leder en grusgång till kyrkans västport och omgärdar därefter kyrkan. Gången
kantas av en allé med almar, planterad på 1900-talet. En tidigare grusgång från östra grinden och upp mot
koret är nyligen igenlagd och den ena sidan av en lönnallé är nedtagen. I en båge från kyrkans sydport för
en grusgång via det sydöstra gravkvarteret bort till östra grinden. En gång av kalkstensplattor (1970-tal)
anknyter från denna till en bro över bäcken vid den gamla skolan. Vid ingångarna och punktvis längs
gångarna står lyktstolpar av tre olika modeller. De äldsta är från omkring 1972 och utgörs av svartmålade
trästolpar i cementsocklar med lyktor av plåt med råglas. De yngre är av svartlackerad lättmetall.
Gravtyper
Gravvårdsbeståndet på kyrkogården är ovanligt rikt och spänner från 1000-talet till idag. De äldsta vårdarna på kyrkogården är två runristade gavelhällar av sandsten från vikingatida kistkonstruktioner, så kallade
Eskilstunakistor. Flera fragment av senare kistor av denna typ, med rikare dekor har påträﬀats på vid gravgrävningar, i murar och en stenvalvsbro, ett antal av dessa förvaras idag i kyrkans torn. Dessa är spåren
efter en betydelsefull stormannafamilj med säte i Häggesled i övergången från vikingatid till medeltid.
Kistorna indikerar också förekomsten av en stavkyrka. Från 1100-talet ﬁnns en romansk kistkonstruktion
av sandsten bevarad, den så kallade ”Kung Hägges grav”, vilken ﬂyttades till nuvarande läge i samband
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Fragment av vikingatida gravkistor i sandsten, så kallade Eskilstunakistor
från 1000-talet, förvarade i kyrktornet. Till höger en rekonstruktion vid
Örberga kyrka i Östergötland.

med en gravöppning på 1880-talet. Vidare ﬁnns två delar av
en idag mycket nött liljesten, troligen från 1200-talet. Dessa
gravmonument har varit beställda av en lokal världslig och/
eller andlig elit.
Ett kalkstenskors, och rester av två, är av typer som var vanligt förekommande på Kålland och kring
Kinnekulle, där de producerades under närmast industriella former på 1600- och 1700-talen. Som regel
har dessa vårdar endast inskription i form av de gravlagdas initialer och har ofta avsett en hel gård eller familj. Socknens adel gravlade på 1600- och 1700-talen sina döda under ﬁnt huggna gravhällar av kalksten.
Två ligger idag norr om kyrkan, en tredje söder därom, det är oklart huruvida de beﬁnner sig på ursprunglig plats. Vanligtvis gravlades adel och prästerskap under kyrkans golv i särskilda gravvalv. Av slitaget att
döma har de sannolikt legat i kyrkans golv. Ytterligare två hällar är uppsatta mot kyrkans västgavel, den
ena mycket nött. Den andra är en så kallad porträttgravsten från 1600-talet som avbildar Sten Påvelsson
Rutensköld med maka, till Hinderstorp. Denna låg på en upphöjd stensarkofag, en så kallad tumba,
i koret i medeltidskyrkan. I Västerplana på Kinnekulle
fanns under 1600- och 1700-talen en mycket omfattande produktion av gravvårdar av kalksten. Den på
Kinnekulle lättbrutna kalkstenen var fortsatt det vanliga gravvårdsmaterialet under 1800-talet, vilket märks i
form av några tämligen påkostade 1800-talsvårdar.
Från sekelskiftet 1900 och framåt ﬁnns olika typer
av ”katalogstenar”. De äldre är ofta påkostade med former av obelisker eller bautastenar, ett gott exempel är
den Bergströmska graven. Gravvårdarna var fortsatt en
statussymbol. Dessa högresta stenar bidrar mycket till
upplevelsen av kyrkogården. Under mellankrigstiden
blev formerna lägre och bredare. Stenmaterialet är inte
längre lokalt utan utgörs av granit i olika kulörer och
behandling. Ovanlig i sammanhanget är den gjutna
cementvården över Carl Olofsson från 1883. Gravar
från 1800-talets slut och fram till 1940-talet har som
Porträttgravsten över makarna Rutensköld från 1650.
regel haft grusbädd och någon form av inhägnad. Ett
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Högresta stenar från förra sekelskiftet och låga vårdar från mellan- och efterkrigstiden i kvarter B. Ett fåtal familjegravar har kvar grusbädd och stenram.

Fornnordiskt inspirerad gravvård från 1908.

antal av dessa är bevarade och betyder mycket för upplevelsen
av kyrkogården. En av familjegravarna omgärdas av ett konstrikt
utformat gjutjärnsstaket. Det stora ﬂertalet av gravvårdarna på
kyrkogården är från 1940-talet och framåt och har den tidens
vanliga form, låg och bred, ett uttryck för ett mer jämlikt samhälle där graven inte längre har med status att göra. Samtidigt saknar
dessa vårdar som regel den typ av information som olika former
av titlar och yrkesbeteckningar gav på de äldre vårdarna.
Beskrivning av gravkvarteren
Gravkvarteren saknar egentlig benämning. Här kallas de för A
(norr om kyrkan), B (väster och söder om kyrkan) och C (sydost
om kyrkan).

