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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 Kållands-Åsaka kyrkogård. Fältarbetet har genomförts under sommaren
2016. Urval har diskuterats med uppdragsgivaren och hembygdsföreningen och rapporten har sammanställts under hösten samma år. Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Robin Gullbrandsson.
Syfte
Kyrkogårdar utgör en viktig del av landets kulturarv. Deras kulturvärden skyddas av Kulturmiljölagen.
Kulturhistoriskt värdefulla gravar skyddas också av Begravningslagen. Det åligger Svenska kyrkan att förvalta detta kulturarv med hänsyn till dess värden. Därför är det angeläget att kartlägga vari värdena består.
En viktig del av värdena på kyrkogårdar ligger i äldre gravar och deras utsmyckning.
Vård- och underhållsplan respektive bevarandeplan för kulturgravar är ett kunskapsunderlag som är
tänkt att vara vägledande vid prioriteringar, vård, underhåll och förändringar på kyrkogårdarna. Planerna
skall även fungera som beslutsunderlag för länsstyrelse och stift vid handläggning av tillstånds- och bidragsärenden. Under föreslagna åtgärder ﬁnns instruktioner för vad som bör utföras under den närmaste
femårsperioden. En del åtgärder kräver tillstånd från länsstyrelsen och särskilt åtgärdsprogram, till exempel
för stenkonservering. Vård- och underhållsplanen bör uppdateras vart femte år.
Metod och disposition
Rapporten omfattar en historik över kyrkogården, beskrivning samt fotograﬁer av de olika kvarteren och
deras kulturhistoriskt värdefulla gravar. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom har varit Västergötlands museums
arkiv (med kopior av handlingar och ritningar i Antikvarisk-topograﬁska arkivet i Stockholm) och i viss
mån digitaliserat material ur Kållands-Åsaka 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 kalk- och
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
Ängskaraktär på Ornunga gamla kyrkogård, en bild av hur ﬂertalet
västgötska landsbygdskyrkogårdar såg ut ännu vid 1900-talets början. länge, och påminde mest om en äng med små
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Timrade balkar kring kyrkogården i Brandstorp på Hökensås, de enda i sitt slag som är bevarade i Sverige.

gravkullar och enstaka spridda vårdar. I stort sett började förnyelsen under tidigt 1800-tal, men ännu vid
sekelskiftet 1900 hade många västgötska landsortskyrkogårdar kvar den typiskt medeltida ängskaraktären.
Förnyelsen började i städerna, genom att gravsättningar på stadskyrkogårdarna 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
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dog de lokala hantverksmässiga gravvårdstraditionerna
och användningen av lokala material snabbt ut. Det
var dock fortsatt så att stenvårdar var kostsamt. 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 kännetecknar efterEtt koncentrat av 1800-talets romantiska kyrkogårdsideal
krigstiden och fortfarande produceras. Titlar var vansom sidhuvud på ett gravbrev.
ligt förekommande på vårdarna från 1800-talet och
fram till 1900-talets mitt, och då inte bara i de högre skikten. Många titlar är yrkestitlar och vittnar dels
om yrkesstolthet och dels om respektive sockens olika näringsfång för hundra år sedan.
Trädkransen introducerades först på städernas begravningsplatser men nådde under 1800-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.
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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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Gamla och nya kyrkogården i Kållands-Åsaka, från sydväst.

Kållands-Åsaka 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.
Kyrkbyn ligger på en liten åsrygg i socknens nordvästra del och består idag av två gårdar, Frälsegården och
Stommen. I socknen ﬁnns även byn Kvänum. Några större säterier har inte funnits. Vid Lidan ligger Lovene, som tidigare var en by som hörde till Trässbergs socken på andra sidan ån. Sedermera överfördes byn
till Kållands-Åsaka. År 1877 invigdes Lidköping-Håkantorps järnväg med station i Lovene. Det betydde
att byn snabbt expanderade till ett typiskt stationssamhälle med poststation samt omfattande småindustri
och handel. Ett spannmålsmagasin vid stationen köptes 1906 av häradsdomare Gustav Adolf Rosén på
Skattegården i Lovene och kom med tiden att utvecklas till den stora spannmålsﬁrman Roséns. Andra
betydande industrier på orten – nu nedlagda – var Bröderna Gustafssons slakteri AB (grundat 1926 av
Sven Gustafsson) och Lovene Dörrfabriks AB (grundat 1938 av Rosén, disponent Oscar Carlsson och
handlanden Josef Nilsson för tillverkning av de då moderna lamelldörrarna). Vidare fanns snickeriverkstad
och sågverk. Även idag tillverkas dörrar i Lovene, där ﬁnns även ﬁrmor för VVS och ventilation m.m.

