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Här är den lund, där minnets blommor gro
Uppspirade på dödens rika säden
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Där templet tronar på sin vigda grund
Lugnt lyftande, bland livets storm och vimmel
Sin spira upp, när stjärnan gör sin rund
När solen strålar emot högvälvd himmel
Den lundens skugga, ack jag längtar till
När Gud så vill.
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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 Råda 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-
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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.

12
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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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Vy mot gamla kyrkogården från Lunnelid.

Råda socken
Råda socken ligger på sydöstra Kålland. Socknen består till stor del av uppodlad slättbygd med Lidan
som gräns i öster. Från sydost till nordväst sträcker sig den skogklädda Råda ås, som till största delen är
uppbyggd av isälvsgrus och sand med inslag av morän. Åsens sluttningar med ﬂera källsprång och lättbrukade jordar har sedan stenålder hyst bosättningar och under järnålder fanns ett stormannasäte i det
som under medeltiden blev kyrkbyn. Flera gravfält ﬁnns också längs åsen. Under historisk tid inrättades
här kronoparken Råda ås. Här fanns också Kållands härads avrättningsplats. Inom socknen ﬁnns ﬂera
herrgårdar, Björnegården, Björksäter, Närebo och det tidigare ﬁdeikommisset Ågården. Kyrkbyn ligger
på södra delen av åsen och har genom efterkrigstida och modern villabebyggelse idag mer eller mindre
växt samman med staden Lidköping. Norr om kyrkbyn ligger ett stort grustag.

Historik
Kyrkplatsen i Råda är belägen på en plats som under yngre järnålder var säte för en storman. Om detta
vittnar de boplatslämningar som undersöktes på 1980-talet öster om kyrkan. Johan Hadorph omnämner
1671 att det söder om kyrkan ﬁnns ”några ättehögar i hedendommen satte”.1 Norr om kyrkogården har
ﬂera fynd av brandgravar gjorts. Kring Lunnelid sydväst om kyrkogården ﬁnns många traditioner med
bland annat en oﬀerkälla och det så kallade ”Lunda slott”. Drakristade hällar från stenkistor – s.k. Eskilstunakistor – påträﬀades i kyrkans murverk vid en restaurering på 1920-talet. De dateras till 1000-talet
och stod då rimligen kring en nu försvunnen stavkyrka. I kistorna var medlemmarna av en lokal stormannaätt begravna.2 Redan då fanns uppenbarligen en invigd kyrkogård på platsen. Ytterligare gravhäl1
2

Hadorph, s. 70.
Lundberg 1997.
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Fotograﬁ från söder, 1910-tal, taget av arkitekt Anders Roland. Trädkransen är helt nyplanterad. Endast enstaka gravar har stenvårdar. Västergötlands museum.

lar från 1100- och 1200-tal ﬁnns också bevarade och vittnar om en ort av betydelse för omlandet. En i
kyrkans vapenhus inmurad runsten understryker detta. Ett fynd av 14 små silvermynt har också gjorts
på kyrkogården, varav ett från Köln, ett med den engelske kung Ethelred och ett slaget i Lund under
Magnus den gode (1024–1047).3 Det var sannolikt en stormannafamilj som lät bygga den nuvarande
kyrkan av huggen sandsten på 1100-talet. Huruvida det var samma ätt som kristnades på 1000-talet kan
vi bara spekulera kring, men det är intressant att de nämnda Eskilstunakistorna slogs sönder och användes vid stenkyrkobygget ett sekel senare.
De första skriftliga källorna om kyrkogården är från 1600-talet. Hadorph omnämner endast några
1600-talsgravstenar i söder över kyrkoherden Peder Petri (död 1652) med maka, familjen Ollonberg
och befallningsmannen på Läckö, Måns Byrgerson (död 1632).4 Gamla kyrkogården kring kyrkan har
sannolikt behållit sin nuvarande utsträckning sedan 1600-talet. Inhägnaden utgjordes vid denna tid
av timrade balkar, vars underhåll var fördelat på hemman. En delningslängd ﬁnns bevarad från 1682 i
kyrkoarkivet. På en sockenstämma 1693 bestämde angående balkarna ”att eﬀter ﬂäste delen täckt sine
balckar med näfwer och torﬀ och någre fåå med bräder, ty skola the senare för Lijkheetz skull också täckia med näfwer och torﬀ.” Inhägnaden var viktig för att hålla betande kreatur ute från den vigda jorden.
Ingångarna i väster och söder skulle enligt sockenstämmobeslut år 1760 ”förses med trisa och lod, som
dem igendrager, att eij swin komma på kyrckogården”. Den västra ingången skulle 1775 ”uppbyggas af
sten med tak uppå”. År 1781 talas om ”framkörde stockar /…/ till stegaret”. När nuvarande stenmurar
kom till är oklart, troligen var det senast 1785 då ny delningslängd upprättades. 5 År 1763 omnämns en
upphöjd trägrav i förfallet skick på kyrkogården, tillhörande ägarna av Siggetorps herrgård. År 1778–
3
4
5

Fischer 1914, s. 181.
Hadorph, s. 71.
Fischer 1914, s. 180f.
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Ytterligare ett fotograﬁ taget kring 1910 av Anders Roland. Gravarna är som regel endast markerade med en upphöjd jordbädd
med vintergröna, en s.k. gravkulle. Idag kvarstår bara en sådan på västra kyrkogården. Västergötlands museum.

1779 uppfördes sockenmagasinet i kyrkogårdens nordvästra hörn. Nuvarande grindpartier tillkom under
1800-talets första hälft.
Ännu vid 1900-talets början var kyrkogården att likna vid en ängsmark med få gravvårdar. Länge var
ytan uppdelad i grifteplaner tillhöriga socknens hemman. Gravkors av kalksten från 1600- och 1700-talen har markerat dessa och bär de gravlagdas initialer. Under 1800-talet tillkom några få nya stenvårdar,
annars var gravarna som regel enbart markerade med jordkullar med vintergröna, vilket ses på fotograﬁer
från 1911. Nordsidan av kyrkogården tycks inte ha använts för begravningar efter medeltiden. År 1907
anlades en ny kyrkogård i väster, på andra sidan landsvägen. Denna uppdelades enligt de nya idealen i
allmänna gravar och köpegravar, de senare ﬁck som regel grusad yta och inramning i form av häckar eller
stenramar.
År 1940 upprättade arkitekt SAR Adolf Niklasson i Skara ett regleringsförslag för nya kyrkogården.
Denna reglering utfördes enligt förslaget under 1941 och innebar bland annat anläggandet av en ceremoniplats i mittaxeln, justerade gångar och nya planteringar. Ceremoniplatsen var en nymodighet avsedd för
begravningsceremonier i det fria.6 Vid denna tid tycks gamla kyrkogården ha planerats och en del äldre
gravar med jordkulle och vintergröna istället markerats med liggande granithällar.
År 1959 ordnades ytan mellan västra ingången och tornporten med råbrutna kalkstenshällar enligt ett
förslag från arkitekt SAR Stig Hermansson, Lidköping, efter samråd med landsantikvarie Gunnar Ullenius
och riksantikvarien. Personal- och förrådsbyggnad uppfördes 1976.
6

Adolf Niklassons arkiv, Västergötlands museum.
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Arkitekt Adolf Niklassons förslag till reglering av västra kyrkogården 1940, vilket kom till utförande året därpå. Här ses tydligt
uppdelningen i köpta familjegravar och kostnadsfria ensamgravar, den s.k. allmänna linjen. Niklasson gav kyrkogården en mer
monumental framtoning genom mittaxeln med ceremoniplats för begravningsgudstjänst i det fria. Västergötlands museum.
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Flygfotograﬁ från ca 1950. Här ses hur en stor del av beﬁntliga gravar hade grusad yta, för familjegravarnas del som regel med
stenram eller häck som inhägnad. Många gravar har fortfarande kulle med vintergröna. Västergötlands museum.

År 1982 utökades kyrkogården med nya kvarter direkt öster om den gamla. Ritningar och arbetsbeskrivning hade upprättats av Elon Leckström, f.d. stadsträdgårdsmästare i Lidköping. Den gamla kyrkogårdsmuren behölls men lades delvis om som ett AMS-arbete, sträckan mot landsvägen förblev orörd. Inför
kyrkogårdsutvidgningen utfördes en arkeologisk undersökning som uppenbarade ett vikingatida stormannasäte. Fornlämningsområdet sträcker sig in på gamla kyrkogården i nordost.7 Norra sträckningen lades
om i samband med bygge av nytt församlingshem 2013.

7

Västergötlands museum, ämbetsarkivet.
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Gamla kyrkogården från söder.

Beskrivning av kyrkogården
Miljö
Kyrkan ligger öster om landsvägen, i kyrkbyns norra del. Omedelbart norr om kyrkogården ligger en
ekonomibyggnad, parkering och det 2013 byggda församlingshemmet med pastorsexpedition. Norr om
kyrkan förgrenar sig vägen i två vägar. I den trekant som här bildas fanns tidigare en allmänning. Söder
om kyrkan är en skola och i sydväst ligger naturreservatet Lunnelid med ﬂera oﬀerkällor och en hembygdsgård med framkammarstuga och bod, ﬂyttade från Storegården. Väster om landsvägen ligger en
större kyrkogård från 1907 och norr om denna en parkeringsplats. Söder och väster om denna kyrkogård
är en rasbrant.
Översiktlig beskrivning
Till Råda kyrka hör två kyrkogårdar: en ursprunglig kyrkogård som omger kyrkobyggnaden samt på
motsatt sida av landsvägen västra kyrkogården från 1907. Den gamla kyrkogården är utvidgad mot öster
1982. I gamla kyrkogårdens nordvästra hörn ﬁnns ett magasin från 1700-talet. En grusgång leder hit från
kyrkogårdens huvudingång. Råda kyrka ligger i västsydväst - östnordöstlig riktning på den trapetsformade
gamla kyrkogården. Huvudingången ifrån landsvägen i väster ligger i linje med tornporten. En annan
ingång från vägen ﬁnns längre söderut och har samma utformning som huvudingången. En tredje ingång,
mot öster, leder till en ekonomibyggnad nordöst om kyrkan. Kyrkan inramas på alla sidor av en kallmurad
stenmur samt trädrad. En grusgång leder även runt kyrkan. Mitt i östra kyrkogårdsmuren är en öppning,
som leder ut till den 1982 tillfogade delen. Denna inramas av häckar samt kallmurade stenmurar och i
väster och norr samt av trästaket i öster och söder. I nordvästra delen är en minneslund, inramad av häckar.
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Västra kyrkogården har en kvadratisk form. Dess huvudingång är
centralt placerad i öster. En grusgång leder från grinden mot en
ceremoniplats på ett stenpodium
mitt på kyrkogården. En stentrappa med fyra steg leder upp till ceremoniplatsens stenaltare med träkors. En annan ingång, bestående
av en öppning i häcken, leder till
parkeringsplatsen i norr. Kyrkogården inramas mot norr och öster av
häck och trädrad samt mot väster
och söder av trästaket. Kyrkogården
uppdelas genom rätvinkligt utlagda
grusgångar.
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Ingång till gamla kyrkogården framför tornet.