Dödens genius på gjutjärnskors från 1895.

Kvarter A
Kvarteret upptar ytan norr om kyrkan och har en svagt triangulär
form. Det är kyrkogårdens mest höglänta parti och har några enbart övertorvade impediment, varför kvarteret lämpat sig illa för
gravläggningar. Kvarteret utgörs av gräsmatta med en rad lönnar
(1900-tal) närmast kyrkan och som solitärträd en tall och en ask
i väster. Tre gravhällar från 1600-, 1700- och 1800-talen ligger
på låga socklar. Eventuellt med undantag för den Bäärenhielmska
hällen så har de fått nuvarande placering efter gamla kyrkans rivande (där de låg i golvet). Längst i öster står en ensam gravvård
från sent 1800-tal. Kvarteret skulle lämpa sig väl för att åtminstone delvis återskapas som ängsmark.

22
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Kvarter A sett från öster. Området har delvis ytlig berggrund. Här ﬁnns enbart tre
gravhällar från 1600-, 1700- och 1800-talen. Bäärnhielmska gravhällen i förgrunden kan ligga på ursprunglig plats.

Gravhäll från 1799 över kapten Ludvig
Bäärnhielm till Hinderstorp.

Kvarter B
Kvarteret upptar hela västra hälften av kyrkogården. Det utgörs av en sammanhängande gräsmatta med
ett ﬂertal solitärträd planterade under 1900-talets första hälft, huvudsakligen almar, vilket bidrar till ett
parkmässigt intryck. Gravarna ligger i nord-sydliga rader med vårdarna vända mot öster. Gravvårdsbeståndet är sammansatt och spänner från 1000-talet till idag. Äldst är två runristade gavelhällar till vikingatida
stenkistor, följda av den så kallade ”Kung Hägges grav” från 1100-tal. Från 1700-talet ﬁnns ett kalkstenskors. 1800-talets andra hälft och 1900-talets första decennier avspeglas i ett antal karaktärsskapande
vårdar, bl.a. några inhägnade familjegravar. Olika typer
av inhägnader ﬁnns företrädda: stenramar, buxbomshäck
och gjutjärnsstaket. Detta bidrar mycket till kvarterets
karaktär. Flera vårdar bär titlar som berättar om yrken
och näringsfång i socknen. Särskilt framträdande är den
Larssonska familjegraven med staket och kalkstenshällar,
den Bergströmska med kyrkogårdens största gravvård
och den konstnärligt utformade vården över makarna
Häggner. En ovanlig vårdtyp är den gjutna stenen över
lantbrukaren Olofsson, likaså ett dekorativt gjutjärnskors. En företeelse som sällan bevarats på gravarna är
dekorationer med trädgårdssnäckor, vilka ligger kvar vid
Elin Bohmans granitkors.

Den romanska gravmonumentet ”kung Hägges grav”.

Kvarter C
Kvarter C utgör kyrkogårdens sydöstra del med i huvudsak sluttande terräng. Den högst liggande delen avsattes
1972 för urngravar, men några sådana har inte tillkommit. Gravarna beﬁnner sig huvudsakligen i nord-sydliga rader med vårdarna vända åt öster respektive väster.
Beståndet domineras av låga vårdar från efterkrigstiden,
men där ﬁnns även ett fåtal mer högresta från tidigt
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Kvarter B från nordost.

Kvarter C från sydväst.

1900-tal. Till skillnad från i kvarter B är alla grusbäddar och stenramar bortrationaliserade. Längs muren
i söder och i öster ﬁnns bara enstaka gravvårdar, till stor del små liggare från mellan- och efterkrigstid.
Enstaka gravvårdar från tidigt 1900-tal är av linjegravtyp på ensamgravar.
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Sammanfattande karaktärisering av kyrkogården
Häggesleds kyrkogård har medeltida ursprung och platsen hyste ännu på 1600-talet en stor gravhög från
järnåldern. Rester av vikingatida och tidigmedeltida stenkistor vittnar om en betydelsefull ort och ger ett
anmärkningsvärt historiskt djup åt gravvårdsbeståndet. Kyrkogården har endast genomgått en mindre
utökning åt sydost i samband med bygget av den nuvarande kyrkan på 1860-talet. I övrigt deﬁnieras
kyrkogården av den kulle på vilken kyrkan är belägen. Kyrkogården har genomgått de vanliga förändringarna under 1700- och 1800-talen med timmerbalkars ersättande genom stenmurar och plantering
av trädkrans. Kyrkogårdsmur och ingångar härrör i nuvarande skick från 1800-talet. Dagens trädkrans är
tämligen disparat, och till stor del planterad under 1900-talet. Flera solitärträd, alléer och en trädkrans
runt kyrkan ger kyrkogården ett lummigt och parkmässigt utseende, som skapades på 1900-talet. Dessförinnan var kyrkogården på vanligt vis att likna vid en ängsmark. Gravarna beﬁnner sig på grund av impediment i huvudsak söder om kyrkan. Gravvårdsbeståndet har påtagligt historiskt djup. Till antal dominerar
efterkrigstidens vanliga låga vårdtyp. Gravar av olika ålder med vårdar i varierat utförande betyder mycket
för karaktären. Norr om kyrkan, samt vid gången kring densamma och placerade mot västfasad, ﬁnns ett
antal kalkstenshällar från 1600-, 1700- och 1800-talen. Mest påkostad är porträttgravstenen över en av
ägarna till säteriet Hinderstorp, Sten Påvelsson Rutensköld. Allmogens gravar representeras av ett par kalkstenskors från 1700-talet, tillverkade på Kinnekulle och typiska för bygden. De ﬂesta familjegravarna från
1900-talet har haft grusbädd och inhägnad. Idag återstår en handfull av dessa grusgravar, som regel med
stenram, i ett fall med buxbomshäck och i ett fall med konstrikt utformat gjutjärnsstaket. Ett ﬂertal vårdar
från decennierna kring 1900 är påkostade med högrest form och betyder därmed mycket för upplevelsen
av kyrkogården. Ovanlig i sammanhanget är en gjuten vård från 1883. Ett gjutjärnskors ﬁnns även, vilket
är mindre vanligt på Kålland. Ett antal vårdar bär titlar som berättar om näringsfång och yrken i socknen.
Att tänka på i förvaltningen av kyrkogården:
• Stenmurar, smidesgrindar, gångar och trädrader är väsentliga delar av kyrkogårdens utformning.
• De vårdar på gamla kyrkogården som är från 1900-talets början och tidigare är viktiga för upplevelsen
av historiskt djup.
• Grusgravar speglar ett på många håll i landskapet försvunnet kyrkogårdsideal.
• Ytan norr om kyrkan skulle delvis kunna återskapas som ängsmark.

