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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 Uvereds 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). 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 och 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. gravkullar och enstaka spridda vårdar. I stort
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Timrade balkar kring kyrkogården i Brandstorp på Hökensås, de enda i sitt slag som är bevarade i Sverige.

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 förbjöds 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 anlades 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 dog
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de lokala hantverksmässiga gravvårdstraditionerna och
användningen av lokala material snabbt ut. Det var
dock fortsatt så att stenvårdar var kostsamt. Resliga
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
mellankrigstiden på många håll 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 känneteckEtt koncentrat av 1800-talets romantiska kyrkogårdsideal
nar efterkrigstiden och fortfarande produceras. Titlar
som sidhuvud på ett gravbrev.
var vanligt 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-talet 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 dem 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 blev 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 ﬁnns minneslundar för askor
som grävs ner anonymt utan plats för namn men med gemensam plats för blommor, askgravlundar med
en ofta konstnärligt utformad gemensam plats för namn och smyckning, kistminneslundar där kistor
begravs anonymt och utan plats för namn, samt kistgravlundar där kistor begravs anonymt men där det
ﬁnns en gemensam plats för namn och utsmyckning.
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Lagstiftning
Kulturvärden på kyrkogårdar och begravningsplatser skyddas i såväl Kulturmiljölagen som Begravningslagen. Här nedan följer utdrag som har bäring på förvaltningen av kyrkogårdarnas kulturvärden.
Kulturmiljölag (1988:950)
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas
av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna
i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av
kulturmiljöer. Lag (2013:548).
4 kap. Kyrkliga kulturminnen
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är
skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.
Begravningsplatser
11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.
12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 §
begravningslagen (1990:1144).
Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte
är kyrkobyggnader samt fasta anordningar såsom murar och portaler. Lag (1990:1146).
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra beﬁntlig byggnad eller fast anordning.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. Lag
(1999:304).
[Väsentlig förändring av fast anordning kan vara:
• Borttagande eller förändring av inhägnad
• Ändring av vegetationens rumsskapande verkan
• Större ändringar av gravkvarter och gångsystem
• Åtgärder som i sig inte är väsentliga, men sammantaget kan förändra helhetsintrycket, till exempel
borttagande av stenramar och staket kring gravar.]
Ersättning till Svenska kyrkan
16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Svenska kyrkan beslutar om fördelning av
ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område. Riksantikvarieämbetet skall
ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).
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Begravningslag (1990:1144)
7 kap. Gravrätt
Gravanordningar m.m.
25 § Gravplatsen får förses med gravanordning, om det inte strider mot vad som är avsett att gälla för den
del av begravningsplatsen där gravplatsen är belägen.
26 § Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaﬀenhet. Detsamma gäller
gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren får dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga för att tillgodose en god gravkultur.
Gravrättens upphörande
37 § Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och den är av kulturhistoriskt värde eller av något annat skäl bör bevaras för framtiden, ska upplåtaren om möjligt lämna kvar den på gravplatsen.
Om gravanordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, ska den åter ställas upp inom begravningsplatsen eller på någon annan lämplig och därtill avsedd plats. Ytterligare föreskrifter om hänsynen till
kulturmiljöarbetets intressen ﬁnns i kulturmiljölagen (1988:950). Lag (2013:552).

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

Byggnadsvårdsrapport 2016:22

11

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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Uvereds kyrka och kyrkogård från norr.

Uvereds socken
Uvered utgörs av fullåkersbygd i slättlandskap väster om ån Lidan. Huvudnäringen har varit jordbruk,
men det har även funnits ﬂera vattendrivna kvarnar och sågar med stort upptagningsområde. I Uvered
sammanﬂödar Afsån med Lidan. Vid bron över Lidan ﬁnns en välbevarad kvarnmiljö med Stoms kvarn
och Brokvarn med tillhörande såg. Här låg även Boda kvarn. Ytterligare en kvarn har legat längre nedströms vid den gamla egendomen Närefors, där det nu ﬁnns ett vattenkraftverk. Närefors och Uvered
säteri var historiskt de största gårdarna i socknen.

Historik
Uvereds gamla kyrkogård anlades under medeltiden. På platsen restes vid okänt tillfälle en träkyrka som
brändes under de danska härjningarna 1612. En ny timmerkyrka kunde resas först 1647. Denna ägde bestånd till 1840 efter det att den nuvarande kyrkan uppförts på ny plats ett stycke längre åt sydväst. Gamla
kyrkogården lämnades öde och ﬂera gravstenar återanvändes i byggnader runt om. Marken planerades vid
okänt tillfälle och kom att beväxas med ekar. Den beﬁntliga stenmuren har sannolikt anlagts kring 1800
och föregåtts av timmerbalkar (från 1708 ﬁnns en bevarad delningslängd).1
Nuvarande kyrkogården är alltså anlagd samtidigt med kyrkans uppförande 1840 och har inte ändrats
till sin utsträckning. Ännu vid 1900-talets början var ytan närmast att likna vid en ängsmark, av fotograﬁer att döma. Med tiden har ytan söder om kyrkan fått en tydligare struktur genom anläggande av
grusgångar. År 1963 uppsattes ett antal belysningsstolpar, tillverkade av gelbgjutare N. Jonsson i Skara. År
1982 genomfördes några förändringar efter förslag av stadsträdgårdsmästare Elon Leckström, Lidköping.
Ett nytt grindparti togs upp i sydost och det beﬁntliga grindpartiet breddades något för att bli körbart och
1

Fischer 1914.
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Ovan en teckning av Ernst Wennerblad från 1887. Till höger
murmästaren Anders Jonssons grav från 1884 med sandkulle,
en företeelse som idag är försvunnen från kyrkogården. Västergötlands museum.

justerades. Härvid tycks det som att hela östra mursträckningen blivit omlagd. Sannolikt vid detta tillfälle
så blev en stor del av grusgångarna igenlagda. Flera grusbäddar och stenramar har också borttagits.2
Stenmuren kring gamla kyrkogården lagades efter ﬂera ras år 1968 genom frivilligt arbete från sockenbor, en direkt följd av en studiecirkel kring hembygdens historia. År 1970 upprests en minnessten på
platsen för kyrkan och en 1700-talsgravhäll med sidohällar - en s.k. tumba - återuppsattes efter att ha legat
som golv i ett brygghus på Godegården, Djupedal.3

Kyrkogårdens södra del, troligen fotograferad av Sigurd Curman under tidigt 1900-tal. Familjegravar med vårdar är fåtaliga.
Enstaka sandbäddar kan noteras. I övrigt är marken en ängsyta med små gravkullar. ATA.
2
3

ATA.
Västergötlands musei arkiv.
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Kyrkogårdens södra del vid mitten av 1900-talet med ett ﬂertal inhägnade familjegravar. Västergötlands museum.