Inhägnader
Gamla kyrkogården omges av en
meterhög kallmur lagd av fältsten,
troligen från sent 1700-tal. Norra och östra sträckan är omlagd på
1980- och 2010-talen. Innanför
muren i öster och söder växer rader med lönn och ask, planterade
på 1900-talet. Längs västra muren
växer en rad med bohuslänsk lind,
planterad 1915.
Västra kyrkogården avgränsas åt
Ingång till västra kyrkogården.
öster av en låg kallmurad stödmur
av kilade stenblock, lagd 1907. I norr är en häck samt i väster och söder ett sentida trästaket. Bohuslänska
lindar planterade 1915 omgärdar kyrkogården på alla sidor utom den västra där den naturliga vegetation
bildar fond.
Östra kyrkogården avgränsas åt norr av en kallmur av fältsten, lagd 1982. Åt öster är ett trästaket och
åt söder en låg gräsvall. En trädrad av lindar är planterad längs muren i norr.
Ingångar
Gamla kyrkogården har fem ingångar. Huvudingången är belägen i väster i linje med tornporten. Grindstolparna är av huggen kalksten med proﬁlerade krön och dubbade sandstensklot. Troligen är stolparna
från ca 1785. Mellan stolparna sitter smidda pargrindar av plattjärn med spetsbågsform från 1800-talets
andra hälft. Grindarna är målade med svart oljefärg. En identiskt utformad ingång är belägen längre söderut i västra muren. Åt norr är en genombrytning i muren utan stolpar eller grindar, en likadan ﬁnns i
södra delen av östra muren. I norra änden av östra muren är en ingång med stolpar av huggen granit och
grindar motsvarande de i väster.
Västra kyrkogårdens östra ingång har stolpar av huggen granit med dubbade klot. På stolparna ﬁnns inskriptionen ”ANNO 1907”. Den tredelade smidesgrinden är rikt utformad i nygotisk stil med slingor och
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Ceremoniplats anlagd 1941 efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson.

trepass av valsat bandjärn. Grindpartiet är som helhet från 1907. Norra ingången har stolpar av huggen
granit med strama smidda pargrindar av plattjärn, från 1900-talets mitt eller senare.
Östra kyrkogårdens ingång är belägen i norra muren. Den har samma utförande som norra ingången
på västra kyrkogården.
Gångsystem
Gamla kyrkogården. Från huvudingången i väster till tornporten leder en gång av hyvlad kinnekullekalksten med en bred lågerhuggen kalkstenstrappa med tre steg. Mot söder är en handledare av järn. Norr om
trappan ﬁnns en handikappramp av lättmetall och från norr en smal trappa med tre steg. En gång belagd
med natursingel leder från sydvästra ingången till vapenhuset och omgärdar kyrkan. I norr leder en singelgång till sockenmagasinet och en till norra ingången.
Västra kyrkogårdens gravkvarter deﬁnieras av ett antal rätvinkligt utlagda gångar belagda med natursingel. Som mittaxel leder en gång från ingången i öster fram till ceremoniplatsen. Framför denna möter
den en tvärgång från norra ingången. Två mindre gångar omgärdar ceremoniplatsen och kvarteret bakom.
Östra kyrkogårdens gravkvarter indelas av asfalterade breda gångar, utlagda i rät vinkel mot varandra.
Byggnader och andra anläggningar
Det f.d. sockenmagasinet består av en våning med loft. Byggnaden är murad av natursten. Gavelröstena
är beklädda med faluröd träpanel. Vänt mot kyrkan ﬁnns i södra gavelröstet ett litet fönster. Porten i södra gaveln består av en kraftig, svart trädörr med ﬁskbensmönstrad fyllning. Sockenmagasinet uppfördes
troligen 1778–1779. I sockenmagasinet förvaras sedan 1929 äldre föremål från kyrkan, bland annat ﬂera
förromanska och romanska gravmonument. Magasinet användes som bårhus under en period före 1929.
Ceremoniplats från 1941 på västra kyrkogården efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson, Skara. Den
halvrunda ytan omgärdas av en avenbokshäck. Marken är belagd med råbruten kalksten från Kinnekulle.
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Ovan: pastoratets enda bevarade grav med jordkulle och vintergröna, en vanlig gravmarkering under 1800-talets senare del och 1900-talets första hälft. Ovan till höger:
ringkors av kalksten från 1659, ett typiskt exempel på den gravkonst som producerades på Kinnekulle under 1600- och 1700-talen. Nedan till höger: tidstypiska resliga
katalogvårdar från förra sekelskiftet, i några fall med bevarad grusbädd och stenram.

Som fond i väster är en kalkstenstrappa upp till ett altare i samma material med ett ca 3 m h träkors. Framför altaret står en katafalk i kalksten.
Längs ceremoniplatsens sidor står bänkar av kalksten med träsitsar.
Gravtyper
Gravvårdsbeståndet på kyrkogården spänner från medeltid till idag och
är ovanligt rikt. I sockenmagasinet förvaras delar av ﬂera vikingatida
kistkonstruktioner i sandsten, utsirade med djurornamentik och runinskriptioner. Från tidig medeltid ﬁnns stavkorshällar och liljestenar av
sandsten. Stenmaterialet är från Kinnekulle. Från 1600- och 1700-talen ﬁnns ett rikt bestånd av gravkonst i kalksten. Inne i koret ﬁnns
två porträttgravstenar från 1600-talet som legat över prästgravar. Längs
gamla kyrkogårdens murar står ett ﬂertal kalkstenskors av en typ som
var vanligt förekommande på Kålland och kring Kinnekulle, där de producerades under närmast industriella former på 1600- och 1700-talen. Som regel har dessa vårdar endast inskription i form av de gravlagdas
initialer och har ofta avsett en hel gård eller familj. Kalkstenen var fortsatt ett vanligt gravvårdsmaterial
under 1800- och tidigt 1900-tal, vilket märks i form av ett antal vårdar på både gamla och västra kyrkogården. De äldsta är handhuggna, medan en påkostad vård i nygotik från 1890-talet är exempel på
industriell produktion. Från sekelskiftet 1900 och framåt ﬁnns olika typer av ”katalogstenar”. De äldre
är ofta påkostade med former av obelisker eller bautastenar. Gravvårdarna var fortsatt en statussymbol.
Dessa högresta stenar bidrar mycket till upplevelsen av gamla och västra kyrkogården. Under mellankrigstiden blev formerna lägre och bredare. Stenmaterialet är inte längre lokalt utan utgörs av granit i olika
kulörer och behandling. Gravar från denna tid har som regel haft grusbädd och någon form av inhägnad,
vilket delvis kvarstår på gamla och västra kyrkogården, men överlag dock avlägsnats under efterkrigstiden.
Flertalet av gravvårdarna på västra 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 yrkesbe-
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Gamla kyrkogårdens östra del med ett ﬂertal högreståndsgravar från 1800-talet och 1900-talets början.

Diktaren Wilhelm von Braun (1813-1860) var ofta på
Råda kyrkogård där hans ungdomskärlek, kusinen Ebba
von Braun från Björnegården, ligger begravd. Braun författade ett antal dikter om platsen. Tidigare trodde man
att den namnlösa marmorvåden (till höger) hörde till
Ebbas grav, men i själva verket är det lantmätare Mellbins vård (vars mittenstycke förvaras i sockenmagasinet).
Troligen markerar sorgeträdet vid den von Braunska
familjegraven huvudänden på Ebbas viloplats (se foto
motsående sida).
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teckningar gav på de äldre vårdarna. Denna vårdtyp är
också dominerande på östra kyrkogården, men där ﬁnns
även mer individuellt utformade vårdar från de senaste
decennierna.
Beskrivning av gravkvarteren
Gamla kyrkogården
Den oregelbundet rektangulära kyrkogården delas i en
nordlig och en sydlig del av kyrkan. Ytan utgörs vid sidan
av ett fåtal grusgångar av sammanhängande gräsmatta.
Gravarna är huvudsakligen belägna längs muren i öster
och söder om kyrkan. En ensam grav med kalkstenshäll
och sorgeträd är belägen norr om kyrkan, en plats som
före 1800-talet var förknippad med negativa föreställningar. De gravar som är belägna längs östra muren vittnar om socknens stora jordägare under 1800-talet med
påkostade vårdar, ﬂera också med bevarad grusbädd och
inhägnad, bland annat ett gjutjärnsstaket. Särskilt värdefull är en handhuggen kalkstensvård från 1802 över Erik
Sorgeträd (hängask) vid von Braunska gravarna.
Petter Stiernsparre med fru, sannolikt den äldsta vården
på ursprunglig plats. En nu namnlös marmorvård från
1858 i formspråk hämtat från antiken minner om lantmätaren Mellbin. Invid denna ﬁnns de von Braunska familjegravarna. Ebba von Braun från Björnegården, som dog ung 1843, är särskilt ihågkommen i
litteraturhistorien som kusinen och diktaren Wilhelm von Brauns älskade ”Hilma”. I ﬂera dikter beskriver
han sina besök på kyrkogården vid Ebbas grav (se titelsida). Ett sorgeträd är idag det enda som kan tänkas
markera ”Hilmas” grav. Ytan direkt söder om kyrkan är idag tom, så när som på ett fåtal hällar, lagda på
1900-talet över äldre gravar. Längst i söder ﬁnns en samling gravar kring en stor prydnadsgran, planterad
i samband med anläggandet av den monumentala Örndahlska graven på 1920-talet. Ett stort antal kalkstenskors från 1600- och 1700-talen är idag placerad längs murarna. De outnyttjade delarna norr och söder
om kyrkan skulle med fördel kunna återskapas som ängsmark, kyrkogårdens historiska utseende.
Kvarter A, E och D
Kvarteren upptar sydvästra delen av västra kyrkogården. Ytan utgörs av gräsmattor. Gravarna ligger i
nord-sydliga rader vända mot öster respektive väster. Kvarter D är endast delvis taget i anspråk. Gravvårdsbeståndet domineras av låga vårdar från mellan- och efterkrigstid. Ett ﬂertal familjegravar i västra delen av
kvarter E har kvar grusbädd med stenram, många av vårdarna är olika högresta typer från tidigt 1900-tal,
vilket ger en sammanhållen äldre karaktär. Centralt i kvarter E ligger en tujaomgärdad gravplats knuten till
Ågårdens säteri. Som fond i söder har den en låg mur av råbruten kalksten med ett hugget kors i samma
material, ca 1,5 m h. På ömse sidor om en gång av råbruten kalksten ligger enhetligt utformade gravhällar
i samma material (1935-2002). Gravar med rygghäckar ﬂankerar gången fram till gravplatsen. Gravraden
längst i öster har kvar en stump av de rygghäckar som planterades 1941. Många av vårdarna i dessa kvarter
uppvisar titlar som speglar 1900-talets samhällsutveckling.
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Västra kyrkogården sedd från sydvästra hörnet där ett ﬂertal familjegravar från tidigt 1900-tal har kvar sina grusbäddar.