Gavelsten till vikingatida kistkonstruktion.

Byggnadsvårdsrapport 2016:20

25

Referenser
Arkiv
Antikvarisk-topograﬁska arkivet, Stockholm.
Landsarkivet i Göteborg.
Lantmäteristyrelsens arkiv.
Västergötlands museums arkiv, Skara.
Informanter
Järpås hembygdsförening
Internet
Fornsök, Riksantikvarieämbetet. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
Litteratur
Andréasson, Anna. Gravvårdar i sten - ett mångskiftande kulturarv. Stad & land nr 184. SLU.
Elgenstierna, Gustaf. 1925. Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Del I. Stockholm.
Fischer, Ernst. 1914. Kyrkor i Kållands härad. Sydöstra delen. Stockholm.
Hadorph, Johan. 1901. Reseanteckningar om Läckö grefskap 1669 och 1671. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift II:1.
Lundberg, Stig. 1997. Gravmonument i sten från sen vikingatid och äldre medeltid i Västergötland.
Peringskiöld, Johan. 2012. Västgötadelen av Monumenta Sveo-Gothorum. Skara.
Svenska gods och gårdar. Skaraborgs län. Västra delen. 1942. Uddevalla.
Vård av gravstenar. 2002. Riksantikvarieämbetet. http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/
raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5

Administrativa uppgifter
Handlingar
Västergötlands museums dnr: 24-2016
Beställare
Södra Kållands pastorat
Projektledare
Robin Gullbrandsson
Dokumentationsmaterialet förvaras i Västergötlands museums arkiv.

26

Byggnadsvårdsrapport 2016:20

Gravkarta
De gravar som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde har markerats med en 1:a eller 2:a.
1: Grav markerad med svart ram bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Vårdar och till
hörande anordningar (grusbäddar, stenramar, staket, häck- eller trädplanteringar etc) får inte ﬂyttas
eller förändras utan bevaras på plats för framtiden.
2: Grav markerad med röd ram bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Om möjligt bör grav och till
hörande anordningar bevaras på plats. Beroende på vari värdet består kan vården om så är nödvän
digt uppställas på annan plats eller återanvändas eller en grusbädd kan förses med en ny vård.
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Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravar
Gravnr.

Beskrivning/år

IN 1

Kalkstenshäll
1799

Inskription
Här hvilar
LUDVIG BÄÄRNHIELM
i lifstiden Capitaine wid
Kongl. Stedingska Regement
Född d. 10 juni 1750
Död d. 8 september 1799
[oläsligt] stenen
som broder sin [oläsligt] här
Han [oläsligt] de mulltna ben
sen siälen är i GUDS förvar.
af en sörgande broder
BÄÄRNHIELM

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov
Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder. Titel.
Ludvig Bäärnhielm var son
till hovjägmästare Henrik
Gustaf Bäärnhielm på
Hinderstorp. Han övertog
säteriet 1779 och avled
där ogift.
Beväxt med mossa. Viss
spjälkning i ytan. Svårläst.
Rengöres, lagas och
ifylles av konservator. Ges
övertäckning vintertid.

IN 2

Kalkstenshäll på
senare cementsockel.
1851

LARS BENGTSSON
FR. HINDERSTORP
*1802 +1872
STINA SVENSDOTTER
*1804 +1851

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Kraftigt beväxt med
mossa.
Rengöres och ifylles.

IN 3

Kalkstenshäll
1600-talstyp med
reliefhuggning
(textfris,
hörnmedaljonger och
sköld).

Oläslig

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Sprucken mitt itu. Ena
hörnet avslaget. beväxt
med mossa. Fastgjuten i
cement.
Rengöres och ev. lagas
av konservator samt ges
övertäckning vintertid.

IN 4

Kalkstenshäll
1600-talstyp med
reliefhuggning
(textfris,
hörnmedaljonger
med änglahuvuden,
tempelgavel och
sköld).