Historik
Kyrkogården i Kållands-Åsaka är anlagd och invigd under äldre medeltid, kanske redan på 1000-talet. På
samma grusås som kyrkogården ligger har det påträﬀats ﬂera fynd av gravurnor som visar på ett järnåldersgravfält på platsen. År 1911 skrev folkskollärare F Z Bohlin till riksantikvarie Montelius om vad han
trodde var ett högsatt skepp som kommit fram i grustäkt nordost om kyrkogården.1 Troligen på 1100-talet
uppfördes den nuvarande stenkyrkan. I dess murar påträﬀades 1877 en runsten med en inskription som
omnämner och avbildar en ”dräng”, en krigare, troligen i sold hos danske kungen Knut den store. Om den
1

ATA. Uppgifterna kunde inte styrkas vid fornminnesinventeringen 1983, se FMIS.
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Runsten som avbildar och omnämner en ”dräng”, vilket tolkats
som en krigare i danske kungens
tjänst.

Kyrkogården på karta över enskiftet 1805 svarar tämligen väl mot den gamla kyrkogårdens nuvarande utsträckning. En utökning åt öster skall dock ha gjorts 1932. Lantmäteristyrelsens arkiv.

medeltida kyrkogården vet vi föga. En liljesten förvaras idag på Statens Historiska Museum. I vapenhusgolvet ligger en stavkorshäll.
Kyrkogården omgavs troligen redan på medeltiden av timrade balkar istället för stenmurar. Dessa balkar omtalas i sockenstämmoprotokoll 1683 då man beslutar om ”kyrckiobalkarnas forfordigande, som
alltid slikt är man gör sidst”. Balkarna var delade efter mantal. Delningslista ﬁnns bevarad från 1691, då
balkarna hade en total längd av 305 ½ alnar.2 Hemman som brast i sin underhållsplikt var en ständigt återkommande punkt på sockenstämmorna, detta trots hot om vite. År 1705: ”Blefwo aala kyrkiobalckarna
rundt omkring kyrkian aldeles ogillade. Af dem blefwo nya upsatte av Gunnar i Kampegården, Qwäum,
och skal hela församlingen efter enhälligt besluta taga modell och därefter giöra sina, at de blifva alla lika.”3
År 1764 utfärdades kungligt påbud om att timmerbalkar skulle ersättas av beständiga stenmurar. Detta
skedde i Kållands-Åsaka troligen 1777, från vilket år det ﬁnns en ny delningslista över underhållet. Varje
helt hemman skulle svara för 7 famnar och murens höjd skulle vara 2 alnar på yttersidan.4 Nya grindstolpar och smidesgrindar uppsattes vid ingångarna år 1815.5 För att förbättra luften på kyrkogårdarna
anmodades församlingarna att plantera träd. År 1748 planterades ett ﬂertal lövträd.6 Nuvarande trädkrans
är planterad omkring 1910 att döma av fotograﬁer från denna tid.
Ända fram till 1900-talets början var kyrkogården att betrakta som ängsmark. Från sockenstämmoprotokoll 1779 erfar vi att höslåttern på kyrkogården auktionerades ut, annars var det ofta klockarens förmån
2
3
4
5
6

Fischer 1914.
Kållands-Råda, Mellby, Åsaka, 1970, s. 90ﬀf.
Fischer 1914.
Ibid.
Ibid.
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Fotograﬁ från 1900-talets början föreställande kyrkogården från nordväst. Trädkransen är tämligen ung och saknas i norr. Västergötlands museum.

Kyrkogården från sydväst, fotograferad 1911 av arkitekt Anders Roland. Nyplanterad trädkrans och endast ett fåtal stenvårdar.
ATA.

att få bärga höet.7
Kyrkogårdarna kunde på 1700-talet ge ett ganska ovårdat intryck. Vid allmän sockenstämma i Mellby
1803 beslutades att gamla öppna gravar på kyrkogårdarna (till följd av svin som trängt in på kyrkogården?)