Kvarter B
Kvarteret utgör nordvästra delen av västra kyrkogården. Det är en sammanhängande gräsmatta med
nord-sydliga rader av vårdar vända mot väster och öster. Vårdarna är uteslutande av mellan- och efterkrigstidens låga former. Flera luckor ﬁnns i gravraderna och det är tydligt att kvarteret tidigare fungerat
som allmän linje med kostnadsfria ensamgravar (så markerat på 1940 års regleringsförslag). Här märks
ett par rader med enbart barngravar från 1932 och fram till 1960-talet, vilket är ovanligt på pastoratets
kyrkogårdar.
Kvarter C, F och G
Dessa kvarter utgör kyrkogårdens östra hälft och deﬁnieras av mittgången. Längs denna ﬁnns rader av
familjegravar med rygghäckar, planterade 1941. Kvarter F har även en gravrad med rygghäck längst i
väster mot tvärgången. Kvarteren har i övrigt sammanhängande gräsmattor med nord-sydliga gravrader
där vårdarna är vända dels mot öster dels mot väster. Gravvårdsbeståndet domineras av låga vårdar från
mellan- och efterkrigstiden. Enstaka äldre vårdar av mer högresta former bryter av mot dessa. Ett fåtal
familjegravar har behållit sina grusbäddar och stenramar. Särskilt intressant är en grav med jordkulle och
vintergröna, en gravmarkering som var vanlig ännu i början av 1900-talet, men idag mycket sällan påträffas.
Östra kyrkogården
Den nya kyrkogården från 1982 består av tre delar. I öster beﬁnner sig tre gravkvarter, varav det nordligaste ännu är outnyttjat och planterat med fruktträd. De övriga två har nord-sydliga gravrader med rygghäck
emellan. Vårdarna är av lågt format, enstaka av de yngre i lite friare former och skiftande material. Titlar
förekommer mycket sällan. Längs gångarna är björkar och rönnar planterade. I kyrkogårdens sydvästra
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Östra kyrkogården sedd från sydost.

del är ett enbart delvis utnyttjat urngravkvarter mot en fond av en svagt rundad häck. Nordvästra delen
av kyrkogården utgörs av en rund minneslund som åt väster har en fond av häckar med en stor natursten
med följande inskription:
Nu är livet gömt hos Gud
Åt honom vi lämnar allt
Hoppet är tänt i liv och död
Ingen är glömd av Gud.

I söder avgränsas minneslunden av en häck. En rundad gång av råbruten kalksten omsluter minneslundens sydöstra fjärdedel. Ytan utgörs i övrigt av gräsmatta.

Sammanfattande karaktärisering av kyrkogården
Råda kyrkogård tycks ha etablerats redan på 1000-talet. Tecken på detta är ett ﬂertal rester av vikingatida
gravkistor i sandsten som hittats i den tidigmedeltida kyrkan. Även från tiden för kyrkans uppförande
ﬁnns bevarad gravkonst, vilket vittnar om en ort av betydelse. Att döma av äldre kartmaterial så har gamla kyrkogården (kring kyrkan) i hög grad behållit sin utsträckning sedan 1600-talet. Den har genomgått
de vanliga förändringarna under 1700- och 1800-talen med timmerbalkars ersättande genom stenmurar
och plantering av trädkrans. Murar och grindstolpar härrör sannolikt från decennierna kring 1800. Från
1600- och 1700-talen ﬁnns en mångfald av kalkstenskors (dock alla med nya placeringar längs murarna)
tillverkade på Kinnekulle och typiska för bygden. Kalksten var vanligt som material ända in på 1900-talet.
Till följd av anläggandet av en fristående ny kyrkogård i väster 1907 och ytterligare en utökning i öster
1982, så har den gamla kyrkogården undgått stora förändringar under 1900-talet. Den största förändringen är att ytan sedan 1900-talets mitt sköts som en parkgräsmatta. De gravar som har vårdar återﬁnns i hu-
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vudsak längs östra kyrkogårdsmuren och längst i söder.
Beståndet är rikt och spänner från 1800-talets första år
till 1900-talets mitt, därigenom speglande gravkonstens
utveckling från hantverksmässiga lokalt huggna vårdar
till mer eller mindre påkostade katalogvårdar från regional stenhuggarindustri. Flera familjegravar har kvar
grusbädd och inhägnad, i ett fall gjutjärnsstaket. De
mer påkostade familjegravarna har koppling till herrgårdarna i socknen. Vårdarna rymmer också mycket
personhistoria, särskilt påtagligt för den namnlösa marmorvården över diktaren Wilhelm von Brauns älskade
kusin Ebba. Två sorgeträd bidrar till kyrkogårdens romantiska uttryck, men är i behov av nyplantering. Södra delen av kyrkogården domineras av den Örndahlska
graven och dess stora hundraåriga prydnadsgran.
Västra kyrkogården har en tidstypisk stram uppbyggnad från 1907 och en reglering 1941 med rätvinkliga
grusgångar och gravar i raka rader med rumsbildande
häckar (som nu delvis är borttagna). I centrum beﬁnner sig en häckomgärdad ceremoniplats från 1941
med markbeläggning, altare och katafalk av kalksten,
vilken fungerar som fond för mittaxeln från ingången.
Två karaktärsskapande gravar på gamla kyrkogården: kalkGravkvarteren har sammanhängande gräsmattor med
stensvården över makarna Stiernsparre och Bengtssonska
mestadels låga vårdar från mellan- och efterkrigstid. I
familjegraven med sin draperade urna.
sydvästra delen ﬁnns ett sammanhållet parti av familjegravar från tidigt 1900-tal med mer påkostade vårdar, och steninramade grusbäddar. Som ett eget avskilt
kvarter ligger gravarna knutna till Ågårdens säteri, enhetliga kalkstensgravhällar längs tujahäckar med ett
kalkstenskors som fond. Titlar förekommer på ﬂera av kyrkogårdens äldre vårdar och berättar om olika
yrken i socknen under 1900-talet.
Östra kyrkogården anlades 1982 och speglar senare tiders kyrkogårdsideal med låga vårdar längs rygghäckar i gräsmatta, urngravskvarter och en minneslund. Värdena ligger här mer i den övergripande strukturen än i enskilda gravar.
Att tänka på i förvaltningen av kyrkogården:
• Stenmurar, huggna grindstolpar, smidesgrindar, gångar med natursingel, ceremoniplats, sorgeträd och
trädrader är väsentliga delar av kyrkogårdens utformning.
• Gamla kyrkogårdens gravbestånd besitter till stor del höga kulturhistoriska värden. Partiet längs östra
muren skulle kunna betraktas som ett rent musealt gravkvarter. De båda sorgeträden är typiska för
1800-talets romantiska kyrkogårdsideal och bör ersättas av nya träd med liknande växtsätt. Outnyttjade delar av gräsytorna norr och söder om kyrkan skulle kunna återskapas som ängsmark och
därigenom förstärka kyrkogårdens natur- och kulturvärden.
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Gravkarta gamla kyrkogården
De gravar som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde har
markerats med en 1:a eller 2:a.
1: Grav markerad med svart siﬀra bedöms ha ett ycket 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.

Biskvimedaljong med Kristusmotiv.

2

2: Grav markerad med röd siﬀra bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Om möjligt bör grav och tillhörande
anordningar bevaras på plats.
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Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravar på gamla kyrkogården
Gravnr.

Beskrivning/år

1

Häll av kalksten med
huggen fris
1800-talets mitt
Sorgeträd (hängask)

Inskription
HÄR UNDER HVILAR
TVENNE MAKAR
FRID ÖFVER DERAS STOFT

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov
Klass 1
Vård av lokalt material
och hög ålder. Ovanlig
inskription. Sorgeträd.
Beväxt med lavar. Hällens
högra hörn har spricka.
Partiell spjälkning.
Hällen, lagas, rengöres
och texten ifylles.
Skyddstäckes vintertid.
Hängasken är död, ersätts
med t ex hängpil.

2

Flat obelisk av
kalksten på profilerad
sockel
1867

Kyrkoherden Fil. Dr
N. Kullberg
*2/10 1806 +3/6 1883
och hans maka
AQ. Sophia Jacobsson
*6/8 1810 +7/7 1867

3

Kors av kalksten
1673

Klass 1
Vård av lokalt material
och hög ålder. Titel och
bemärkt person.
Beväxt med lavar. Spricka
i sockel.

Es. 35:10 Ps. 187

Spricka lagas, sten
rengöres och text ifylles.

IHS
BMS IMD RMD
1673

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar.
Rengöres och text ifylles.
Skyddstäckes vintertid.

4

Ringkors av grå granit
1882

KRONOLÄNSMANNEN
CARL AXEL GABRIEL
BERGSTRÖM
*20/4 1831 +2/11 1887

Klass 1
Ovanlig vård av hög ålder
med titel.
Beväxt med lavar.

HANS MAKA
AMANDA HELENA
FÖDD OTTERSTRÖM
*26/8 1842 +19/7 1882

Rengöres och texten
ifylles.

