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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 Järpås 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 Järpås 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 exempeborttagande 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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Kyrka och kyrkogård från söder.

Järpås socken
Järpås socken omfattar en stor del av södra Kållands härad med ån Lidan som gräns ett stycke i öster.
Socknen delas i två olikartade delar av en nord-sydlig förkastningsbrant. Socknens östra del är slättlandskap som sedan 1800-talets utdikningar är en fullåkersbygd. Socknens västra del är ett småbrutet landskap
med nord-sydliga skogsbeväxta åsryggar och däremellan åkermark. I socknen ﬁnns spår efter stenåldersbebyggelse och ett ﬂertal järnåldersgravfält, bland annat i Järpås kyrkby. På medeltiden fanns i norr även
Vedum och Höra socknar med små träkyrkor, dessa gick sedermera upp i Järpås socken. I socknen ﬁnns
ett ﬂertal äldre adelsgods: Stora Bryne, Korpegården, Russelbacka, Domö och Sköttorp. Under 1800-talet
blev Järpås socken en viktig jordbruksbygd med betydande spannmålshandel som inbegrep havreexport
till England. Sistnämnda var en viktig orsak bakom tillkomsten av Lidköping-Håkantorps järnväg 1877
med station norr om kyrkbyn. Därmed ﬁck Järpås anslutning till såväl Uddevalla-Herrljunga järnväg som
Västra stambanan. Snabbt växte ett typiskt stationssamhälle fram med omfattande handel och industri.
Till de större industrierna räknades en bigård, tillverkning av jordbruksredskap och den ännu bestående
radiatorindustrin. Vid ån Lidan har det tidigare funnits kvarnar och sågar. Stationssamhället skiljs av
landsvägen från den gamla kyrkbyn på en ås i söder.

Historik
Kyrkogården i Järpås är anlagd senast under tidig medeltid, det vill säga 1100-tal, troligen redan under
föregående sekel. Krönläget på en sandås med vid utsikt var även tidigare betydelsefullt. Här fanns ett
järnåldersgravfält, av vilket idag bara rester kvarstår, bl. a. en rest sten (RAÄ Järpås 22:1) nordost om kyrkan. På 1100-talet uppfördes en romansk stenkyrka som sedermera utökades med större kor på 1600-talet.
Den första beskrivningen av kyrka och kyrkogård har vi från Johan Hadorph 1671, när denne inventerade i Läckö grevskap: ”Järpåås kyrkia ligger på en höög åhs, hvarest hon vijda synes och hafver en mäckta
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Kyrka, kyrkogård och kyrkby på 1781 års storskifteskarta. Kyrkogården har här en rektangulär form och har senare kommit att
utvidgas ytterligare. Lantmäteriet.

stoor prospect. /…/ På denna åhs ﬁnnes öster om kyrkian en stoor steen uprest, till anseende som en
runesteen, men intet påskrifvit, sedan någre större och smärre ättebackar.” Hadorph räknar upp ett antal
gravstenar och hällar från 1500- och 1600-talen på kyrkogården och deras inskriptioner. ”Suderst på
kyrkiegården 5 lijkhäller å rad”, troligen upphöjda så kallade tumbor med skulpterade täckhällar.1 Även
Hilfeling noterade 1792 att ”öster om kyrkan äro åtskilliga mindre ättekullar samt några medelmåttiga
upresta gråstenar utan ordning.”2
Från Jesper Svedbergs biskopsvisitation 1705 erfar vi beslut om ”at kyrkiobalckarna skola hållas wäl wid
macht wid plicht tilgiörande af then, som sitt tildelta stycke ei färdigt håller.”3 Att så inte blev fallet framgår vid visitationen 1711: ”Kyrkiobalkarne uti Hierpåhs woro mycket förfalne; ty blef af högwyrdige Hr.
Biskopen slutit, at, om the ei inom 14 dagars tid uprettas, skal ingen gudstienst blifwa uti kyrkian på någre
weckor.” Vid visitation 1724 påmintes om att ”När någons afdelte stycke på kyrkiobalcken är bofälligt,
skal honom wiss tid föreläggias, inom hwilken han bör förbätrat. Skier thet icke, repareres sådant af kyrkians medel, och then brotslige betale thet kyrkian dubbelt. Til thetta gofwo alla närwarande ett enhälligt
samtycke.” År 1764 kom kungligt påbud om att timmerbalkar kring kyrkogårdarna skulle ersättas med
beständiga stenmurar. I Järpås skedde detta troligen 1785–1786. Då bör stigluckan till Prästgården och
grindstolparna av sandsten ha tillkommit.4
Att kyrkogården ända fram till 1900-talets början sköttes som en ängsmark framgår av ﬂera källor. Uppenbarligen var det klockarens förmån att få bärga höet. I biskopsvisitationen 1708 framgår det att arrendatorn på klockarbostället inte hade fullgjort sina åtaganden och därmed inte ﬁck tillgodoräkna sig ”för1
2
3
4

Hadorph.
ATA.
Järpås kyrkoarkiv C:4.
Fischer 1914.
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Kyrkogården sedd från sydost vid 1900-talets början. Trädkransen är tämligen nyplanterad. I kvarteret i förgrunden är gravarna
enbart makerade med jordkulle, ytan fungerade delvis som allmän linje. Västergötlands museum.

moner af kyrckogården”.5 Ännu på foton från 1910-talet ser vi en kyrkogård som i stora delar är att likna
vid en äng. På storskifteskartan från 1781 ser vi en rektangulär kyrkogård med ingång i varje väderstreck.
År 1800 gav K. Maj:t tillstånd till sammanbyggnad av kyrkorna i Järpås och Höra socknar. Den nya kyrkan uppfördes 1805 på samma plats som den medeltida kyrkan i Järpås. I 1829 års inventering omnämns
en i nordöstra hörnet av kyrkogården placerad ”materialbod, i hwilken likbårarne med mera förwaras.”
Vidare omnämndes häradshövding Sundlers gravsten norr om kyrkan och två prostgravar, antagligen de
enda anmärkningsvärda gravvårdarna på kyrkogården i början av 1800-talet.6 Först mot slutet av seklet
började det bli vanligare att vanliga hemmansägare kunde kosta på sig en gravvård i beständigt material.
Med 1800-talet så följde en kraftig befolkningsökning, särskilt av jordlösa, dvs torpare, backstugusittare
etc, vilket gjorde att man frångick kyrkogårdens hemmansuppdelning och istället började begrava i linje. Första utökningen av kyrkogården ägde rum åt norr 1879, snart följt av utökning åt söder 1884. En
större utvidgning började diskuteras 1939. På rekommendation av Kungliga byggnadsstyrelsen anlitades
arkitekt Ärland Noreen, Stockholm, som besökte Järpås 1940 och förordade en utökning åt söder: ”Det
inom kyrkoherdens trädgård belägna området är utomordentligt vackert, tämligen plant och beväxt med
stora ekar”. Noreen föreslog att den gamla kyrkogårdsmuren skulle sparas som ”mycket vacker och väl
lagd”. Ett färdigt förslag presenterades 1941. Den gamla muren och ekarna skulle behållas. Utvidgningen
förutsåg framtida utökning fram till landsvägssträckningen. Ett område skulle vara avsatt till urngravar, en
spegling av att eldbegängelser började bli vanligare vid denna tid. Gravarna skulle läggas i sammanhängande gräsmattor och endast huvudgångarna grusas. Här ser vi hur kyrkogårdsidealet förändrats bort från
sekelskiftets stadsmässigt strikta gruskvarter. ”Mellan gravarna häckar, t. ex. hagtorn. Utefter mittgången
mot kyrkan har jag tänkt mig cypresser, som ju tycks växa bra på den gamla kyrkogården.” 7 På grund av
rådande krig dröjde det till 1948 innan förslaget tillstyrktes och det genomfördes först 1956.
5
6
7

Järpås kyrkoarkiv C:4.
ATA.
ATA.
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Ovan: kyrkogårdskarta från 1930 med markerade inhägnade familjegravar, ATA. Till vänster: odaterad gravskiss där man lägger märke
till raderna med ensamgravar i sydöstra kvarteret, den s.k. allmänna
linjen. Södra Kållands pastorats arkiv.

År 1959 byggdes ett bårhus efter ritningar av arkitekt SAR Stig Hermansson, Lidköping. År 1962 försågs kyrkogården med lyktstolpar av modell utarbetad av Kungliga byggnadsstyrelsen. Samma år utbyttes
grindstolparna till norra ingången mot nya av kalksten, i utförande liknande de kring södra ingången. Alla
smidesgrindar riktades, skrapades, stålborstades och tjärbrändes.8 År 1969 uppfördes en ny ekonomibyggnad ritad av Stig Hermansson.9
År 1985 restaurerades stigluckan. Taket ﬁck nytt undertak av brädor och skiﬀertäckningen lades om.
År 1988 godkändes stadsträdgårdsmästare Elon Leckströms, Lidköping, förslag till kyrkogårdsutvidgning
med 265 kistgravplatser, 150 urngravplatser och minneslund. Detta torde ha varit en av de tidigaste
minneslundarna i området. År 1991 noterades sättningsskador på delar av den äldre kyrkogårdsmuren i
sydväst och antikvarie Ragnar Sigsjö förordade att den skulle justeras.10
8
9
10

ATA.
ATA.
Västergötlands musei arkiv.
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Nordöstra delen av kyrkogården vid början av 1900-talet med enstaka vårdar, i övrigt enbart gravkullar. ATA.

Beskrivning av kyrkogården
Miljö
Kyrkbyn ligger på en ås, omgiven av åkermark, och har haft denna plats sedan medeltiden. Rester av
järnåldersgravar talar för att platsen var bebodd redan tidigare. I anslutning till kyrkan ligger i väster
prästgården och i nordöst en före detta skola, som numera används som församlingshem. Invid församlingshemmet ﬁnns även en ymgre skolbyggnad. Området mellan kyrkan och väg 187 upptas av hagmark.
Kyrka, prästgård och skolbyggnader är placerade omedelbart nordväst om den lilla bygata som i båda ändar mynnar ut i väg 187 i väster. Sydväst om kyrkan är en avtagsväg mot Jung. I söder ligger några gårdar
samt i nordost nyare villor. Utmed väg 187, ﬁnns i nordöst hembygdsföreningens stugor. Prästgården är
en tvåvåningsbyggnad, klädd med faluröd locklistpanel. Huset från 1875 ombyggdes 1930. Det omges av
en parkliknande trädgård. Församlingshemmet är klätt med faluröd panel och har ett tegeltäckt sadeltak.
Huset är ombyggt i sen tid.
Översiktlig beskrivning
Järpås kyrka ligger öst-västligt placerad mitt på den högt belägna, vidsträckta kyrkogården. Kyrkogården
är utvidgad med en nyare del i sydvästsluttningen. I nya kyrkogårdens nordöstra hörn ligger ett före detta
bårhus. Kyrkogårdens södra ingång vetter mot parkeringsplatsen. Den äldre delen av kyrkogården uppdelas genom grusgångar i tydliga kvarter.

18
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Kyrkogård och kyrka från sydost.