7

Ibid, s. 98.
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Två fotograﬁer tagna 1911 av arkitekt
Anders Roland. Kyrkogården är ännu vid
denna tid närmast en ängsmark. Många av
gravarna markeras enbart av en jordkulle
med vintergröna. ATA.

skulle igenfyllas, liksom att gamla kors och lösa stenar skulle rensas bort.8
På kartan över enskiftet 1805 ser vi en oregelbundet formad kyrkogård.9 Första belagda utvidgningen
av kyrkogården skedde 1932 åt öster och var tämligen ringa. Vid detta tillfälle revs en del av den gamla
kyrkogårdsmuren och en redskapsbod.10 År 1959 anlades en ny kyrkogård och parkeringsplats på andra
sidan vägen i sydväst efter ritningar av arkitekt SAR Stig Hermansson, Lidköping.11 På 1960-talet anlades en terrass framför kyrkans västingång.12 Vid denna tid togs många grusbäddar och stenramar bort
från familjegravarna på gamla kyrkogården.

8
9
10
11
12

Ibid, s. 114f.
Lantmäteriet.
ATA.
Bebyggelseregistret.
Informant.
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Kyrkogården från sydväst med kvarter A i förgrunden. Terrassen framför kyrkan anlades på 1960-talet.

Beskrivning av kyrkogården
Miljö
Kållands-Åsaka kyrka är belägen i Kållands-Åsaka socken ca 10 km sydväst om Lidköping. Landskapet består huvudsakligen av slättland, väster om Lidan. Socknen genomﬂyts
nordöst om kyrkbyn av Kvänumsbäcken. Någon kilometer söder om Kållands-Åsaka kyrkby ﬁnns den mindre tätorten Lovene. Genom Lovene passerar järnvägen Lidköping-Håkantorp.
Kyrkan ligger i norra delen av den lilla kyrkbyn, öster om en mindre landsväg mellan Trässberg i sydöst
och väg 44 i norr. Omedelbart väster om kyrkan gör vägen en kraftig sväng mot sydväst. Byn har ett högt
och markerat läge i jordbrukslandskapet med kyrkan på högsta punkten. I nordväst ligger en ljus mangårdsbyggnad med brutet tak och en röd vinkelbyggd ladugård söder om vägen. Utmed norra kyrkogårdsmuren går en körväg mot Frälsegården, belägen i nordöst. Omedelbart söder om kyrkogårdsmuren ligger
gården Stommen med tillhörande ekonomibyggnader. En annan körväg, utmed sydmuren, leder fram hit.
I sydöst, på motsatt sida av körvägen, är nya kyrkogården belägen. Utmed västra delen av nya kyrkogårdens västmur är en parkeringsplats. Nya kyrkogården gränsar i väster till en före detta skola.
Översiktlig beskrivning
Kållands-Åsaka kyrka ligger öst-västligt placerad i västra delen av kyrkogården. Kyrkogårdens sydöstra del tillfogades 1932. Kyrkogården är bred i väster och smalnar av betydligt mot öster. Kyrkogården omges på alla sidor av en låg stenmur, av en trädrad samt bitvis också av en låg häck. Huvudingången i södra delen av västra kyrkogårdsmuren vetter mot en
körväg med parkeringsplats. Från grinden leder en grusgång mot kyrkans sydport och runt byggnaden.
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Västra ingången med dekorativa smidesgrindar, troligen från 1920-talet.

Utmed västgaveln och runt nordvästra hörnet är grusgången placerad på en uppbyggd terrass. Utmed terrassen är mot väster en låg, murad kalkstensmur. En annan ingång, i östra delen av södra kyrkogårdsmuren, vetter mot gården i nordväst. En grusgång leder från grinden mot kyrkan.
De fåtaliga gravarna är huvudsakligen placerade väster, söder och öster om kyrkan. Här ﬁnns även ett
stenkar med vattentapp. Nordöst om kyrkan står en runsten. Runt stenen är ett textband med runinskriptionen ”Tord och Torun reste denne sten efter Äre, en mycket god dräng”. Norr om kyrkans kor står en
klockstapel. En ny kyrkogård, sydväst om den gamla, anlades 1959.
Inhägnader
Gamla kyrkogården omges av en knappt meterhög kallmurad stödmur. I norr är den bitvis fullmur. Muren består av fältsten och en del kilad sten. Enstaka delar av äldre gravstenar och kvaderhuggen sandsten
från medeltidskyrkan förekommer. Enligt uppgift omlades muren på 1920-talet av en man boende på
Lugnan i socknen.13 Innanför muren växer i väster och söder en hagtornshäck. En homogen trädkrans av
lind torde vara planterad kring 1900.
Nya kyrkogården omges i norr och öster av en knappt meterhög kallmur av sprängsten – röd och grå
gnejs – från Höra. Invändigt är muren fylld med stenkross. I väster avgränsas kyrkogården av en avenbokshäck och i söder av en jordvall med prydnadstallar och rhododendron.
Ingångar
Gamla kyrkogården har två ingångar, en i sydväst och en i sydost. Utformningen av båda ingångarna är
sannolikt samtida med stenmurens omläggning på 1920-talet eller utvidgningen 1932. Båda ingångarna
omges av fyrkantiga huggna stolpar av sandsten. Den sydvästra ingången har smidda pargrindar av plattoch fyrkantsjärn, den sydöstra av platt- och rundjärn. Båda paren är svartmålade. Sydöstra ingången har
i stödmuren en trappa av hyvlad kalksten och gjutna sidor av cement.
Nya kyrkogården har två ingångar, en större, centralt placerad i norr och en mindre i nordväst mot
parkeringen. Huvudingången omges av två kraftiga stolpar av huggen och hamrad granit. Mellan dessa
sitter smidda pargrindar av kraftiga platt- och bandjärn i dekorativ form. Ingången i nordväst är till13

