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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 Mellby gamla och nya kyrkogårdar. Fältarbetet har genomförts under
sommaren 2016. Urval har diskuterats med uppdragsgivaren och hembygdsföreningen och rapporten har
sammanställts under hösten samma år. Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Robin Gullbrandsson.
Syfte
Kyrkogårdar utgör en viktig del av landets kulturarv. Deras kulturvärden skyddas av Kulturmiljölagen.
Kulturhistoriskt värdefulla gravar skyddas också av Begravningslagen. Det åligger Svenska kyrkan att förvalta detta kulturarv med hänsyn till dess värden. Därför är det angeläget att kartlägga vari värdena består.
En viktig del av värdena på kyrkogårdar ligger i äldre gravar och deras utsmyckning.
Vård- och underhållsplan respektive bevarandeplan för kulturgravar är ett kunskapsunderlag som är
tänkt att vara vägledande vid prioriteringar, vård, underhåll och förändringar på kyrkogårdarna. Planerna
skall även fungera som beslutsunderlag för länsstyrelse och stift vid handläggning av tillstånds- och bidragsärenden. Under föreslagna åtgärder ﬁnns instruktioner för vad som bör utföras under den närmaste
femårsperioden. En del åtgärder kräver tillstånd från länsstyrelsen och särskilt åtgärdsprogram, till exempel
för stenkonservering. Vård- och underhållsplanen bör uppdateras vart femte år.
Metod och disposition
Rapporten omfattar en historik över kyrkogården, beskrivning samt fotograﬁer av de olika kvarteren och
deras kulturhistoriskt värdefulla gravar. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom har varit Västergötlands museums
arkiv (med kopior av handlingar och ritningar i Antikvarisk-topograﬁska arkivet i Stockholm) och i viss
mån digitaliserat material ur Mellby kyrkoarkiv från Landsarkivet i Göteborg. Utöver arkiv har uppgifter
hämtats från aktuell litteratur. De i rapporten redovisade arkivuppgifterna utgör en sammanfattning av
genomgångna arkiv och ska inte ses som en komplett beskrivning av händelser i kyrkogårdens historia.
Pastoratet har rätt att fritt bruka fotograﬁerna.
För kyrkogården har en sammanfattande kulturhistorisk bedömning gjorts där de kulturhistoriska värdena lyfts fram. En kulturhistorisk bedömning är aldrig deﬁnitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Vid bedömningen tas hänsyn till dels varje enskild kyrkogårds egna värden, men också till värden i
förhållande till andra kyrkogårdar i stiftet och övriga landet. Den kulturhistoriska bedömningen beskriver
värden och karaktärsdrag i stort. Inför planerade förändringar eller större underhållsåtgärder skall tillstånd
inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall till fall. Utifrån den kulturhistoriska
bedömningen tas beslut om vilka åtgärder som är berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning.
I tabellform och på gravkarta presenteras bevarandeplanen för kulturgravar, följd av tabell över kyrkogårdens olika anordningar, deras konstruktion och tillstånd. De kulturhistoriskt värdefulla gravarna är kategoriserade i två grupper: Gravar klassade som 1 (högt kulturhistoriskt värde) i bevarandeplanen är gravar
där upplåtaren (dvs kyrkogårdsförvaltningen) åtar sig deras bevarande som kulturgravar. För antikvariska
merkostnader kopplade till deras bevarande (t ex konserveringsåtgärder eller andra särskilt kostnadskrävande insatser av engångskaraktär) kan kyrkoantikvarisk ersättning sökas via stiftet. Gravar klassade som 2
(kulturhistoriskt värde) kan hanteras på olika sätt, t ex återanvändning eller bevarande på annan plats när
behov så uppstår. Avslutningsvis sammanfattas föreslagna åtgärder för kommande femårsperiod i en tabell
som kan fyllas i när åtgärder är vidtagna.
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Allmän kyrkogårdshistorik
I stort sett alla våra landsortskyrkogårdar är jämnåriga med den första kyrkan på platsen, i de ﬂesta fall
medeltida. Efter ﬂera hundra år av obruten kontinuitet är de också ännu i bruk. Från medeltidens kyrkogårdar ﬁnns dock väldigt litet bevarat. De viktigaste förändringarna som kristendomen införde gällande
våra begravningsseder är att platsen för begravningarna skulle vara vigd och inhägnad. Den medeltida inhägnaden kunde bestå av en stenmur men i Västergötland var det vanligare att den var uppförd av timmer,
kyrkogårdsbalkar, vars underhåll åtminstone efter reformationen sköttes hemmansvis. Till den typiska
bilden av en medeltida inhägnad kyrkogård hör även stigluckan som både hade en symbolisk 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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Utsikt från gamla kyrkogården.

Mellby socken
Socknen ligger i övergången från Kållands småbrutna odlingslandskap till lerslätterna kring Lidan, vilka
med 1800-talets dikning förvandlades till en fullåkersbygd. Bygden har varit bebodd sedan stenålder.
Genom socknen löper från sydväst till nordost en förkastningsbrant som bildar övergång mot skogigare
terräng. Kyrkbyn ligger på kanten av denna ås med vid utblick över slättlandskapet. Här ﬁnns ﬂera fornlämningar från järnålder i form av fornborg, domarring, runsten och gravfält. Socknen är en utpräglad
jordbruksbygd. Ett antal adliga säterier har funnits, framförallt Stora Roo i socknens norra del. Mellbys
gamla bytomt återﬁnns i anslutning till gamla kyrkplatsen med sin kyrkogård. Väster om nuvarande
kyrkplatsen lite längre söderut ﬁnns en bitvis bevarad radby.

Historik
Mellby gamla kyrkogård är troligen anlagd och invigd senast på 1100-talet. Under det seklet restes i alla
fall en romansk stenkyrka. Denna utökades på 1600-talet genom greve Magnus Gabriel De la Gardies försorg. År 1671 skrev antikvarien Johan Hadorph: ”Steenmuur är kring kyrkian öster, söder, vester, norr är
trääplanck medh trääfoot.”1 Tidigare var troligen hela kyrkogården hägnad med träbalkar. Från 1600-talets
slut och framåt ﬁnns många uppgifter om kyrkogårdens hägnad och portar i sockenstämmoprotokollen.
År 1692 gjordes nya portar i öster, söder och norr ”eﬀtersom förr obeqväme stättor [klivstegar] warit till
ingång på kÿrkiogården, som sällan giort fred för Creaturs inhåppande”. År 1777 påpekades att balkarna
böra ”upprättas at de freda kyrkjogården, och den som hafwer balkar af träd, söka efter hand köra hem
sten at kyrkjog[ården] framdeles kan fredas med balkar af sten.” Underhållet av kyrkogårdsmuren/balken
var delat på hemman, delningslistor ﬁnns bevarade från 1692 och 1816. Sistnämnda år kan det antas att
kyrkogården ﬁck stenmur även i norr. Smidesgrindar och portstolpar till södra ingången tillkom vid det
1