Inhägnader
Kyrkogårdens äldre del omges av en 0,5-1 m hög kallmur av fältsten och till viss del kilad sten. Troligen
är den tillkommen i ﬂera skeden, först på 1780-talet och sedan i samband med kyrkogårdsutvidgningar åt
norr och söder på 1870- och 80-talen. Sydvästra delen omlades på 1990-talet. Muren är delvis beväxt med
mossa och sedum. I väster har muren en stiglucka och i nordöstra hörnet en enkel murtrappa. Mitt på norra
sträckningen ﬁnns en trapphäll och en modern ståldurkstrappa med räcke. Innanför kyrkogårdsmurna växer en hundraårig trädkrans till stor del bestående av almar, askar och lönnar. Nya kyrkogården i sydväst avgränsas i väster av en låg mossbeväxt kallmur och i sydost av en ung avenbokshäck.
Ingångar
Kyrkogården har fyra ingångar med grindpartier, en i söder i linje med kyrkans mittport, en stiglucka i väster i linje med tornporten, en i nordväst och en i öster. Utformningen är identisk med undantag för stig-
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Kyrkogårdsmur och trädkrans i nordväst, i nuvarande skick från sent 1800-tal. Norra grindstolparna är till stor del ommonterade med nya kalkstenshällar på 1940-talet.

Stiglucka i väster från 1780-talet, sedd från prästgårdens trädgård. I kyrkogårdsmuren ﬁnns en utskjutande sten som enligt
traditionen användes när prästen steg till häst.

Östra sidan av södra ingången med stolpe av klamrade
kalkstenshällar, troligen från sent 1700-tal. Sandstensklot
avlyft. Dekorativ smidesgrind från samma tid.
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I förgrunden detalj av handhuggen kalkstensvård över prosten Petrus Strömbom från 1777. I bakgrunden nygotisk kalkstensvård från sent 1800-tal och en bautasten från tidigt 1900-tal.

Från vänster: kalkstenskors av lokal typ från 16- eller 1700-talet, sandstensvård med murgrönsrelief samt platta och kors av
marmor från 1800-talets andra hälft, gjutjärnskors från sent 1800-tal.

luckan, de har dock genomgått varierande grad av renoveringar. Södra ingången är dock som helhet i
ursprungligt skick. Ingångarna har stolpar av klamrade huggna kalkstenshällar med proﬁlerade krön och
odubbade klot av sandsten. Troligen tillkom de på 1780-talet. Norra stolparna är till stor del nytillverkade
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Påkostade familjegravar i sydvästra kvarteret (B) med många olika vårdtyper från förra sekelskiftet och 1900-talets första hälft,
ett ﬂertal med bevarad grusbädd och stenram.

på 1940-talet och den ena av de östra stolparna ﬁck delvis nya kalkstenshällar då. De smidda pargrindarna
av plattjärn med dekorativa krön bör vara samtida med stolparna, men har i öster och söder ombyggts till
att bli självstängande. Stigluckan bör vara från 1780-talet. Den är murad och putsad med spritputs och
avfärgad med obruten vit kalkfärg. I den rundbågiga öppningen sitter en smidd enkelgrind av samma typ
som övriga. Stigluckan har ett sadeltak med täckning av glavaskiﬀer, omlagt på 1980-talet. Invid stigluckans södra sida ﬁnns på murens utsida en utskjutande sten, vilken skall ha använts som klivsten av prosten
när han steg av och på hästen.
Gångsystem
Gångar av natursingel leder från ingångarna i söder och norr fram till kyrkan och längs dennas södra
sida. De omgärdar även ett mindre kvarter söder om kyrkan. Gångarna från stigluckan och östra grinden
är belagda med gjutna cementplattor med sjösten och leder längs kyrkans nordsida fram till tornporten.
Tidigare har det funnits grusgångar mellan kvarterens gravrader, men dessa är idag igensådda. En rest av
dessa gångar är en kalkstenstrappa i slänten i det sydvästra kvarteret.
Byggnader
I nordöstra delen av nya kyrkogården står ett vitt spritputsat bårhus från 1959, ritat av arkitekt Stig Hermansson. Det ﬂacka sadeltaket är täckt med kopparplåt.
Gravtyper
Gravvårdsbeståndet på kyrkogården är rikt och spänner från 1600-talet till idag. Ett kalkstenskors och
en gravhäll i samma material minner om 1600- och 1700-talens omfattande produktion av gravvårdar
på Kinnekulle. Hällen har sannolikt legat över en gravkammare inne i den gamla kyrkan eller på en s.k.
tumba på kyrkogården, troligen en grav som kan knytas till någon av prästfamiljerna eller adelsfamiljerna
i socknen under denna tid. Den på Kinnekulle lättbrutna kalkstenen var fortsatt det vanliga gravvårdsmaterialet under 1800-talet, vilket märks i form av några tämligen påkostade vårdar från denna tid. Exem-
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Nordvästra kvarteret (A) sett från nordost, med ett antal äldre familjegravar, varav några är inhägnade.

pel på tidiga industriellt producerade vårdar är ett litet gjutjärnskors från 1800-talets slut.
Från sekelskiftet 1900 och framåt ﬁnns olika typer av ”katalogstenar”. De äldre är ofta påkostade med
former av obelisker eller bautastenar, särskilt rikt företrädda i kyrkogårdens sydvästra del. Wijkska graven
har kyrkogårdens resligaste vård, omkring tre meter hög. Gravvårdarna var statussymboler. 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. Gravar
från 1800-talets slut och fram till och med 1950-talet har som regel haft grusbädd och någon form av
inhägnad. Ett antal av dessa är bevarade och betyder mycket för upplevelsen av kyrkogården. Några av
familjegravarna omgärdas av ett konstrikt utformade järnstaket. 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.
Från de senaste decennierna ﬁnns ett fåtal gravvårdar med friare former.
Beskrivning av gravkvarteren
Gravkvarteren på den äldre delen av kyrkogården saknar egentlig benämning. Här kallas de för A (nordväst om kyrkan), B (sydväst om kyrkan), C (sydost om kyrkan) och D (norr om kyrkan).
Kvarter A
Kvarteret upptar ytan nordväst om kyrkan och sluttar åt norr. Det utgörs av gräsmatta med nord-sydliga
gravrader. Vårdarna är vända mot nu igenlagda gångar. En sträcka i söder har rygghäck. Kvarteret har ﬂera
äldre familjegravar, varav några med bevarad grusbädd och inhägnad, bl.a. två järnstaket. Tillsammans
med högresta 1800-talsvårdar och tujor ger de kvarteret dess karaktär.
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Sydvästra kvarteret (B) från sydost. Ytan får sin prägel av ﬂera karaktärsskapande familjegravar med koppling till socknens gods
samt ledande aﬀärsmän och industriidkare kring förra sekelskiftet.

Kvarter B
Kvarteret upptar sydvästra delen av kyrkogården och sluttar åt söder. Det utgörs av en sammanhängande
gräsmatta med undantag för ett par grusgångar i sin östra del. Gravarna ligger i nord-sydliga rader med
vårdarna vända mot nu igenlagda gångar. Kvarteret domineras av påkostade familjegravar från decennierna kring 1900, vilka berättar om socknens tongivande jordägare, köpmän och industriidkare. Många av
gravarna har kvar grusbädd och inhägnad, vilket betyder mycket för upplevelsen. Karaktärsskapande är
också ett antal nu mycket höga tujor. I sydvästra hörnet ﬁnns några äldre vårdar undanställda vid muren,
bland annat ett kors och en häll av kalksten från 16- eller 1700-talet. I sydost ﬁnns ett antal prästgravar.
Överlag har kvarteret museala kvaliteter, varför nya gravvårdar bör anpassas till beﬁntlig karaktär.
Kvarter C
Kvarter C utgör kyrkogårdens sydöstra del och sluttar åt söder. Det utgörs av sammanhängande gräsmatta
med gravarna i nord-sydliga rader med vårdarna vända mot nu igenlagda gångar. Beståndet domineras av
låga vårdar från efterkrigstiden, men där ﬁnns ett fåtal mer högresta från decennierna kring 1900, särskilt
i den västra delen vid gången upp mot kyrkan. Kvarterets inre har delvis fungerat som allmän linje, idag
kvarstår bara enstaka vårdar av denna typ. Till skillnad från i kvarter A och B är nästan alla grusbäddar och
stenramar bortrationaliserade.
Kvarter D
Kvarter D utgör kyrkogårdens norra del och sluttar åt norr. Det utgörs av sammanhängande gräsmatta
med gravarna i nord-sydliga rader med vårdarna vända mot nu igenlagda gångar. i öster domineras gravbeståndet av låga vårdar från mellan- och efterkrigstid, här har gravraderna rygghäckar. Invid sakristian
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Sydöstra kvarteret (C) har ett blandat bestånd av gravar med vårdar som till stor del är av efterkrigstidens vanliga låga form,
enstaka gravar har kvar grusbädd och ram.

Norra kvarteret (D) med blandat gravbestånd.
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Nya kyrkogården med efterkrigstida låga vårdar. Två äldre ekar bidrar starkt till områdets karaktär.

ﬁnns ett antal prästgravar från decennierna kring 1800. I kvarterets mellersta och västra del ﬁnns några
framträdande familjegravar från sent 1800-tal och 1900-talets första hälft, bland annat en grav med smidesstaket. Några av dessa gravar har kvar grusbädd och stenram och bidrar därmed till kvarterets karaktär.
Flera vårdar minner genom titlar etc om olika näringsidkare och förtroendemän i stationssamhället. I norr
ﬁnns en rest sten från ett järnåldersgravfält på åsen.
Nya kyrkogården
Kvarteret utgörs av en sammanhängande gräsmatta med två karaktärsskapande gamla ekar. Gravarna ligger i dubbla öst-västliga rader samt längs muren i väster. Gravvårdarna är från 1950-talet och framåt och
som regel av efterkrigstidens vanliga låga typ, med viss variation i material. Titlar förekommer mycket
sparsamt. I den södra delen är en minneslund avskild av en idegravshäck. Platsen markeras av ett naturstensblock med inskriptionen MINNESLUND och en grusad yta med hållare för lyktor och vasar. Längs
vägen i söder växer en rad med äldre ekar.

Sammanfattande karaktärisering av kyrkogården
Järpås kyrkogård har medeltida ursprung och tidigare fanns här ett järnåldersgravfält. I kyrkan sitter en
inmurad runsten. Sin nuvarande utsträckning har kyrkogården fått till följd av utvidgningar på 1870-,
1880- och 1950-talen, sista gången genom en tydligt markerad del sydväst om den gamla kyrkogården.
Kallmurar, grindpartier av kalksten med smidesgrindar och stiglucka från 17- och 1800-talen samt en
hundraårig trädkrans är viktiga och typiska delar i gestaltningen av kyrkogården. Läget på en åsrygg med
kyrkan i krönläge ger kyrkogården dess särprägel och monumentalitet, vilket ytterligare förstärks av ett
ﬂertal påkostade familjegravar från decennierna kring 1900. Socknens många gods, dess egenskap av moderförsamling och framväxten av stationssamhället Järpås är klart avläsbara bland gravarna från de senaste
två seklerna. Många vårdar bär intressanta yrkestitlar och här ﬁnns ﬂera mer eller mindre välkända näring-

26
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sidkare. I det sydöstra kvarteret har det funnits en allmän linje, varav vilken idag enbart enstaka vårdar
minner. Ett fåtal vårdar från 16-, 17- och 1800-talen är av handhuggen kalksten, bland annat på några
kyrkoherdegravar vid sakristian. Kyrkogårdens västra hälft besitter genom sitt rika bestånd av kulturgravar
mycket höga värden och betyder mycket för upplevelsen av kyrkogården.
Att tänka på i förvaltningen av kyrkogården:
• Stenmurar, stiglucka, portstolpar, smidesgrindar, grusgångar och trädkrans är väsentliga delar av kyrkogårdens utformning.
• De vårdar på 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 och är särskilt karaktärsskapande på kyrkogårdens västra hälft.