Oläslig

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Kraftigt nött yta. Lutad
mot västgavel. Stabilt
skick.

Fotografi

29

30

IN 5
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Porträttgravsten av
kalksten
1650
Legat som täckhäll
över en tumba inne i
den medeltida kyrkan.
Eventuellt hör
två huggna
kalkstensstycken
med voluter (på mark
vid torn) samman
med f.d. tumba inne i
medeltidskyrkan.

HÄR. VNDER. LIGGER. BEGRAFVEN. DEN.
EDLE. OCH WELBORNE. STEN. PAVELSON.
RVTENSCHÖLD. TILL. HINDERSTORP.
OCH SÄWENSÖÖ. SOM. AFSOMPNADE.
I. GVDI. DEN. 2. FEBRVARI. 1650. SAMPT.
HANS. K. HVSTRV. VELBORDIGA. HVSFRV.
F. KATHARINA. WAGNER. SOM. I. CHRISTO.
AFSOMPNADE. DEN. [tomt fält]. ANNO.
16[tomt fält] G[ud]. F[örläne]. DEM. E[n].
F[röjdefull]. VPST[åndelse].

Klass 1
Porträttgravsten som
troligen tillverkats på
Kinnekulle.
Sten Påvelsson
var förvaltare på
det Oxenstiernska
Lindholmen i Strö sn.
Adlades Rutensköld 1648.
Innehade Hinderstorps
säteri.
Fäst med järnklamrar vid
kyrkans västgavel. En
gammal spricka lagad
med cementbruk. Smärre
spjälkning. I övrigt i god
kondition.
Spjälkning lagas och
cement ersätts av
kalkbruk av konservator.
Kompletteras ev. med en
droppnäsa av plåt upptill.
Brottstycken in i tornvån 3.

IN 6 & 7

Två delar av liljesten
Sandsten
Tidig medeltid

Ingen inskription

Klass 1
Handhuggen medeltida
vård av lokalt material.
Två brottstycken med
mycket nött yta, lutade
mot tornmur. Stabil
kondition.

IN 8

Rundbågig vård av
kalksten
1876

CARL BENGTSSON
FRÅN SKATTEGÅRDEN HÄGGESLED
FÖDD 1819 DÖD 1876
Sv Ps Nr 47

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder
Ligger på västra
kyrkogårdsmuren
tillsammans med sockel.
Återuppsättes på
kyrkogården.

IN 9

Bautasten av polerad
svart granit
1890

Säteriägaren
ANDERS LARSSON
Hinderstorp
1833-1890
JOHANNA CHRISTINA
LARSSON
1836-1906
Ps. 338 v. 7.

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Anders Larsson var son
till Lars Bengtsson och
Stina Svensdotter på
Hinderstorp (IN 2).
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IN 10

IN 11

Kalkstenshäll av
1600-talstyp med
reliefer (textfris,
hörnrundlar,
tempelgavel och
sköld)

Kalkstenskors
1675

Oläslig

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ligger i gräs. Sprucken.
Mycket vittrad yta. Skadas
av gräsklippning. Beväxt
med mossa. Rengöres. Bör
vintertäckas.

IHS
[oläsligt]S KAD
1675

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Enbart övre delen kvar.
Sprucken i två delar.
Ligger på kyrkogårdsmur
vid ingång i norr. Mossa.
Rengöres och flyttas in i
tornet.

IN 12

Ringkors
1719

[oläsligt] OELD
ILD ALD
1719

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Foten står lutad mot
kyrkogårdsmur vid ingång
i norr. Beväxt med lavar
och mossa. Viss spjälkning.
Rengöres och lagas av
konservator. Ny placering?

6

Granithäll
1916

Hemmansäg.
KARL ANDERSSON
*1839 +1916
Hans maka
MARIA KRISTINA
*1838 +1890
Stingg.
Sv. Ps. 473

Klass 1
Tidstypisk vård

31

32

9

25

Byggnadsvårdsrapport 2016:20

Liten bautasten
av svart granit
med fornnordiskt
inspirerad dekor
1908

Urmakaren
J. NYBERG
*28/9 1845 +3/12 1908
samt sönerna
HJALMAR
&
AXEL

Gjutjärnskors på
granitsockel. Relief av
ängel med nedåtvänd
fackla (Thanatos).
Målad med svart
oljefärg.
1895

HUSTRUN
LOUISE WIKSTRÖM
FÖDD D. 28 NOV. 1864. DÖD D. 18 DEC.
1895
UP.B. 14
v. 13

30

Grusgrav med
stenram av grå granit.
Inskription på ena
långsidan av ramen.
1891

MAJA STINA LARSDOTTER
*1819 +1891
SVEN JOHAN ENGSTRÖM
*1846 +1938
INGA MARIA ENGSTRÖM
*1851 +1885
HEDDA KAROLINA ENGSTRÖM
*1858 +1940

35

Vinkelbruten vård av
grå granit
1879

SVEN LARSSON
1818-1889

Klass 1
Tidstypisk vård med titel
Viss påväxt av lavar.
Rengöres.

Klass 1
Tidigindustriell vårdtyp
Viss påväxt av lavar, smärre
rostangrepp.
Rengöres med borste
och målas med svart
linoljefärg.