Hadorph.
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tillfället medan porten i öster igensattes och den norra
byggdes om till klivstätta. År
1747 inköptes 55 lövträd att
utplanteras på kyrkogården,
för att rena luften från gravarnas dunster.2
Kyrkogården har vid något
tillfälle sannolikt utvidgats åt
väster, detta har skett någon
före 1800 att döma av storskifteskartan.3
Ända fram till 1880-talet så
användes kyrkogården som
slåtteräng. Från 1730-talet
Gamla kyrkogården på storskifteskarta från 1800, i stort sett med dagens utsträckning.
erfar vi att höskörden arrenLantmäteriet.
derades av ”H. Feltweblen
4
Peter Forsman, mot ett arrende af 1. Dal. smt.” År 1812 ﬁnns uppgift om att kyrkvärden ﬁck låta sina
kreatur beta på kyrkogården om hösten när löven fallit, på villkor at de nyplanterade träden inte ﬁck ta
skada.5 Även löven från träden togs tillvara som foder. Lövrensningen år 1851 inbringade 1 Rdr, 31 Sk,
4 Rst.6
Kyrkogården var liksom balkarna indelad efter hemman, där varje gård hade sin begravningsplats. Ett
antal gravkors av kalksten från 1600- och 1700-talen med gravlagdas initialer har markerat platserna.
År 1796 föreslogs sockenmännen att man skulle börja begrava i linje istället, det vill säga i rader i tur
och ordning. Det skulle förenkla gravsättningarna och samtidigt bli mer jämlikt. Sockenmännen ville ha
betänketid. I början av 1800-talet var linjebegravning i bruk. I norr var en yta avsatt för självspillingar.7
Troligen övergick man allmänt i pastoratet till linjebegravning 1803. Då fattade sockenstämman beslut
om att igenfylla öppna gravar och rensa bort gamla kors och lösa stenar på kyrkogårdarna.8
Redan på medeltiden stod en klockstapel på kyrkogården, den sista i ordningen tros ha rests 1735 och
revs tillsammans med medeltidskyrkan 1879. Enligt Äldre Västgötalagens lagmanslängd var Björn Kälke i
Mellby gravlagd ”i enom collæ” på vilken ”standær clocnæ hus Þerræ nu i mædalby”. Detta kan jämföras
med Häggesled där man likaså hade rest klockstapeln på en stor gravhög. Om det funnits någon hög på
gamla kyrkogården är idag oklart eftersom marken planerats vid ﬂera tillfällen. Uppskjutande berg har
föranlett att mycket jord förts på, och en eventuell hög kan väl ha tjänat till att få bättre gravdjup. Hadorph nämnde inget om någon gravhög. Docenten Johan Götlind ville 1938 eftersöka Kälkes grav och K
E Sahlström ﬁck tillstånd att göra en arkeologisk undersökning på kyrkogården. Detta hann han dock inte
med förrän Götlind avled 1941 och ärendet avskrevs.9
Inför kyrkans rivning 1879 beskrevs den och kyrkogården av B O Cederbom på uppdrag av Riksantikvarien: ”Kyrkogården, omgifven af stenbalkar, företer intet märkligt, der ﬁnnes en uppnedpåvänd enkel
2
3
4
5
6
7
8
9

Fischer 1914.
Lantmäteriet.
Kållands-Råda, Mellby, Åsaka, 1970, s. 96.
Ibid, s. 115.
Ibid.
Ibid, s. 113.
Ibid, s. 115.
ATA.
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Nya kyrkogården på ﬂygfotograﬁ från mitten av 1900-talet. De i bruk tagna gravytorna består nästan uteslutande av grusbäddar
med stenramar. Västergötlands museum.

Nya kyrkan och kyrkogården från söder vid 1900-talets början. ATA.

16

Byggnadsvårdsrapport 2016:24

Ovan och till höger är två fotograﬁer tagna av arkitekt Anders Roland på gamla
kyrkogården ca 1910. Grinden i söder och gamla sakristian före restaurering.
ATA.

dopfunt af sten, den begagnas nu till fot för en solvisare. Kyrkoporten af enkla jernstänger med stolpar och klot deråfvanpå af
sandsten.”10
År 1879 byggdes ny kyrka på ny plats ett stycke söder om gamla kyrkogården. Medeltidskyrkan
revs med undantag för sakristian som blev förvaringsbod. Bortsett från uppsättandet av två portstolpar
1881 lämnades gamla kyrkogården mer eller mindre för fäfot. Stenmur och portar till nya kyrkogården
uppsattes 1882 av Svante Engström för 63 riksdaler och 14 skilling. Längs murarna planterades träd
från Sparlösa och Brynåsa till en kostnad av 62 riksdaler och 51 skilling. Arbetet leddes av trädgårdsmästare Holm från Lidköping mot ett arvode av 33 riksdaler och 60 skilling.11 Även den nya kyrkogården
brukades till en början som äng. Från 1882 erfar vi att höslåttern på båda kyrkogårdarna försåldes.12
År 1922 rustades gamla kyrkogården och sakristian upp. Den
nödtorftigt brädfodrade sydgaveln
på sakristian murades upp och
byggnaden blev bårhus. Kyrkogården planerades och planterades samt försågs med en ny
gång. Även nya kyrkogården blev
föremål för vissa förbättringsarbeten.13 År 1929 söktes tillstånd om
ﬂytt av sydvästra ingången på nya
kyrkogården.14
Gamla kyrkogården sedd från väster 1938. Foto: Gunnar Ullenius. ATA.
År 1970 byggdes ett ny
redskapsbod på gamla kyrkogården efter ritningar av arkitekt Hans Olsson, Lidköping. En besiktning
av gamla kyrkogårdsmuren företogs 1987 på grund av lokala ras. Antikvarie Ragnar Sigsjö förespråkade
varsam återuppläggning som AMS-arbete. Även träd och planteringar diskuterades vid detta tillfälle.15
10
11
12
13
14
15

ATA.
Kållands-Råda, Mellby, Åsaka, 1970.
Ibid.
ATA.
Ibid.
Västergötlands museum.
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Vy mot gamla kyrkogården från öster.

Beskrivning av gamla kyrkogården
Miljö
I sydöst består socknen av fullåkersbygd och i nordväst av småbruten odlingsbygd. Genom socknen går
den nordöstligt - sydvästligt orienterade väg 44 mellan Grästorp och Lidköping. Mellby uppdelas genom
vägen i en sydvästlig och en nordöstlig del. Den sydvästra delen präglas av nyare bebyggelse. Den äldre
kyrkbyn är lokaliserad till den nordöstliga delen. Byn ligger på en höjd, med nuvarande kyrka i norra delen av kyrkbyn. Bygatan är belägen utmed en vägsträckning, som kvarlämnades något längre öster ut, då
landsvägen här rätades. Till kyrkbyn hör ﬂera äldre gårdar, en före detta gästgivaregård, missionshus och
skolhus med lärarbostad. Ca 200 meter nordväst om kyrkan ligger platsen för föregående kyrka, av vilken
endast en sakristia ombyggd till gravkapell återstår.
Kyrkan är belägen omedelbart sydöst om den rätade landsvägen. På andra sidan vägen är idag en obebyggd moränhöjd. Sydväst om kyrkan börjar den lilla bygatan . Utmed bygatan har kyrkan en större
parkeringsplats och utmed nya landsvägen en mindre parkeringsplats. Sydväst om kyrkan ligger den så
kallade kyrkstugan. I nordväst är Tolsgården med röda ekonomibyggnader och mangård med vit träpanel.
Översiktlig beskrivning
Gamla kyrkogården har en rektangulär plan, något avfasad i söder. Utsträckningen är oförändrad sedan
sekelskiftet 1800. Den medeltida kyrkan var placerad i nordost med koret vänt mot öster. Idag kvarstår
endast sakristian som gravkapell. Norr om detta står en liten ekonomibyggnad. Den medeltida kyrkogården utgjordes sannolikt endast av kyrkogårdens östra hälft, ungefär motsvarande kvarter D och E i söder. I
nordväst ligger A, B och C som är den i dag nyttjade delen av kyrkogården. Markförhållandena med ytligt
liggande berg har spelat roll för hur kyrkogården kunnat nyttjas.
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Kyrkogårdsmur och grindparti i söder.

Inhägnad
Gamla kyrkogården omges av en kallmur, mellan 0,5 och 1 m hög. Muren är i huvudsak lagd av fältsten.
I norr kan enstaka huggna sandstenar från medeltidskyrkan konstateras. I norr respektive västra hörnet
ﬁnns klivstättor av sten i muren. Den södra och östra mursträckan är omlagd på 1980-talet. Innanför
muren växer en trädkrans. I norr och väster utgörs den av ungefär hundraåriga askar, björkar och lönnar.
I öster och söder växer tämligen nyplanterade lönnar och askar.
Ingång
Gamla kyrkogården har idag en ingång i söder. Grindstolparna är av huggen kalksten med proﬁlerade
krön och sandstensklot som ligger i en urhuggen skålning. Troligen är stolparna från ca 1816, ehuru
det ﬁnns beslut från 1692 om nya ingångar. Mellan stolparna sitter smidda pargrindar av plattjärn med
dekorativa öglor upptill, troligen från tidigt 1800-tal. Grindarna är målade med svart oljefärg.
Gångsystem
En gång belagd med singel leder från ingången och delar sig i två armar, varav den ena löper åt väster och
delar kyrkogården i två delar och den andra löper fram till gravkapellet. Från ingången och västerut kantas
gången av en allé med lindar planterad på 1900-talet.
Byggnader och andra anläggningar
Gravkapellet är medeltidskyrkans sakristia, uppförd kring 1670. Den är murad med spritputsade fasader
och sadeltak täckt med enkupigt lertegel. Till fönsteröppningen har en gotisk sandstensomfattning använts. I porten sitter den medeltida järnbeslagna kyrkporten. Redskapsboden från 1970 är panelklädd och
har ﬂackt pulpettak.
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Gravkonst från medeltiden i form av liljesten, från 1600- och 1700-talen i form av kalkstenskors från Kinnekulle med inhuggna
initialer samt från förra sekelskiftet med grusbädd, stenram och industriellt producerade obelisker av tidstypisk svart granit.