Byggnadsvårdsrapport 2016:21

27

Referenser
Arkiv
Antikvarisk-topograﬁska arkivet, Stockholm.
Landsarkivet i Göteborg.
Lantmäteristyrelsens arkiv.
Södra Kållands pastorats arkiv.
Västergötlands museums arkiv, Skara.
Internet
Fornsök, Riksantikvarieämbetet. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
Informanter
Järpås hembygdsförening
Litteratur
Andréasson, Anna. Gravvårdar i sten - ett mångskiftande kulturarv. Stad & land nr 184. SLU.
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. Skara.
Hagberg, Markus. 2004. Järpås - Ett pastorat och dess präster under 600 år. Skara.
Järpåsboken. 1979.
Svenska gods och gårdar. Skaraborgs län. Västra delen. 1942. Uddevalla.
Tidernas Lidköping - staden och bygden. 1991. Lidköping.
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.

28

Byggnadsvårdsrapport 2016:21

IN 1
IN 2
IN 3

Gravkarta

IN 4 IN 5 IN 6

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 tillhörande 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 tillhörande anordningar bevaras på plats. Beroende på vari värdet består kan vården om så
är nödvändigt uppställas på annan plats eller återanvändas eller en grusbädd kan förses med
en ny vård.
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IN 9 IN 8 IN 7
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Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravar
Gravnr.

Beskrivning/år

IN 1

Kors av kalksten
1871

Inskription

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov

ALMA
OLIVIA
DOTTER AF
C. SALOMONSSON
OCH ANNA MAJA CARLSDOTTER
F. D. 5 JAN
D. D. 19 DEC
1871

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder. Dotter till Carl
Salomonsson.

Sv. Ps.
No 493

IN 2

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
...
...3 ...S

Lutad mot kyrkogårdsmur.
beväxt med mossa.
Rengöres och ifylles. Ny
placering? Hör samman
med nr 85.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Lutad mot kyrkogårdsmur.
beväxt med mossa.
Rengöres.

IN 3

Vård av sandsten med
murgrönsrelief. Platta
och kors av marmor.
1872

IVAR DAVID
AF SANDEBERG
FÖDD DEN 29 APRIL 1872
DÖD DEN 20 OCTOBER 1872

Klass 1
Ovanlig vårdtyp från
sent 1800-tal. Son till P
af Sandeberg som ägde
Sköttorps egendom 186279.
Lutad mot kyrkogårdsmur.
Beväxt med mossa.
Rengöres.

Fotografi

31

32

IN 4
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Kalkstenshäll med
relief
16-1700-tal

[Textsida lutad mot mur]

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Lutad mot kyrkogårdsmur.
Baksida beväxt med
mossa.
Rengöring och ny
placering (i samråd med
antikvarie)?

IN 5

Rundbågig vård av
kalksten
1908

MÄRTA MARIA
PALMBERG
*1891
+1908
ÄNKAN
KAROLINA PALMBERG
*1851 +1922

IN 6

Rundbågig vård av
polerad svart granit
med jugenddekor
Tidigt 1900-tal

F. d. Trädgårdsmästaren
ANDERS LARSSONS
FAMILJEGRAV
Glädjens, att edra namn
äro skrivna i himmelen.

IN 7

Vård av kalksten med
profilerat krön och
inhuggen sol
1777

Här vid Hvilar
Prosten
PETRUS STRÖMBOM
Blef Pastor i Hjerpås
År 1759
Sal: Afled Den 17 Maij
År 1777.
Themot. 1 Cap:15-16 & 17 V.
[Baksida]
Samt Dess K. Hustru
Fru CATHARINA TORNER
Sal Afled Den [tomt fält]
Joh: 3 Cap: 16 V.
Rom: 8 Cap: 38 & s9 V.

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Lutad mot kyrkogårdsmur.
Beväxt med mossa.
Rengöres och text ifylles.
Ny placering?

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Anders Larsson hade
handelsträdgård i Järpås.
Lutad mot kyrkogårdsmur.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder. Bemärkt person.
Inskription kan
bättringsmålas.
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IN 8

Vård av kalksten med
profilerat krön
1802

HÄR HVILAR
PROSTEN I. G. KINBERG
FÖDD I ELFKARLEBY 1736,
KYRCKOHERDE I HIERPÅS 1778
DÖD 1802.
OCH
DESS KÄRA MAKA,
IULIANA LEIDITZ.
FÖDD I GÖTHEBORG 1759. DÖD 1795.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och
hög ålder. Bemärkt
person. Skrev den första
beskrivningen över Järpås
pastorat.

APOC. 14-13.

IN 9

Vård av kalksten med
profilerat krön
1831

HÄR LIGGER
BEGRAFVEN
ANDERS WINBERG
FÖDD I WINKÖL 4 AUG. 1753.
BAT. PRED. 1784. BEVISTADE
FÄLTTÅGET I RYSSLAND 1789-90.
FÅNGEN I RYSSLAND 1790. KYRKOHERDE VID SKEPPSHOLMEN 1798.
KYRKOHERDE I HJÄRPÅS 1803.
FÄLTPROST 1812.
DÖD 1831.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och
hög ålder. Bemärkt
person. Winberg var
bataljonspredikant under
ryska fälttåget 1789-90.
Lutar något.

GIFT MED ANNA CHRISTINA KINBERG
DÖD 1842.

1

Liggare av svart granit
1919

HARRY LENNART
HJÄRPE
*10/10 1914 +9/4 1919

Klass 2
Tidstypisk barngrav.
Flyttad.

2A

Bautasten av kalksten
med palmkvistar i
relief
1891

JOHs SVENSSON
Orreslätt
*24/8 1815 +12/5 1891

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.

och hans hustru JOHANNA
*12/4 1818 +20/5 1893
Dottern STINA
*19/8 1851 +11/7 1934

Beväxt med mossa och
lavar.
Rengöres och text ifylles.

33

34

6
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Grusbädd med
stenram av kalksten
med smidesstaket
ca 1900

[Vård saknas]

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med
smidesstaket.
Kalkstensram beväxt
med mossa och lavar.
Staket beväxt med lavar.
Flagnande färg och
rostangrepp.
Staket rengöres,
rostskyddsbehandlas
och målas med
svart linoljefärg. Kan
ev. användas som
askgravlund.

12

Vinkelbruten vård av
svart granit
1907

HEMMANSÄGAREN
ERIK ANDERSSON
I ORRESLÄTT
*28/1 1825 +28/1 1907

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.

OCH HANS HUSTRU
STINA KAJSA
LARSDOTTER
*7/2 1831 +9/3 1915
JAG VET, ATT MIN
FÖRLOSSARE LEFVER
JOB 19:25.
F.D. FOLKSKOLLÄRARINNAN
INGEBORG CEDERBOM
*17/4 1854 +7/10 1950

16

Låg vård av grå granit
med flyglar, grusbädd
och stenram.
1935

JOHANNES KARLSSONS
FAMILJEGRAV
Hasselbacka

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Johannes Karlsson
tillverkade spinnrockar,
välkända för sin kvalitet.

17

Kors och sockel av
polerad svart granit
samt marmorduva
1906

C. A. WITTE
*20/10 1856 +5/3 1950
HANS MAKA
MARIA CHARLOTTA
*8(10 1862 +15/4 1937
SONEN HOLGER
*30/1 1891 +31/8 1906

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård.
Carl Witte ägde Sköttorps
egendom 1896-1918.

CARL WITTES
FAMILJEGRAV
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20

Låg vård av grå granit.
Tuja.
1954

DIREKTÖREN
AXEL EKMAN
EKLÅNGEN
*11/10 1878 +20/1 1954

Klass 2
Vård med titel. Ägde
Närefors.

GERTRUDE EKMAN
*23/11 1881 +27/5 1966
SÖRJDA AV 5 SÖNER OCH 5 DÖTTRAR
21

Låg vård av grå granit
med tuja
1957

GODSÄGAREN
CARL EKMAN
NÄREFORS
*26/2 1841 +8/1 1906

Klass 2
Vård med titel

ELFRIDA EKMAN
*12/4 1858 +5/6 1957
23

Låg vård av grå granit
samkomponerad
med stenram och
grusbädd

25

Låg vård av polerad
gråbrun granit.
Grusbädd med
stenram.
1929

27

Flat obelisk av polerad
svart granit
1912

BENGT BENGTSONS
och
S. AUG. BENGTSONS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

CARL CARLBERG
*1846 +1932

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Hustrun KRISTINA
*1846 +1929

JOHANNES
ERIKSSON
*18/8 1832 +21/6 1912
ANNA BEATA
ERIKSSON
*15/6 1840 +16/2 1915.

Klass 1
Tidstypisk vård

35

36
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Obelisk av polerad
svart granit
1904

A. KRANTZ
*30/5 1850 +24/1 1904.
E. PERSSON
*12/2 1863 +19/1 1948.

34

Klassicerande vård av
grå granit
1914

GUSTAF AHLBORG
*13/9 1878 +25/3 1915
ELVIRA AHLBORG
*10/7 1882 +18/3 1914

Klass 1
Tidstypisk vård. Abel
Krantz var kompanjon till
spannmålshandlaren A G
Bengtsson och handlade
även med slaktdjur.

Klass 1
Tidstypisk vård. Gustaf
Ahlborg var järnhandlare i
Järpås från 1910.

IRMA
*21/4 1903 +17/9 1927
JOHANNA ANDERSSON
*6/9 1844 +4/9 1927

35

Låg gavel av grå
granit till grusbädd
med stenram

RICKARD BERGQVISTS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

36

Kors av grå granit.
Grusbädd med
stenram.
1955

GUNNAR AHLBORGS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Gunnar Ahlborg var Järpås
ledande köpman 1910-55.