Fotografi

29

30

5

6
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Nyklassicistisk
marmorvård med
tempelgavel,
akroterier och hög
sockel med relief av
lyra med korsade
palmblad. På
krönstycket relief av
passare.
1858

Hög skråkantad sockel
med kraftig häll av grå
granit
1911
Sorgeträd (hängask)

[Ingen inskription. Endast relief av
lagerkrans och lyra med korsade palmblad.]
[På mellanstycket i magasinet står:]
VID SIDAN AF EN ÄLSKAD MODER
HVILAR HÄR
CARL GABRIEL MELLBIN
KONUNGENS TROTJENARE
COMMISSIONS-LANDTMÄTARE
OCH JUSTERARE
FÖDD D. 11 FEBR. 1809
DÖD D. 30 MARS 1858.
RÄTTSKAFFENS OCH DUGLIG
SOM EMBETSMAN
VAR HAN OCH EN ÖM SON
KÄRLEKSFULL BRODER
OCH [TRO]FAST VÄN.
ÄRAD OCH VÄRDERAD I LI[FVET]
SAKNAD EFTER DÖDEN.
HAN HAR FÖRTJENAT DENNA GÄRD
AF EN TACKSAM SYSKONKÄRLEK.

Klass 1
Ovanlig handhuggen
vård med konstnärligt
utförande.
Mellanstycket med
inskriptionen står i
sockenmagasinet.
Två bitar i krön bortfallna.
Behov av nya dubbar.
Påväxt av lavar. Troligen
har relieferna varit
förgyllda. Rengöring och
omförgyllning. Eventuellt
återmontera mellanstycket
och förgylla texten.

KAPTEN
CARL WILH. BALTZAR VON BRAUN
*1817 +1911

Klass 1
Ovanlig vård av hög ålder
med titel.

OCH HANS MAKA
JOHANNA ADRIANA KARLSTRÖM
*1832 +1868

Makarna von Braun var
ägare till godset Karlberg.
Sorgeträdet markerar
troligen huvudänden till
systern Ebba von Brauns
grav.
Hällen har påväxt av lavar.
Sorgeträdet är dött.
Rengöres och text ifylles.
Eventuellt planteras
ett nytt sorgeträd (t ex
hängpil) på samma plats.

7

Vård av sandsten med
murgrönsrelief samt
inskriptionsplatta
och kors av marmor.
Änglahuvud av
biskviporslin.
1868

ADAMIN v BRAUN
DÖD 1868

Klass 1
Ovanlig handhuggen
vård av hög ålder. Av
en typ som tillverkats
i Skåne, Danmark eller
Nordtyskland.
Adamin var möjligen son
till Johanna Karlström
som då torde ha dött i
barnsäng.
Beväxt med mossa och
lavar.
Rengöres.

8

2 m h nyklassicistisk
vård av grå granit.
Grusbädd med
kalkstensram.
1864

HÄR HVILA
MAJOREN
C. H. v. BRAUN
F. 1779 D. 1868
OCH DESS MAKA
W. WENNERSTEDT
F. 1781 D. 1864
EFTER 52 ÅRS SAMMANLEFNAD
PÅ
BJÖRNGÅRDEN
ES. 57 K. 2 V.

Klass 1
Ovanlig vård av hög ålder.
Titel. Bemärkt person.
Carl Henrik von Braun
deltog i 1807 års strider
mot fransmännen i
Pommern. Skadades 1808
under skärmytsling vid
norska gränsen. Far till
Ebba och Carl Wilhelm.
Vården har en spricka med
äldre lagning.
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9

Nygotisk vård
av kalksten med
medaljong av
biskviporslin
föreställande Kristus.
Grusbädd med
kalkstensram.
1894

J. P. ANDERSSON
Björksäter
*1838 +1894

Klass 1
Tidstypisk vård med
konstnärligt utförande.

MARIA KRISTINA
ANDERSSON
*1841 +1912

Tog över Björksäter efter
Per Andersson.

Ps. 490

Beväxt med mossa och
lavar. Har tidigare haft en
marmorduva.
Rengöres och texten
ifylles.

10

Bautasten av polerad
svart granit och
sarkofag i samma
material (senare
tillfogad).
1905

PER ANDERSSON
F.D. ÄGARE AF BJÖRKSÄTER
*3/7 1822 +22/4 1905
OCH HANS MAKA
JOHANNA LARSSON
*28/9 1824 +4/4 1886
Ps. 444
EVIGE GUD FÖRBARMA DIG ÖVER OSS
VÅRDEN RESTES AV SÖNERNA
CARL AUG. BJÖRKBLOM FASTIGHETSÄGARE
I GÖTEBORG
FRANS NAP. BJÖRKBLOM F.D. KYRKOHERDE
I BERG OCH ALINGSÅS PASTORAT.

11

Vinkelbruten vård av
grå granit
1849

KOMMINISTERN FIL DR.
ANDERS TIDNER
*1792 +1854
GUSTAVA TIDNER
FÖDD FÆGERSTEN
*1797 +1849

Klass 1
Tidstypisk vård med
ovanlig sarkofag.
Per Andersson flyttade
efter hustruns död till
Göteborg.
Beväxt med lavar.
Rengöres och text
omförgylles.

Klass 1
Vård av hög ålder med
titel. Tidner var välkänd
som komminister. Se
artikel i ”Julhälsningar till
församlingarna i Skara stift
1942”.
Påväxt med lavar.
Rengöres och text ifylles.

12

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
[oläslig inskription]

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar.
Rengöres och text ifylles.
Skyddstäckes vintertid.

31

32

13
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Vinkelbruten vård på
hög, profilerad sockel.
Röd kalksten.
1802

Åt
Öfversten och Riddaren
Her
ERIC PETTeR Stiernsparre
Född i Malmö D. 19 May 1730
Död På Ågården D. 23 May 1802
En Wördnadsfull
Jesu Tillbedjare
Philipp:2:10:11
Här under Hvilar
En Redelig - Man
Efterkommande
Unna. Frid. åt. des. stoft.
HÄR UNDER HVILAR ÄFVEN
DEN EFTERLEMNADE MAKAN
FRU JULIE SILFVERSPARRE
SOM FÖDDES I POMMERN
DEN 7 APRIL 1765
OCH DOG PÅ BRYNE DEN 7 MAJ 1824
JOH. EV. 4 KAP. 25 V.

14

Kalkstenshäll med fris
på stensockel
1893

BENGT CARLSSON
*182[1 +1893]
ANNALISA ANDERSDOTTER
*18 6/10 28
+18 24/53 93

15

16

2,5 m hög pelare
av grå granit
med skulpterad
urna. Sockel med
plakett prydd med
bronsknappar.
1907

Grusbädd med
stenram med förhöjt
inskriptionsfält.
1884

HÄR HVILAR
LANDTBRUKAREN
ALFRED BENGTSSON
BJÖRNEGÅRDEN
*31/5 1855 +3/10 1907

Klass 1
Handhuggen vård av
hög ålder och lokalt
material. Titel. Erik Peter
Stiernsparre var med i
Pommerska kriget mot
Preussen 1757-1762. Slöt
ätten Stiernsparre på
svärdssidan vid sin död.
Hustrun Julie föddes på
det då svenska Rügen som
dotter till makarna von
Platen. Brodern Balthasar
von Platen är känd som
Göta kanals skapare.
Vården har allvarliga
spjälkningsskador och viss
påväxt av mossa och lavar.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.
Klass 1
Vård av lokalt material
och hög ålder. Ägde
Björnegården.
Beväxt med mossa och
lavar. Viss spjälkning av
ytan.
Lagas, rengöres och texten
ifylles. Skyddstäckes
vintertid.
Klass 1
Konstnärligt utförd och
karaktärsskapande vård av
hög ålder.

SAMT INTILL LIGGANDE
FÖRÄLDRAR

SYSKONEN
EMIL NILSSON
*1875 +1908
HERMAN AGNELL
*1862 +1884

Klass 1
Tidstypisk grusgrav
Beväxt med lavar.
Rengöres.

MATILDA GUSTAFSSON
*1859 +1896
17

Grusbädd med
stenram med förhöjt
inskriptionsfält.
Tidigt 1900-tal

ANDERS JOHANSSONS
FAMILEGRAV
BÖKERTORPET.

Klass 1
Tidstypisk grusgrav
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18

Kors av kalksten
1706

IHS
HIS KND
IHS IHS BMD
1706

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Viss påväxt av mossa.
Nedsjunken.
Rengöres och text ifylles.
Höjs ev. upp. Skyddstäckes
vintertid.

20

Häll av gråbrun granit
1900-talets f. h.

LARS CARLSSON
*1807 +1874

Klass 2

HANS MAKA JOHANNA
*1817 +1883
HÄGGENE

21

Bautasten av grå
granit
1907

22

Häll av kalksten med
huggen fris
1880

ERIK WALDEMAR
KARLSSON
*9/9 1890 +28/5 1907

L F HIERTSTRÖM
*1807 +1880
MARIA HIERTSTRÖM
FÖDD FORSSBLAD
[oläsligt]

Klass 1
Tidstypisk vård

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder
Beväxt med lavar.
Spjälkande och vittrad yta.
Lagas, rengöres och text
ifylles. Skyddstäckes
vintertid.

33

34
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Häll av polerad grå
granit
1900-talets f. h.

ANDERS HANSSON
*1818 +1899

Klass 2

HANS MAKA ANNA
*1824 +1892

24

Häll av kalksten på
sockel med svartmålat
gjutjärnsstaket.
1902

WILHELM PÅHLMAN STJERNSPARRE
*1820 +1902
CHRISTINA PÅHLMAN STJERNSPARRE
*1822 +1903

Klass 1
Karaktärsskapande
vård av hög ålder. Enda
gjutjärnsstaketet på
kyrkogården.
Makarna var ägare till
fideikommisset Ågården.
Wilhelm var auskultant vid
Lantmäteriet.
Viss påväxt av mossa på
häll. Staket har angrepp av
rost och påväxt av lavar.
Häll rengöres och text
ifylles. Staket rengöres
och målas med
svart linoljefärg. Häll
skyddstäckes vintertid.

25

Ringkors av kalksten
1600-tal

IHS
SST PS

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Viss påväxt av lavar.
Rengöres och text ifylles.
Skyddstäckes vintertid.