Gravtyper
Gravvårdsbeståndet på kyrkogården spänner från medeltid till idag. Två liljestenar är tillverkade av sandsten, troligen från Kinnekulle. Från 1600- och 1700-talen ﬁnns ett rikt bestånd av gravkonst i kalksten.
Bland annat ﬁnns 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. Även vårdar med reliefer av änglahuvuden är från denna tid. 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 det vanliga
gravvårdsmaterialet under 1800-talet, vilket märks i form av ett antal vårdar i kvarter D och E. De äldsta
är sannolikt 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 statussymboler. Dessa högresta stenar bidrar
mycket till upplevelsen av kyrkogården. Under mellankrigstiden blev formerna lägre och bredare. Stenmaterialet är inte längre lokalt utan utgörs av granit i olika kulörer och behandling. Gravar från denna tid
har som regel haft grusbädd och någon form av inhägnad, men idag kvarstår bara en handfull inramade
grusgravar. Flertalet av gravvårdarna på kyrkogården är från 1940-talet och framåt och har den tidens
vanliga form, låg och bred, ett uttryck för ett mer jämlikt samhälle där graven inte längre har med status
att göra. Samtidigt saknar dessa vårdar som regel den typ av information som olika former av titlar och
yrkesbeteckningar gav på de äldre vårdarna.
Beskrivning av gravkvarteren
Kvarter A och B
Kvarteren upptar norra hälften av kyrkogården, med A i väster. Ytan utgörs av en sammanhängande gräsmatta. Det är enbart kvarter A som har gravvårdar. Kvarter A:s gravar ligger i nord-sydliga rader med vårdarna vända åt öster. Huvuddelen av vårdarna är av efterkrigstidens vanliga låga typ. Längst i väster ﬁnns
några äldre mer påkostade familjegravar från decennierna kring 1900 med resliga vårdar. Enstaka gravar
har kvar grusbädd, gravplatsen knuten till Stora Roo omges av en buxbomshäck. Vid en av familjegravarna
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Kvarter A från öster.

står ett nu dött sorgeträd (hängask), vilket bör ersättas med ett nytt (t ex hängpil). Längs muren i nordväst
är ett syrenbuskage. Den outnyttjade delen av kvarter B skulle med fördel kunna utvecklas till ängsmark.
Kvarter C och D
Kvarteren upptar sydvästra delen av kyrkogården och utgörs av sammanhängande gräsmatta. Gravarna ligger i nord-sydliga rader, till stor del med rygghäckar av olika växtmaterial. Längst i väster står enbart några
enstaka gravvårdar från tidigt 1900-tal, ﬂera har tagits bort eller också har gravarna inte haft några vårdar
av beständigt material (f.d. allmän linje). Här växer en ensam lönn och det ﬁnns även ett dött sorgeträd
som bör ha hört ihop med en nu borttagen grav. Gravvårdsbetåndet i rygghäckskvarteret utgörs nästan
uteslutande av låga vårdar från efterkrigstiden. Ett undantag är en reslig nygotisk kalkstensvård från 1895.
Många vårdar tycks ha gallrats bort i gravraderna. Likaså kvarstår idag inga grusbäddar eller stenramar.
Kvarter E
Kvarteret utgör kyrkogårdens sydöstra och samtidigt äldsta del, det område som låg söder om medeltidskyrkan. Här ﬁnns också kyrkogårdens mest sammanhållna äldre gravbestånd, varför kvarteret bör
hanteras som ett ”museikvarter”. De beﬁntliga gravarna är ganska få, men karaktärsskapande. De ligger i
nord-sydliga rader med vårdarna vända mot väster. Ett ﬂertal kalkstenskors från 1600- och 1700-talen är
placerade som markörer för medeltidskyrkans utsträckning. Därtill är en rikhaltig gravkonst från medeltiden fram till 1700-talet placerad mot fasaderna på gravkapellet. Särskilt karaktärsskapande är den Otterströmska graven från 1870 med grusbädd och kättingar. Vården är liksom på två andra 1800-talsgravar av
kalksten. En av dessa har en mycket omsorgsfullt formulerad inskription över en avliden dotter. Här ﬁnns
även en stenramsgrav med två tidstypiska obelisker av polerad svart granit från ca 1900. Ett solur från
1700-talet utgör också ett värdefullt och stämningsskapande inslag.
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Del av kvarter E.

Sammanfattande karaktärisering av gamla kyrkogården
Mellby gamla kyrkogård har medeltida ursprung och det väl synliga krönläget i landskapet har redan i
förhistorisk tid nyttjats för gravsättningar. Enligt Äldre Västgötalagens lagmanslängd skall lagmannen
Björn Kälke ha varit högsatt här, och en klockstapel sedermera rests på högen. Att döma av äldre kartmaterial så har gamla kyrkogården i hög grad behållit sin utsträckning sedan omkring 1800. Den har
genomgått de vanliga förändringarna under 1700- och 1800-talen med timmerbalkars ersättande genom
stenmurar och plantering av trädkrans. Murar och grindparti härrör sannolikt från 1800-talets början.
År 1879 byggdes dagens kyrka på ny plats och den gamla medeltidskyrkan revs med undantag för sakristian. Gamla kyrkogården var en period öde, men iståndsattes åter på 1920-talet. Kyrkogården har
därefter genomgått förändringen från vildvuxen ängsmark till parkmässig gräsmatta och fått grusgångar
och allé. Gravarna beﬁnner sig i huvudsak i väster, i kvarteren A, C och D. Äldsta gravkvarteret är E söder
om gamla sakristian. De få gravarna är främst från 1800-talets mitt fram till 1900-talets början. Särskilt
karaktärsskapande är en kättingomgärdad grusgrav med stor kalkstensvård. Gravvårdsbeståndet domineras annars av efterkrigstidens vanliga låga vårdtyp. Dock ﬁnns ett påtagligt historiskt djup där de äldsta
vårdarna utgörs av två liljestenar. Från 1600- och 1700-talen ﬁnns en mångfald av kalkstensvårdar, dock
alla med nya placeringar längs grusgång och mot fasad på sakristian. Flertalet är kalkstenskors tillverkade
på Kinnekulle och typiska för bygden, men även andra typer ﬁnns, bland annat med reliefhuggen dekor.
Ett solur från 1700-talet kan också knytas till den tidiga kalkstensindustrin på Kinnekulle. I västra delen
av kvarter A och i E ﬁnns ett antal påkostade familjegravar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Flertalet
familjegravar har haft grusbädd och stenram, men bara ett fåtal har kvar detta idag till följd av att man
under senare delen av 1900-talet eftersträvat lättskötta sammanhängande gräsmattor. Flera äldre vårdar
förmedlar personhistoria.
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Att tänka på i förvaltningen av kyrkogården:
• Stenmurar, smidesgrindar, gångar med natursingel, sorgeträd och trädrader är väsentliga delar av
kyrkogårdens utformning.
• De vårdar på gamla kyrkogården som är från 1900-talets början och tidigare är viktiga för upplevelsen av historiskt djup. Handhuggna vårdar från medeltid till 1800-talets mitt besitter särskilt höga
värden.
• Del av kvarter B skulle delvis kunna återskapas som ängsmark.

Nya kyrkogården sedd från öster.