37

Vinkelbruten vård av
krysshamrad sandsten
1913
Grusbädd med
stenram och cypress

LANDTBRUKAREN
SVEN J. ANDERSSON
BJÖRKLUNDA
Född i BOSSG. 5 JULI 1849.
Död 17 MARS 1913
MARIA ANDERSSON
Född 5 SEPT 1857
Död 17 MAJ 1932

Klass 1
Ovanlig vård av hög
ålder. S. J. Andersson
var ordförande i Järpås
andelsmejeri samt
auktionsförrättare och
kommunalt engagerad.
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38

Vinkelbruten vård av
granit
1945
Grusbädd med
stenram och cypress

HÄRADSDOMAREN
MAGNUS E. ROLAND
BJÖRKLUNDA
Född 3 MARS 1886
Död 30 OKT 1945
ELIN M. ROLAND
Född 28 DEC 1886
Död 21 NOV 1985

Klass 1
Ovanlig vård med
titel. Magnus Roland
var auktionsförrättare,
nämndeman och
häradsdomare.
Behov av omdubbning

INGRID
*1947 +1851

39

Grusbädd med
stenram och 4 liggare
av grå granit
Mellankrigstid

CARL VICTORINS
FAMILJEGRAV
ELLEN
VIKTORIN
*1874 +1952
HOLGER
VIKTORIN
*1908 +1986
BERTIL
*1910 +2002
KNUT
VIKTORIN
*1872 +1956

Klass 1
Tidstypisk grusgrav. Carl
Victorin var banbrytare
för affärsverksamheten
i stationssamhället. Carl
drev affär från 1880, vilken
såldes på 1890-talet till
Salomon Carlsson. Från
1904 hade Carl fotoateljé i
Järpås. Blev känd fotograf
som tog vyer m.m. och
arbetade åt järnvägen
m.m. Brodern Peter
byggde Järlings konditori.
Sönerna Holger och Bertil
blev målaremästare.

HENRY
CARLSSON
*1913 +1994
MAKAN
ANNA-LISA
*1913 +2001
40

Bautasten av grå
granit
1917

OTTO LUDW. WITTE
*18 31/5 46 +19 4/7 17

Klass 1
Tidstypisk vård

LOTTEN WITTE
*18 6/3 47 +19 17/1 15

42

Låg vård av grå granit
1932

Fanjunkare
Anders Gustav André
*1854 +1932
Hans maka
Anna Elisabeth
*1860 +1919

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel. Anders André
drev från 1910-talet
Järpås elektriska kvarn
tillsammans med sin bror
Karl.

37

38

46
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Låg vård av kalksten
med plaketter av plåt
1951

OTTO NORRMANS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Ovanlig vård

OTTO NORRMAN
*10-06-1865 +10-12-1951
AUGUSTA PETTERSDOTTER
*31-01-1866 +15-01-1916
HANNA F. CARLBERG
*26-10-1885 +22-01-1975
KARL NORRMAN
*23-08-1907 +02-08-1918
SVEN NORRMAN
*10-04-1897 +09-09-1964
48

Grusbädd med
stenram av granit
och nygotiskt
gjutjärnsstaket med
oval textplatta i
samma material
1850

J P AF BILLBERGH
FÖDD 1776
DÖD 1850

Klass 1
Enda grusgraven med
gjutjärnsstaket på
kyrkogården. Johan Petter
af Billbergh deltog i tyska
fälttåget mot Napoleon
1812. Sedermera president
i kammarrätten. Dog på
Hinderstorp.
Staketet är målat med
svart oljefärg som
bitvis flagnar. Smärre
rostangrepp. Inskription
målad med silverfärg.
Staketet rengöres och
ommålas med linoljefärg.

51

Klassiserande vård
av polerad gråbrun
granit
1930

JOHANNES JONSSONS
LIDABERG
FAMILJEGRAV
1930

52

Låg vård av polerad
grå granit
1966

Disponent
Olof Norrman
*1895 +1966

Klass 2
Tidstypisk vård

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel. Drev Änghagens
bigård. Även ordförande i
kommunalfullmäktige och
nämndeman.
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53

Bautasten av grå
granit
1924

GUSTAF NORRMAN
1849-1924.

Klass 1
Tidstypisk vård

WILHELMINA NORRMAN
1864-1923.

57

Flat obelisk av grå
granit
1875

[Tro, Hopp och Kärlek]
PROSTEN
FIL. JUBELDOKTORN
O. G. SYLVÉN
FÖDD 17 11/3 91
DÖD 18 4/3 75
OCH HANS K. MAKA
C. M. CARLANDER
FÖDD 18 8/8 01
DÖD 18 26/4 78

Klass 1
Tidstypisk vård över
bemärkt person. Sylvén
var kyrkoherde i Järpås
från 1831.
Beväxt med lavar.
Rengöres och texten
ifylles.

FÖRSAMLINGSBOR
RESTE WÅRDEN

58

Rundbågig vård av
kalksten
1862

EMMA LEEB

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder. Tonårig dotter
till tyskfödde Leo Leeb
och Mathilda Lorent som
1860-68 ägde Russelbacka
egendom, men gjorde
konkurs. Familjen var
katoliker.
Beväxt med mossa och
lavar.
Rengöres.

59

Rundbågig vård av
kalksten
1868

JULIE DE CASTILLON

Klass 1
Vård av lokalt material
och hög ålder. Fröken
Julie de Castillon var
moster till Mathilda
Lorent och uppenbarligen
privatlärarinna/guvernant
till Leebs barn. Född
i Berlin 1797, död i
Göteborg 1868.
Beväxt med mossa och
lavar.
Rengöres och text
bättringsmålas.

39

40

60
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Obelisk, 2 liggare
och 2 små vårdar av
polerad svart granit
1896

C. F. WITTE
*1816 +1896
CHARLOTTA
WITTE
*1820 +1904

Klass 1
Karaktärsskapande grav.

KONSTNÄREN
HUGO SCHÖLANDER
*1886 +1974
MAKAN ELSA
f. WICKELBERG
*1902 +1987
KARIN WICKELBERG
*1892 +1992
BERTHA WICKELBERG
f. WITTE
*17/7 1862 +29/12 1946
C. A. F. WICKELBERG
*1849 +1933

61

Kors av kalksten på
sockel av sandsten
med murgrönsrelief
1891

AMALIA WESTERBERG
*1826 +1891
LOTTEN WESTERBERG
*1830 +1919
Sv. Ps.
484:4.

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Dubbning avrostad. Korset
löst. Beväxt med mossa
och lavar.
Omdubbas. Rengöres. Text
ifylles.

62

Bautasten av
grå granit, ca 2,5
m h. Grusbädd
med stenram.
Rhododendron.
1918

A. G. BENGTSON
*18/5 1856 +1/7 1918
OCH HANS MAKA
ANNA MARIA
*3/7 1860 +2/11 1944

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav. A G Bengtsson
byggde det första
spannmålsmagasinet i
Järpås på 1880-talet.

FAMILJEGRAV

63

Bautasten av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1921

F. D. HANDLANDEN
SALOMON CARLSSON
*28/11 1844 +2/4 1921
Sv. Ps. 487

Klass 1
Karaktässkapande
grusgrav med titel. S
Carlsson drev affär i Backa
och från 1888 i Järpås.
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65

Häll av polerad svart
granit
1911

RUDOLF HUGO WITTE
*1.11.1858 +17.4.1911
ESTER GABRIELLA WITTE
f. DAHLGREN
*22.9.1860 +15.7.1948

68

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1895

FOLKSKOLLÄRAREN
OCH
ORGANISTEN
F. T. HAMMAR
*14/10 1830 +19/6 1895.

74

Klassiserande vård
av gråbrun polerad
granit med relief av
lagerkrans
1931

L. J. ANDERSSON
*1857 +1931
HANS MAKA HILDA
*1861 +1947

Klass 1
Karaktärsskapande grav.
Witte var innehavare av
Sköttorps egendom.

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Hammar var den andre
folkskolläraren i Järpås.

Klass 1
Tidstypisk vård med
konstnärligt utförande.
L J Andersson var
kommunalordförande
1889-1913 m.m.

KORPEGÅRDEN
Behöver omdubbas.

75

Bautasten av grå
granit med blomrelief.
Grusbädd med
stenram.
1922

Th. Witte
1851-1922
Hildegard Witte
1855-1944
Elsa Björkman
född Witte
1885-1975

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav

41

42

76
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Vård av gråbrun granit

Urmakaren
ANDREAS CARLSSONS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk vård med titel
Behöver omdubbas.

78

Låg vård av grå granit
1931

SADELMAKAREN
OSKAR WILHELM ANDERSSON
*20/5 1876 +7/7 1931
OCH HANS MAKA ELVIRA SOFIA f.
GRANKVIST
*15/5 1878 +5/2 1943

80

Rundbågig vård av
grå granit
1929

LINUS KARLSSON
*21/10 1875 +20/11 1963

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel. O W Andersson var
sadelmakare och tapetsör
i Järpås från 1905. Hade
uppdrag från hela Kålland.

Klass 2
Tidstypisk vård med
konstnärligt utförande

HANS MAKA
HILDA KARLSSON
*22/10 1877 +16/1 1929
STOREGÅRDEN

82

Klassiserande vård av
grå granit
1933

LANTBRUKAREN
NILS NILSSON
*1853 +1933
HANS MAKA ADA
*1859 +1937
LANTBRUKAREN
ERIK NILSSON
*1883 +1942
KRISTIANSGÅRDEN
LANTBRUKAREN
AXEL NILSSON
*1887 +1957

Klass 2
Tidstypisk vård
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85

Bautasten av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1901

CARL SALOMONSSON
*2/9 1834 +7/5 1924
CRHISTINA SALOMONSSON
*11/2 1839 +23/9 1901
MAGNUS GEORG
*26/12 1865 +6/2 1876

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
C Salomonsson
var ordförande i
kommunalnämnden
m.m., landstingsman
och ledamot för bygget
av järnvägen LidköpingHåkantorp.

ALMA STADE
*2/5 1879 +14/11 1967
JOH. 11:25. Sv. Ps. 103

87

Rundbågig vård av
kalksten
1857

MINNE
AF
SALOMON PEHRSSON
FÖDD 24 MARS 1792
DÖD 12 MAJ 1857.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Smärre påväxt av lavar.

SAMT
DESS HUSTRU
INGJERD ANDERSDOTTER
FÖDD 26 DEC. 1808
DÖD 16 APRIL 1865.

Rengöres och texten
bättringsmålas.

JOH. UPP. 14 v. 13. Ps. 477 v. 6.

89

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
med jugenddekor.
Inhägnad av
gjutjärnskätting på
pollare av svart granit.
1908

JOHANNES JAKOBSON
*18/3 1842 +11/6 1908.

Klass 1
Karaktärsskapande
grav med kätting.
Johannes Jakobsson
var snickaremästare
och testamenterade sin
pengar till en fond för
mindre bemedlade.
Kätting målad med svart
oljefärg.
Rengörs från lavar.
Lämpligen återfår graven
grusbädd.

90

Ringkors av grå granit
1922

L. J. IHRFORS *1844 +1922
H. MAKA ANNA *1852 +1940
DOTTERN
KARIN
*1880
+1972
ST. BRYNE

Klass 1
Vård med konstnärligt
utförande inspirerat av
medeltida gravkors. Ihrfors
ägde säteriet Stora Bryne.
Familjens gravar i Lavad
och Tådene har samma
utförande.

43

44

91
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Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
med jugenddekor
1919

Här vilar
Anders Andreasson
Nästegården
*28/5 1838 +27/11 1919

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

Ivar Andersson
Nästegården
*13/4 1886 +16/2 1973

92

Låg vård av grå
granit med voluter.
Grusbädd med
stenram.
Tidigt 1900-tal.