26

Ringkors av kalksten
1659

IHS
BAS FAD 1659
GD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Viss påväxt av mossa.
och lavar. Pågående
spjälkning. Lutar.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Rätas ev. upp.
Skyddstäckes vintertid.
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Häll av grå granit
1896

AUGUSTA BLOMQVIST
*12/12 1853 +21/11 1896

Klass 1
Vård av hög ålder

28

Häll av polerad
gråbrun granit
1900-talets f. h.

KOMMINISTER
JOHAN BRASE
*30/5 1842 +25/11 1878

Klass 1
Titel

OCH HANS HUSTRU
LYDIA KAROLINA
F. JUNGNER
*21/4 1847 +19/6 1898

29

Häll av kalksten med
huggen fris
1880

TURLIA LOVISA MÖLLER
*DEN [?]/8 1837 +DEN 7/12 1880

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

30

Häll av polerad
gråbrun granit
1900-talets f. h.

LARS ANDERSSON
*1830 +1900
SNIXÅSEN

Klass 2

35

36

31
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Häll av polerad
gråbrun granit
1900-talets f. h.

L. J. MAGNUSSON
*1842 +1911

Klass 2

HANS MAKA ELISABETH
*1843 +1905

32

Häll av polerad grå
granit
1930

AUGUST JOHANSSON
*1856 +1894

Klass 2

HANS MAKA KRISTINA
*1858 +1930

33

34

Häll av polerad grå
granit
1900-talets f. h.

Låg vård av polerad
grå granit. Sandbädd
och stenram.
1900-talets f. h.

JOHAN STAVÉN
*1864
+1890

FOLKSKOLLÄRAREN
FÖR RÅDA PASTORAT
LARS NILSSON
*25/11 1818 +30/12 1893
HANS MAKA CHRISTINA
*26/5 1841 +25/3 1926

Klass 2
Stavén var bokhållare från
Göteborg.

Klass 1
Tidstypisk grusgrav.
Bemärkt person.
Lars Nilsson var Rådas
förste folkskollärare från
1848.
Vård behöver dubbas om.
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35

Rundbågig vård av
kalksten
1858

MINNE
ÅT
LÖJTNANTEN
HERR CARL ADAM PELIKAN
FÖDD DEN 20 JUNI 1784 DÖD DEN 21 SEPT.
1858
OCH
HANS KÄRA MAKA
ANNA CHRISTINA FORSSBLAD
FÖDD DEN 4 MARS 1778 DÖD DEN 10 JUNI
1852

Klass 1
Handhuggen vård av hög
ålder och lokalt material.
Titel.
Viss påväxt av mossa.
Rengöres och text ifylles.
Skyddstäckes vintertid.

DE SOM REDLIGA WANDRAT HAFVA
KOMMA TILL FRID.
Es. 57:2
ERKÄNNSAMMA SLÄKTINGAR LÅTIT RESA
STENEN.
36

Sköld av polerad svart
granit
1902

Soldaten
SVEN LIDBERG
*1825 +1902
Hans maka
KAJSA LIDBERG
*1812 +1892

37

6 granithällar på hög
sockel med kors i
granit ca 1925.
Stor tysk silvergran
från 1874.

FAMILJEN ÖRNDAHL
JESUS SADE:
KOMMEN TILL MIG. MATH. 11:28
GUDS GÅVA ÄR EVIGT LIV
I JESUS KRISTUS. ROM. 6:23.

Klass 1
Ovanlig vård av hög ålder.
Titel som minner om
Indelningsverket.
Sven Lidberg var indelt
soldat i Brastorps rote
1844-1875.

Klass 1
Stor och
karaktärsskapande
familjegrav med
konstnärligt utförande.
Familjen ägde Storegården
och sedermera en stor
fastighet på Esplanaden i
Lidköping.
Sättningsskador, troligen
pga granens rötter.
Åtgärdas?

38

Kors av kalksten
1600-tal

Oläslig inskription

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ursprunglig placering?
Delvis överväxt.
Frilägges, rengöres och
text ifylles. Ev. flytt.

37

38

39
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Flat obelisk av
kalksten
1890

MARIA WICKELBERG
FÖDD WITTE
1845-1890

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Maria var inspektorshustru
på Siggetorp. maken och
hans andra hustru ligger i
Järpås (60).
Påväxt av lavar.
Rengöres och text ifylles.

40

Häll av kalksten
1890

Enkan
MARIA AHLQVIST
*1807 +1890

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Text ifylles.

41

Häll av polerad grå
granit
1900-talets f. h.

LARS HANSSON
*1805 +1899

Klass 2

HANS MAKA
STINA
*1831 +1921
HÖBERGA

42

Häll av polerad grå
granit
1900-talets f. h.

SVEN MAGNUSSON
BJÖRNÅKER
*1815 +1898

Klass 2

46

Rundbågig vård av
kalksten
1857

MINNE
ÅT
JORDBRUKAREN
SAMUEL LARSSON
FRÅN DIKAREBODEN
F. D. 21 OCT. 1801
D. D. 19 MARS 1857.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.

FRID ÅT DESS STOFT.
Sv. Ps. 252 v. 4

Lutar. Beväxt med lavar.
Rätas upp. Rengöres och
text ifylles. Skyddstäckes
vintertid.
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47

Kors av kalksten med
änglahuvud i relief
1679

IHS
I[?]S [?]D
AN 1679

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av mossa och lavar.
Akut spjälkning.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

48

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
TSS MBD BIS

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Lutar. Påväxt av mossa och
lavar. Gammal lagning av
spricka.
Rätas ev. upp. Lagas,
rengöres och text ifylles
av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

49

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
MES S[?]D
[?]S

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Lutar. Påväxt av mossa och
lavar. Akut spjälkning.
Rätas ev. upp. Lagas,
rengöres och text ifylles
av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

50

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
[?]S ADD
[?]SS

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av mossa och lavar.
Akut spjälkning. Krönet
är löst.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

39

40

51
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Ringkors av kalksten
1600-tal

Oläslig inskription

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av mossa och lavar.
Akut spjälkning.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

52

Ringkors av kalksten
med blomma i relief
1600-tal

IHS
[oläsligt]

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar. Akut
spjälkning.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

53

Ringkors av kalksten
med blomma och
inskription i relief
1671

IHS
ABS [N]OD
BAS MAD
ANNO
1671

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar.
Rengöres och text ifylles
av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

54

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
[?]SS
[?]SS SSS ES[?]
PSS AS ASD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av mossa.
Rengöres och text ifylles
av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.
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55

Kors av kalksten
1610?

IHS
OGS IBA AD
1610[?]

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Rengöres och text ifylles
av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

56

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
PPS
BIS ASD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av mossa och lavar.
Tvärgående akut spricka.
Lagas, rengöres och text
ifylles av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.

57

Kors av kalksten
1600-tal

IHS
LHS IBD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ligger i gräsmatta i två
delar.
Ihopfogas och reses,
rengöres och text ifylles
av stenkonservator.
Skyddstäckes vintertid.
Alternativt flyttas stenen
in i magasinet.

58

Kors av kalksten
1600-tal

[?]L[?]

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ligger i gräsmatta. Krön
saknas.
Flyttas in i magasin.

41

42
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Gravkarta västra kyrkogården
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 på västra kyrkogården
Gravnr.

Beskrivning/år

A47-51

Låg vård av grå granit
1935

Inskription
GODSÄGAREN
FRANS BERGQVIST
NÄREBO
FAMILJEGRAV

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov
Klass 2
Titel

FRANS
+1854 +1935
KRISTINA
*1858 +1935
BARNEN
LINNEA *1890 +1917
SIGNE *1881 +1961
RUTH *1890 +1964
A52-54

Häll av grå granit
1973

B43

Liggare av kalksten
1953

B77

B95

LÄKAREN
ALLAN ROSÉN
*12/4 1904 +16/1 1983
HANS MAKA GULL
*14/3 1921 +26/11 1990

Klass 2
Titel

K. N.

Klass 1
Rest av allmänna
linjen. Karl Nilsson i
Kartegården. Gjorde
fotbollar åt bollklubben.
Socialhistoriskt intressant
vård.

Emaljerat porslinskors
med plakett
1900-talets andra
hälft

ANNA SVENSSON
*14-9 1865
+13-6 1950

Klass 1
Unik vård. Anna Svensson
var hushållerska på
prästgården. Från början
makerades graven av en
jordkulle.

Häll av grå granit
1938

Lägenhetsägaren
J. A. Lagerberg
Hallen
*1864 +1938

Klass 1
Ovanlig titel.

Fotografi
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B226

Liggare av grå granit
1932

B229

Grusbädd med gjuten
cementram och vård
med kvarts
1933

Stig-Olof
*1929 +1932

VÅR LILLA
FLORENCE HJELM
*10/1 1930 +27/3 1933
VILA I FRID

Klass 2
Barngrav i linje

Klass 1
Bevarad grusbädd med
ovanlig gjuten ram och
vård. Barngrav i linje.
Mossbeväxt. Spricka i ram.
Rengöres och lagas.

B231

Låg vård av polerad
gråbrun granit
1934

BÖRJE BACKLUND
*28/6 1933 +7/4 1934
ÄLSKLING SOV I RO

Klass 2
Barngrav i linje

B232

Liggare av grå granit
1936

INGA
*1933 +1936

Klass 2
Barngrav i linje

B235

Låg vård av polerad
gråbrun granit
1939

Folke Göthe
*15/10 1925 +26/11 1939
Sov i ro.

Klass 2
Barngrav i linje

B237

Låg vård av grå granit
1940

INGRID
*1928 +1940

Klass 2
Barngrav i linje

45

46
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B238

Låg vård av polerad
svart granit
1946

Sture Johansson
*7/1 +7/3
1946

Klass 2
Barngrav i linje

B241

Låg vård av grå granit

VÅR LILLA
MARGARETHA
6 ÅR

Klass 2
Barngrav i linje

B243

Liggare av grå granit
1950

BO
*22 03 1950 +01 05

Klass 2
Barngrav i linje

B244

Liggare av svart granit
1956

VÅR LILLE
KJELL-OVE
*19/12 1955
+1/8 1956

Klass 2
Barngrav i linje

B256

Liggare av polerad
gråbrun granit
1900-talets mitt

Bengt
*1921 +1922

Klass 2
Barngrav i linje
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B257

Liten vinkelbruten
vård av polerad grå
granit
1922

BERTIL RAPP
*2/9 1921
+23/9 1922

Klass 1
Barngrav i linje

B259

Låg vård av gråbrun
granit
1900-talets mitt

INGA-LISA
*1922+

Klass 2
Barngrav i linje

C2

Låg vård av grå granit

AHLSTAMS FAMILJEGRAV
KARL
*1870 +1908

Klass 2
Far och son avled i en
olyckshändelse vid bygget
av Tunjärnvägen 1908.