Beskrivning av nya kyrkogården
Översiktlig beskrivning
Nya kyrkogården har en närmast oval plan, vars rundade sidor åt öster och söder deﬁnieras av terrängens
lutning. Kyrkogården ligger på den nordöstra randen av samma ås som kyrkbyn. Kyrkan från 1879 är belägen i krönläget i nordväst (med koret mot nordost) med kvarter H och J i söder, kvarter F längs muren
i nordväst och kvarter G i slänten i öster. Större delen av kyrkogården nordost om kyrkan utgörs av en
sluttande gräsmatta som inte tagits i anspråk för några gravar.
Inhägnad
Nya kyrkogården omges av en kallmur från 1882, mellan 0,5 och 1 m hög. Muren har genomgående karaktär av stödmur, utom på en sträcka i väster. Stenmaterialet utgörs av fälsten, kilad sten och större block.
Enstaka kvaderhuggna sandstenar från medeltidskyrkan ligger i muren i nordväst. Innanför muren växer
i öster och söder häckar av avenbok, snöbär, syren och hagtorn. En trädkrans av lönn, ask och alm växer
också innanför muren, de äldre av dessa skulle kunna vara de träd som planterades 1882.
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Ingångar
Nya kyrkogården har tre ingångar, en i söder, en i öster i
linje med kyrkans ena sidoportal och en i väster. Alla ingångar har en likartad utformning och härrör från 1882.
Grindstolparna är av huggen sandsten utan proﬁlering.
Södra och östra ingångarna har smidda pargrindar av
plattjärn, västra ingången en enkelgrind, alla målade med
svart oljefärg.
Gångsystem
Breda gångar belagda med natursingel leder från södra
och östra ingångarna fram till kyrkan och omsluter denna. Från västra ingången är en smalare gång belagd med
cementplattor fram till tornportens trappa.
Gravtyper
Gravvårdsbeståndet på kyrkogården spänner från medeltid till idag. Fragment av en liljesten ligger vid kyrkogårdsmuren och en 1700-talsvård ligger som trapphäll. I
övrigt härrör gravvårdsbeståndet från 1900-talet. Från seklets början ﬁnns familjegravar med olika typer av mer eller mindre påkostade ”katalogstenar”. Mest framträdande
är olika typer av obelisker eller bautastenar. Gravvårdarna
var en statussymbol, vilket även kan komma till uttryck
i gravplatsinhägnader som det påkostade gjutjärnsstaketet på den Bergströmska familjegraven. Konstnärligt utformade och därmed unika gravvårdar som det närmast
tre meter höga granitkorset på den Johanssonska familjegraven är ett ovanligt och dominerande inslag. Dessa
gravar bidrar mycket till upplevelsen av kyrkogården.
Under mellankrigstiden blev formerna lägre och bredare.
Stenmaterialet är inte längre lokalt utan utgörs av granit
i olika kulörer och behandling. Gravar från denna tid har
som regel haft grusbädd och någon form av inhägnad,
men idag kvarstår bara en handfull inramade grusgravar.
Flertalet av gravvårdarna på kyrkogården är från 1940-talet och framåt och har den tidens vanliga form, låg och
bred, ett uttryck för ett mer jämlikt samhälle där graven
inte längre har med status att göra. Samtidigt saknar dessa
vårdar som regel den typ av information som olika former
av titlar och yrkesbeteckningar gav på de äldre vårdarna.

Västra ingången.

Den Johanssonska familjegraven.
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Bortre delen av kvarter F med sammanhållen linje av grusgravar från 1900-talets första hälft.

Beskrivning av gravkvarteren
Kvarter F
Kvarteret utgörs av en rad gravar längs västra kyrkogårdsmuren. I huvudsak rör det sig om familjegravar
från 1900-talets första hälft, varav en majoritet ännu har kvar sina grusbäddar och inhägnader. Även om
inte varje grusgrav har en värdefull vård så bör grusbädd och stenram bevaras och kan återbrukas. Detta
har varit kyrkogårdens mest statusfyllda kvarter, beläget närmast kyrkan och väl synligt från landsvägen.
Fyra stora familjegravar präglar den södra delen närmast kyrkan. Mest iögonfallande är det tre meter höga
granitkorset som är rest på godsägare Johanssons familjegrav. Troligen är det från 1923 och har en konstnärligt utformad relief. Invid ﬁnns den Bergströmska familjegraven från 1908 med grusbädd, bautasten
och konstrikt gjutjärnsstaket målat i svart och silver. Ytterligare två framträdande grusgravar med stenram
tillhör de Otterströmska och Nordströmska gravarna.
Kvarter G
Kvarteret utgör kyrkogårdens nordöstra del och utgörs av en åt öster sluttande grässlänt. Enbart i öster
ﬁnns två rader av gravar längs kyrkogårdsmuren. I söder växer en mycket gammal björk, troligen planterad
1882. Där växer även en tall, en tuja och en ung ask. Gravvårdsbeståndet utgörs mest av låga vårdar från
efterkrigstiden och framåt. De äldsta vårdarna är några högresta stenar från tidigt 1900-tal på familjegravar
som tidigare haft grusbädd.

Byggnadsvårdsrapport 2016:24

25

Kvarter J med enstaka familjegravar och ett sorgeträd i dålig kondition.

Kvarter H
Kvarteret upptar kyrkogårdens sydvästra hörn. Det utgörs av sammanhängande gräsmatta med gravarna
placerade i nord-sydliga rader vända mot öster samt längs muren i söder. Gravvårdsbetåndet utgörs till
största delen av låga vårdar från efterkrigstiden. Några undantag är en tidstypisk reslig svart granitvård från
1907 och en grusgrav från mellankrigstiden. Flera av familjegravarna har tidigare haft grusbädd, men de
är med undantag för nämnda grav alla bortrationaliserade. Enstaka vårdar är personhistoriskt intressanta
genom att de berättar om nu försvunna hantverksyrken i socknen.
Kvarter J
Kvarteret utgör kyrkogårdens sydöstra del och är bara tagit i anspråk för gravar i sin västra hälft. Ytan utgörs av en gräsmatta, med i öster en stor syrenhäck. Två sorgeträd i form av hängaskar bidrar till områdets
karaktär, men båda är idag i dålig kondition och kan behöva ersättas med nya sorgeträd (t ex hängpil).
Gravarna ligger i korta öst-västliga rader med vårdarna vända åt norr. Det rör sig uteslutande om låga
vårdar från mellan- och efterkrigstid fram till idag. Enbart en av de äldre familjegravarna har behållit
grusbädd och stenram.

Sammanfattande karaktärisering av nya kyrkogården
Mellby nya kyrkogård är samtida med den 1879 invigda nya kyrkan, vilken är av centralkyrkotyp. Kyrkogården deﬁnieras till sin form av läget på änden av den ås där kyrkbyn är belägen. Detta gör den och
kyrkan vida synliga över slättlandskapet. Kyrkogårdens hägnad med kallmurade stödmurar, grindpartier
och trädkrans går tillbaka till 1882. Kyrkogården har genomgått den vanliga förändringen från vildvuxen
ängsmark till parkmässig gräsmatta under 1900-talet. Än så länge har kyrkogården bara delvis tagits i
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bruk eftersom gamla kyrkogården fortfarande nyttjas till begravningar. Gravarna beﬁnner sig i huvudsak
väster om kyrkan medan en stor grässlänt i nordost är tom. Särskilt framträdande är kvarter F längs muren i väster med många grusgravar och ett antal påkostade familjegravar från tidigt 1900-tal. Här märks
främst det konstnärligt utformade och ovanligt resliga granitkorset på godsägare Johanssons grav och den
Bergströmska graven med tidstypisk bautasten och gjutjärnsstaket. I övrigt dominerar låga vårdar från
efterkrigstiden och ﬂertalet grusbäddar har tagits bort. En del vårdar förmedlar person- och lokalhistoria
genom att berätta om nu försvunna hantverksyrken i socknen, som annars varit en utpräglad jordbruksbygd med tämligen välmående hemmansägare. Ett par sorgeträd och en storväxt gammal björk bidrar som
soiltärträd till en viss parkmässighet.
Att tänka på i förvaltningen av kyrkogården:
• Stenmurar, smidesgrindar, gångar med natursingel, sorgeträd och trädkrans är väsentliga delar av
kyrkogårdens utformning.
• De vårdar på gamla kyrkogården som är från 1900-talets början och tidigare är viktiga för upplevelsen
av historiskt djup.
• Bevarade grusbäddar och stenramar bör vidmakthållas och kan i några fall återanvändas för nya vårdar.
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Gravkarta
De gravar som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde
har markerats med en 1:a eller 2:a.
1: Grav markerad med svart ram bedöms ha
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Vårdar och
tillhörande anordningar (grusbäddar, stenramar,
staket, häck- eller trädplanteringar etc) får inte
ﬂyttas eller förändras utan bevaras på plats för
framtiden.
IN 15, 16, 17,
IN 14 IN 10
18, 19, 20
IN 13
IN 21,
IN 12
22, 23
IN 9
IN 11

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.