Kyrkogården från nordväst vid 1900-talets början. Stenmuren är här nyligen omlagd och träraden tämligen ung. ATA.
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Gamla kyrkogården från nordost med tumba och minnessten i förgrunden.

Beskrivning av kyrkogården
Miljö
Uvereds kyrka är belägen i åkerbygd, omedelbart
väster om landsvägen mot Järpås i nordväst. Utmed
vägen är en mycket smal parkeringsﬁcka. På motsatt sida landsvägen ligger före detta folkskolan från
1889 och kyrkans putsade ekonomibyggnad från
1969 (troligen ritad av arkitekt Edgar Haasum).
Omedelbart norr om dessa byggnader ﬁnns även
en hembygdsgård. Något hundratal meter norrut
ligger den gamla kyrkplatsen och gården Stommen.
Vid Fläggården och Esbjörnsgården ytterligare något
norrut ﬁnns den gamla, troligen medeltida byplatsen
med husgrunder.

Tumba och minnessten.

Gamla kyrkogården
Gamla kyrkogården är sedan 1840 öde och är skyddad som fornlämning enligt Kulturmiljölagen kap 2,
RAÄ Uvered 7:1. Kyrkogårdens plan är en svagt oregelbunden kvadrat. Den omges av en halvmeter hög
kallmur av fältsten med jordvall på insidan. I sydvästra hörnet är en ingång med stolpar av kluven fältsten
och en smidd grind av plattjärn från decennierna kring 1900. Kyrkogården är ängsmark med ett antal
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Ingången till gamla kyrkogården.

äldre lövträd, ek, asp, ask och alm. Längs murarna växer ek och ask av skiftande ålder. På platsen för den
gamla kyrkan står en minnessten i granit från 1970 med följande inskription:
HÄR VAR
UVEREDS
KYRKPLATS
FRÅN
MEDELTIDEN TILL
ÅR 1840
STENEN RESTES
ÅR 1970
HÄR ÄR HELIG
MARK

Direkt öster om stenen står en tumba som återuppsattes samma år. Den har en skulpterad täckhäll med
årtalet 1728. Gravvårdar saknas i övrigt.
Översiktlig beskrivning av nya kyrkogården
Den nuvarande kyrkogården har en rektangulär plan med kyrkan belägen på ett impediment i norr. Väster
om kyrkan sluttar terrängen åt väster. Ytan norr om kyrkan saknar gravar på grund av berg i dagen. Gravkvarteren beﬁnner sig söder och väster om kyrkan.
Inhägnad
Kyrkogården omges av en kallmur från 1840. I öster är den ca 0,5 m hög och består av vald och kilad
fältsten, troligen omlagd 1982. I norr har muren delvis jordvall på insidan. I söder och väster rör det sig

18
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Nuvarande kyrkogården från sydost med kvarter A och B.

om en låg stödmur. Innanför muren växer en trädkrans, planterad på 1900-talet. Längs östra muren är det
lindar, i övrigt askar.
Ingångar
Kyrkogården har tre ingångar, två i öster och en i norr. Huvudingången i öster har två enkelgrindar och två
pargrindar i smide mellan fyra grindstolpar av huggen kalksten med proﬁlerade krön och dubbade klot av
sandsten. Utformningen är ursprunglig från 1840. Grindarna är smidda av plattjärn med dekorativt krön.
Den ena av mittgrindarna har en smedstämpel. Grindarna är målade med svart oljefärg men har i sen tid
överstrukits med en organisk färg. Sidoingången i öster har grindstolpar från 1982 av huggen granit med
små dubbade klot i samma material. Mellan stolparna sitter en enkel smidesgrind i samma utförande som
de i huvudingången. Den idag outnyttjade norra ingången har ett enkelt utförande med grindstolpar av
fältstensblock och en rostig enkelgrind i smide med dekorativa valsade bandjärn, varav ﬂera är bortfallna.
Gångsystem
En bred gång leder från huvudingången längs med kyrkans södra sida fram till tornporten. I rät vinkel
mitt emot kyrkans mittportal löper en gång som delar kyrkogården i två hälfter och möter en tvärgång
från sidoingången. Alla gångar är belagda med natursingel. De gångar som avgränsat kvarter B, C och D
är idag igenlagda. Vid huvudingången och kyrkportarna står lyktstolpar av trä med råglaslyktor i smide,
tillverkade av Jonssons gelbgjuteri i Skara 1963.
Gravtyper
I vapenhuset förvaras en tidigmedeltida liljesten från gamla kyrkogården. Från densamma kommer
även ett kalkstenskors från 16- eller 1700-talet. Gravvårdsbeståndet på kyrkogården spänner annars från
1800-talets mitt till idag. De äldsta vårdarna är huggna i kalksten under 1860- och 1870-talen, sannolikt
för hand. Från 1900-talets första hälft ﬁnns familjegravar med olika typer av mer eller mindre påkostade
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Huvudingången i öster med smidesgrindar och kalkstensstolpar från 1840.

Uvereds kyrkogård har ett rikt bestånd av vårdar från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början. Här ses några typiska exempel: en kalkstensvård över mjölnaren Wennerbom från 1885 till vänster samt i för- och bakgrund vårdar av svart granit från
decennierna kring 1900. Ett antal familjegravar har kvar tidstypisk grusbädd och stenram. Till höger ses ett av kyrkogårdens
stämningsskapande sorgeträd.
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Sammanhängdande rad av familjegravar med stenram och grusbädd från 1900-talets första hälft i kvarter B präglar upplevelsen
av kyrkogården. Flera vårdar är påkostade, såsom bautastenen och bakomvarande obelisk av polerad svart granit längts till höger.
I fonden kvarter C med två sorgeträd.