Enligt medlem i kyrkogårdsutskottet.
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kommen senare och har enkla huggna
granitstolpar och en smidd enkelgrind
(eventuellt återanvänd) med sentida
trycke. Alla grindarna är målade med
svart oljefärg.
Gångsystem
Gamla kyrkogården. En bred gång
med beläggning av natursingel löper
från respektive grind fram till kyrkan och omsluter denna. Vid kyrkans
västra ingång är en kraftig halvrund
terrassering som avgränsas av en meterhög murad stödmur av råhuggen Dekorativa smidesgrindar till nya kyrkogården från 1959.
röd kalksten från 1960-talet. Ovanpå
muren sitter ett smidesstaket av platt- och fyrkantsjärn, svartmålat. Vid ingångarna och längs gången ﬁnns
fem lyktstolpar av svartmålat stål med gula råglas i lyktorna.
Nya kyrkogården har en central gång från huvudingången mot söder, vilken delar kyrkogården i två
delar. En mindre gång ansluter i rät vinkel från den mindre ingången. Ytan är belagd med natursingel.
Huvudgången kantas av en björkallé och fyra lyktstolpar av svartmålat stål med gula råglaslyktor. I det
nordöstra hörnet är en yta belagd med kvadratiska plattor av hyvlad kalksten.
Byggnader och andra anläggningar
Den öppna klockstapeln från 1773 är av låg klockbockstyp karaktäristisk för Kålland. Den utgörs av tre
hjärtstolpar med tre stödben åt väster respektive öster samt ett åt norr respektive söder. Stödben och stolpar bär relativt nya, rödfärgade panelbrädor. Klockstapeln täcks av ett spånklätt sadeltak, valmat mot norr
och söder. Som syllstenar har några kvaderhuggna sandstenar från medeltidskyrkan använts, åtminstone
en tycks vara en del av en fönsteromfattning. I väster ﬁnns ett sexkantigt brunnskar av råhuggna röda
kalkstenshällar, troligen från 1960-talet.
Gravtyper
Gravvårdsbeståndet på kyrkogården spänner från medeltid till idag. I kyrkan förvaras en tidigmedeltida
stavkorshäll och på Statens Historiska Museum ﬁnns en dubbel liljesten, båda är tillverkade av sandsten,
troligen från Kinnekulle. De äldsta vårdarna på kyrkogården är tre kalkstenskors av en typ som var vanligt
förekommande på Kålland och kring Kinnekulle, där de sannolikt producerades under närmast industriella former på 1600- och 1700-talen. Även en sprucken vård 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 hällar. Den största av dem – över ”rikets förste agronom” från 1854 är sannolikt
handhuggen, medan de övriga är senare och har framställts maskinellt, men fortsatt sannolikt på Kinnekulle. Från sekelskiftet 1900 och framåt ﬁnns olika typer av ”katalogstenar”. De äldre är ofta påkostade
med former av obelisker eller bautastenar, ett gott exempel är den Otterströmska graven. Gravvårdarna
var fortsatt en statussymbol. Dessa högresta stenar bidrar mycket till upplevelsen av kyrkogården. Under
mellankrigstiden blir formerna lägre och bredare. Stenmaterialet är inte längre lokalt utan utgörs av granit
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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 steninramade
grusgravar. Det stora ﬂertalet av gravvårdarna på kyrkogården är från 1940-talet och framåt och har den
tidens vanliga form, låg och bred, ett uttryck för ett
mer jämlikt samhälle där graven inte längre har med
status att göra. Samtidigt saknar dessa vårdar som regel den typ av information som olika former av titlar
och yrkesbeteckningar gav på de äldre vårdarna. Från
de senaste decennierna ﬁnns på nya kyrkogården gravvårdar med friare former, bland annat naturstenar på
urngravar.
Beskrivning av gravkvarteren
Kvarter A
Kvarteret utbreder sig väster och norr om kyrkan och
utgörs idag av en sammanhängande gräsmatta. Gravarna beﬁnner sig främst i den västra delen och ligger i
glesa nord-sydliga rader med vårdarna i huvudsak vända åt öster. Norr om kyrkan ﬁnns enbart enstaka graObelisk i polerad granit (1908) på Otterströmska graven.
var. Gravvårdsbeståndet är blandat, men domineras av
typiska låga vårdar från mellan- och efterkrigstiden. Äldsta vårdarna utgörs av två kalkstenskors från 1600eller 1700-talet som står på ny plats vid muren i väster. Ett par gravar har kvar grusbädd och stenram,
tidigare fanns ﬂera. Längst i nordost står klockstapeln och en runsten av gnejs (RAÄ Kållands-Åsaka 2:1).
Kvarter B
Kvarter B utgör kyrkogårdens östra del och skall ha
utökats något 1932. Ytan består av sammanhängande
gräsmatta med gravrader i sydväst-nordost och vårdar
vända åt nordväst respektive sydost, troligen har de
tidigare haft grusgångar mellan sig. Vårdbeståndet domineras av låga vårdar av typisk efterkrigstida modell.
Ett par familjegravar är mer påkostade och har grusbädd samt stenram.
Kvarter B från sydost.