OCH HANS MAKA
JOHANNA SOFIA
1825-1879

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Tidstypisk vård
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100

101

Låg vård av polerad
grå granit med
grusbädd och
stenram.
1948

Grusgrav utan
inhägnad. Kors och
två låga vårdar i
polerad granit
1966

SMEDEN
CARL J. ANDREASSON
*1859 +1930
HANS MAKA MAJA-STINA
*1854 +1948

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel. Andreasson var
bysmed och känd som
”Sme’n i Brôtera”.

NILS TH E CARLSSON
*1882 +1966

Klass 2
Tidstypisk grusgrav

EDVIN KARLSSON
*1899 +1965

Kan förses med ny
gravvård.

MARIA KARLSSON
*1883 +1973

127

Kalkstenskors
1600- el 1700-tal

IHS
SA[L] DLS
PAN
1[..]9

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Påväxt av lavar. Viss
spjälkning. Rengöres, lagas
och ifylles av konservator.
Skyddstäckes vintertid.

128

Runristad gavelhäll
av sandsten från
gravkista 1000-tal

KALA FADER SIN. GUD

RAÄ Häggesled 12:2

Klass 1
Rest av vikingatida kristen
gravkista
Skyddad som fornlämning
enligt KML 2 kap.
Beväxt med lavar. Texten
är ifylld med röd färg.
Fastgjuten i cement

130

Runristad gavelhäll
av sandsten från
gravkista 1000-tal
RAÄ Häggesled 12:1

TORD SATTE STENARNA EFTER ÖSTEN
FADER SIN.

Klass 1
Rest av vikingatida kristen
gravkista
Skyddad som fornlämning
enligt KML 2 kap.
Beväxt med lavar. Texten
är ifylld med röd färg.
Fastgjuten i cement

33

34

147
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Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1930

ANDERS
KARLSSON
*1850 +1930

Klass 1
Tidstypisk vård

Hans Maka
IDA
*1861 +1933
Storegården

148

Låg vård av grå granit
med grusbädd och
stenram
1931

KOMMUNALORDF.
C. J. HALLBLAD
*4/5 1864 +29/5 1934

Klass 1
Grusgrav med titel

HUSTRUN IDA MARIA
*1/1 1865 +20/1 1931

149

Grusgrav med
stenram och två
liggare i polerad grå
granit. Stensatt yta.
1937

HEMMANSÄGAREN
A. J. JOHANSSON
*1859 +1937
BERGSGÅRDEN

Klass 2
Grusgrav.
Kan förses med ny vård.

EMMA JOHANSSON
*1861
+1940
BERGSGÅRDEN
150

Kors och två liggare
av marmor
1942

SV. PS. 66
ANNA JOHANSSON
*1894
+1978
BERGSGÅRDEN
FRITHIOF JOHANSSON
*1895
+1942
BERGSGÅRDEN

Klass 1
Vård av ovanligt material.
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163

Vård av polerad svart
granit. Grusbädd med
stenram av grå granit.
1931

OTTO LAGER
*1871 +1936

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

180

Vinkelbruten vård av
polerad grå granit
1922

KYRKVAKTMÄSTAREN
GUSTAV GUTTORMSSON
1857-1922

184

Låg vård av polerad
grå granit. Grusbädd
med klotprydd
stenram.
1928

JOHAN TIGERBERGS
FAMILJEGRAV
1928

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

185

Grusbädd med
stenram med förhöjd
gavel
1936

HEMMANSÄGAREN
ALFRED ANDERSSON
*1868 +1936
HANS MAKA AUGUSTA
*1874 +1961
HINDERSTORP

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

188

Låg vård i grå granit
med relief.
1948

HANDLANDEN
ALFRED SKOGLUND
*1864 +1950

Hans Maka
OLIVIA
*1876 +1931

HANS MAKA CHARLOTTA
*1867 +1948

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel. Drev lanthandeln i
Häggesled.

35

36

206
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Obelisk gjuten av
cement med kvarts.
Dekorativt krön med
urna.
1883

HÄR
HVILAR
LANDT.
BRUKAREN
CARL
OLOFSSON
FRÅN
STOREGÅRDEN
HÄGGESLED
*Den 1/2 1818
+Den 1/12 1883
Sv. Ps. 491 v. 4

211

Romansk gravkista i
sandsten
”Kung Hägges grav”
1100-tal

Ingen inskription

Klass 1
Vård av ovanligt material.
Olofssons söner var
byggmästare och
tillverkade själva vården.
Påväxt av lavar. Urnan
saknar sitt krön,
bortsprängt pga av rostad
dubb.
Rengöres, texten ifylles,
dubb rengöres och
rostskyddsmålas.

Klass 1
Tidigmedeltida gravkista
i sandsten med
korsformade gavlar och
skulpterad lockhäll.

RAÄ Häggesled 12:4
Viss påväxt av lavar.
Har vinterskydd.
Varsam rengöring.
Skyddas av KML 2 kap.

212

Bautasten av polerad
grå granit
1887

ORGANISTEN
A. A. BERG
*18 2/9 34 +18 13/2 87

218

Låg vård av grå
granit med kolonner.
Grusbädd med
stenram.