”katalogstenar”. Mest framträdande är olika typer av obelisker eller bautastenar. En del av vårdarna har
unik konstnärlig utsmyckning i form av reliefer. Gravvårdarna var en statussymbol. Som regel har de eller
har haft grusbädd med stenram, i enstaka fall häck. Dessa gravar 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. 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 ofta den typ av information som
olika former av titlar och yrkesbeteckningar gav på de äldre vårdarna.
Beskrivning av gravkvarteren
Kvarter A och B
Kvarteren utgör kyrkogårdens östra hälft och skiljs åt av den grusade mittgången. Gravarna ligger i gräsmatta i nord-sydliga rader med vårdarna vända mot öster, utom i kvarter A längs gången där de är vända
mot väster. I norra delen av kvarter A står en gammal lind och i södra delen av kvarter B ett sorgeträd i
form av en hängask. Till stor del upptas kvarteren av familjegravar från 1800- och 1900-talen. Flera av
dessa har högresta och påkostade vårdar samt grusbädd och olika former av inhägnader. Särskilt märks
en sammanhållen rad av grusgravar längs mittgångens västra sida, vilket tillsammans med de storskaliga
vårdarna från tidigt 1900-tal närmast ger intryck av en stadskyrkogård. Titlar är tämligen vanligt förekommande, bland annat märks ett ﬂertal kvarnägare. Mjölnaren Mollstedts kättingomgärdade bautasten är
kyrkogårdens största vård och pryds därtill av en kvarnsten i relief. Från 1800-talets mitt ﬁnns fem stycken
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Inskriptionen på baksidan av ynglingen Petterssons handhuggna kalkstenskors manar till eftertanke över livets förgänglighet.

vårdar av kalksten, däribland ett kors över ynglingen Pettersson med citat av första versen ur J O Wallins
psalm 494 i 1819 års psalmbok. I södra delen av de båda kvarteren, som endast delvis är utnyttjad, står
sentida låga vårdar.
Kvarter C
Kvarteret utgör kyrkogårdens sydvästra del och utgörs av en sammanhängande gräsmatta med gravar i
nord-sydliga rader där vårdarna är vända mot öster. Gravvårdsbeståndet är idag tämligen glest, vilket bör
ha sin förklaring i att en stor del av kvarteret tidigare var allmän linje med ensamgravar som inte sällan
saknade vårdar av beständigt material. Några enstaka typiskt småskaliga stenvårdar av linjegravtyp kvarstår
dock som vittnesbörd om denna företeelse. En större samling av äldre familjegravar med påkostade vårdar
ﬁnns i väster, ﬂera av dessa med grusbädd och stenram. Ett antal vårdar har titlar som minner om socknens
kvarnnäring, däribland en handhuggen kalkstensvård från 1885 över mjölnaren Wennerbom på Närefors.
Även andra titlar förekommer, som murmästaren, skräddarmästaren och rättaren. En av gravarna har ett
sorgeträd i form av en hängask. I norra delen av kvarteret saknas gravar, här ﬁnns istället ett bestånd av
ganska unga ekar och några björkar.
Kvarter D
Kvarteret upptar kyrkogårdens nordvästra hörn och utgörs av en slänt med gräsmatta. Endast i västra hälften är några nord-sydliga gravrader med vårdarna vända mot öster. Gravvårdsbeståndet domineras av låga
typer från mellan- och efterkrigstiden. Grusbäddar och stenramar saknas idag helt. Några enstaka äldre
vårdar ﬁnns längst i väster.
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Vårdar från förra sekelskiftet i bortre delen av kvarter C med antikiserande former och tidstypisk dekor, huvudsakligen katalogvårdar av den vid tiden mycket populära svarta graniten, alltså diabas.

Sammanfattande karaktärisering av kyrkogården
Uvereds kyrkogård är samtida med den 1840 uppförda kyrkan. Den gamla kyrkogården ligger ett hundratal meter norrut och övergavs vid kyrkobygget. Där ﬁnns idag en minnessten och en 1700-talstumba.
Den nuvarande kyrkogården har kvar sin rektangulära form och inhägnad från anläggningstiden. Särskilt
påkostad är huvudingångens tredelade grindparti med rikt utformade kalkstensstolpar och smidesgrindar.
Trädkransen är nyplanterad på 1900-talet. Kyrkogården har genomgått den vanliga förändringen från
vildvuxen ängsmark till parkmässig gräsmatta under 1900-talet. Gravarna beﬁnner sig söder och väster
om kyrkan. Särskilt framträdande är norra delen av kvarter A och B med ﬂera påkostade familjegravar från
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal längs en central grusgång. Många har kvar sina inhägnade grusbäddar,
vilket starkt bidrar till intrycket som påminner om en stadskyrkogård. Även i västra delen av kvarter C
ﬁnns ﬂera framträdande och tidstypiska familjegravar från förra sekelskiftet, detta kvarter bär även spår
av en allmän linje med några små karaktäristiska vårdar på ensamgravar. Gravvårdsbeståndet spänner från
handhuggna kalkstensvårdar från 1800-talets mitt till dagens låga vårdtyp. Flera av de äldre vårdarna har
konstnärliga kvaliteter. Titlar minner om olika yrken i socknen, däribland de många kvarnägarna och
mjölnarna, kvarnarna längs Lidan och Afsån hade ett stort upptagningsområde på södra Kålland. Två
sorgeträd bidrar till upplevelsen av det förra sekelskiftets romantiska kyrkogårdsideal.
Att tänka på i förvaltningen av kyrkogården:
• Stenmurar, smidesgrindar, gångar med natursingel, sorgeträd och trädkrans är väsentliga delar av
kyrkogårdens utformning.
• Vårdar från 1800-talet och 1900-talets början är viktiga för upplevelsen av historiskt djup.
• Bevarade grusbäddar och stenramar bör vidmakthållas och kan i några fall återanvändas för nya vårdar.
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Gravkarta
De gravar som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde
har markerats med en 1:a eller 2:a.
1: Grav markerad med svart ram bedöms ha
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Vårdar och
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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Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravar
Gravnr.