94

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1905

ANDERS OLOFSSONS
FAMILJEGRAV

CARL LARSSON
*12/10 1842 +28/3 1905
Makan AUGUSTA
*25/11 1855 +18/2 1903
AUGUST LARSSON
*11/7 1872 +3/3 1966
Makan ANNA
*14/12 1879 +9/7 1973
MARGIT LARSSON
*17/5 1911 +28/2 1964

95

Klassiserande vård av
polerad grå granit
1890

JOHANNES SVENSSON
STOREGÅRDEN
F. d. 18 26/2 17 D. d. 18 16/8 90

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Tidstypisk vård. August
Larsson var känd som
”Ägge-Larsson”,. Han
var möbelsnickare,
virkeshandlare,
läskedrycksfabrikant
och uppsamlare för
äggföreningen i 50 år
m.m. Margit Larsson var
textillärare i slöjdskolan.
Behöver omdubbas.

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

OCH HANS K. MAKA
ANNA BEATA SVENSSON
F. d. 18 15/1 32 D. d. 19 6/6 02
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97

Vinkelbruten vård av
grå granit
1938

ORGANISTEN
OCH
FOLKSKOLLÄRAREN
Aug. Törner
*1859 +1938

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Törner var Järpås tredje
folkskollärare.

FAMILJEGRAV
FÖRSAMLINGSBOR
RESTE VÅRDEN

98

Bautasten av grå
granit, ca 3 m h.
Grusbädd med
stenram och 4
cypresser.
1903

IVAR WIJK
*9/10 1841 +28/3 1911
HEDWIG WIJK
FÖDD NORSTRÖM
*29/4 1843 +19/4 1869
ALEXANDER WIJK
*2/6 1874 +11/4 1903
MARY WIJK
FÖDD DICKSON
*21/5 1854 +31/12 1911

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med
kyrkogårdens högsta
vård. Ivar Wijk var
av den välkända
Göteborgssläkten och
ägde egendomen
Domö. Han var också
riksdagsman i första
kammaren. Hans fru Mary
Wijk var konstnärinna och
har målat den tidigare
altartavlan i kyrkan.

GLÄDJENS ATT EDRA NAMN
ÄRO SKRIFNA I HIMLEN.

99

Vård av polerad
grå granit,
samkomponerad med
stenram till grusbädd.
1934

FABRIKÖR
K. J. FRANZÉNS
FAMILJEGRAV
K. J. FRANZÉN
*21/4 1874 +8/7 1944
HANS MAKA WILHELMINA
*2/4 1876 +7/12 1960
SONEN
ÖSTEN RUDOLF
*2/7 1909 +29/1 1934
FABRIKÖR
HARRY FRANZÉN
*7/4 1903 +23/9 1980
MAKAN ALICE
*14/12 1904 +9/4 1991

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med titel. K J
Franzén grundade 1924
Lidköpings Värmeindustri,
som blev det största
företaget på orten
med tillverkning av
radiatorer samt under
kriget gengasaggregat.
Franzén ägde Domö.
Siste direktören var
Harry Franzén som sålde
företaget 1969, vilket
därefter omvandlades till
LVI-produkter.

FABRIKÖR
EVERT FRANZÉN
*16/2 1906 +20/2 2002
MAKAN THORA
*12/3 1913 +4/8 1988
SVEA PEHRSON
f. FRANZÉN
*12/7 1904 +16/10 1937
100

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram och urnor.
1961

Fabrikören
Anders Franzén
*1908 +1961
Kristina Franzén
*1913 +1997
Jan
*1937 +1982
Familjegrav

Klass 1
Grusgrav med titel

45

46

101

Byggnadsvårdsrapport 2016:21

Vinkelbruten vård av
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1928

CARL ANDRÉS
FAMILJEGRAV
CARL ANDRÉ
*1860 +1948
Hustrun IDA
*1861 +1928

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Carl André drev Järpås
elektriska kvarn
tillsammans med sin bror.
Från 1918 hade Carl även
ostlager i Järpås.

Dottern ANNA
*1894 +1991
Dottern HELGA
*1908 +1993
Hulebäck

106

Vinkelbruten vård av
grå granit. Cypresser.
1926

ARON SVENSSON
*1853 +1926

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA
CHRISTINA
*1859 +1944
LUDVIG JOHANSSON
*1881 +1952
HANS MAKA
ANNA
*1882 +1955
GODEGÅRDEN

111

Bautasten av grå
granit. 2 cypresser.
Tidigt 1900-tal

HEMMANSÄGAREN
AUG. ANDREASSONS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk vård
Döljs av cypresserna.

NÄSTEGÅRDEN

113

Låg vård av grå granit
samkomponerad
med stenram kring
grusbädd. Dekorativa
klot.
Tidigt 1900-tal

TRÄDGÅRDSMÄSTARE
J. BOUSTEDTS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel. Janne Boustedt
studerade för Edward
Nonnen på Degeberg och
fick 1865 tjänst på Domö.
År 1892 startade han egen
handelsträdgård i Järpås.

Byggnadsvårdsrapport 2016:21

114

Låg vård av polerad
gråbrun granit
1985

KYRKMÅLARE
ALLAN STEINER
*29/2 1908 +31/8 1987
HANS MAKA ANNA
*30/12 1907 +25/10 1985

120

Kors av grå granit
1934

Rom. 8:3 v. 39.
SVEN LINDEROTH
*11/8 1859 +29/10 1934
H. MAKA ELISABETH
*14/4 1869 +7/10 1943

124

Kors av grå granit med
relief av festong
1932

HEMMANSÄGAREN
C. A. CARLSSON
*1862 +1932
HANS MAKA
INGA KRISTINA
*1868 +1953

Klass 2
Allan Steiner utbildades
vid Slöjdskolan i Göteborg
och dekorerade många
kyrkor samt Stora Teatern
i Göteborg, han var även
kommunalt engagerad.
Frun Anna drev
kemikaliehandel.

Klass 1
Sven Linderoth var
konstnär utbildad i
Stockholm och Paris, känd
marin- och porträttmålare
som även utfört flera
altartavlor (i Järpås
kyrka doptavla, i Uvered
altartavlan), hade bostad
och ateljé i Järpås. Hustrun
Elisabeth var lärarinna i
Höra skola.

Klass 1
Tidstypisk vård med
konstnärligt utförande.
Barnen skänkte gård och
kvarlåtenskap till kyrkan.

BARNEN
TORSTEN
*1903 +1993
MARGIT
*1912 +2002
GÖSTA
*1907 +1983
OLOF-KRISTIANSGÅRDEN

128

Låg klassiserande vård
av grå granit
1949

OTTAR AASHAMMAR
FÖDD I NORGE 20/11 1887
DÖD 10/1 1949
HANS MAKA KARIN
FÖDD 24/8 1899
DÖD 19/6 1983

Klass 1
Tidstypisk vård.
Lantbrukskandidaten
Aashammar drev en
fabrik för tillverkning av
dikesplogar.

47

48

129
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Bautasten av grå
granit
1902

JOHAN BENGTSSON
*1846 +1902

Klass 2
Tidstypisk vård

Hustrun
ANNA MARIA
*1836 +1921

135-136

Låg vård av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1949

Handlanden
Alfr. Karlsson *4/5 1865 +16/9 1930

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel

Hans maka Augusta *17/4 1872 +23/12
1949
Anna Karlsson *1898 +1986
Greta Karlsson *1902 +1991
Sonen Gösta *1904 +1904
Elsa Karlsson *1908 +1934

137

Bautasten av grå
granit med kolonnett
Tidigt 1900-tal

HEMMANSÄGAREN
JOHANNES KARLSSON
GODEGÅRDENS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk vård med
konstnärligt utförande
Behöver omdubbas.

139

Gavel till stenram av
polerad grå granit.
Grusbädd.
1939

DAGMAR JOHANSSON
*23/9 1919 +9/4 1939
Sv. Ps. 560.

Klass 1
Ensamgrav med grusbädd
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140

Vård av polerad
svart granit med
jugenddekor och
marmorduva
1910

Hemmansägaren
C. A. MAGNUSSON
Lilla Bryne
*26/3 1851 +1/9 1910
Sv. Ps. 477: v. 8.

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

Hans Maka
ALBERTINA
*11/11 1852 +29/12 1929
Dotterdottern SARA
*10/7 1916 +12/9 1918

141

Vinkelbruten vård
av polerad svart
granit. Grusbädd med
stenram.
1914

Lantbrukaren
L. P SAMUELSSON
Storegården
* den 23/12 1834 + den 12/8 1914

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

LOVISA SAMUELSSON
* den 21/4 1830 + den 17/4 1910
SELMA LARSSON
* den 23/2 1868 + den 25/11 1955

142

Liggare av grå granit.
Grusbädd med
stenram.
Tidigt 1900-tal

HERMAN EKBOM
- STOREGÅRDEN FAMILJEGRAV

143

Grusbädd med
kalkstensram
och svartmålat
smidesstaket. Plakett
med silverfärg.
Sent 1800-tal.

JOHs ANDERSSONS
FAMILJEGRAF

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med
smidesstaket. Johannes
Andersson ägde Myren.
Staket målat med
svart oljefärg. Smärre
rostangrepp.
Staket rengöres och
ommålas med svart
linoljefärg.

49

50

144
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Bautasten av polerad
svart granit
1914

Här hvilar
f. d. Hemmansegaren
A. E. MEIJER
Storegården
*14/10 1875 +11/2 1914
Sv. Ps. 21
och hustrun
HANNA MEIJER-PERSSON
f. RAMBERG
*2/5 1881 +9/8 1919

Klass 1
Tidstypisk vård. Meijer
startade fabriken
”Maskiner och cement”
som 1924 köptes av K J
Franzén och omvandlades
till Lidköpings
Värmeindustri.

EJNAR
*11/10 1906 +14/11 1976.

145

Bautasten av polerad
gråbrun granit, drygt
2 m h. Grusbädd med
stenram.
1916

WILHELM WITTES
FAMILJEGRAF.
WILHELM WITTE
FÖDD DEN 6 AUG. 1849
DÖD DEN 11 NOV. 1916

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav. Witte ägde
Russelbacka egendom
1896-1916.

HANS MAKA
JENNY MARIA
FÖDD VON MENTZER
FÖDD DEN 5 APRIL 1855
DÖD DEN 8 AUG. 1940
ERIK WITTE
FÖDD DEN 10 FEBR. 1881
DÖD DEN 1 JUNI 1973

146

Klassiserande vård av
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1928

JOHN WITTES
FAMILJEGRAV
JOHN WITTE
*14/4 1878 +31/5 1954

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav. John Witte ägde
Russelbacka egendom
1916-1921 och senare
Siggetorp.

ELLA f. AHMÉEN
*9/12 1885 +22/4 1976
WILHELM
*7/8 1918 +7/2 1928
GUD ÄR KÄRLEKEN
f JOH. 4:8.

147

Kors av grå granit
med råhuggen yta.
Grusbädd.
1932

Kontraktsprosten
A. F. WALLIN
*27/3 1855 +15/6 1932
ANNA WALLIN
*24/4 1866 +26/2 1948
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Kyrkoherde i Järpås från
1905.
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148

Låg klassiserande
vård av polerad svart
granit. Grusbädd med
stenram.
1941

HEMMANSÄGAREN
FRANS O. LARSSON
*1872 +1941

Klass 1
Tidstypisk grusgrav
Behöver omdubbas.