Kvarter C
Kvarter C utgör kyrkogårdens södra del och är tämligen långsträckt med korta nord-sydliga gravrader där
vårdarna står vända mot väster i väster och öster i öster. Gravvårdsbeståndet är sammansatt och präglas
av påkostade familjegravar från förra sekelskiftet. Detta har varit den mest statusfyllda delen av kyrkogården att gravläggas på. Särskilt karaktärsskapande är den Rosénska familjegraven strax innanför kyrkogårdens huvudingång med stor och konstnärligt gestaltad vård. Ursprungligen torde ﬂertalet gravar ha
haft grusbädd och stenram, men dessa har med ett undantag bortrationaliserats. Särskilt intresse tilldrar
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Kvarter C med den Rosénska familjegraven i förgrunden.

sig den handhuggna kalkstenshällen över ”rikets förste agronom”
Anders Jonsson med fru. Flera titlar speglar socknens sociala och
yrkesmässiga sammansättning under 1900-talets första hälft. Två
lindar står som solitärträd i kvarterets östra del och ger en viss
parkmässighet.
Nya kyrkogården
Nya kyrkogården är anlagd 1959. Den består av tre olika gravkvarter. I nordost är en rektangulär urnlund omgiven av ligusterhäckar. Här ﬁnns små resta vårdar och liggare, i huvudsak av
granit, från 1970 och framåt. Söder härom är ett kistgravkvarter
med en rad av gravar längs östra muren och korta rader i vinkel ”Rikets förste agronom” Anders Jonsson.
mot grusgången, omgärdade av häckar med ölandstok. Gravvårdarna är av efterkrigstidens vanliga låga modell i granit och gnejs, från 1962 och framåt. I västra kvarteret
ﬁnns enbart ett fåtal gravar i den norra delen med rygghäckar av måbär.

Sammanfattande karaktärisering av kyrkogården
Kållands-Åsaka kyrkogård har medeltida ursprung och det väl synliga krönläget i landskapet har redan i
förhistorisk tid nyttjats för gravsättningar. En runsten på kyrkogården har tidigare varit inmurad i kyrkan.
Kyrkogården utgörs av en gammal del med medeltidskyrkan och en separat ny del söder om bygatan.
Den gamla kyrkogården utgör en väl sammanhållen helhet och får sin något oregelbundna form av den
kulle som kyrkan står på. Att döma av formen och äldre kartmaterial så har gamla kyrkogården i hög grad
behållit sin medeltida utsträckning. Den har dock genomgått de vanliga förändringarna under 1700- och
1800-talen med timmerbalkars ersättande genom stenmurar och plantering av trädkrans. Kyrkogårdsmur
och trädkrans samt ingångar härrör i nuvarande skick från 1900-talets början. Kyrkogården har under
1900-talet genomgått förändringen från vildvuxen ängsmark till parkmässig gräsmatta. Gravarna beﬁnner
sig i huvudsak väster, söder och öster om kyrkan. Nordsidan har begränsad yta för gravar och var under
lång tid föga eftertraktad för detta. Gravvårdsbeståndet domineras av efterkrigstidens vanliga låga vårdtyp.
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Östra gravkvarteret på nya kyrkogården från 1959 med låga vårdar längs rygghäckar.