Beskrivning/år

IN 1

Tumba på gamla
kyrkogården med
i relief skulpterad
(kolonner, medaljong
och hörnrundlar)
täckhäll av kalksten.
1728

Inskription
H. I P.SSON. K. INGA [E] MINS DOTER...
[oläsligt]
1728

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov
Klass 1
Tumba av 1700-talstyp
med konstnärligt
utformad täckhäll.
Täck- och sidohällar låg
från 1840 till 1971 som
golv i jordkällaren på
Djupedal. Fischer (1914)
omnämner ytterligare två
inmurade kalkstensvårdar
i brygghuset där, den ena
från 1743 över rusthållaren
Bengt Christiernsson
med familj och en över
korpralen Lars Hallberg,
alla från Djupedal.
Täckhäll beväxt med
mossa.
Rengöres och text ifylles.
Skyddstäckes vintertid.

IN 2

Kors av kalksten.
1700-tal

[oläslig]

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Från gamla kyrkogården.
Beväxt med lavar.
Rengöres.

A1

Vård av grå granit
med relief av
oljelampa. Grusbädd
med stenram.
1920-tal

Vilorum för
Hemmansägaren
ANDERS OLOFSSON
och hans familj
Månsagården

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med konstnärligt
utförande.
Vård beväxt med lavar.

AXEL
*1871+
TEODOR
*1872 +1883
ANTON
*1876+
BEDA
*1879 +1975
ALMA
*1877+1961
JOSEF
*1876 +1951

Rengöres.

Fotografi
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Låg klassiserande vård
av polerad grå granit.
1953

GODSÄGARE
JOHAN LARSSONS
FAMILJEGRAV
UVEREDS SÄTERI

Klass 2
Tidstypisk vård med titel

ELLEN
*17/12 1887 +7/6 1953
JOHAN
*25/4 1887 +19/5 1974
BÖRJE
*6/10 1914 +7/9 1982
VIVAN
*29/3 1917 +10/10 2005
A7

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

CARL OHLINS
FAMILJEGRAV

A8

Vinkelbruten vård av
svart granit med relief
av oljelampa.
1927

GUSTAF KARLSSON
*1842 +1914
och hans maka
JOHANNA
f. JOHANSDOTTER
*1853 +1927

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Vård med konstnärligt
utförande
Beväxt med lavar.
Rengöres.

Skattegården

A9

Spetsbågig vård av
kalksten på sockel av
granit.
1874

Minne af
OLOF JAKOBSSON
Godeg. Djupedahl
*24/2 1807 +6/5 1874
och hans hustru
MARIA CARLSDOTTER
*11/1 1812 +10/11 1887
Joh. 3:16

Klass 1
Nygotisk vård av lokalt
material.
Akut spjälkning på baksida
av krön. Beväxt med lavar.
Lagas, rengöres och text
ifylles.

Byggnadsvårdsrapport 2016:22

A10

Reslig vård av polerad
gråbrun granit med
jugendrelief av rosor
i vas. Grusbädd med
stenram.
1919

HEMMANSÄGARE
CARL OLOFSSON
GODEGÅRDEN
*D 5/1 1838 +D 20/6 1923

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med konstnärligt
utformad vård.

OCH HANS MAKA
JOHANNA
*D 1/5 1839 +22/11 1919
DOTTERN
WILHELMINA KRISTINA
*D 22/10 1866 +11/9 1934
SELMA NATALIA
*D 4/1 1873 +D 30/1 1943

A11

Reslig klassiserande
vård av polerad grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1945

HEMMANSÄGAREN
OSKAR CARLSSON
*15/6 1866 +18/8 1950

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav

HANS MAKA
ESTER
*11/6 1884 +20/6 1945
DJUPEDAL

A12

Låg vård av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1961

KARL GUSTAFSSON
*14/7 1881 +4/9 1961

Klass 2
Tidstypisk grusgrav

HANS MAKA ANNA
*3/7 1890 +14/2 1983

Kan förses med ny vård

SKATTEGÅRDEN
A14

Spetsbågig vård
av sandsten med
murgrönsrelief och
textplatta av kalksten.
1875

SKOLLÄRAREN I UFVERED
A. ANDERSSON
FÖDD DEN 7 NOV 1825
DÖD DEN 2 JUNI 1875
WÅRDEN ÄR REST AF
TACKSAMMA LÄRJUNGAR
OCH VÄNNER

Klass 1
Ovanlig vård av sydsvensk
typ. Bemärkt person,
Andersson var socknens
förste folkskollärare
och även välkänd
pomolog. Gett upphov
till ”Uveredsäpplet”
som här dock kallades
”Anderssöner”.
Beväxt med lavar och
mossa. Smärre spjälkning
på kalksten.
Lagas, rengöres och
text bättringsmålas av
stenkonservator.

29

30
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A15

Bautasten av svart
granit med polerad
dekor. Grusbädd med
omgärdning av tuja.
1933

A16

Nygotisk vård av
kalksten med relief
av kors.
1888

Hemmansägaren
ALF. JOHANSSONS
FAMILJEGRAV
Kartegården

Klass 1
Kyrkogårdens enda
häckomgärdade grusgrav.
Tidstypisk vård.

OLOF ANDERSSON
*21/9 1816 +25/1 1888

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.

MAJA STINA
LARSDOTTER
*7/9 1822 +27/2 1891

Beväxt med lavar.
Dubbning bristfällig. Flera
sprickor i sockel, gamla
lagningar.
Omdubbas, sprickor lagas,
rengöres och text ifylles.