AUG. NORDINS
FAMILJEGRAV
HINDERSTORP

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

Klass 1
Tidstypisk grusgrav
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221

Bautasten av grå
granit
1899

JONAS ERIKSSON
*1831 +1913

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA
MAJA STINA
*1828 +1899
SONEN
AUG. HÄGGSTRÖM
*1856 +1925
HANS MAKA ANNA
*1873 +1903
SKATTEGÅRDEN

225

Tre kalkstenshällar
inom en kalkstenram
med svartmålat
gjutjärnsstaket
1893

ANDREAS LARSSON
*27/9 1820
+ PÅ HINDERSTORP D. 23/1 1894
CATHARINA LARSSON
*26/10 1829
+14/9 1907
EDITH LARSSON
*D. 20/8 1869
+D. 8/5 1893

226

Reslig vård av gnejs
med relief
1918

Wilhelm Häggner
1857-1918
Hustrun Mina
1856-1895

227-228

Grusgrav med
stenram. Bautasten
av polerad svart
granit. 1911. Liten
vinkelbruten vård av
polerad svart granit.
1901.

LARS PETTER BERGSTRÖM
*14/4 1838 +28/10 1920
MATILDA KRISTINA BERGSTRÖM
*12/5 1837 +7/11 1911
REGINA BERGSTRÖM
*1/5 1864 +26/3 1936
HELENA MARINA
BERGSTRÖM
*11/4 1868 +15/1 1936
L. P. BERGSTRÖMS
FAMILJEGRAF
HÄGGESLEDS SÄTERI
Folkskollärarinnan
ANNA BERGSTRÖM
*19/3 1870 +19/7 1901
Sv. Ps. 50

Klass 1
Påkostad inhägnad grav.
Kyrkogårdens enda
gjutjärnsstaket.
Påväxt av mossa på hällar.
Rengöring av hällar och
ifyllnad av text. Rengöring
staket. Bemålning i god
kondition.
Klass 1
Ovanlig vård med
konstnärligt utförande.
Häggner var gift med en
dotter till makarna Larsson
på Hinderstorp och drev
affär i Skövde.

Klass 1
Kyrkogårdens största
familjegrav med
karaktärsskapande stor
bautasten.
Bautasten lutar, rätas upp.

37

38

230

233-234
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Bautasten av grå
granit. Grusgrav med
buxbomshäck.
1925

Anders Nyberg
1843-1925

Bautasten av polerad
grå granit
1913

CARL LARSSON
Tyskagården
*31/5 1848 +25/6 1918

Eva Catharina
1840-1935

Klass 1
Tidstypisk vård.
Kyrkogårdens enda
grusgrav med buxbom.

Klass 1
Tidstypisk vård

MAJA STINA LARSSON
*1/5 1850 +20/12 1922
DOTTERN
IDA MATILDA
*18/4 1878 +20/9 1925
SONEN
ALFRED TEODOR
*3/3 1891 +16/2 1913
DOTTERN
KARIN MARIA
*11/6 1895 +5/2 1980
250

Låg vård av grå
granit. Grusbädd utan
inhägnad.
1963

ALEXANDER KARLSSON
*1888 +1963
HANS MAKA ANNA
*1891 +1980
SONEN TAGE
*1919 +2010

Klass 2
Grusgrav

TYSKAGÅRDEN
255

Låg vård av grå granit.
Grusbädd med
stenram.
1949

EINAR JOHANSSONS FAMILJEGRAV
EINAR
*1890 +1979
ALICE
*1899 +1979
ALF
*1931 +1949
BOSSGÅRDEN

Klass 2
Grusgrav
Ny vård kan uppsättas

Byggnadsvårdsrapport 2016:20

256

Vinkelbruten vård
av polerad svart
granit. Grusbädd med
stenram och klot.
1894

LANDTBRUKAREN
CARL SVENSSON
BOSSGÅRDEN
*18 29/4 34 +18 11/5 94

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Sv. Ps. 275
HUSTRUN
JOHANNA SVENSSON
*18 15/12 35 +19 19/9 17

257

Grusbädd med
stenram, klot och
gavelformad vård av
grå granit.
1925

Hemmansägaren
Alfr. Roland. Bossg.
*10/1 1861 +20/2 1925
Hans maka Sofia
*22/6 1865 +30/3 1947

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Sv. Ps. 667
260

Grusgrav med
stenram i grå granit
och liggare i polerad
svart granit.
1894

Anders Larsson
Bossgården
*18 11/9 25 +19 29/2 06

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Sv. Ps. 455
Inga Maria Larsson
Bossgården
*18 12/7 45 +18 15/10 94
Sv. Ps. 221. v. 3

261

Ringkors av svart
granit
1932
Trädgårdssnäckor

Elin Bohman
1878-1932

Klass 1
Ovanlig vård.
Kyrkogårdens enda grav
med trädgårdssnäckor
(vanlig dekoration kring
1900). Elin Bohman var
dotter till makarna Larsson
i Bossgården och blev
lärarinna i Snavlunda i
Örebro län.

315

Ringkors av polerad
grå granit
1935

ANNA
*1863 +1935

Klass 1
Ovanlig vård. Anna
Brandström var gift
med folkskolläraren i
Häggesled.

39

40
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355

Liten vinkelbruten
vård av svart granit
Tidigt 1900-tal

356

Liten rundbågig vård
av polerad svart granit
1900

HEDVIG
MARIA

JOSEFINA
FORSBLAD
*1846 +1900
Ps. 477:3
Trogen i lifvet
J. F. F.