Dock ﬁnns ett påtagligt historiskt djup där de äldsta vårdarna utgörs av några kalkstenskors från 1600- och
1700-talen, tillverkade på Kinnekulle och typiska för bygden. Kvarter C i söder har varit mest eftertraktat
för gravsättningar och här återﬁnns också de mest påkostade familjegravarna från sent 1800-tal och tidigt
1900-tal. Särskilt karaktärsskapande är de Rosénska och Otterströmska gravarna, varav den förras vård
har ett mycket konstnärligt utförande. 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. Singel ﬁnns dock kvar som karaktärsskapande markbeläggning på de två stora
gångarna fram till kyrkan. Särskilt person- och samhällshistoriskt intressant är den stora kalkstenshällen
över ”rikets förste agronom” Anders Jonsson med fru från 1854. Ett antal vårdar från 1900-talets första
hälft och mitt bär titlar som berättar om socknens näringar och framför allt om stationssamhället Lovene
och dess industrier. Ett framträdande inslag på gamla kyrkogården är den terrass med kalkstensmur som
anlades på 1960-talet framför kyrkans västra entré.
Nya kyrkogården från 1959 har en rektangulär form och plan terräng. Den omgärdas av kallmur och
häckar och delas av en central grusgång med björkallé i två delar, varav den västra endast delvis tagits i
bruk. Entrépartiet har en konstnärligt utformad smidesgrind. I nordost är en lummig urnlund omgiven av
häckar. Häckar deﬁnierar också de övriga gravraderna i form av tidstypiska rygghäckar. Vårdarna är som
regel av efterkrigstidens vanliga låga typ, stående i sammanhängande gräsmatta. Titlar förekommer inte.
Att tänka på i förvaltningen av kyrkogården:
• Stenmurar, smidesgrindar, gångar med natursingel 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.
• Ytan norr om kyrkan skulle delvis kunna återskapas som ängsmark.
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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.

IN 2

IN 1

IN 3
IN 4
IN 5
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Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravar
Gravnr.

Beskrivning/år

IN 1

Hjulkors av kalksten
16-1700-tal

Inskription
IHS
ASS GED SAS
[?]GD

Antikvarisk
bedömning/åtgärdsbehov
Klass 1
Handhuggen vård typisk
för bygden.
Ej på ursprunglig plats.
Behov av rengöring och
ifyllnad av inskription.

IN 2

Kors av kalksten
1675

IHS
SAD MGD
[?]GD IOD KOD
ANO
1675

Klass 1
Handhuggen vård typisk
för bygden.
Ej på ursprunglig plats.
Behov av rengöring och
ifyllnad av inskription.

IN 3

Kors av kalksten
1677

IHS
OSS SO[?]
MOS SOS
ANNO 1677

Klass 1
Handhuggen vård typisk
för bygden.
Ej på ursprunglig plats.
Behov av rengöring och
ifyllnad av inskription.

Fotografi

27
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IN 4
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Vård av sandsten
16-1700-tal
Krön med tre
änglahuvuden i relief.

IHS
OIS IAD
JOI
[?] IOD
MOD SOS
IOD IOS
Jagh w[et] at...
[abruten]

IN 5

Kors av kalksten
1696

... 1696
KAS MID

Klass 1
Handhuggen vård med
konstnärligt utförande.
Sprucken i två delar. Ligger
vid kyrkogårdsmuren.
Sammanfogas, ifylles och
reses.

Klass 1
Handhuggen vårdtypisk
för bygden.
Basen avslagen. Står lutad
mot kyrkogårdsmuren.

A2

Kalkstenshäll
Sent 1800-tal

HÄR HVILAR
FRU CHRISTINA HOFFMAN
F. LID... 1818
[DÖD] I LOFVENED 1885

Klass 1
Vård av lokalt material
med hög ålder.
Mossa, flagar partiellt,
svårläst. Rengöres och
inskription ifylles.

A2a

Kalkstenshäll
1934

Handl.
MARIA LARSSON
*1854 +1934

Klass 1
Vård av lokalt material.
Titel.
”Maria i boa” bedrev
lanthandel i Lovene kring
sekelskiftet 1900.
Inskription behöver ifyllas.
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A5

Låg vård av polerad
grå granit
Haft stenram
1930

MJÖLNAREN
ERIK PETTERSSONs
FAMILJEGRAV

A6

Grusbädd med
stenram av grå granit
Tidigt 1900-tal

C. A. ANDERSSONs
FAMILJEGRAV

A9

Låg vård av grå granit
1971

FABRIKÖREN
GUNNAR SVENSSON
*1886 +1932
HANS MAKA AGDA
*1886 +1971
DOTTERN INGEGERD *1926 +2015

A19

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

FRANS OCH IDA
FERNSTRÖMs
VILORUM

Klass 1
Tidstypisk vård med titel.
Pettersson ägde Lovene
kvarn.