A17

Bautasten, ca 2,5
m h, av grå granit.
relief av kvarnsten
på sockel. Inhägnad
av granitpollare och
kätting.
1904

MJÖLNAREN
AUG. MOLLSTEDT
*1845 +1904
HANS MAKA
MAJA LENA
f. SVENSDOTTER
*1844 +1931.
FAMILJEGRAV

Klass 1
Karaktärsskapande
familjegrav. Kyrkogårdens
enda med kätting.
Kyrkogårdens högsta
vård. Titel som vittnar
om den omfattande
kvarnnäringen i socknen.
Vård beväxt med lavar.
Grusbädd igensådd.
Grusbädd bör återställas.

A20

Låg vård av polerad
svart granit. Grusbädd
med stenram.
1951

SMEDMÄSTAREN
EINAR JOHANSSON
*1893 +1951
HANS MAKA ESTER
*1889 +1969
SONEN HARRY
*1931 +1949
KARTEGÅRDEN

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel.
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A24

A26

Vård av polerad grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1950

Låg vård av polerad
grå granit.
1968

HUGO JOHANSSONS
FAMILJEGRAV
BARKAGÅRDEN

Kan förses med ny vård.

Köpman
Natanael Thorén
*1888 +1968
Makan Greta
*1902 +1988

A27

Låg vård av polerad
grå granit.
1969

Klass 2
Tidstypisk grusgrav.

KÖPMAN
HARALD BLOMQVIST
*1901 +1969

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Makarna Thorén var
de sista innehavarna
av Uvereds lanthandel
som idag ägs av
hembygdsföreningen.
Klass 2
Tidstypisk vård med titel.

HANS MAKA GRETA
*1904 +1978

B1

B2

Bautasten av grå
granit med relief av
rosor. Grusbädd med
stenram med klot.
1922

Kors av grå granit.
Grusbädd med
stenram.
1915

Folkskolläraren
Aug. Stedner
1868 1922
hans maka Emma
1874 1958

Hemmansägaren
K. OSKAR JOHANSSON
*19/5 1872 +21/6 1930
Hans maka
ANNA TERESIA
*4/4 1878 +25/10 1915
Djupedal

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav. Vård med
konstnärligt utförande.
Bemärkt person. Titel.

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav.

31
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B3
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Klassicistisk vård av
kalksten
1867

MINNE
AF HUSTRUN
STINA KAJSA JOHANSDOTTER
FRÅN ANDERS SPARLINGSG.
DJUPEDAHL

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder. Kyrkogårdens äldsta
vård på ursprunglig plats.

F. D. 22/1 1842, D. D. 17/4 1867

Spjälkning på baksida av
krön. Beväxt med lavar.

Sv. Ps. 260
Lagas, rengöres och
text bättringsmålas av
stenkonservator.

B4

Vård av grå granit
med volutprytt krön
och marmorduva.
Grusbädd med
stenram.
1929

KOMMUNALORDFÖRANDEN
JOHs SVANTESSON
ESSBJÖRNSGÅRDEN
*1847 +1943

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med titel.

HANS MAKA
INGA MARIA
*1846 +1929
SONEN KARL
*1897 +1957
DOTTERN BEDA
*1882 +1965
FAMILJEGRAV

B5

B6

Kors av grå granit
med festongrelief.
Grusbädd med
stenram.
1931

Kors av polerad
gråbrun granit på
sockel.
1934

HEMMANSÄGAREN
JOHAN ANDERSSON
*1858 +1935

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav.

HANS MAKA
JOHANNA MATHILDA
*1867 +1931
SKATTEGÅRDEN

Andersson hjälpte
sockenborna med
skrivelser och var
samlare av fornsaker och
antikviteter.

F. d. Nämndemannen
ALBERT SVENSSON
*1858 +1934

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel.

Hans maka
MATILDA SVENSSON
*1855 +1941

Albert Svensson hade
flera förtroendeuppdrag i
socknen. Skräddaregården
kom att genomgå Laga
skifte först 1929.

Skräddaregården
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B7

B8

Stickbågig vård av
polerad gråbrun
granit. Graven täckt
av två granithällar på
stenram.
1940

Klassiserande vård av
grå granit.
1943

SVEN JOSEF
JOHANSSON
*12/7 1878 +3/11 1960

Klass 1
Karaktärsskapande grav.

HUSTRUN
AUGUSTA
JOHANSSON
*10/5 1875 +10/12 1940

APOTEKAREN
ERNST SETTERGREN
*2/1 1871 +1/9 1943
ELSA SETTERGREN
f. HÖGMAN
*14/8 1881 +16/10 1955

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med titel.
Settergren ägde Närefors
egendom.

INGEMAR SETTERGREN
*18/7 1912 +4/4 1965

B9

Klassiserande vård av
grå granit.
1944

SYSKONEN

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.

AGNES KARLSSON
*1899 +1944
RAGNAR KARLSSON
*1910 +1990
OSKAR KARLSSON
*1907 +1992
KARTEGÅRDEN

B10

Låg vård av gråbrun
granit.
1951

HEMMANSÄGARE
ALBIN PERSSON
TOMTEN
*1861 +1951
MAKAN HILDA
*1892 +1988

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.

33
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B11
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Obelisk av polerad
svart granit.
1911

Landtbr. & kyrkovärden
JOHs OLOFSSON
Djupedal
*22/3 1847 +9/5 1911

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård.
Beväxt med lavar.

Hustrun
AUGUSTA REGINA
*16/5 1857 +21/1 1925

Rengöres.

Sv. Ps. 478

B14

Stickbågig vård av
svart granit.
1900-talets f. h.

B16

Låg vård av gråbrun
granit med duva av
marmor. Grusbädd
med stenram.
1945

GUSTAV ANDERSSONS
HÄRJEVADS KVARN
FAMILJEGRAV

KJELLNER
LINUS
*26/11 1891
+19/3 1975

Klass 1
Vården vittnar om
kvarnnäringen i bygden.
Härjevads kvarn är ett
annat namn för Närefors
kvarn, vilken hörde till
Trässbergs socken som
inte hade någon egen
kvarn vid Lidan.

Klass 2
Tidstypisk grusgrav.
Kan förses med ny vård.