HANS MAKA MARIA AMALIA
*1874 +1943
STOREGÅRDEN
SV. PS. 95 v. 5

153

Rundbågig vård av
grå granit. Grusbädd
med stenram. 2
buxbom.
1930

L. P. FRIDLUND
*1859 +1930

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Hans maka
FREDRIKA
*1862 +1938
Storegården

159

Bautasten av grå
granit
1922

HEMMANSÄGAREN
KARL AUG. JOHANSSON
KÄLLERÅSEN
*24/1 1847 +16/7 1922

Klass 1
Tidstypisk vård.

HUSTRUN
ANNA SOFIA
*30/12 1848 +11/4 1925
DOTTERN
ELLEN EMILIA
*28/12 1894 +8/11 1934
SONDOTTERN
GUNBORG KÄLLERWALD
*22/11 1916 +11/5 1975

162

Flat obelisk av polerad
grå granit. 4 cypresser.
1904

PROSTEN
J. P. SANDZÉN
*14/1 1830 +22/4 1904
OCH HANS MAKA
CLARA SYLVÉN
*23/6 1836 +9/9 1914
JOH. 1:29. 17:24
REST AF FÖRSAMLINGARNE.

Klass 1
Karaktärsskapande grav
över bemärkt person.
Sandzén var kyrkoherde
i Järpås från 1876. Sonen
Birger blev sedermera
känd konstnär i USA.

51

52
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167

Kors av polerad svart
granit
1935

Komminister
Hugo Lindstedts
FAMILJEGRAV

168

Låg vård av råhuggen
grå granit
1956

KAPTENEN
JOHAN LINDROTH
1888-1956

Klass 1
Lindstedt var komminister
i Järpås från 1887.

Klass 2
Vård med titel

ANNA LINDROTH
f. LINDSTEDT
1890-1972

170

Häll av grå granit
1966

+
KYRKOHERDEN
I JÄRPÅS PASTORAT
SVEN K. SVENSSON
*11/9 1893 +30/8 1966

Klass 2
Bemärkt person. Svensson
var kyrkoherde i Järpås
1934-1959.

PS:580
HANS MAKA GRETA
*12/8 1876 +2/9 1986

172

Kolonn och urna av
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1922

FRU
HILDA JANZON
FÖDD WITTE
*20/12 1854 +26/10 1922

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav
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174

Flat obelisk av polerad
svart granit
1916

Här vilar
JOHAN JOHANSSON
Godegården
*1/5 1851 +1/10 1916

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

Systern ANNA
*11/11 1849 +2/6 1923
Sv. Ps. 473

179

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1910

Här Wilar
ANDERS MELLGREN
*1824 +1910

Klass 1
Tidstypisk vård

Samt H. Hustru
STINA CARLSDOTTER
*1826 +1899
Sv. Ps. 477. v. 1.
ANDERS MELLGREN
*1889 +1982
Samt H. Hustru
GERDA
*1891 +1963
Ambjörnsgården
[baksidan]
Hemmansägaren
C. J. MELLGREN
*5/10 1858 +7/11 1934
Hans maka
MARIA SOFIA
*17/7 1864 +14/10 1934
Ambjörnsgården
180

Bautasten av polerad
grå granit
1897

F. HEMMANSÄGAREN
KARL JONSSON
AMBJÖRNSGÅRDEN
*25/7 1823 +20/6 1897

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

HANS MAKA
INGA MAJA
*1/6 1828 +7/5 1923
VÅR FÖRLOSSARE LEVER

183

Låg klassiserande
vård och fyra hällar på
stenram, allt i polerad
grå granit.
1948

VILORUM FÖR
SYSTRARNA WENNERBOM
ADA
*1883 +1967
HANNA
*1882 +1965
BEDA
*1880 +1955
ELIN
*1895 +1948

Klass 1
Ovanlig vård. Döttrar till
mjölnaren på Närefors.

53

54

187
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Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1907

SV JOHANSSON
*19/4 1834 +5/8 1919
HANS HUSTRU
MAGD. JOHANSSON
F. WÅNGSTEDT
*16/3 1832 +16/2 1907.

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

Sv. Ps. 477:1.
[baksidan]
S. E. WÅNGSTEDT
*1873 +1948
EKEDALEN
TRÄSSBERG
Sv. Ps. 579

191

Bautasten av polerad
svart granit med
dekor
1910

H. V.
Snickaren
F. Storeg. Häggesläd
A. JOHANSSON
*1821 +1910

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

Hustrun
JOHANNA ANDERSSON
*1823 +1906
Pauli 2 br. t d. Korint. 5:1.

192

Bautasten av grå
granit
1897

JOHANNES NILSSON
GODEGÅRDEN
*6/5 1835 +31/1 1907

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA
JOHANNA KARLSDOTTER
*11/10 1838 +27/5 1897
SONEN
FRANS NILSSON
*17/9 1887 +15/10 1952
1. PETR. 5:7.

193

Vinkelbruten vård av
grå granit
1918

JOHAN JOHANSSON
*1840 +1918
HUSTRUN
MARGARETA
*1831 +1920
[baksida]
JOHAN
STENBERG
*1875 +1962
HANS MAKA
HILMA
*1872 +1943

Klass 1
Tidstypisk vård
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195

Låg vård av polerad
gråbrun granit
1946

Fabrikör
Helge Abelssons familjegrav
Dagny
*1918 +1995
Helge
*1916 +1981
Sonen Bengt-Ove
*1942 +1946

Klass 1
Vård med titel. Startade
med brodern Åke AB
Akron Maskiner.

Källeråsen
199

Låg vård av polerad
svart granit med
ordenssymbol.
1969

FABRIKÖR
Å Abelson
*1910 +1969

Klass 1
Vård med titel. Åke
startade med brodern
Helge AB Akron Maskiner.

MAKAN GUNBORG
*1920 +2001
KENTH *1949 +1970
HÅLL FANAN HÖGT I ORD OCH GÄRNING

211

Kors och sockel av
kalksten
1908

KUSKEN KARLSON PÅ DOMÖ
*1823 +1908
O. HANS HUSTRU SOFIA
*1822 +1910

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder. Ovanlig titel.
Beväxt med mossa och
lavar. Äldre lagning på
sockel.
Rengöres och text ifylles.
Justeras.

217

Vinkelbruten vård av
grå granit
1977

Byggmästare
Gunnar
Larsson
*1906 +1977
Nästegården

226

Låg vård av polerad
gråbrun granit.
Grusbädd med
stenram.
1962

Lars-Erik Järbåge
*12/4 1901 +6/3 1962
Makan Elsa
*24/4 1906 +14/2 1991
Nästegården
Jesus sade: Den som tror på mig,
han skall leva, om han än dör.
Joh. 11:25

Klass 2
Vård med titel.
Gunnar Larsson drev
byggnadsfirma i Järpås
från 1939 till 1971 och
uppförde flera hus i
trakten.

Klass 2
Grusgrav

55

56

231
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Bautasten av polerad
gråbrun granit
1919

Befallningsman
J. A. HAAG
*1874 +1922

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Behöver omdubbas.

Hans maka AGNES
*1884 +1968
Dottern BRITA
*1915 +1919

234

Två låga vårdar av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1939

Carl Johansson
*18/4 1832 +29/7 1919
Hans maka Kajsa
*19/1 1842 +30/4 1926
Amanda *2/4 1864 +28/7 1916
Alida *22/4 1871 +15/11 1941
Oscar *3/11 1873 +13/8 1939
Nästegården

Klass 2
Grusgrav

IN HOC SIGNO VINCES
L. J. V. Carlsson
*1866 +1937
Hans maka Kristina
*1859 +1938
Nästegården
235

Låg vård av polerad
gråbrun granit.
Grusbädd med
stenram.
1960

Arvid Järbåge
*12/4 1901 +22/5 1960

Klass 2
Grusgrav

Elin Marie Järbåge
*25/2 1896 +1/1 1965
Nästegården
Jesus sade: Den som tror på mig,
han skall leva, om han än dör.
Joh. 11:25

237

Låg gavel till stenram
av polerad grå granit
med två hällar.
1928

MJÖLNAREN
MAGNUS JAKOB WENNERBOM
*20/12 1843 +1/8 1935

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Wennerbom var den siste
mjölnaren på Närefors.

HANS MAKA MAJA KRISTINA
*27/3 1846 +17/3 1928
Sv. Ps. 257 v. 11

240

Liggare av svart granit
1926

F. D. SOLDATEN
ANDERS SVÄRD
*14/7 1848 +26/12 1926
HANS HUSTRU
MAJA KAJSA
*8/1 1841 +3/9 1921

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel som minner om
indelningsverket.
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244

Bautasten av
polerad svart granit
med dekor och
marmorduva.
1918

Här vilar
Hemmansägaren
Johan Anderson
Nästegården
*9/3 1840 +14/11 1918

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

Hans hustru
Kajsa Kristina Anderson
född Ågren
*8/5 1834 +11/3 1927

247

Liggare av polerad
svart granit
1917

BIRGIT
*21/10 1916 +6/3 1917

Klass 1
Barngrav av hög ålder

LARS-OLOF
*3/3 1929 +5/6 1929

268

273

Låg vård av polerad
svart granit. Grusbädd
med stenram.
1933

Låg vård av polerad
svart granit
1945

KARL TÖRN
1854-1933

Klass 2
Tidstypisk grusgrav

MAJA GRETA TÖRN
1854-1927

Plåtslagaremästare
Oskar Alfredsson
*1898 +1963

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

Hans maka Hanna
*1898 +1945

274

Bautasten av svart
granit
1909

HEMMANSÄGAREN
ANDERS JAKOBSSON
GODEGÅRDEN
*29/11 1837 +8/4 1909

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA
ANNA BRITA
*28/6 1840 +20/5 1933

275

Låg klassiserande
vård av svart granit.
Grusbädd med
stenram.
1939

HEMMANSÄGAREN
LINUS ANDERSSON
*24/12 1876 +17/2 1950
HANS MAKA
MARIA WILHELMINA
ANDERSSON
*26/6 1876 +22/4 1939
GODEGÅRDEN

Klass 2
Tidstypisk grusgrav

57

58

276
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Bautasten av polerad
svart granit
1918

HÄR VILA
SNICKAREMÄSTAREN
J. P. JOHANSON
*14/4 1838 +16/8 1918
HANS MAKA
ELINA
*4/10 1837 +14/9 1918
REINHOLD
*1/3 1867 +15/10 1948

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel. Fadern och sönerna
drev en värenommerad
snickarverkstad på
Öntorp, med uppdrag bl.a.
i Stockholm och åt flera
museer. Johan Johansson
hade gått slöjdskola
bekostad av dåvarande
ägaren till Sköttorps säteri.

KARL
*13/1 1870 +14/8 1951

283

Vinkelbruten vård av
svart granit med relief
av oljelampa.
1929

Vår käre
HOLGER
*1912 +1929

Klass 1
Tidstypisk barngrav i
20-talsklassicism. Rest av
allmänna linjen.

289

Liggare av grå granit
1923

JOHANNA
FAST
*1841 +1923

Klass 1
Enkel vård av linjegravtyp.
Rest av allmänna linjen.

303

Tunn stickbågig skiva
av marmor
1928

MAGNUS JOHANSSON
*30/9 1847 +12/11 1930

Klass 1
Vård av ovanligt material.