IN 8
IN 7

IN 6
IN 5
IN 4

IN 3

IN 1
IN 2
IN 1
IN 25

IN 24
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Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravar på gamla kyrkogården
Gravnr.

Beskrivning/år

Inskription

IN 1

Kalkstenskors
1600-tal

IHS
LHS [H]AD
16[?]0

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov
Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar och
mossor. Rengöres och
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

IN 2

Kalkstenskors
1659

IHS
ANS SAS
1659

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar och
mossor. Viss spjälkning.
Rengöres, lagas och
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

IN 3

Kalkstenskors
1600-tal

IHS
MAS A[B]S MED

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar och
mossor. Viss spjälkning.
Rengöres, lagas och
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

Fotografi
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IN 4
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Kalkstenskors
1600-tal

L[?]S

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Lutar. Påväxt av lavar och
mossor. Spjälkning. Reses
upp. Rengöres, lagas och
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

IN 5

Kalkstenskors
1600-tal

IHS
[?]NS [?]HD CMD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar och
mossor. Bitvis akut
spjälkning. Rengöres,
lagas och ifylles av
stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

IN 6

Kalkstenskors
1684

IHS
ILS KLD BAD
1684

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Lutar. Påväxt av lavar
och mossor. Viss
spjälkning. Reses upp.
Rengöres, lagas och
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

IN 7

Kalkstenskors
1646

IHS
FES KMD
1646

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Påväxt av lavar och
mossor. Rengöres och
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.
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IN 8

Kalkstenskors
1678

MAS 1678

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Lutar. Påväxt av lavar
och mossor. Bitvis akut
spjälkning. Reses upp.
Rengöres, lagas och
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

IN 9

Kalkstenskors
1676

IHS
ERD GERBE
RAE VEN
KAS
1676

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

IN 10

Kalkstenskors
1660-tal

IHS
O[?] HS
166[?]

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Krön avslaget, ligger löst.
Påväxt av lavar. Ihopfogas,
rengöres och ifylles av
stenkonservator.

IN 11

Liljesten
11-1200-tal
Sandsten

Ingen inskription

Klass 1
Handhuggen medeltida
vård av lokalt material.
Fäst med kramlor vid
fastgjuten järnstolpe.
Viss påväxt av lavar.
Baksida spjälkar. Kramlor
rostiga.
Ev. rengöring
och lagning av
stenkonservator. Kramlor
rostskyddsbehandlas.
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IN 12
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Liljesten
11-1200-tal
Sandsten

Ingen inskription

Klass 1
Handhuggen medeltida
vård av lokalt material.
Fäst med kramlor vid
fastgjuten järnstolpe.
Viss påväxt av lavar.
Kramlor rostiga.
Ev. rengöring av
stenkonservator. Kramlor
rostskyddsbehandlas.

IN 13

Kalkstenskors
1600-tal

Textsida ej åtkomlig

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Lutad mot f.d. sakristia.
Återreses och inskription
ifylles.

IN 14

Kalkstenskors
1600-tal

IHS
SAS IBD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ej ursprunglig placering.
Viss spjälkning. Lagas och
ifylles av stenkonservator.

IN 15

Rundbågig vård av
kalksten med relief av
änglahuvud i krönet.
1600-tal

IHS
LAS [?]D
A[E]S KLD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Spricka lagad med
cement. Fastgjuten i
cement. Påväxt av lavar.
Rengöres, cementlagning
ersätts med kalkbruk
och text ifylles av
stenkonservator.

Byggnadsvårdsrapport 2016:24

IN 16

IN 17

Kalkstensvård med
rikt profilerat krön,
prytt med relief av
änglahuvud.
1600-tal

Krön till kalkstensvård
med relief av
änglahuvud.
1600-tal

EPS CID
CHRISTVS ÄR
MIT LIF OCH
DÖDEN ÄR MIN
WINNING. PHIL. I

Ingen inskription

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
I två delar, lutad mot
sakristivägg. Påväxt av
lavar. Akut spjälkning.
Ihopfogas, lagas,
rengöres och ifylles av
stenkonservator.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Spjälkning. Ligger lös.
Lagas och flyttas in i
sakristian.

IN 18

IN 19

Vinkelbruten
kalkstensvård
1743

Vinkelbrutet krön från
kalkstensvård med
relief av änglahuvud
1600-tal

IHS
ISS MID
LIS OIS
SIS SIS
1743

IHS

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Fastgjuten i cement.
Påväxt av lavar.
Rengöres och text ifylles
av stenkonservator.

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Lutad mot sakristian.
Påväxt av lavar. Rengöres.
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Vinkelbruten vård av
kalksten med relief av
änglahuvud.
1700-tal

IHS
...OS
[ANN]O 172[?]
...MD IGD

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Akut spjälkning. Lagas och
ifylles av stenkonservator.

IN 21

Vinkelbruten vård
av kalksten med
änglahuvud i relief
och två ansikten.
16-1700-tal

IHS
...S [?]LD
(?)AS ...S

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Fastgjuten i cement.
Påväxt av lavar. Akut
spjälkning. Lagas,
rengöres och ifylles av
stenkonservator.

IN 22

IN 23

Liljesten
11-1200-tal
Sandsten

Rundbågig vård av
kalksten
1736

Ingen inskription

Krön av liljesten.
Fastgjutet i cement. Påväxt
av lavar. Rengöres.

[Jehova på hebreiska]
The som redeliga för
sig wandrat hafwa komit
til frid och hwila uti theras
Kamrar. Esai:57:2
M:L:S K:B:D
Så hörer nu mine söner, mine
döttrar, eder fader tienar
herranom i sanning och holler
der rettse[?]neliga intil honom
Jo6:14:1:10:11
L:M:S B:M:S
I:M:D K:M:D M:M:D död 1736
Di äro begrafne i frid men thras
namn lefwer ewerderl och theras
ben grönskar ännu altid SU:1:44
14:46:14

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material med
hög ålder och ovanlig
inskription.
Fastgjuten i cement.
Smärre spjälkning. Viss
påväxt av lavar. Rengöres,
lagas och ifylles av
stenkonservator.
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IN 24

Kalkstenskors
1600-tal

Textsida ej åtkomlig

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ligger på kyrkogårdsmur.
Påväxt av lavar. Reses,
rengöres och ifylles av
stenkonservator.

IN 25

Kalkstenskors
1600-tal

Oläslig inskription

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Ligger på kyrkogårdsmur.
Påväxt av lavar.

A1

Kalkstenshäll
1800

FRU
MARIA ULRICA
DALMAN
FÖDD
MULLBERG
[AF]LED
PÅ ROO
DEN 1. FEBR. 1800
UTI
A[?)S ÅLDER
...D
[KÄRA] BARNEN

Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder.
Maria Ulrica var gift med
bergmästaren Jacob
Wilhelm Dalman på Stora
Roo. Deras son Johan
Wilhelm Dalman kom att
bli internationellt erkänd
entomolog, professor i
botanik och medlem av
Vetenskapsakademien.
Beväxt med lavar.
Rengöres och texten
ifylles av stenkonservator.
Övertäckes vintertid.