BEDA
*13/7 1895
+8/6 1945
BARNEN
IRIS
*24/7 1921
+13/2 1943
BERTIL
*17/12 1923
+1/10 1993
MÅNSAGÅRDEN
B21

Liten vård av polerad
grå granit.
1958

Handelsbiträdet
Ester Andersson
*1895 +1958

B22

Låg vård av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1958

EMIL JOHANSSON
*1876 +1958
HANS MAKA HILMA
*1895 +1969
RÄVEGÅRDEN

Klass 1
Ovanlig titel. Vård av
linjegravtyp. Arbetade
som biträde i Ekströms
affär.

Klass 2
Tidstypisk grusgrav.
Kan förses med ny vård.
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B29

B30

Reslig vård av grå
granit med relief av
rosenkrans.
Tidigt 1900-tal

Vård av polerad
grå granit med
volutprytt krön och
murgrönsrelief.
1921

IHS
SVANTE ANDREASSONS
BARKAGÅRDEN
FAMILJEGRAV

LARS ANDREASSON
BARKAGÅRDEN
*1840 +1921

Klass 1
Karaktärsskapande och
konstnärligt utformad
vård.

Klass 1
Karaktärsskapande vård

HUSTRUN
INGA MARIA
*1839 +1911
SONEN ANDERS
*1867 +1893

B31

Klassiserande vård
av polerad gråbrun
granit.
1934

L. W. Ekström
FAMILJEGRAV

B32

Kors av kalksten på
sockel.
1871

[framsidan:]
YNGLINGEN
ABEL PETTERSSON
FRÅN BODA QVARN
FÖDD D. 3/2 1854
DÖD D. 16/8 1871
Sv. Ps. 452
MAR. 12. 11. v
[baksidan:]
STANNA UN[GD]OM OCH HÖR TILL
SÄG O SÄG HVARTHÄN DU ÄRNAR
DU SKALL GÅ DIT DU EJ VILL
DU MOT DÖDEN FÅFÄNGT SPJERNAR
TY SIN HAND HAN LÄGGER TUNG
NU PÅ GAMMAL
NU PÅ UNG
Ps. 494 v. 1

Klass 1
Karaktärsskapande vård.
Ekström drev affär i
socknen.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder. Unik inskription.
Enligt en inte säkerställd
uppgift begick Pettersson
självmord genom att kasta
sig i kvarndammen.
Beväxt med lavar och
mossa. Spricka i sockel.
Sprickor och spjälning på
korsets armar.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

35

36

B33
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Vård av grå granit
med polerat kors
och sockel med
urna. Grusbädd med
stenram.
1933

Kyrkovärden
A. BONANDER
*1857 +1941
Hans maka
IDA BONANDER
*1878 +1933

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav som minner om
kvarnnäringen i socknen.
Titel.

Boda kvarn

B34

Låg vård av svart
granit.
1938

KVARNÄGAREN
NATANAEL KARLSSON
*1884 +1938

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel som minner om
kvarnnäringen i socknen.

HANS MAKA ANNA
*1888 +1959
BROKVARN
B40

Låg vård av polerad
grå granit med flyglar.
1940-tal

HANDLANDEN
N. A. PETERSON
*1844 +1913

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.

FAMILJEGRAV

B43

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1937

Byggmästaren
JOHAN NYKVIST
*1853 +1928

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel.

hans maka
JOHANNA
*1857 +1937
C2

Låg vård av grå
granit med relief av
palmbladskrans.
1933

KYRKOVÄRDEN
SVEN JONSSON
*1876 +1945

Klass 1
Konstnärligt utformad
vård med titel.

HANS MAKA EMMA
*1878 +1933
MÅNSAGÅRDEN
C3

Låg vård av grå
granit med relief av
palmbladskrans.
1930-tal

LANTBRUKAREN
A. J. ANDERSSON
*1844 +1884

Klass 1
Konstnärligt utformad
vård med titel.

HANS MAKA SOFIA
*1847 +1883
MÅNSAGÅRDEN
C4

Liggare av polerad
svart granit.
1884

HÄR HVILAR
MURMÄSTAREN
ANDERS JONSSON
*15/3 1820 +21/1 1884
Sv. Ps. 228

Klass 1
Tidstypisk vård av
linjegravtyp med titel.
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C5

Liggare av polerad
röd granit.
1934

Mjölnaren
ANDREAS ANDERSSON
*1838 +1934
Boda Kvarn

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel som berättar om
kvarnnäringen i socknen.

C6

Låg vård av polerad
gråbrun granit.
1935

Målaremästaren
J. E. KÄLLKVISTS
FAMILJEGRAV
Kroken.

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.

C7

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit.

K. E. ANDERSSONS
FAMILJEGRAV
Karteg.

C14

Låg vård av grå granit.
1959

RÄTTAREN
KARL PERSSON
*1891 +1970

Klass 2
Tidstypisk vård.

Klass 2
Tidstypisk vård med titel.

HANS MAKA MATILDA
*1889 +1959
UVERED SÄTERI

C17

Liggare av polerad
gråbrun granit.
Tidigt 1900-tal.
Sorgeträd (hängask).

JOHANNES OLOFSSONS
FAMILJEGRAV
Kroken.

Klass 1
Tidstypisk vård med
sorgeträd.
Hängasken har sjukdom.
På sikt kan hängasken
ersättas med t. ex. en
hängpil.

37

38

C18
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Klassicistisk vård av
kalksten. Vid basen
ristad ekplanta.
1885

HÄR HVILAR STOFTET
AF
F. D. MJÖLNAREN
MANG. WENNERBOM
*D. 7/9 1794.
+D. 20/1 1885.
1. MB. 25:8
Sv. Ps. 480

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Magnus Wennerbom
var mjölnare på Närefors
kvarn, vilken post övertogs
av hans son Magnus som
blev den siste mjölnaren
därstädes. Gravstenen
bekostades till hälften av
en ungdomsvän till följd
av ett vad om vem som
skulle dö först.
Beväxt med lavar.
Rengöres och text samt
ristning ifylles.