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

Klass 1
Titel.
Gunnar Svensson
grundade Lovene
Snickeriverkstad 1914.

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

A22

Kalkstenshäll
1900

Hustrun
ANNA MARIA
JOHANSSON
*1861 +1900

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

A27

Liten rest sten av
polerad svart granit
1923

Hustrun
Anna Hellberg
*1842 +1923
Johan Hellberg
*1846 +1931

Klass 1
Tidstypisk vård

29

30

A30
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Liggare av kalksten
1885

JOHANNES JUNGGREN
*1838
+1885

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Text behöver ifyllas.

A31

Grusbädd med ram av
grå granit
1923

AUG. JOHANSSON
*1855 +1923
Hans maka ANNA
*1855 +1927

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

JOHANNES JOHANSSON
*1896 +1960
Hans maka INGEBORG
*1898 +1981
A35

Granithäll
1938

B15-16

Hjulkors av grå granit.
Grusbädd med
stenram.
1928

MARIA *1875 +1958
CARL *1865 +1928

Kalkstenshäll
1921

SANFRID BÄCKDAHL
*1871 +1921

B27

+
MARIA CARLSSON
*1865 +1938
Sv. Ps. 66

Carl Persson

Klass 1
Ovanlig vård

Klass 1
Karaktärsskapande
vård. En av få bevarade
grusgravar. Persson drev
lanthandel i Lovene.

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Bäckdahl omkom i olycka
med en elektrisk ledning.
Text behöver ifyllas.
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B44

Kalkstenshäll
1918

B47-48

Låg vård av rödgrå
granit. Grusbädd med
stenram.
1941

L. J. APELL
*29/10 1863
+28/12 1918

A. J. KARLSSON
*1858 +1911

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.

Klass 2
En av få bevarade
grusgravar.

HANS MAKA AMANDA
*1872 +1941
KAMPEGÅRDEN

B86-87

Låg vård av polerad
rödgrå granit
1959

ÅKERIÄGAREN
Erik Götblad
*1894 +1959
Anna Götblad
*1896 +1976

B98

Låg vård av polerad
svart granit
1930-tal

ALBERT JOHANSSONs
FAMILJEGRAV

B108

Låg vård av kalksten
1945

ERIK ROOS
*1888 +1960
HANS MAKA ELLEN
*1877 +1945

Klass 1
Titel
Götblad körde först
spannmål åt Rosén och
startade sedan eget åkeri
i Lovene.
Klass 2
Tidstypisk vård

Klass 2
Vård av lokalt material

31

32

C1
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Kalkstenshäll
1899

EMMA W LEVERIN
F. WENNERMARK
*1830 +1899

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder.
Rengöres från lavar och
ifylles.

C5-9

Reslig vård av grå
granit med skulpterad
relief. Plattsättning
framför och tre
liggare. Tidigare haft
grusbädd.
1912

VAR TROGEN INTILL DÖDEN SÅ SKALL JAG
GIVA DIG LIVETS KRONA.
UPP. 2:10
HÄRADSDOMAREN
G. AD. ROSÉN
*31/7 1874 +8/10 1945
HANS MAKA
ALMA KONSTANTIA
*30/11 1875 +21/1 1967
CURT ROSÉN
*3/4 1910
+17/6 1912

Klass 1
Konstnärlig och
karaktärsskapande vård
med titel. Bemärkt person.
Gunnar Adolf Rosén
tog 1906 över ett
spannmålsmagasin i
Lovene, vilket sedermera
blev spannmålsbolaget
Roséns. Han startade
också Lovene Dörrfabriks
AB 1938. Rosén betydde
mycket för framväxten av
Lovene samhälle.

FOLKE ROSÉN
*29/8 1899
+18/4 1938
GUN ROSÉN
f. MALMGREN
*31/7 1920
+8/5 1950
DAN ROSÉN
*18/7 1917
+29/4 2010
C12-14

Vård av polerad svart
granit
1914

HUSTRUN
AMANDA KAROLINA
ANDERSSON
*10/1 1874 +13/12 1914
DOTTERN ELSA
*20/2 1906 +19/5 1935

Klass 1
Tidstypisk vård
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C22-23

C24

Låg vård av kalksten
med sköld
1907

Reslig vård av polerad
svart granit
1918

HÄR VILA
J. H. LIDHOLM
*10/3 1843 +25/3 1923
OCH HANS MAKA
LOVISA LIDHOLM
*18/4 1841
+24/8 1907
GERDA PERSSON
*1882 +1971

Klass 1
Ovanlig vård av lokalt
material och hög ålder.