Klass 1
Tidstypisk vård av
linjegravtyp

Klass 1
Tidstypisk vård av
linjegravtyp. Josefina var
gift med den tjänstlöse
prästen Johan Fredrik
Forsblad (1828-1921),
vars far var kyrkoherde
i Floby. Makarna bodde
på Karlbacka i socknen.
Hustrun hängde sig efter
en tvist.

361

Liggare av marmor
1904

Här Hvilar
Kära Moder
Britta Olsson
*1830 +1904

Klass 1
Vård av linjegravtyp i
ovanligt material

379-380

Vinkelbruten vård av
grå granit
1926

AXEL
SVENSSON
*1882 +1966
HANS MAKA
ALMA
SVENSSON
*1882 +1926

Klass 1
Tidstypisk vård
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387

Obelisk av polerad grå
granit
1897

RIKSDAGSMANNEN
AND. SVENSSON
BOSSGÅRDEN
*18 1/1 24 +18 11/2 97

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

OCH HANS MAKA
MAJA STINA
*18 21/4 24 +19 10/10 14

388

Obelisk av polerad grå
granit
1926

ARKITEKTEN
ANDERS ROLAND
*1879 +1926

Klass 1
Tidstypisk vård med titel
Anders Roland var
arkitekt vid Kungliga
byggnadsstyrelsen och
ansvarade för ett flertal
kyrkorestaureringar i
Västergötland.
Lutar. Justeras.

41

Fotografi

Troligen 1839.

Ingång i öster.
Grindstolpar
av klamrade
kalkstenshällar med
profilerade krön och
sandstensklot. Smidda
pargrindar målade
med svart oljefärg.

Ingång i nordväst.
Grindstolpar
av klamrade
kalkstenshällar med
profilerade krön och
sandstensklot. Årtalet
”1839” inhugget.
Smidda pargrindar
målade med svart
oljefärg. 1839.

Troligen tidigt 1800tal, utökad efter 1869.

Stödmur av fältsten
och kilad sten, inslag
av kvadersten från
medeltidskyrkan. 0,5
- 1 m h.

Objekt

Smärre färgsläpp och rostangrepp på
grindar.

Två av sidohällarna i södra stolpen är
utbytta på 1900-talet. På den norra stolpen
finns en sprucken häll med gammal
lagning. Smärre spjälkning på norra
stolpens överliggare och östra sidohäll.
Rostiga klamrar. En av grindkrokarna ur
läge.

Smidesgrindarna är nyligen målade med
svart oljefärg. Avhängda.

På östra stolpen är flera av sidohällarna
och de profilerade krönstenarna utbytta på
1900-talet. Stolpen lutar något i förhållande
till den västra. Kloten är nedplockade och
ligger på muren.

I norr finns ett utrasat parti och ett parti i
nordost med tendens till kalvning.

Skadebeskrivning

Inhägnader, grindpartier och andra anläggningar

2

2

2

Prioritet

Grindar rengöres med stålborste, frilagt järn
rostskyddsbehandlas och grindarna målas därefter med
svart linoljefärg. Samma gäller för synligt smide i stolparna.

Spjälkande sten limmas med stenlim. Grindkrok justeras.

Östra stolpen justeras. Klot återplaceras. Grindar återhängs.
Smidesklamrar och krokar rostskyddsbehandlas och målas
med svart linoljefärg.

Partiell nedplockning och omläggning av skadade partier.

Föreslagna åtgärder
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Åtgärd
Partiell omläggning av skadade delar. Kan göras
av pastoratets egen personal.

Rengöring med stålborste,
rostskyddsbehandling och målning med svart
linoljefärg. Kan göras av pastoratets egen
personal.
Justering av östra stolpen. Återmontering av
klot och grindar. Rostskyddsbehandling och
målning av smide. Kan göras av pastoratets
egen personal.
Limning av spjälkande sten. Justering av
grindkrok. Rostskyddsbehandling och målning
av smide. Kan göras av pastoratets egen
personal.
Rengöres varsamt, spjälkningar limmas och
ifylles med svart linoljefärg av stenkonservator.
Ges övertäckning vintertid. Offert tas in.
Spjälkning limmas, cementlagning ersätts
med kalkbruk. Komplettering med plåt på
ovankant som droppnäsa. Offert tas in från
stenkonservator. Brottstycken vid norra
tornmuren flyttas in i tornet.
Inskription ifylles med svart linoljefärg. Vården
återmonteras på kyrkogården. Kan göras av
pastoratets egen personal.
Rengöres och flyttas in i torn.
Rengöres, lagas och ifylles av stenkonservator.
Reses ev. på kyrkogården.
Rengöres varsamt och målas med svart
linoljefärg. Kan göras av pastoratets egen
personal.

Objekt

Mur kring kyrkogården

Smidesgrindar i öster.

Grindstolpar av kalksten i nordväst.

Grindstolpar i öster.