C20

C24

C25

Låg vård av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1955

ARON ANDERSSON
*1874 +1955

Liten rundbågig
vård av polerad svart
granit. Duva som
dekor.
1936

EMIL KJELLNER
*1885 +1979

Liten rundbågig vård
av kalksten.
1905
Liggande bok av
granit.
1931

JOHANNA
ANDERSDOTTER
Månsag.
*13/12 1825
+23/4 1905.
Math. 5:9

HANS MAKA IDA
*1882 +1968

Klass 2
Tidstypisk grusgrav.
Kan förses med ny vård.

Klass 2
Tidstypisk vård av
linjegravtyp.

MAKAN
ELIN MATILDA
*1888 +1936

MAKARNA JOHANSSON
JOHAN FR.
*1850 +1932

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Kalksten beväxt med lavar.
Sprickor och bortfallen
sten i bas pga rostad
dubb.
Lagas, omdubbas,
rengöres och text ifylles.

INGA MARIA
*1850 +1931
MÅNSAGÅRDEN
C26

Liggare av polerad
svart granit.
1895

HÄR HVILAR
MURMÄSTAREN
ANDERS JONSSONS
HUSTRU
MARIA STINA
FÖDD SVENSSON
*15/3 1830 +18/12 1895
Sv. Ps. 477

Klass 1
Tidstypisk vård av
linjegravtyp med titel.
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C27

Vinkelbruten
dekorerad vård av
polerad svart granit.
Grusbädd med
stenram med klot.
1909

Skräddaremästaren
JOHAN SVENSSON
Rävegården
*22/10 1842 +1/1 1929

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel.

Hans maka
ANNA SVENSSON
född HELLBERG
*9/1 1842 +24/7 1909
Sv. Ps. 99
Ps. 486

C28

Rundbågig vård av
polerad svart granit
med duva som dekor.
1936

KARL SVENSSON
*1854 +1936

Klass 2
Tidstypisk vård.

H. H.
KATARINA
*1854 +1936
DOTTERN
BEDA
*1884 +1913
SONEN
AXEL SAM
*1894 +1981

C29

Reslig vård av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1923

HEMMANSÄGAREN
J. G. ANDERSSON
SKRÄDDAREGÅRDEN
1847-1923

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med konstnärligt
utformad vård.

HANS MAKA
INGA STINA
1852-1936

C31

Vinkelbruten
vård av polerad
gråbrun granit med
jugenddekor.
1916

Frans Bergqvist
*26/5 1853 +23/2 1937
Hans maka
Matilda Bergqvist
född Lundqvist
*24/5 1850 +18/8 1916
Sv. Ps. 221:3

Klass 1
Tidstypisk vård.

39
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C33

Liggare av polerad grå
granit.
1918

KAJSA ANDERSDOTTER
*1848 +1918
BODA KVARN

Klass 1
Tidstypisk vård av
linjegravtyp.

C37

Två flata obelisker
av svart granit, den
ena med polerad
yta, den andra
med jugenddekor.
Grusbädd med
stenram.
1909/1910

CARL SVENSSON
Karteg.
*26/5 1840 +22/8 1909
och hans hustru
MAJA GRETA
*21/1 1832 +128/3 1909

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.

C41

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
med bladdekor.
1907

HEMMANSÄGAREN
SVEN JOHAN
KARLSON
*7/5 1871 +3/2 1943
SELMA MARIA
KARLSON
född JAKOBSON
*16/6 1874 +29&6 1910
ANDERS
*8/9 1903 +3/8 1911
Hemmansägaren
ANDERS JONSSON
Anders Sparlingsg.
*2/12 1833 +3/5 1920

Klass 1
Tidstypisk vård.

och hans hustru
JOHANNA JONSSON
*6/2 1830 +1/12 1907

C42

Rundbågig vård av
grå granit.
1911

HEMMANSÄGAREN
A. MÅNSON
*1824 +1911
HANS MAKA KAJSA
*1825 +1903
SONEN AUGUST
*1849 +1918
DOTTERN KRISTINA
*1865 +1950

Klass 1
Tidstypisk vård.
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C44

Bautasten av polerad
gråblå bergart.
1907

S. A. EKSTRÖM
*1860 +1907

Klass 1
Tidstypisk vård av ovanligt
stenmaterial.

hans maka
MARIA KRISTINA
*1838 +1925

C48

3 vårdar av polerad
svart granit, två små
vinkelbrutna och en
obelisk.
1895/1901/1904

JULIA KARLSON
Månsag.
*20/2 1878 +12/11 1901

Klass 1
Tidstypiska vårdar.

ALBERTINA KARLSON
Månsag.
*20/2 1878 +23/6 1895
KARL EMIL KARLSON
*23/3 +21/4 1870
JOHs KARLSSON
Månsag.
*15/4 1832 +20/7 1904
och hans hustru
BRITTA KRISTINA
ERIKSDOTTER
*3/5 1837 +2/10 1910

C50

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit.
1903

Här hvilar
C. A. JAKOBSSON
St. Berget
*20/9 1852 +15/7 1903

Klass 1
Tidstypisk vård.

och hans hustru
ANNA SOFIA
*21/8 1859 +27/3 1935
Ps. 221:3

C51

Låg vård av grå granit.
Graven täckt med tre
hällar av granit på
stenram.
1950

CARL HEED
*1843 +1924
HANS MAKA MATHILDA
*1841 +1928
LÄRARINNAN
HILDUR HEED
*1888 +1950
RICKARD HEED *1882 +1960

Klass 1
Ovanlig vård med titel.

41
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C52

Klassiserande vård
med relief. Grusbädd
med stenram.
Tidigt 1900-tal

C53

Liten rundbågig vård
av polerad svart granit
med duva som dekor.
1932

C55

2 vårdar av polerad
svart granit, den
ena en flat obelisk
den andra med
vinkelbrutet krön.
Grusbädd med
stenram.
1897/1918

L. P. LJUNGQVISTS
TOMTEN
FAMILJEGRAV

ANNA STINA
*1867 +1932

Qvarnegaren
PETTER ANDREASSON
Boda qvarn
*2/5 1815 +5/2 1897
och hans hustru
KAJSA LARSDOTTER
*6/3 1824 +2/1 1892
Sv. Ps. 491

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.

Klass 1
Tidstypisk vård av
linjegravtyp.

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel som vittnar om
kvarnnäringen i socknen.