ANNA
*1871 +1925
ENOCK
*1894 +1908
SANNEBO
C11-13

Bautasten av polerad
svart granit
1908

Hemmansägaren
Herman Andersson
Snixåsen
*1832 +1908
hans hustru
Anna Stina
*1847 +1921
K. H. Nilsson
*1892 +1976
hans hustru Elin
*1895 +1985
Sv. Ps. 377

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård

47
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C17
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Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1908

L. P. Ekström
*1858 +1937
Hans maka
Hilda Ekström
f. Beckman
*1863 +1908

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård
Beväxt med lavar

Sv. Ps. 257

C22-24

Låg vård av grå granit
1965

BANKDIREKTÖREN
ROBERT VON MEHLEN
1882-1965

Klass 2
Tidstypisk vård med titel

SIGNE VON MEHLEN
f. LEDEL
1884-1981

C38

Kors och sockel av
kalksten
1910

JOHANNES JOHANSSON
*1829 +1910

Klass 1
Ovanlig vård av lokalt
material och hög ålder

Sv. Ps. 464
Påväxt av lavar. Bortfall
från korsets fot (pga rostig
dubb?)
Rengöres, lagas och text
ifylles.

C58-59

Vinkelbruten vård av
grå granit med relief
1927

LANDTBRUKAREN
CARL ANDERSSON
1848-1927

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård

MAKAN
ANNA-GRETA
1857-1911
FR. HÄREBACKA

C61

Låg vård av polerad
grå granit
1900-talets mitt

SMEDEN
L. P. SVENSSON
FAMILJEGRAV
[Lars Petter Svensson 1841-1913
Anna Sofia Svensson 1849-1911]

Klass 2
Tidstypisk vård med titel.
Svensson var smed på
Siggetorp vid slutet av
1800-talet.
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C82-84

Häll av kalksten
1905 eller 1911

HÄR VILA
MAKARNA
J. MAGNUSSON
OCH
DOTTERN STINA
*1879 +1949

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

C88-91

Reslig vård av grå
granit med grusbädd
och stenram
1926

VILORUM
FÖR
Läraren J. JOHANSSON
1840-1926

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav. Titlar.

Hans maka
KRISTINA f. RYDELIUS
1847-1915
TORSTEN RYDELIUS
1884-1911
JOSEF RYDELIUS
1880-1927
Lärarinnan
GERDA JOHANSSON
1875-1937

C104-105

Grusbädd med
stenram av grå
granit. Förhöjt
inskriptionsfält.
1912

C109

Kors och sockel av
kalksten
1927

FRANS OCH MATILDA
PETTERSSON

JOHANNA JOHANSSON
*1835 +1927

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Ovanlig vård av lokalt
material och hög ålder.

Sv. Ps. 484
Johanna var hustru till
Johannes Johansson (C38).
Korset bortfallet pga rostig
dubb. Återmonteras.

C110-111

Häll av kalksten
1912

HÄR VILAR
JOHAN ELIASSON
*18[?] +1912

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder

HANS MAKA
AUGUSTA ELIASSON
*1868 +1941

Beväxt med lavar och gräs.
Rengöres och texten
ifylles.

49
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Rundbågig vård av
polerad svart granit
1923

Hemmansägaren
JOHAN VILHELM MAGNUSSON
[oläsligt]

Klass 1
Tidstypisk vård
Beväxt med lavar.
Rengöres.

C167

Vinkelbruten vård av
svart granit
1914

SOLDATEN
VÄST. DALS
REGEMENTE
MAGNUS HULT
*1835 +1914

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel som berättar om
Indelningsverket.
Hult bebodde soldattorpet
Solbacken i kyrkbyn.
Tidigare var han soldat i
Sörby rote i Söne 18581888.

C177

Låg vård av svart
granit
1916

AUGUST KILSTRÖM
[1874-1916]

Klass 1
Tidstypisk vård
Beväxt med lavar.
Rengöres.

C189

Låg vård av svart
granit
1916

K. A. ANDERSSON
*1851 +1931

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA HILDA
*1854 +1916
HALLEBERG

C199-200

Grusbädd med ram
av och liggare av
kalksten
1917

O. HÄGER
*1829 +1917
HANS MAKA ANNA
*1833 +1918
Ps. 275.

Klass 1
Tidstypisk grusgrav
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C272

Grusbädd med
stenram av grå
granit. Förhöjt
inskriptionsfält.
1932

C289

Låg vård av grå granit
1935

OTTO KARLSSONS
FAMILJEGRAV

F.d. Soldaten
K. J. LIDBERG
*1853 +1932
hans maka
AUGUSTA LIDBERG
*1852 +1932

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Karl Johan Lidberg var
den siste indelte soldaten i
Brastorps rote 1875-1910.

Dottern ELIN
*1892 +1918

C291

Låg vård av kalksten
med sköldformat
inskriptionsfält
1919

KARL JOHANSSONS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Ovanlig vård av lokalt
material

C309

Häll av kalksten
1917

AUGUSTA LARSSON
*1867 +1917

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

D6-7

Låg vård av grå granit
1944

LÄROVERKSADJUNKT
ARVID KARLSSON
*1885 +1962
HANS MAKA TYRA
f. BERGQVIST
*1888 +1944

Klass 2
Tidstypisk vård med titel

51
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Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1964

FÖRVALTAREN
KARL HOLMQVIST
*1896 +1964

Klass 1
Tidstypisk grusgrav. Titlar.

HUSHÅLLSLÄRAREN
THORA HOLMQVIST
*1900 +1971

D45-46

Låg vård av grå granit
1953

F. d. SOLDATEN
K. A. GÖTHE
*1868 +1953
HANS MAKA INGA LENA
*1863 +1937

E5-6

Bautasten av grå
granit
1926

Folkskolläraren
och
Organisten
A. P. Blomqvist
*16/4 1840 +5/5 1926
Hans maka
AMANDA BLOMQVIST
*29/7 1863 +18/8 1931

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel som berättar om
indelningsverket. Göthe
var en av de sista indelta
soldaterna i socknen. Blev
senare skomakare.

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård
med titel.
Första hustrun Augusta
ligger på gamla
kyrkogården (27).

Sv. Ps. 593

E12-14

Bautasten av röd
granit
1914

S. J. HALLGREN
BJÖRNÅKER
*1846 +1914
JOH. EV. 8 KAP. v. 51
HANS MAKA
CHARLOTTA
*1855 +1918
SV. PS. 29

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård.
Hallgren var järnhandlare i
Lidköping.

ELIN MARIA
HALLGREN
*1881 +1923
KARL HUGO
HALLGREN
*1883 +1943
ESTER JOHANSSON
f. HALLGREN
*1891 +1972
ROBERT HALLGREN
*1893 +1979
E15-16

Grusgrav med
stenram av grå granit
och liggare av polerad
svart granit
1913

FRIHERRE
KRUUSES
FAMILJEGRAF

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel
Fritz Vilhelm Kruuse (18301913) var kronojägare
på kronoparken Råda ås,
boende på lägenheten
Södra Åsledet med sin fru
Carolina Särnmark.
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E18-20

Reslig vård med
tempelgavel och
kolonner. Stensatt yta
och stenram
1926

PROSTEN
AUGUST LUNDGREN
*15.8.1835
+9.6.1926

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande
stenramsgrav med titel

HANS MAKA
CHRISTINE LUNDGREN
FÖDD WÄSTFELT
*5.6.1836
+6.10.1928
KRISTUS MITT LIV
DÖDEN MIN VINNING
E34-35

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1921

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN
GUSTAV EKDAHL
*1866 +1942

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel

HANS MAKA
HILMA EKDAHL
*1873 +1921

E36-38

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1949

BYGGMÄSTAREN
OSCAR LARSSON
*13/3 1891 +12/10 1951

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel

INGEBORG LARSSON
*1/11 1898 +13/5 1949
BARNEN
HELENA
*11/6 1927 +23/3 1928
KARL INGVAR
*7/2 +4/9 1934
FAMILJEGRAV
E39-42

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1945

AUGUST M. JANSSON
*1866 +1945

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

HELENA JANSSON
*1867 +1943
BARNEN
TORSTEN
*1891 +1918
LILLY
*1911 +1918
DAVID
*1908 +1973
KARTEGÅRDEN
FAMILJEGRAV

E57-58

Häll av kalksten
1921

ANNA NORLIN
*1848 +1928

Klass 1
Vård av lokalt material

OSCAR NORLIN
*1834 +1921

Beväxt med lavar och
mossa.
Rengöres och text ifylles.
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E60-61
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Reslig vård av polerad
svart granit
1921

KYRKOVÄRDEN
Johan
Andersson
*16/12 1856
*15/4 1921

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

Karl Aug.
Andersson
*5/10 1853
+10/5 1954

E62-64

Flat obelisk av polerad
svart granit. Grusbädd
med stenram.
1920

Johan Gustafsson
*19/1 1883 +15/1 1920

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Hans maka Elsa
*12/1 1888 +18/6 1959
Dottern Maj
*11/2 1917 +8/10 1926
Häggene

E65-66

Låg vård av polerad
gråbrun granit.
Sandbädd med
stenram.
1945

JÄRNHANDLAREN
NILS M. HALLGRENS FAMILJEGRAV
NILS MAGNUS
*10/11 1888 +13/5 1971
DAGNY
*14/7 1901 +15/9 1991

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel.
Nils var son till S.
J. Hallgren. Drev
Magnussons järnhandel i
Lidköping.