A2 (1)

Vinkelbruten vård
av grå granit med
polerad dekor.
1931
Haft gemensam
stenram och
grusbädd med A2 (2)
och A2 (3)

ALF FREDRIKSSON
Stommen
*10/9 1858 +17&6 1931
Hans maka
AMANDA
*17/3 1862 +19/2 1930
Den som har sonen,
han har livet.
Joh. 1.5:12

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård

37

38

A2 (2)
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Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1900
Se A2 (1)

FAMILJEGRAF
Hemmansägaren
FREDRIK ANDERSSON
*1/4 1824 +´2/10 1908

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård

Hans hustru
MARIA CHRISTINA
*18/11 1833 +17/1 1900
Sonen
OSKAR
*1/11 1874 +13/11 1900
från Stommen
Kristus är mitt lif
och döden är min vinning.
A2 (3)

Vård av polerad grå
granit
1920

RAGNAR FREDRIKSSON
*18 14/10 88 +19 18/3 20

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande vård

Sv. Ps. 487
Se A2 (1)

A4

Låg och bred vård av
grå granit
1936

HANDLANDEN
OTTO HOLMBERG
*17/2 1890 +7/11 1955
HUSTRUN
EDIT HOLMBERG
*21/8 1886 +30/4 1936

A5

Två kalkstenshällar på
upphöjd sockel
1956

FRANS ANDERSSON
*1875 +1968
TOLSGÅRDEN
JENNY JOHANSSON
*1874 +1956
TOLSGÅRDEN

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Holmberg ägde
lanthandeln i Mellby.

Klass 1
Ovanlig vård.
Frans Andersson var
känd som ”Frans i
tornet”, bygdeoriginal
och samlare. Var bas för
kraftledningsbygget
Trollhättan-Lidköping
och ägde ledningsnätet i
socknen. Jenny Johansson
var hans hushållerska.
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A6

Marmorkors och
liggare av kalksten
och granit.
Graven omgärdad
av tuja. En
rhododendron
planterad bakom
korset.
1954

Anna Olshammar
*18/7 1908
+28/1 1954
St. Roo

Klass 1
Karaktärsskapande
grav med konstnärligt
utformade vårdar.
Häckomgärdning.

Märtha Olshammar
*9/5 1907
+22/8 1954
St. Roo
C. A.
OLSHAMMAR
*27/3 1905
å ST. ROO
+11/6 1990
KARIN
OLSHAMMAR
*26/6 1901
å FÅGELBERG SÖNE
+20/1 1981
å ST. ROO I MELLBY

A8

Liggare av granit

MARIA
KULLEN

Klass 2
Tidstypisk vård av
linjegravtyp

[Maria Svensson 1870-1905]

A16

A19

Högrest vård av granit
1907
Omgiven av
prydnadsgranar

Textsidan dold av granar
[Karl Johan Andersson 1834-1907
Anna Stina Andersson 1836-1923
Bissgården]

Låg vård av grå granit
1939

Smeden
Alfred Ljungström
*1867 +1939
Hans maka Matilda
*1863 +1949
Björkebacken

Klass 1
Granar tuktas så att
textsidan blir synlig.

Klass 1
Tidstypisk vård med titel
Ljungström var bysmed i
Mellby.
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A20

Liten bautasten av grå
granit
1916

MARIA
SVENSSON
1841-1916

A25

Häll på sockel av
polerad grå granit
1900-talets första hälft

HÄR VILA
JOHAN ANDERSSON
GLASTORP
*20/12 1824 +19/10 1895
HUSTRUN
I FÖRSTA ÄKTENSKAPET
FYRA AV HANS TIO BARN
SVÄRFÖRÄLDRARNA
I ANDRA ÄKTENSKAPET

Klass 1
Tidstypisk vård av
linjegravtyp

Klass 1
Karaktärsskapande vård
med ovanlig inskription.
Första hustrun var Betty
Maria Magnusdotter
1821-1864. tre av barnen
dog i difteri 1876.
Svärföräldrarna i andra
äktenskapet var Andreas
Andersson 1793-1881 och
Kerstin Nilsdotter 17981891.

SONEN ALFRED RESTE VÅRDEN

A 28

Del av gjuten
cementram med
kvarts

C. G. JONSSONS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Ovanlig vårdtyp

KARL AUG ÖSTLUND
*4/11 1834 +4/1 1926

Klass 2
Ovanlig vårdtyp

Tidigare haft
grusbädd

A40

Två hällar av grå
granit
1926 och 1939

IDA KRISTINA ÖSTLUND
*10/12 1854 +15/9 1939

A42

Låg vård med
grusbädd och
stenram
1956

JONAS JONSSON
*1887 +1966

Klass 2
Tidstypisk grusgrav

HANS MAKA
HILDA JONSSON
*1893 +1956

Kan återanvändas

Låg vård med
grusbädd och
stenram
1958

OTTO JOHANSSON
*1910 +2001

BJÄRBY
A47

ELLA JOHANSSON
*1914 +1958
KULLEN

Klass 2
Tidstypisk grusgrav
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A48

Låg vård med
grusbädd och
stenram
1955

VIKTOR LAVÉN
*1880 +1958

Klass 2
Tidstypisk grusgrav

HANS MAKA
ANNA LAVÈN
*1881 +1955

Kan återanvändas

MÅNS-PERSGÅRDEN
C1

Låg och bred vård av
svart granit
1929

SOLDATEN
S. M. LUNDGRENS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk vård med titel
Sven M Lundgren (18531929) var soldat för
Västgöta-Dals regemente
No 829 i Siggetorps rote.
Lutar och är beväxt med
lavar. Rätas upp.

C7

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1913

OLOF OLOFSSON
1843-1913

Klass 1
Tidstypisk vård
Påväxt av lavar. Rengöres.

C27

Låg vård av grå granit
med relief
1937

SNICKAREN
AUG. JOHANSSON
*1853 +1937

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

HANS MAKA SOFIA
*1856 +1948

IN 26
(C35)

Liggare av grå granit

MOR

D12

Låg vård av kalksten
1948

AUGUSTA ANDERSSON
*1864 +1948
SYSTERN SOFIA
*1871 +1966
KÄLLÄNGSBACKEN

Klass 2
Tidstypisk anonym vård av
linjegravtyp

Klass 1
Vård av lokalt material.
Systrarna bebodde den
nu rivna backstugan
Källängsbacken och
försörjde sig med
hemslöjdsarbeten, se
”Kållands-Råda, Mellby,
Åsaka” 1970.
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Låg vård av polerad
grå granit
1954

KYRKOVAKTMÄSTARE
C. J. HELLSTRÖM
*22/4 1875 +1/9 1954

Klass 2
Tidstypisk vård med titel

HANS MAKA MATILDA
*11/10 1873 +10/4 1968
STENBACKEN

D183

Nygotisk vård av
kalksten
1895

CHARLOTTA
ERICSON
*den 21. Juli 1841
+den 12 April. 1895

Klass 1
Tidstypisk vård av lokalt
material med konstnärligt
utförande.
Rest över ”Fröken från
Katrineberg” enligt
dödboken. Hyrde på
Katrineberg, inflyttad från
Öboängen.
Påväxt av mossa och lav.
Rengöres och ifylles.

E1

Rundbågig vård av
kalksten
1856

HÄR HVILAR
HEMMADOTTERN FRÅN BISG.
EMMELI JOHANSDOTTER
FÖDD DEN 19 JANUARI 1842
DÖD DEN 31 AUGUSTI 1856
EN MENLÖS BLOMMA LIGGER HÄR
AF WERDENS STORMAR BRUTEN
EN FRIDENS ENGEL HÄNNE BÄR
I SINA ARMAR SLUTEN.
TILL HIMLEN DER HON EVIGT SKALL
INFÖR DEN HÖGSTES FOTAPÄLL
LOFSJUNGA LAMMET HEDER.

Klass 1
Tidstypisk vård av lokalt
material och hög ålder.
Ovanlig inskription.
Gästgivardotter från
Bissgården.
Påväxt av lavar. Rengöres
och ifylles.
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E2

Obelisk av kalksten
1883

Hustrun
MARIA CHRISTINA JONSSON
Född d. 16/12 1810
död d. 3/4 1883

Klass 1
Tidstypisk vård av lokalt
material
Sprickor på baksidan
lagade med cement.
Påväxt av lavar och
mossor. Lutar. Rätas upp.
Rengöres och ifylles.