HUSTRUN
BRITTA MAJA
*12/5 1848 +16/2 1928

Rengöres från lavar och
smuts.
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309

Bautasten av gråbrun
granit
Tidigt 1900-tal

327

Låg vård av
svart granit med
marmorduva.
Grusbädd med
stenram.
1958

G W KARLSSONS
Simbo
FAMILJEGRAV

GUNNAR BÄCKSTRÖM
*8/3 1901 +20/5 1967

Klass 2
Tidstypisk vård

Klass 2
Grusgrav

HANS MAKA
EMILIA BÄCKSTRÖM
FÖDD HAGLIN
*8/5 1897 +31/1 1958
LÖVLUNDA

342

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1958

Murare
Erik Eliasson
*28/5 1893 +17/2 1986

Klass 1
Grusgrav med titel

Hans maka Edith
*30/9 1888 +12/7 1958

363

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1955

KARL-ERIK JOHANSSON
*1916 +1955

Klass 2
Grusgrav

HANS MAKA ELSA
*1918 +1999
HÖJEN HÄGGESLED
Sv. Ps. 33:9

365

Vård av polerad
gråbrun granit.
Mellankrigstid.

371

Låg vård av polerad
svart granit.
Mellankrigstid.

S. A. BERGLUNDS
FAMILJEGRAV

Klass 2
Tidstypisk vård

BRÖDERNA
FRANS JOHAN - KARL AUGUST
ANDERSSON
ORRÅS

Klass 2
Tidstypisk vård

59

60

372
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Murad vård av
råhuggen grå kalksten
med platta och
krönhäll av hyvlad
kalksten.
1941

Stationsinspektoren
NILS RYLE
*3/12 1888 +9/2 1941
Systern
ANNA PETTERSSON
*23/9 1881 +8/3 1965

Klass 1
Ovanlig vård av lokalt
material. Titel knuten till
järnvägen.
Fogad med
kalkcementbruk. Krönhäll
ligger lös.
Krönhäll återmonteras i
bruk. Text bättringsmålas.

381

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1900

Anders Larsson
Orretomten
*1/2 1827 +13/12 1900
och hans hustru
Kristina
*2/2 1835 +4/11 1918

Klass 1
Tidstypisk vård.
Larsson var känd
auktionsförrättare under
1800-talets andra hälft
samt nämndeman.

Pia Andersson
*15/8 1959 +4/12 1983

382

Flat obelisk av polerad
svart granit
Tidigt 1900-tal

HEMMANSÄGAREN
A. ANDERSSONS
ORRÅS
FAMILJEGRAV

395

Vård av kalksten med
rikt profilerat krön och
kors.
1897

JOHANNES ANDERSSON
*3/1 1830 +25/4 1897
ANNA MARIA
*11/11 1835 +16/11 1928

Klass 1
Tidstypisk vård

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Beväxt med lavar.
Rengöres och text ifylles.

396

Bautasten av grå
granit
1907

HEMMANSÄGAREN
JOHANNES FAHLSTRÖM
TORSTENSGÅRDEN
*2/12 1832 +9/3 1907
HANS MAKA
KRISTINA
*6/5 1836 +6/3 1924

Klass 1
Tidstypisk vård
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397

Nygotisk vård av
kalksten
1912

JOHAN ÅHGREN
*17/10 1843 +9/3 1921
och hans hustru
MARIA ÅHGREN
*23/8 1838 +28/1 1912

402

Låg vård av gråbrun
granit
1935

Klass 1
Vård av lokalt material
med konstnärligt
utförande.
Beväxt med lavar,

Vi gläds att våra
namn äro skrivna
i Himmelen.

Rengöres och text ifylles.

SKRÄDDAREMÄSTARE
SVANTE HAGLIN
*1837 +1927

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

HANS MAKA ANNA
f. ERIKSDOTTER
*1856 +1935
SONEN ERIK
*1895 +1983

404

Vinkelbruten vård av
polerad grå granit
1918

ANDREAS LARSSON
1830-1918

Klass 1
Tidstypisk vård

Hans båda hustrur
ANNA
1834-1875
ALBERTINA
1843-1931
ELIN ANDERSSON
1906-1990

407

Låg vård av polerad
gråbrun granit

410

Låg vård av råhuggen
grån granit med
regementsvapnet i
målad relief.
2015

SMEDEN
K. O. SVENSSONS
FAMILJEGRAV

SOLDATEN NR 90
KONGL. WESTGÖTHA=DAHLS REG
AUGUST TIGER
*1854 +1917
HUSTRUN HEDDA
*1851 +1942

Klass 1
Vård med titel

Klass 1
Tiger var den siste indelte
soldaten i Orrås rote.

61

62

422
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Klassiserande vård av
gråbrun granit
1934

Sjuksköterskan
CHARLOTTA GUSTAFSSON
Född i Järpås 1861
Död i Karlshamn 1934

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

Sv. Ps. 421 v. 4

427

Nygotiskt
gjutjärnskors i
stensockel
1878
Kalkstenskors på
sockel av sandsten
med murgrönsrelief
1912

MAGDALENA ANDERSDOTTER
*24/10 1816 +25/8 1878
JOH.
UPP. 7 K.
v. 13 17
LOTTA LARSSON
*1854 +1912
Sv. ps.
477

Klass 1
Gjutjärnskors och
kalkstenskors av hög ålder.
Gjutjärnskorset rengöres
och ommålas med svart
linoljefärg.
Kalkstenskorset
omdubbas, rengöres och
text ifylles.

437

Häll av polerad svart
granit
1939

GERDA RYTTERS
*25.9 1891
+7.10 1939

Klass 1
Ovanlig vård. Maka till
fjärdingsman Nils Rytters.

446

Låg vård av polerad
grå granit
1946

STENARBETAREN
KARL ANDERSSON
*1873 +1946

Klass 1
Vård med titel. ”Stene
Ka’l” gjorde stensocklar till
ladugårdar och blev känd
cementgjutare.

HANS MAKA
IDA MARIA
*1885 +1947
GÖSTA JÄRPFÄLT
*1920 +2002
SAMHÄLLET

474

Liten bautasten av
gråbrun granit
1913

HANDLANDEN
CARL ANDERSSON
*21/5 1844 +30/1 1913
CHRISTINA ANDERSSON
*24/3 1841 +23 /3 1912

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel. Drev handel först
i Toketorp, sedan i
stationssamhället.
Behöver omdubbas.

HERMAN ADOLF
*14/8 1884 +27/2 1886
HERRE, LÄR OSS BETÄNKA,
ATT VI DÖ MÅSTE.
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475

Klassiserande vård
av gråbrun granit.
Grusbädd med
stenram.
1939

K. J. AHLBORG
*14/4 1868 +10/10 1939
HANS MAKA
ANNA
*29/8 1871 +5/5 1960

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav. Fanjunkare
Ahlborg övertog
spannmålshandeln i
Järpås efter Hellman och
köpte 1918 Bengtssonska
spannmålsmagasinet i
Vara.
Behöver omdubbas.

476

Låg klassiserande
vård av gråbrun
granit. Grusbädd med
stenram.
1941

VILORUM FÖR MAKARNA FAHLSTRÖM
ALFRED
*29.4.1858 +6.4.1946
SOFIA
*5.5.1866 +13.3.1941

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Alfred Fahlström var
spannmålshandlare
och startade
Centralföreningen i Järpås.

TORSTENSGÅRDEN

477

Natursten och liggare
av grå granit
1950/1988

[Tro, Hopp och Kärlek]
HILDA FAHLSTRÖM
*1871 +1950
HEMBYGDSFORSKAREN
ROBERT FAHLSTRÖM
*1902 +1988
HANS FRU MÄRTA
*1908 +2004

480

Liten bautasten av grå
granit
1900-tal

+
KOMMINISTER
JONAS BAUMBACH
*1793 +1870

Klass 1
Robert Fahlström var känd
hembygdsforskare. Stenen
över modern Hilda har
han själv huggit. Den var
tröskelsten till ladugården
på Kristiansgården.

Klass 1
Bemärkt person.
Baumbach gjorde
en stor insats under
koleraepidemin 1834.

HANS MAKA
GUSTAVA
*1810 +1868
LEDET

487

Kors av kalksten på
sockel av sandsten
med murgrönsrelief
1886

OLOF ANDERSSON
*1/12 1820 +10/4 1886
och hans hustru
STINA SVENSDOTTER
*10/5 1825
+10/11 1905

Klass 1
Vård av lokalt material
med hög ålder.
Kors avslaget med lösa
bitar i basen. Ny dubb
insatt. Kors återmonteras
och lagas. rengöres från
lavar och text ifylles.

63

64

493
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Låg vård av polerad
gråbrungranit.
Grusbädd med
stenram.
1961

VILORUM FÖR MAKARNA ANDRÉ

Klass 2
Grusgrav

ANDERS
*1883 +1963
INGEBORG
*1884 +1961
L:A BRYNE
VI ÅTERHAVA VÅRT
MEDBORGARSKAP I HIMMELEN
Sv. Ps. 331
ALLA ÄREN I GUDS BARN
GENOM TRON, I KRISTUS JESUS

494

496

Låg gavel av grå
granit till borttagen
stenram
1946

Natursten med
kopparplatta i kätting.
1932

STATIONSINSPEKTOREN
AXEL LIDMAN *1880 +1949
ANNA LIDMAN *1881 +1946

Farm. kand. Anders Norrman
*25/8 1854 +26/7 1932
Lindring åt de lidande
Ro åt de döende

498

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1912

Klass 2
Vård med titel knuten till
järnvägen

L. P. Andersson
Hagaäng
*9/1 1847 +5/11 1912

Klass 1
Ovanlig vård med titel.
Anders Norrman var stor
hembygds- och fornvän.
Graven placerad invid en
rest sten från järnålder.

Klass 1
Tidstypisk vård
Behöver omdubbas.

Hans maka
Maria Elisabet
*27/5 1848 +8/2 1934
Anna Matilda
*13/11 1887 +8/2 1868
Fosterdottern Albertina
*8/9 1891 +4/11 1918
Sv. Ps. 481 Uppb. 3:5

501

Spetsbågig vård av
kalksten
1888

+
GUSTAF FORS
*2/11 1838 +2/3 1888
och hans hustru
KRISTINA
KARLSDOTTER
*2/4 1842 +20/7 1914
Sv. Ps. 416.

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Spricka i bas pga rostig
dubb.
Omdubbas och lagas.
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504

Låg vård av gråbrun
polerad granit.
Grusbädd med
stenram.

S. A. SJÖGRENS
FAMILJEGRAV
Sv. Ps. 221
WERNER SJÖGREN
*1897 +1979

505

Vinkelbruten vård av
svart granit
1912

SMEDEN
C. G. JOHANSSON
DOMÖ
*1820 +1912
HUSTRUN
MARIA KAJSA
*1826 +1888

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Sjögren var siste indelte
soldaten i Sköttorps
rote på soldattorpet
Hamburg. Han var även
hovslagare och djurläkare
samt kyrkväktare.
Werner Sjögren var
den siste i Järpås att bli
utauktionerad.
Klass 1
Tidstypisk vård med
titel. Johansson var
gårdssmed på Domö till
1900. Tillverkade bl a en
mekanisk smörkärna som
blev efterfrågad i bygden.
Skulpterade även fåglar
och djur.