Gravvårdar IN 1-3 & 10

Gravvård IN 5

Gravvård IN 8

Gravvård IN 11

Gravvård IN 12

Gravvård 25

Föreslagna åtgärder 2016—2021

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

Prioritet

Vidtagna åtgärder

År
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Rengöres, lagas och ifylles av stenkonservator.
Ges övertäckning vintertid.
Ges övertäckning vintertid.
Rengöres varsamt. Inskription ifylles med
svart linoljefärg. Uppskjutande rostig dubb
rostskyddsbehandlas och svartmålas. Kan göras
av pastoratets egen personal.
Rengöres av stenkonservator. Offert tas in.
Hällar och staket rengöres från påväxt. Text
ifylles med svart linoljefärg. Kan göras av
pastoratets egen personal.
Rätas upp och rengöres.

Gravvård 127

Gravvårdar 128 & 130

Gravvård 206

Gravvård 211

Gravvård 225

Gravvård 388

2

2

2

1

2

1
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Rapporter 2015-2016 i ämnet bebyggelse från Västergötlands museum
2015:1
2015:2
2015:3
2015:4
2015:5
2015:6
2015:7
2015:8
2015:9

2016:1
2016:2
2016:3
2016:4
2016:5
2016:6
2016:7
2016:8
2016:9
2016:10
2016:11
2016:12
2016:13
2016:14
2016:15
2016:16

Varnhems klosterkyrka. Varnhems socken, Skara kommun, Västergötland. Tjärning av tak
2004, 2007 och 2014. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Skara domkyrka. Skara kommun, Västergötland. Renovering av tornens tak m.m. 2012. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Hyringa fornstuga. Prästtorp 1:13, Hyringa socken, Grästorps kommun, Västergötland.
Renovering efter svampangrepp 2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Villa Idun. Hjo Norr 5:6, Hjo stad och kommun, Västergötland. Renovering av balkonger m.m.
2014-2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Villa Götha och Societetshuset. Del av Hjo Norr 3:59, Hjo socken och kommun, Västergötland. Renovering etapp 3, 2014-2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Råbäcks mekaniska stenhuggeri. Råbäck 1:3, Medelplana socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av fönster, etapp 1. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Varnhems klosterkyrka. Varnhems socken, Skara kommun, Västergötland. Renovering
2010-2011. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Bankastugan. Hornborga 14:2, Hornborga socken, Falköpings kommun, Västergötland.
Renovering av vägg och tak 2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Bengtssonska magasinet. Kv. Örnen 3, Vara socken och kommun, Västergötland. Lastbrygga och ramp 2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport
Västra Gerums kyrka. Västra Gerums socken, Skara kommun, Västergötland. Utvändig
renovering 2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Sveneby. Sveneby 1:4, Sveneby socken, Töreboda kommun, Västergötland. Renovering
av terrass 2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Almnäs, huvudbyggnaden. Almnäs 1:1, Norra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland.
Renovering av tak och fönster 2015. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Arkivet, Skara veterinärinrättning. Kv. Skytten 1, Skara stad och kommun, Västergötland.
Utvändig renovering 2014-2016. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Råbäcks mekaniska stenhuggeri. Råbäck 1:3, Medelplana socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av fönster 2014-2016. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Helénstugan. Kv. Bryggaren 10, Skövde stad och kommun, Västergötland. Renovering av
tak och fasader 2015-2016. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Logen Vulcan. Kv. Tallen 5, Tidaholms stad och kommun, Västergötland. Renovering av
fönster 2015. Antikvarisk slutbesiktningsrappport.
Våmbs kyrka. Våmbs socken, Skövde kommun, Västergötland. Byte av takspån 2000.
Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Djäkneskolan. Kv. Saturnus 1, Skara socken och kommun, Västergötland. Byte av plåttak
2005. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Töreboda järnvägsstation. Töreboda/Björkängs socken, Töreboda kommun, Västergötland.
Restaurering 1996-1997. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Eggby kyrka. Eggby 2:5, Eggby socken, Skara kommun, Västergötland. Ommålning av
tornhuv och lanternin. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Lerdala järnvägsstation. Lerdala 2:62, Lerdala socken, Skövde kommun, Västergötland.
Renovering 1998-1999. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Piperska lazarettet. Brunnsborg 7:2, Ova socken, Götene kommun, Västergötland. Målning
och diverse reparationer 2016. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Härja kyrka. Härja 1:7, Härja socken, Tidaholms kommun, Västergötland. Antikvarisk medverkan i samband med takavvattning och dränering. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Villa Flora. Hjo Norr 5:6, Hjo stad och kommun, Västergötland. Renovering av balkonger
m.m. 2015-2016. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Ullervads kyrka. Ullervad 14:2, Ullervads socken, Mariestads kommun, Västergötland.
Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2016:17

2016:18
2016:19
2016:20

Breviks kyrka. Kyrkebolet 2:1, Breviks socken, Karlsborgs kommun, Västergötland.
Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av skiffertak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Östra Gerums kyrka. Gerum 20:1, Östra Gerums socken, Tidaholms kommun, Västergötland.
Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Synnerby kyrka. Synnerby 9:1, Synnerby socken, Skara kommun, Västergötland. Antikvarisk
medverkan i samband med ommålning av gjutjärnsfönster. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
Häggesleds kyrkogård. Häggesled 19:1, Häggesleds socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård- och underhållsplan.
Byggnadshistorisk rapport.

Under 2016 har kulturhistoriska värden på Häggesleds kyrkogård identifierats som del av plan för bevarande av kulturgravar respektive vård och underhåll. I denna rapport presenteras kyrkogårdens historik, karaktärsdrag
och kulturgravar.
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