E3

Obelisk av kalksten
Grusbädd med
hägnad av
granitpollare med
järnkätting
1870

PER OTTERSTRÖM
FÖDD DEN 2 AUG. 1797
DÖD DEN 30 AUG. 1870

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med tidstypisk
vård av lokalt material
Pollare fastgjutna i
cement, lutar. Kätting
rostangripen. Vården
lutar och har påväxt av
lavar. Den profilerade
sockellisten har sprickor
och spjälkningar, stadgad
av gammalt rostigt
järnband.
Vård rätas upp. Kätting
och järnband rengöres,
rostskyddsbehandlas och
målas. Vården rengöres,
lagas och ifylles av
stenkonservator.

E4

Gavel till borttagen
stenram av grå granit
1935

KYRKOVÄRDEN
TORSTEN LARSSON
*1866 +1935

Klass 1
Tidstypisk vård med titel

HANS MAKA AGDA
*1866 +1952
TOLSGÅRDEN
Se Guds Lamm, som borttager
världens synd.

E7

2 obelisker av polerad
svart granit
Grusbädd med
stenram
1891 och 1896

Hemmansägaren
ANDERS
PETTERSSON
från Karlsgården
*1821 +1896
Hans hustru
MAJA KAJSA
PETTERSSON
*1821 +1901
MARIA
KÄLLMAN
född Pettersson
från Karlsgården
*19/10 1850
+24/8 1891
Joh. Ev. 11:25

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav med tidstypiska
vårdar och ovanlig dekor i
form av hälsande händer
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Gravkarta
De gravar som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde har markerats med en 1:a eller 2:a.
1: Grav markerad med svart ram bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Vårdar och till
hörande anordningar (grusbäddar, stenramar, staket, häck- eller trädplanteringar etc) får inte ﬂyttas
eller förändras utan bevaras på plats för framtiden.
2: Grav markerad med röd ram bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Om möjligt bör grav och till
hörande anordningar bevaras på plats. Beroende på vari värdet består kan vården om så är nödvän
digt uppställas på annan plats eller återanvändas eller en grusbädd kan förses med en ny vård.
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IN 27

IN 26
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Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravar på nya kyrkogården
Gravnr.

Beskrivning/år

IN 26

Kalkstenshäll
1733

Inskription
AED LES MES
IED RED KED
MED AED MED
1733

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov
Klass 1
Handhuggen vård av
lokalt material och hög
ålder
Ligger som trappsten.
Krön avbrutet. Flyttas och
ifylles.

IN 27

F14-15

Två brottstycken av en
liljesten
Sandsten
11-1200-tal

Ingen inskription

Låg vård av går granit
med grusbädd och
stenram
1969

Johansson

Ligger lösa utanför
kyrkogårdsmuren.
Flyttas in i kyrkan.

Einar
*1892 +1971

Klass 2
En av få bevarade
grusgravar.
Kan ges ny vård.

Signe
*1901 +1969
Glastorp
F16-17

F18-19

Låg vård av grå granit
med stenram och
grusbä’dd
1968

Låg vård av brun
granit med grusbädd
och stenram
1964

Syskonen
Johan Johansson
*8/9 1887 +4/3 1968
Signe Johansson
*26/3 1899 +6/12 1979
Gärdhem

Klass 2
En av få bevarade
grusgravar.

Andersson

Klass 2
En av få bevarade
grusgravar.

Hilmer
*1893 +1968

Kan ges ny vård.

Kan ges ny vård.
Gertrud
*1894 +1964
Sjöskogen Källby

Fotografi
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F20-21

Låg vård av polerad
grå granit med
grusbädd och
stenram
1952

NORDSTRÖM
HEMMANSÄGAREN
P. GUSTAF
*1893 +1952
HANS MAKA
MARIA
*1899 +1971

Klass 2
En av få bevarade
grusgravar. Titel.

HERMANSSON
LANTMÄTERIINGENJ.
KURT
*1925 +2014
FÖRSÄLJERSK./MAKAN
F. NORDSTRÖM
*1929 +2011

F22

Låg vård av grå granit
med grusbädd och
stenram
1951

OSKAR SVENSSON
*1891 +1951

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar, den enda som
är ensamgrav

F24

Låg vård av polerad
svart granit
1938

HEMMANSÄGAREN
J. A. SUNDBLAD
*1878 +1938
KULLEN

Klass 1
Tidstypisk vård och
grusgrav

F27

Låg vård av polerad
grå granit med kors
1941

CARL AUG. JOHANSSONS
GLASTORP
FAMILJEGRAV

Klass 1
Tidstypisk vård och
grusgrav
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F30

Låg vård av polerad
svart granit med
grusbädd, stenram
och buxbom
1940

F32

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit.
Grusbädd med ram av
kalksten
1924

F34

Låg vård av grå
granit och 2 liggare.
Grusbädd med fint
huggen stenram.
1926

MOR OCH FAR
IDA OCH AUG.
JOHANSSON
KULLEN

Klass 1
Tidstypisk vård och
grusgrav

Henning Berger
*1864 +1924

Klass 1
Tidstypisk vård och
grusgrav

C. A. ENGSTRÖMS
FAMILJEGRAV
FOLKSKOLLÄRAREN
C. A. ENGSTRTÖM
*1855 +1929
HANS MAKA ELISABETH
f. BROBERG
*1856 +1948
DOTTERN EDIT
*1879 +1926

Klass 1
Tidstypisk vård och
grusgrav med titlar. Två
generationer lärare.

FOLKSKOLLÄRAREN
EVALD ENGSTRÖM
*1887 +1962
HANS MAKA INGEBORG
f. NORDSTRÖM
*1898 +1992
LÄRARINNAN
ZULEIMA ENGSTRÖM
*1885 +1971
F38

Liggare av polerad
svart granit
1923

KARL LARSSONS
FAMILJEGRAF

Klass 2
Tidstypisk vård
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F39

Vinkelbruten vård av
polerad grå granit
omgiven av 2 tujor
1909

HEMMANSÄGAREN
CARL PETTERSSONS
TOLSGÅRDEN
FAMILJEGRAV

Klass 1
Karaktärsskapande och
tidstypisk vård

NILS-OLOF TORSELL
*1912 +2002
RAGNHILD TORSELL
*1917 +2001

F40

3 m högt kors av grå
granit med relief av
Korsfästelsen
1923

J. JOHANSSONS
FAMILJEGRAV

Klass 1
Mycket karaktärsskapande
vård med konstnärligt
utförande.
Johan Johansson ägde
Katrinebergs egendom i
socknen.

F41

Bautasten av grå
granit inom grusgrav
med gjutjärnsstaket
1908

JOHAN BERGSTRÖM
*16/11 1840 +27/7 1908
HANS MAKA
ANDREA f. AHLANDER
*7/9 1862 +7/3 1943
GUNNAR BERGSTRÖM
*14/9 1888 +27/4 1953
MÄRTHA BERGSTRÖM
*4/8 1896 +6/11 1963
ELLA BERGSTRÖM
*15/2 1894 +29/12 1973
GERT BERGSTRÖM
*22/7 1905 +24/4 1976
FAMILLJEGRAV

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav. Johan Bergström
var gästgivare i Mellby.
Dottern Ella var lärarinna.
Staket står på pollare
av sandsten, varav 2 är
spruckna. Staketet är
målat med svart oljefärg.
Korsen är silvermålade.
Staketet har påväxt av
mossa och lavar, visst
färgsläpp och angrepp
av rost.
Staketet rengöres,
rostskyddsbehandlas där
behövs och målas med
linoljefärg i svart och
silver.
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Obelisk av polerad
rödbrun granit.
Grusbädd med
stenram med klot. 2
tujor.
1916

Carl Otterström
*20/3 1844 +9/4 1916
Hans maka
Wilhelmina
*30/7 1848 +23/7 1944

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande
grusgrav.
Carl Otterström var
länsman. Son till Per
Otterström (E3).
Tujorna skymmer delvis
vården. Tuktas.