KAJSA
*11/2 1930 +31/1 1996
ANDERS
*21/11 1934 +19/2 1945
E67-68

Reslig vård av svart
granit
1948

CARL J. EHN
*16/12 1886 +2/3 1948

Klass 2

HANS MAKA
OLIVIA EHN
*10/12 1881 +1/5 1946
BJÖRKSÄTER
SONEN
SVEN-ÅKE
*10/4 1921 +8/11 1972

E69

Låg vård av polerad
svart granit. Grusbädd
med stenram.
1945

ADOLFINA KRONA
*6/6 1857 +29/4 1945

Klass 1
Tidstypisk grusgrav
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E70-71

E73-74

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1939

KARL AUG. KRONBÄCK
*20/11 1853 +18/6 1939

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1937

HEMMANSÄGAREN
AUGUST NYBERG
*6/10 1859 +4/8 1937

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

HANS MAKA
MATILDA
*11/3 1858 +29/7 1939

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

HANS MAKA
AUGUSTA JOSEFINA
*7/12 1867 +18/8 1946
ALVIK

E75-77

Låg vård av rödgrå
polerad granit.
Grusbädd med
stenram. 3 liggare.
1931

MAGNUS ANDERSSON
AXTORP
FAMILJEGRAV
Skräddarmästaren
Hjalmar Jeppsson
*1899 +1977
Hans maka Gerda
*1890 +1983

Klass 1
Tidstypisk grusgrav. Titlar.
Walfrid Johansson hade
smedja i Häggene.

Smidemästaren
Walfrid Johansson
*1898 +1984
Makan Adina
född Magnusson
*1888 +1973
E79-81

Grusbädd med
stenram av grå
granit. Förhöjt
inskriptionsfält.
1940

E82-83

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
med antikiserande
dekor
1920

L. P. FRISELLS
FAMILJEGRAV

Hemmansägaren
Johan Nilsson
Snixåsen
*1880 +1920

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Tidstypisk vård
Beväxt med lavar.
Rengöres.
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E109-110
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Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1963

SIGFRID SVENSSON
*1889 +1963

Klass 2
Grusgrav.

HANS MAKA SIGNE
*1891 +1975
NYGÅRD HÄGGENE

E117

Kors av grå granit.
Grusbädd med
stenram.
1946

E118-119

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1936

LÄRARINNAN
CHARLOTTA LIDÉN
*6/9 1863 +1/8 1946

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titel

LÄRARINNAN
GÄRDA SVENSSON
*19/10 1880 +5/5 1936

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titlar

HUSHÅLLERSKAN
MALVINA SVENSSON
*2/11 1862 +20/3 1941
JOH. 11:25.

E120-121

Låg vård av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1944

J. F. HOLMSTRÖM
*1852 +1922

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

HANS MAKA IDA
*1860 +1944
ÖRNBY

E122-124

Låg vård av polerad
grå granit.
1955

Köpmannen
Folke Svantesson
*1902 +1959
Makan Gerda
*1907 +1990
Dottern Ingegerd
*1931 +1955
Sonen Lars
*1939 +1996
Höberga

Klass 2
Titeln minner om f.d.
lanthandeln i Höberga.
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E139-140

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1927

MALC. THORSTENSSON
*1858 +1935

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

HANS MAKA
KRISTINA THORSTENSSON
*1857 +1927
BJÖRNÅKER

E141-142

Låg vård med flyglar.
Häck.
1962

KYRKVÄRDEN
EINAR SVENSSON
*1894 +1962

Klass 2
Titel

HANS MAKA
BERTA SVENSSON
*1897 +1980
Sv. Ps. 355
ÖRNBY
E143-144

Låg vård av grå granit
med urna i nisch.
Stenram med gräs.
1954

ADOLF LARSSONS
FAMILJEGRAV
ADOLF *1891 +1963
GERDA *1898 +1954

Klass 1
Stenram där grusbädd
ersatts med gräs.
Larsson var polismästare,
känd som ”Polis-Adolf”.
Kan återgå till grus.

E156

Häll av kalksten
1962

MARY FLEETWOOD
f. PÅHLMAN
*5 OKT 1897
+18 APRIL 1962

Klass 1
Vård av lokalt material, del
av Ågårdens familjegrav.

ÅGÅRDEN

E157

Häll av kalksten
1959

FLORY PÅHLMAN
*20 APRIL 1900
+18 MARS 1959
ÅGÅRDEN

Klass 1
Vård av lokalt material, del
av Ågårdens familjegrav.

57

58

E158
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Häll av kalksten.
1954

FANNY PÅHLMAN
STIERNSPARRE
f. NORLIN
*11 SEPT 1873
+19 JAN 1954

Klass 1
Vård av lokalt material, del
av Ågårdens familjegrav.

ÅGÅRDEN

E159

Häll av kalksten.
1935

ERIC PÅHLMAN
STIERNSPARRE
*22 DEC 1860
+20 JUNI 1935

Klass 1
Vård av lokalt material, del
av Ågårdens familjegrav.

ÅGÅRDEN

E177

Häll av kalksten.
2002

INGRI
PÅHLMAN
STIERNSPARRE
*17 JAN 1911
+4 MAJ 2002

Klass 1
Vård av lokalt material, del
av Ågårdens familjegrav.

ÅGÅRDEN

E178

Häll av kalksten.
1979

GABRIEL
PÅHLMAN
STIERNSPARRE
*25 FEB 1899
+10 MAJ 1979
ÅGÅRDEN

E197-198

Låg vård av gråbrun
granit. Tuja.
1932

SOLDATEN
JOHANNES ALM
*1856 +1932
HANS MAKA ANNA
*1858 +1944
Sv. Ps. 574

Klass 1
Vård av lokalt material, del
av Ågårdens familjegrav.
Under Gabriel PåhlmanStiernsparres tid som
ägare restaurerades
mangårdsbyggnaden
tillbaka till sitt karolinska
utseende.

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Alm var indelt soldat
i Skattegårdens rote i
Edsvära socken, Laske
kompani inom Västgöta
regemente.
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E236

Låg vård av grå granit.
1932

HÄR VILAR
BYGGNADSSNICKAREN
HILMER JOHANSSON
*13/8 1887 +20/12 1932

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

E255

Ringkors av grå granit.
1929

Snickaren
SVANTE ANDERSSON
*11/3 1849 +1/1 1936

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.

Hans maka
KRISTINA
*12/8 1843 +14/7 1929

Andersson känd som
”Snickar-Svante”,
arbetade ofta med Hilmer
Johansson.

Sonen
Fritz Svantesson
*24/4 1877 +23/12 1931

E265-268

Låg vård av grå granit.
1930

LÄRARINNAN
GUSTAVA JONSSON
*12/12 1835 +15/10 1930
LÄRARINNAN
AMANDA STAVÉN
*9/6 1860 +10/1 1931
KAROLINA RÅDQVIST
*23/4 1846 +6/12 1930
FRIDHEM

E283-284

Häll av kalksten.
ca 1900

L. J. JOHANSSON
[oläsligt]

Klass 1
Tidstypisk vård med titlar.
Gustava Jonsson
och Amanda Stavén
var socknens första
småskolelärarinnor.
Gustava var mor till
Amanda Stavén och
Johan Stavén (gamla
kyrkogården 33). Hon
blev lärarinna som änka.
Karolina var Gustavas
ogifta syster i Göteborg.
Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Delvis oläslig inskription.
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E285-286

Reslig vård av polerad
svart granit.

K. SVENSSON
NOLÄNGEN
FAMILJEGRAV

Klass 2
Tidstypisk vård

E293

Stickbågig vård av
polerad svart granit.
1919

OLGA OCTAVIA FREIJ
*15/7 1882 +8/11 1919

Klass 1
Tidstypisk vård

E294-295

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit.
1935

Skomakaren
JOHAN FREIJ
*13/9 1853
+17/5 1935
Hans maka
JOSEFINA
*18/10 1865
+2/10 1951

F9-10

Låg vård av polerad
grå granit.
1954

TYGFÖRVALTAREN
OCH
SVÄRDSMANNEN
C. A. GUSTAFSSON
*9/5 1881 +18/11 1954

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Freij var skomakare i
kyrkbyn.
Beväxt med lavar.
Rengöres.

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

HANS HUSTRU ELLEN
FÖDD SVANTESSON
*18/11 1888 +26/12 1970

F13-14

Låg vård av svart
granit.
1956

Köpmannen
Natanael Karlgren
*1897 +1956
Hans maka Svea
*1897 +1970

Klass 2
Vård med titel.
Karlgren var charkuterist
i Råda.
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F39

Låg vård av svart
granit.
1967

SMEDMÄSTAREN
EFRAIM GUSTAFSON
*1881 +1967
HANS MAKA OLGA
*1896 +1975

F46-47

Låg vård av grå granit.
1931

SKEPPAREN
AUGUST JOHANSSON
*1856 +1936
HANS MAKA
LOVISA KRISTINA
*1865 +1931

F53-54

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
klotprydd stenram.
1927

LINUS BERGQVISTS
FAMILJEGRAV

F55-61

Bautasten och 5
liggare av grå granit.
1928

Komministern
i Råda, Kållands
Åsaka och Mellby
församlingar
K. W. FRIBERG
*24/7 1850 +15/9 1928
Hans maka
MAGDA f. LINDGREN
*26/6 1859 +7/8 1937

Klass 2
Tidstypisk vård med titel.
Gustafson var bysmed
i Björnegården. Har
tillverkat kyrktornets tupp
och fönstrens ljusstakar.

Klass 1
Tidstypisk vård med
titel som minner om
Vänersjöfarten.
Johansson var född på
Kållandsö och fraktade
ved från Vänern ner till
Göteborg.

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

Klass 1
Karaktärsskapande
familjegrav med flera titlar.
Christer Friberg var
landsfiskal i Stenstorp,
djur- och fågelvän och
författare till artiklar
och böcker om djurlivet
i hembygden och på
Kålland.