Sv. Ps. 484 v. 5

507

Låg vård av polerad
gråbrun granit.
Grusbädd med
stenram.
1952

IVAR JONSSONS
FAMILJEGRAV

510

Låg gavel av grå
granit till borttagen
stenram.
1935

CYKELREPARATÖREN
NILS KNUT SJÖGREN *1895 +1935

519

Bautasten av grå
granit
1914

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Jonsson var
skräddaremästare i Järpås.

Klass 2
Vård med titel

HUSTRUN HULDA *1887 +1954

CARL AUGUST
LIDMAN
*11/1 1851 +1/5 1914

Klass 1
Tidstypisk vård

MARIA LIDMAN
*18/8 1855 +9/10 1930

520

Låg vård av grå granit
1966

LINUS KARLSSON
*9/12 1893 +3/9 1977
HANS MAKA
BEDA KARLSSON
*9/5 1893 +7/6 1966

Klass 2
Linus Karlsson drev
välkänt urmakeri i Järpås
och hade uppdrag från
stora delar av landet.

65

66

539
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Nygotisk vård av
kalksten
1894

+
Kronofjärdingsman
J. E. LIDMAN
*11/3 1850 +12/2 1935
H. h.
KRISTINA LIDMAN
*20/8 1848 +30/4 1921

Klass 1
Vård av lokalt material
och hög ålder. Titel. Johan
Lidman på Backa var
fjärdingsman, skicklig
spelman och skomakare.
Beväxt med lavar.
Rengöres.

Dotter
HILMA ELISABETH
*4/9 1884 +25/4 1894

544

Nygotisk vård av
kalksten
1893

L. P. SVAN
Domö
*3/5 1843 +16/9 1893

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.

och hans hustru
JOHANNA SVAN
*13/5 1846 +8/3 1927

Beväxt med lavar.
Rengöres och text
bättringsmålas.

Sv. Ps. 484
Söner
EDVIN *1881 +1962
ALBIN *1883 +1953

546

554

Lackat träkors med
mässingsplakett
1949

Låg vård av svart
granit. Stenram av
lågerhuggen kalksten
med svartmålat
smidesstaket av
platt- och bandjärn. 4
idegranar.
Ca 1900

KARL-WILHELM SÖDERQVIST *1888 +1949
HANS MAKA HANNA *1884 +1958

Klass 1
Ovanlig vård. Söderqvist
var snickaremästare.

JOHANNES NILSSON
KRISTIANSGÅRDEN
FAMILJEGRAV

Klass 1
Karaktärsskapande grav
med smidesstaket.
Justering av rubbad
stenar i kallmurad sockel.
Staket rengörs och
bättringsmålas.
Gräsyta bör ersättas med
singel.
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555

Låg vård med kors av
polerad grå granit.
Grusbädd med
stenram.
1949

Sv. Ps. 575
KOMMUNALORDFÖRANDEN
AUGUST BERG
*1865 +1951

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel. Berg innehade
ett flertal kommunala
uppdrag under sin levnad.

AUGUSTA f. CEDERBOM
*1865 +1949
ORRESLÄTT

556

Låg vård med kors av
polerad grå granit.
Grusbädd med
stenram.
1949

Sv. Ps. 569

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

HEMMANSÄGAREN
HAKON BERG
*1904 +1949
ORRESLÄTT
BERG
CHRISTINA
*1946 +2007
MYREN

562

566

Kors på sockel av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1955

Sven Andersson
*1887 +1955

Klass 2
Grusgrav

Stickbågig vård med
kors av grå granit
1924

GUSTAV BORG
*22/4 1843 +22/5 1924

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA
MATHILDA
*24/1 1864 +17/7 1933

Behöver omdubbas.

Hans maka Ella
*1891 +1969

MARIA
SVENSSON
*11/8 1867 +3/12 1952

571

Låg vård av polerad
grå granit
1951

PLÅTSLAGAREMÄSTAREN
K. E. FORS FAMILJEGRAV
KARL
*1874 +1951
FRIDA
*1878 +1951
SVEN FORS *1918 +1992

Klass 1
Vård med titel. Fors lade
plåt- och kopparplåtstak
och gjorde en uppfinning
för osynlig spikning.
Sönerna startade Fors
Portindustri.

67

68

574
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Låg vård av grå granit
1972

+
FABRIKÖR
ERIC FORS
*5/11 1911 +29/8 1972

Klass 1
Vård med titel. Drev Fors
Portindustri. Omkom
i olyckshändelse vid
fabriksbygget 1972.
Behöver omdubbas.

584

Liten rundbågig vård
av polerad svart granit
1901

J. P. ELIASSON
*1848 +1901

Klass 1
Tidstypisk vård

Makan STINA
*1850 +1901
KARL LUND
*1879 +1964
Makan REGINA
*1886 +1980
Sonen NILS
*1907 +1979
596

Låg vård av grå granit
1960

BYGGMÄSTARE
KNUT BÄCKLUND
*1881 +1960
HANS MAKA ANNA
*1887 +1969

599

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1954

AXEL PALMBORGS
FAMILJEGRAV

Klass 2
Vård med titel. Bäcklund
var även engagerad
i kommunen och
missionsförsamlingen.

Klass 2
Grusgrav

MARIA
*1873 +1954
AXEL
*1879 +1966

601

Låg vård av polerad
gråbrun granit med
flyglar. Grusbädd med
stenram.
1952

W. E. Johansson
FAMILJEGRAV
STOMMEN HÖRA
ANNA
*1882 +1981
WIKTOR
*1872 +1952

Klass 2
Grusgrav
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609

1700-talsinspirerad
vård av kalksten
1923

HÄR VILAR
f. d. HANDLANDEN
SETH NORRMAN
*22/1 1859 +15/6 1923

Klass 1
Ovanlig vård med titel

HANS HUSTRU
KRISTINA NORRMAN
*16/7 1850 +7/7 1926
Sv. Ps. 369

N 1A

Träkors
1983

KYRKOHERDE
NILS BJÖRKQVIST *1907 +1983

Klass 2
Ovanlig vård med titel.
Bemärkt person.

HANS MAKA TYRA *1908 +2005
Sv. Ps. 66

N 36

Låg vård av grå granit
1979

FOLKSKOLLÄRARE
JOHANSSON
Rickard
*24/10 1893
+1/11 1979
Ester
*7/4 1893
+3/2 1989
Sv. Ps. 571:6-7

Klass 2
Vård med titel. Bemärkt
person.

69

Fotografi

Ingång i söder.
Grindstolpar av
huggna klamrade
kalkstenshällar med
fasade krönplattor.
Huggna odubbade
sandstensklot.
Troligen sent 1700-tal.
Smidda pargrindar
av plattjärn,
självstängande,
målade med svart
oljefärg. 1800-talets
f. h.

Troligen sent 1700-tal

Stiglucka, murad
och spritputsad
med kalkavfärgning.
Smidd enkelgrind
av plattjärn (1800-t).
Sadeltak täckt med
Glavaskiffer. Sentida
vindskivor målade
med ljusgrå oljefärg.

1700- och 1800-tal.

Kallmur av fältsten
och kilad sten, ca
0,5-1 m h. I NÖ hörn
en ursprunglig
stentrappa/klivstätta.
Beväxt med mossa
och sedum.

Objekt

Smidesgrindarna är nyligen målade med
svart oljefärg.

Båda grindstolparna lutar (pga rötter?).
Den Ö stolpens krön har spjälkningsskador.
Påväxt av mossa och lavar. Kloten ligger på
marken.

Senaste restaureringen 1985.

Skiffertaket är beväxt med mossa.

Smidesgrinden har visst färgsläpp och
smärre rostangrepp (målad med svart
alkydoljefärg el dyl).

I N finns tendens till kalvning väster om
grind och på ett ställe österut. I V har träd
på två ställen skjutit ut muren, i Ö på ett
ställe. I N mur finns en kraftigt rostangripen
ståltrappa.

Skadebeskrivning

Inhägnader, grindpartier och andra anläggningar

2

2

2

Prioritet

Stolpar justeras ev. Limning av spjälkande sten. Rengöring
från påväxt. Återmontering av klot, ev. med dubbning.
Rostskyddsbehandling och målning av klamrar.

Rengöring av skiffertak och vindskivor, samt nock- och
täckbrädor.

Rengöring, partiell rostskyddsbehandling och strykning med
svart linoljefärg på grind.

Partiell nedplockning och omläggning av skadade partier.
Ståltrappa i N kan ersättas med trappsten.

Föreslagna åtgärder
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Ingång i norr.
Grindstolpar
(fastgjutna)
av klamrade
lågerhuggna
kalkstenshällar med
fasade krönplattor
(tillv 1962) och
äldre sandstensklot.
Smidda pargrindar
av plattjärn, målade
med svart oljefärg.
1800-talets f. h.

Ingång i öster.
Grindstolpar
av klamrade
lågerhuggna
kalkstenshällar (960t trol) med äldre
fasade krönplattor
och sandstensklot.
Smidda pargrindar
av plattjärn,
självstängande ,
målade med svart
oljefärg. 1800-talets
f. h.
Klot ligger på marken, grindarna är
avhängda.

Smidesgrindarna är nyligen målade med
svart oljefärg.

Den S stolpens ena sidohäll har släppt ur
klammer. Kloten ligger på marken.

3

2

Återmontering av klot, ev. med dubbning.

Justering av sidohäll i S stolpe. Återmontering av klot, ev.
med dubbning.
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Åtgärd
Partiell omläggning av skadade delar. Offert
tas in.

Justering av stolparna.

Justering av sidohällar och krön.

Dubbning och återmontering av klot.

Rengöring av skiffertak och ommålning av
grind. Kan göras av pastoratets egen personal.

Rengöres försiktigt från påväxt och text ifylles.
Kan göras av egen personal med erfarenhet av
dylikt arbete.
Rengöres försiktigt från påväxt. Kan göras av
pastoratets egen personal.
Rengöring med stålborste, partiell
rostskyddsbehandling och ommålning med
svart linoljefärg på staket/kors. Kan göras av
pastoratets egen personal.
Rengöres, kors lagas/omdubbas och text ifylles
av stenkonservator el motsv. Offert tas in.
Omdubbas.
Grusbädd återställs.
Ges övertäckning vintertid.
Ny placering utreds. Rengöring och översyn av
stenkonservator. Offert tas in.

Objekt

Mur kring kyrkogården

Grindstolpar av kalksten i söder.

Södra grindstolpen i östra ingången.

Grindstolpars krön

Stiglucka

Gravvårdar IN1, IN5, 2A, 57, 59, 87, 211, 395,
397, 544

Gravvårdar IN2, IN3, 58, 303, 539

Gravar 6, 48, 143, 487, 554

Gravvårdar 61, 427, 487, 501

Gravvårdar 38, 74, 76, 91, 95, 140, 174, 180,
231, 244, 474, 475, 566

Gravar 89, 554

Gravvårdar IN7 och IN8

Gravvård IN4

Föreslagna åtgärder 2016—2021
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1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Prioritet

Vidtagna åtgärder

År
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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

2016:21

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.
Järpås kyrkogård. Järpås 13:1, Järpås socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård- och underhållsplan. Byggnadshistorisk
rapport.

Under 2016 har kulturhistoriska värden på Järpås 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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