F46

Låg och bred vård
i grå granit med
grusbädd och
stenram
1930

KLAS NORDSTRÖM
1859-1940
JOHANNA NORDSTRÖM
1857-1930

Klass 1
Tidstypisk och
karaktärsskapande
grusgrav

KARL G. KARLSSON
1887-1930
SIGNE KARLSSON
1892-1981
RAGNTORP
G76

Vinkelbruten
jugendvård av
polerad svart granit
1902

LANTBRUKAREN
OLAUS ANDERSSON
*18 1/12 35 +19 9/8 02

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA
SARA LISA ANDERSSON
*18 4/4 41 +19 26/11 18
BÄCKGÅRDEN
JOH. 11:25

G78

Vinkelbruten vård av
polerad grå granit
1954

FASTIGHETSÄGAREN
GUSTEN SVENSSON
*1882 +1954
HANS MAKA HILDA
*1886 +1974
KYRKLIDEN
MELLBY GATEGÅRDEN
TRYGG I DIN VÅRD JAG LÄMNAR MIG
NÄR SOLEN FRÅN OSS FLYR;
OCH GLADLIGT SKALL JAG PRISA DIG,
NÄR DAGEN ÅTER GRYR.
MEN OM DET STILLA DÖDENS BUD
I DENNA NATT JAG HÖR,
DET ÄR MIN TRÖST, ATT DIN, O GUD
JAG LEVER OCH JAG DÖR.

Klass 1
Vård med titel och ovanlig
inskription.
Gusten och Hilda bodde
på en liten lägenhet invid
kyrkan.
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G81

Vinkelbruten vård av
polerad grå granit
1907

HEMMANSÄGAREN
AUG. SVENSSON
*1857 +1907

Klass 1
Tidstypisk vård

HANS MAKA MARIA
*1860 +1912
STORA TOMTEN

G88

Del av stenram gjuten
i cement med svart
singel. Grusbädd
borttagen.

S. J. LARSSONS
FAMILJEGRAV

G103

Bautasten av polerad
grå granit med tuja
1902

AUGUST JOHANSSONS
FAMILJEGRAV

Klass 2
Ovanlig vårdtyp

Klass 1
Karaktärsskapande och
tidstypisk vård
Tujan döljer vården,
tuktas.

H1

Liggare av polerad grå
granit
1914

H2

Liggare av grå granit
1909

RUT HILDUR BOSTRÖM
*19 6/8 01 +19 6/4 14

Klass 1
Vård av linjegravtyp

HELENA LARSSON
*1888 +1909

Klass 1
Vård av linjegravtyp
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H3

Kors av polerad
gråbrun granit

H9

Låg och bred vård
av polerad gråbrun
granit
1958

H16

Vinkelbruten vård av
polerad svart granit
1907

AUG. SVENSSONS
BERG FAMILJEGRAV

K. J. LIDHOLMS
FAMILJEGRAV

Klass 2
Ovanlig vård

Klass 1
Karl och sonen Sigfrid var
de sista byskomakarna i
Mellby.

MARIA KRISTINA
JOHANSSON
född 16/11 1842 död 15/3 1907
Berg. Mellby

Klass 1
Tidstypisk vård

SVANTE JOHANSSON
född 28/9 1844 död 18/2 1916
BERTIL BERGQVIST
född 25/12 1913 död 12/12 1984
Makan GUNBORG
född 11/7 1926 död 8/9 1993

H18

Gavel till grusbädd
och stenram av grå
granit
1932

SETH OLOFSSON
MAKAN SOFIA
DOTTERN
STINA JOHANSSON
*16/12 1908 +27/6 1985

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar
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H23

Vård av grå granit
1931

C. AUG. CARLSSONS
FAMILJEGRAV
BISSGÅRDEN

H25

Gavel till borttagen
stenram av kalksten
1927

URMAKAREN
K. JONSSONS
FAMILJEGRAV

J4

Kors av polerad grå
granit med låga
flyglar. Grusbädd och
stenram borttagen.
1949

ANTON JOHANSSON
KARLSGÅRDEN
*1872 +1949

Klass 1
Ovanlig vård

Klass 1
Vård av lokalt material
med titel.

Klass 2
Ovanlig vård

HANS MAKA IDA
*1867 +1951
SONEN ERIK
*1899 +1970
DOTTERN DAGNY
*1908 +1975

J8

Gavel med grusbädd
och stenram med klot
i grå granit
1923

F. H. JOHANSSON
Storhagen
FAMILJEGRAV

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav
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Fotografi

På sockel av kalksten,
fastgjuten i cement.

Solur av kalksten från
1700-talet.

Soluret och dess sockel är beväxta med
lavar och mossor. Solurets visare är
rostangripet. På solurets baksida finns
spjälkningsskador.

1

2

Påväxt av lavar och mossor på stolparna.

Ingång i söder.
Grindstolpar av
huggen kalksten
och sandstensklot
liggande i skålning på
det profilerade krönet.
Troligen 1816. Smidda
pargrindar av plattjärn
med dekorerat krön,
målade med svart
oljefärg. Troligen
samtida med stolpar.
Smidesgrindar är nymålade med svart
oljefärg.

2

Prioritet

I norr finns enstaka partier med utrasad
sten.

Skadebeskrivning

Kallmur av fältsten. I
norr och i sydvästra
hörnet finns
klivstättor av sten
i muren. Anlagd i
östra delen redan på
1600-talet, men sedan
utökad och omlagd
troligen 1816. Södra
och östra sträckan
omlagd ca 1987.

Objekt

Inhägnader, grindpartier och andra anläggningar

Soluret och dess sockel rengöres varsamt. Järn
rostskyddsbehandlas och målas med svart linoljefärg.
Spjälkande sten på solurets baksida limmas.

Rengöring av grindstolpar.

Utfallen sten återlägges.

Föreslagna åtgärder

54
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I sydost finns på två ställen några utfallna
block. I norra hörnet finns en sättning.

Grindstolpar beväxta med lavar. Den högra
stolpen har en spjälkningsskada nedtill.
Grindarna är nymålade.

Grindstolpar beväxta med lavar. På båda
två finns pågående, kraftig spjälkning av
stenytan.

Grindstolpar beväxta med lavar.

Kallmurad stödmur,
0,5 - 1 m h. I sydväst
fullmur. Fältsten och
kilad sten, enstaka
kvadrar från gamla
kyrkan. Uppförd 1882.
Häck och trädrad på
insidan.

Ingång i söder.
Grindstolpar av
huggen sandsten.
Smidda pargrindar
av plattjärn, målade
med svart oljefärg.
Tillkomna 1882.

Ingång i sydost.
Grindstolpar av
huggen sandsten.
Smidda pargrindar
av plattjärn, målade
med svart oljefärg.
Tillkomna 1882.

Ingång i nordväst.
Grindstolpar av
huggen sandsten.
Smidd enkelgrind
av plattjärn, målad
med svart oljefärg.
Tillkomna 1882.

-

3

3

2

Ingen åtgärd

Spjälkningen är svår att åtgärda och kan bero på
inneboende svagheter i stenmaterialet. Spjälkningen är i
nuläget främst ett estetiskt problem. Ett alternativ är att på
sikt planera för att hugga två nya stolpar av sandsten.

Ingen åtgärd

Urfallna stenar återlägges.
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Åtgärd
Återläggning av utrasade stenar. Kan göras av
pastoratets egen personal.
Varsam rengöring från påväxt. Kan göras av
pastoratets egen personal.

Nytillverkning av grindstolpar i sandsten
Rengöring, limning och målning av järn. Offert
från stenkonservator.
Rengöres varsamt, spjälkningar 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.
Vård ihopmonteras, rengöres och texten ifylles.
Ges övertäckning vintertid. Offert tas in från
stenkonservator.
Vård reses och text ifylles av stenkonservator.
Ges övertäckning vintertid.
Rengöres varsamt. Cementlagning ersätts
ev av kalkbruk. Text ifylles. Ges övertäckning
vintertid.
Lagas av stenkonservator och flyttas in under
tak.
Pollare justeras. Kätting målas. Vård lagas och
ifylles av stenkonservator. Offert tas in.
Flyttas under tak.

Objekt

Mur kring gamla och nya kyrkogården

Grindstolpar av sandsten på gamla kyrkogården

Grindstolpar i sydost på nya kyrkogården

Solur

Gravvårdar IN 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 20, 21, 23

Gravvårdar IN 1, 7, 9, 18, 19, A1, D183, E1, E2

Gravvårdar IN 10, 16

Gravvårdar IN 13 och 24

Gravvård IN 15

Gravvård IN 17

Grav E3

Gravvård IN 26 och 27

Föreslagna åtgärder 2016–2021

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

2

2

Prioritet

Vidtagna åtgärder

År

56
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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 Mellby gamla och nya 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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