Joh. 11:25:26
FÖRSAMLINGSBOR
RESTE VÅRDEN
TROTJÄNARINNAN
BETTY LARSSON
*1849 +1920
LANDSFISKAL
CHRISTER FRIBERG
FÖDD I RÅDA 1892
DÖD I STENSTORP 1960
SMÅSKOLLÄRARINNAN
AMELIE LINDGREN
FÖDD I SUNNERSBERG 1838
DÖD I RÅDA 1920
LANDSFISKAL
IVAR FRIBERG
FÖDD I RÅDA 1899
DÖD I GÖTEBORG 1971
HANS MAKA ELSA
*1909 +1986
F70-73

Två grusade gravkullar
med sedummattor.
Ingen vård.
1936

[Vilhelm Karlsson 1868-1936 och Hilda
Karlsson 1891-1956]

Klass 1
Kyrkogårdens enda
bevarade gravkullar med
vintergröna, mycket sällan
bevarat. Identisk grav
finns i Tådene där Hildas
förste make och första son
ligger begravda. Vilhelm
var känd som ”Präste-Ville”,
han var prästens skjutskarl.
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F74-76
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Låg vård av grå granit.
1960

FOLKSKOLLÄRAREN
Hilmer Tunblad
*1880 +1960

Klass 2
Tidstypisk vård med titel

HANS MAKA ANNA
*1880 +1977

F77-78

Grusbädd med
klotprydd
stenram. Förhöjt
inskriptionsfält.
1942

JOHAN AXEL CARLSSONS
FAMILJEGRAV
AXEL CARLSSON
*1876 +1942
SELMA CARLSSON
*1878 +1965

F99-101

Låg vård av grå
granit. Grusbädd med
stenram.
1956

GUSTAV CARLSSON
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
natursten. ”Base-Ka’l”
ledde grusbrytningen
i Råda ås för bygget av
Tunjärnvägen 1908.
Naturstenen från en
jättegryta hittade han vid
brytningen.
Klass 2
Grusgrav.

EKÄNGEN

F116

Låg vård av gråbrun
granit.
1967

Kronojägaren
Karl Ågren
*1912 +1967

Klass 2
Titel som minner om
kronoparken Råda ås.

F127

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit.
1924

KARL NILSSON
*1839 +1924

Klass 1
Tidstypisk vård

Hans maka
MAJA
*1835 +1929
Nohlegården

F143

Låg klassiserande vård
av grå granit med
urna och kolonner.
Grusbädd med
stenram.
1946

HILDUR GUSTAVSSON
*1891 +1946

Klass 1
Tidstypisk grusgrav
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F144-145

Grusbädd med
stenram av grå
granit. Förhöjt
inskriptionsfält.
1934

F147-149

Låg vård och 3
liggare av grå granit.
Grusbädd med
klotprydd stenram.
1925

CARL JOHANSSON *1869 +1934
OCH HANS MAKA
HEDVIG MARIA *1871 +1943

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

FREDRIK NOHLINS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk grusgrav

FREDRIK
NOHLIN
*29/12 1864 +21/9 1951
LASSE
*15/6 1920
+26/2 1925

Fredrik Nohlin
var ordförande i
kommunalfullmäktige
och hade även flera andra
förtroendeuppdrag i
kommun och pastorat.

OLLA NOHLIN
*26/7 1877 +10/11 1948
F170-171

Klassiserande vård av
polerad grå granit.
Rhododendron.
1943

LANTBRUKAREN
MARTIN W. GUSTAFSSON
*1853 +1926

Klass 2
Tidstypisk vård

HANS MAKA SELMA MELIDA
*1867 +1943

F279-281

2 vårdar av polerad
grå granit. Grusbädd
med stenram.
1942

KONTRAKTSPROSTEN
KARL BERGSTRÖM
*18/6 1871 +23/8 1942
HANS MAKA
ANNA BERGSTRÖM
f. LEYONMARCK
*9/1 1887 +2/1 1944
LÄROVERKSADJUNKTEN
BERTIL BERGSTRÖM
*18/1 1876 +2/1 1944
HANS MAKA
HELÉNE BERGSTRÖM
f. LEYONMARCK
*22/4 1884 +17/3 1958

Klass 1
Tidstypisk grusgrav med
titlar.
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Fotografi
Södra sträckan är bitvis i dålig kondition
med utrasad sten i sydost och partier som
tenderar att kalva ut. Vedartad vegetation
växer på båda sidor om denna sträcka.

Smärre rostangrepp på grindar. Stolpar i
god kondition, gräs växer på krönet till ena
stolpen.

Grindar beväxta med lavar och med
rostangrepp. Södra stolpen är sprucken i
två delar på grund av rostsprängt järn till
grind, lagad med cement som nu släpper.

Ingång i väster på
gamla kyrkogården.
Grindstolpar av
huggen kalksten
och dubbade
sandstensklot på det
profilerade krönet.
Troligen ca 1785.
Smidda nygotiska
pargrindar av nitat
plattjärn, målade med
svart oljefärg. Troligen
samtida kyrkans
reparation 1861 eller
senare.
Ingång i sydväst på
gamla kyrkogården.
Grindstolpar av
huggen kalksten
och dubbade
sandstensklot på det
profilerade krönet.
Troligen ca 1785.
Smidda nygotiska
pargrindar av nitat
plattjärn, målade med
svart oljefärg. Troligen
samtida kyrkans
reparation 1861 eller
senare.

Skadebeskrivning

Kallmur av fältsten
kring gamla
kyrkogården, 1-1,5
m h. Anlagd senast
1785. Östra sträckan
omlagd 1982, norra
sträckan omlagd på
2010-talet.

Objekt

Inhägnader, grindpartier och andra anläggningar

2

2

2

Prioritet

Äldre cementlagning på södra stolpen ersätts med
hydrauliskt kalkbruk.

Rengöring, rostkyddsbehandling och målning med svart
linoljefärg av grindar. Eventuell smideslagning vid lås.

Rengöring, rostkyddsbehandling och målning med svart
linoljefärg av grindar.

Utrasade och kalvande partier omlägges. Vegatation gallras.

Föreslagna åtgärder
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Smärre rostangrepp på grindar, färgsläpp.
Fäststag till ena stolpen är löst.

Ingång i öster på
västra kyrkogården.
Grindstolpar av
huggen granit
med dubbade klot.
Inskription: ”ANNO
1907”. Smidd tredelad
grind med dekor
av valsat bandjärn i
nygotisk stil, målad
med svart oljefärg.

2

3

God kondition.

Kallmurad stödmur
av kilade block längs
östra sidan på västra
kyrkogården. ca 0,5 m
h. Anlagd 1907.

3

2

Grindarna är nymålade.

Trappa av
lågerhuggen kalksten
mellan grind och
tornport. Från
1959. Svartmålat
smidesräcke i söder.
I norr är räcket
borttaget för en HKramp med ståldurk.

Ingång i nordost på
gamla kyrkogården.
Grindstolpar av
huggen granit. Sent
1800-tal. Smidda
nygotiska pargrindar
av nitat plattjärn,
målade med svart
oljefärg. Troligen
samtida kyrkans
reparation 1861 eller
senare.

Rengöring, rostkyddsbehandling och målning med svart
linoljefärg. Eventuellt åtgärda defekt infästning stag.

Ingen åtgärd.

Räcke rengöres och ommålas.

Ingen åtgärd.
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Smärre rostangrepp på grindar.

God kondition. Trä i kors och bänkar är
uttorkat.

God kondition.

En av spjälorna på grinden är deformerad.

Ingång i norr på västra
kyrkogården. Stolpar
av huggen granit med
fasade hörn. 1900-tal.
Smidda pargrindar av
plattjärn, svartmålade.
1900-tal.

Ceremoniplats med
markbeläggning
av råbruten
kinnekullekalksten.
Altare och katalfalk av
kinnekullekalksten,
råhuggen medan
täckskiva är hyvlad
med lågerhuggna
sidor. Ca 3 m högt
kors av oljad furu,
förankrat med bultar
och stag i altarets
baksida. 6 bänkar
av oljad furu på
plintar av hyvlad
kinnekullekalksten.
Anlagd 1941.
Kallmur av fältsten
längs östra
kyrkogårdens norra
sida. Anlagd 1982.

Ingång i norr på östra
kyrkogården. Stolpar
av huggen granit.
Smidda pargindar av
platt- och fyrkantsjärn,
svartmålade. Från
1982.

2

3

2

2

Grindar riktas, rengöres och ommålas.

Ingen åtgärd.

Behandling av trä i kors och bänkar.

Grindar rengöres och ommålas med svart oljefärg.
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Åtgärd
Återläggning/omläggning av utrasade partier i
söder. Offert tas in.
Gamla cementlagningar ersätts med
hydrauliskt kalkbruk.

Rengöring, vid behov rostskyddsbehandling,
målning med svart linoljefärg i två strykningar.
Kan utföras av pastoratets egen personal.
Slipning och ytbehandling med olja. Kan
utföras av pastoratets egen personal.
Rengöres varsamt, spjälkningar och sprickor
limmas och text ifylles med svart linoljefärg av
stenkonservator. Ges övertäckning vintertid.
Offert tas in.
Rengöres varsamt och text ifylles av
stenkonservator. Ges övertäckning vintertid.
Offert tas in.
Rengöres varsamt, spricka lagas och text ifylles
av stenkonservator. Offert tas in.
Rengöres varsamt och text ifylles av
stenkonservator. Ges skyddstäckning vintertid.
Offert tas in.
Rengöres och text ifylles. Kan utföras
pastoratets egen personal.
Rengöres, omdubbas och omförgylles.
Höjs upp, rengöres varsamt och text ifylles.
Kan utföras av pastoratets egen personal. Ges
skyddstäckning vintertid.
Hopfogas, reses och text ifylles av
stenkonservator, alternativt flyttas in i magasin.
Rengöres.
Plantering av nytt sorgeträd
Staket rengöres och målas med svart linoljefärg.
Kan göras av pastoratets egen personal.
Omdubbas.
Rengöres.

Objekt

Mur kring gamla kyrkogården

Grindstolpe av kalksten vid sydvästra ingången till gamla kyrkogården

Grindar och räcken av smide

Träkors och bänkar på ceremoniplats

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 1, 13, 14, 21,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, (V kyrkogården) C38

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 3, 4, 49,
50, 51

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 2,

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 12, 24, 25,
35, 37, 42

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 4, 7, 8, 9, 11,
23, 28, 38, 39, (V kyrkogården) C82, C110,

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 5

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 18

Gravvård (gamla kyrkogården) 53

Gravvårdar (gamla kyrkogården) 10, 16

Gravar (gamla kyrkogården) 1 och 6

Grav (gamla kyrkogården) 23

Gravvård (gamla kyrkogården) 33

Gravvårdar (V kyrkogården) B229, E294

Föreslagna åtgärder

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

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

2016:22

2016:23

2016:24

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.
Råda kyrkogård. Råda 17:1, Råda socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård- och underhållsplan. Byggnadshistorisk
rapport.
Mellby gamla och nya kyrkogård. Mellby 2:8 och 21:9, Mellby socken, Lidköpings kommun,
Västergötland. Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård- och underhållsplan.
Byggnadshistorisk rapport.

Under 2016 har kulturhistoriska värden på Råda 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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