MATHILDA BONANDER
*22/3 1862 +14/7 1918
Ps. 488

C56

Bautasten av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1893

CONRAD FORSBERG
1837-1893
HEDDA FORSBERG
född LIDMAN
1849-1921
KNUT FORSBERG
1887-1931
OLIVIA FORSBERG
1875-1949

Klass 1
Karaktässkapande
grusgrav.
Forsberg ägde Härjevads
kvarn.
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C57

Liten vinkelbruten
vård av svart granit.
1902

KNUT SVENSSON
FÖDD 11/1 1883
DÖD GENOM OLYCKSHÄNDELSE
VID BROKVARN 21/11 1902

C58

Bautasten av polerad
svart granit.
ca 1900

SVEN FAHLSTRÖMS
FAMILJEGRAF

D1

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit.
1923

JOHs BERGQVIST
*1802 +1888

Klass 1
Vård av linjegravtyp.
Inskription minner om
drunkningsolycka.

Klass 1
Karaktärsskapande vård.

Klass 1
Tidstypisk vård.

OCH HANS HUSTRU
BRITA
*1818 +1893
AND. BERGQVIST
*1840 +1923
ELLEN BERGQVIST
*1857 +1938
FAMILJEGRAV

D4

Vinkelbruten vård
av svart granit med
jugenddekor.
1914

Hemmansägaren
SVEN ANDERSSON
Skräddareg.
*21/11 1827 +28/7 1914
Hans maka
MARIA STINA
*19/8 1847 +28/7 1929
Ps. 444

Klass 1
Tidstypisk vård.
Nedlagd för omdubbning.

43

44

D5
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Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
med jugenddekor.
1917

Landtbrukaren
A. P. Andersson
från Uvredsberget
*30.12.1848 +19.1.1917
H.H. Lovisa *19/5 1847 +2/12 1925

Klass 1
Tidstypisk vård.
Nedlagd.
Omdubbas.

Sv. Ps. No 167

D11

Låg vård av grå granit.
1935

BYGGMÄSTAREN
OLOF JOHANSSONS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Johansson hade flera
uppdrag i kyrkorna.

Fotografi
God kondition.

Påväxt av lavar. Bitvis spjälkande färg.
Smärre rostagrepp.

Textens färg bortnött.

Ingång till
ödekyrkogården.
Grindstolpar av
kluven sten. Smidd
grind av plattjärn från
ca 1900. Målad med
svart oljefärg.

Minnessten från
1970 av granit på
ödekyrkogården.

Skadebeskrivning

Ödekyrkogården.
Kallmur av fältsten
med jordvall på
insidan. Ca 1800.
Delvis omlagd 1968.

Objekt

Inhägnader, grindpartier och andra anläggningar

2

2

3

Prioritet

Text ifylles med svart oljefärg.

Rengöring, rostkyddsgrundning och målning med svart
linoljefärg.

Ingen åtgärd.

Föreslagna åtgärder

Byggnadsvårdsrapport 2016:22
45

God kondition.

De mittre stolparnas krön har sprickor
och lösa delar. Ena sidostolpens krön
ligger skevt. Grindarna är målade med
en organisk färg som flagar. Smärre
rostangrepp finns.

Grinden målad med en flagnande svart
organisk färg. Smärre rostangrepp.

Kraftigt rostangripen grind, flera av
bandjärnen saknas.

Kallmur av kilad och
vald fältsten, ca 0,5 m
h. I norr med jordvall
på insidan. I söder
och väster som låg
stödmur. Anlagd
1840. Östra sträckan
troligen omlagd 1982.

Huvudingång i
öster. Grindstolpar
av huggen kalksten
med profilerade
krön, dubbade klot
av sandsten. Två
enkelgrindar och två
pargrindar i smide,
en av dem med
smedstämpel. Målade
med svart organisk
färg. Grindpartiet som
helhet från 1840.
Sidoingång i öster.
Grindstolpar av
huggen granit med
små dubbade klot.
Smidd pargrind av
samma utförande
som i huvudingången.
Målad med svart
organisk färg.
Grindpartiet från
1982.
Ingång i norr (vetter
nu mot åker).
Enkla grindstolpar
av fältsten. Enkel
smidesgrind med
dekor av valsat
bandjärn. Ca 1900.

3

2

2

3

Ev. rengöres, rostskyddsbehandlas och strykes med svart
linoljefärg.

Grinden rengörs så att yttre färgskikt helt avlägsnas och
ommålas med svart linoljefärg.

Sprickor i krön lagas. Ev. omdubbning av klot. Grindarna
rengörs så att yttre färgskikt helt avlägsnas och ommålas
med svart linoljefärg.

Ingen åtgärd.

46
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Åtgärd
Lagning av sprickor i krön på mittstolpar.
Justering av krön på högra sidostolpen. Ev.
omdubbning av klot.
Rengöring, rostskyddsgrundning vid behov,
sedan mellan- och slutstrykning med svart
linoljefärg. Kan göras av pastoratets egen
personal.
Rengöres varsamt, spjälkningar limmas och text
ifylles med svart linoljefärg av stenkonservator.
Ev. omdubbning av B32. Ges övertäckning
vintertid. Offert tas in.
Rengöres varsamt, spjälkningar limmas och text
ifylles med svart linoljefärg av stenkonservator.
Ev. omdubbning. Offert tas in.
Rengöres varsamt och text ifylles av
stenkonservator. Ev. omdubbning. Offert tas in.
Omdubbas.

Rengöres.

Objekt

Grindstolpar till huvudingång.

Smidesgrindar på gamla och nya kyrkogården.

Gravvårdar IN 1 och B32

Gravvårdar A9, A14, A16, B3, C25

Gravvård C18

Gravvård D5

Gravvårdar A1, A8

Föreslagna åtgärder 2016–2021

2

1

1

1

1

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

2016:22

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.
Uvereds kyrkogård. Uvered 23:1, Uvereds socken, Lidköpings kommun, Västergötland.
Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård- och underhållsplan. Byggnadshistorisk rapport.

Under 2016 har kulturhistoriska värden på Uvereds 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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