Karl Johansson
*1864 +1953
H.h. Selma
*1867 +1919
Elsa
*1900 +1918
Sixten
*1902 +1918
Emma
*1905 +1918

Klass 1
Karaktärsskapande och
tidstypisk vård.

Text ifylles.

Alla barnen dog under
spanska sjukan 1918.

Johannes Andersson
*1832 +1896
H.h. Katarina
*1829 +1907

C38-39

Kalkstensliggare
1907

ANDERS JOHANSSON
*1819 +1908
HANS MAKA GRETA
*1822 +1907

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

HÄSTHAGEN

C46-47

Liggare av polerad
svart granit med
gjuten omfattning
med kvarts
1912

JOHANNA JOHANSSON
*1846 +1910
DOTTERN IDA
*1887 +1912
TOMTEN

Klass 1
Ovanlig vård av hög ålder.

33
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C52-53
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Låg vård av svart
granit. Grusbädd med
stenram.
1960

IVAR JOHANSSON
*1895 +1927
HANS MAKA DAVIDA
*1888 +1960

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

C66-68

Låg vård av polerad
grå granit. Haft
stenram.
1919

FOLKSKOLLÄRAREN
C. J. LUNDSTRÖMS
FAMILJEGRAV

C73-74

Bautasten av polerad
svart granit
1915

LANTBRUKAREN
SVANTE NILSON
*6/2 1841 +15/11 1915
H. H. MARIA
*6/1 1846 +28/3 1931

C80-83

Två gavlar av rödgrå
polerad granit
som hört samman
med grusbädd och
stenram.
1928

HEMMANSÄGAREN
ANDERS GUSTAF LARSSON
*1831 +1911
HANS MAKA CRISTINA
*1834 +1920

Klass 1
Titel. Lundström drev även
en väderkvarn i Åsaka.

Klass 1
Karaktärsskapande och
tidstypisk vård.

Klass 1
Påkostad vård

BACKA
HEMMANSÄGAREN
CARL ANDERSSON
*1853 +1928
HANS MAKA SOFIA
*1858 +1942
DOTTERN EDLA
*1880 +1905
C86-87

Gavel till borttagen
stenram. Rödgrå
polerad granit.
Marmorduva och SJemblem.
1947

BANVAKTEN
GUSTAF JOHANSSON *1881 +1947
HANS MAKA IDA *1882 +1960
SONEN KARL *1906 +1967

Klass 1
Järnvägsanknuten titel.
Tidstypisk vård.

Byggnadsvårdsrapport 2016:25

C91-92

Kalkstenshäll
1854

HÄR HVILA
RIKETS FÖRSTE AGRONOM
EKONOMIE DIREKTÖREN
ANDERS JONSSON
FÖDD DEN [16 JANUARI] 1795
DÖD DEN [oläsligt] APRIL 1854
Sv. Ps. 344
HANS MAKA
MARIA COLANDER
FÖDD
DEN 8 DECEMBER 1804
DÖD
DEN [9 JUNI] 1869
Sv. Ps. 469

Klass 1
Vård av lokalt material och
hög ålder. Titel. Bemärkt
person.
Anders Jonsson utbildade
sig till agronom i Skottland
och betydde mycket för
dikningens genombrott
i Sverige, varigenom
odlingsarealerna kunder
utökas. Han var drivande
i Skaraborgs läns
hushållninsgsällskap och
undervisade på Nonnens
lantbruksskola på
Degeberg. Bodde med sin
familj på Höglunda.
Rengöres och texten
ifylles. Skyddas vintertid
genom övertäckning.

C98-101

Obelisk av polerad grå
granit och låg vård i
samma material.
1908

GODSEGAREN
F. N. OTTERSTRÖM
*1828 +1908
HANS MAKA CAROLINA
FÖDD v. MENTZER
*1834 +1920
OLGA ANNA MATHILDA
OTTERSTRÖM
*1857 +1857
MARIA CHARLOTTA
v. MENTZER
FÖDD SILFVERHJELM
*1798 +1866

Klass 1
Karaktärsskapande vård
med titel.
Otterström ägde Lovene
gård.

EMIL OTTERSTRÖM
*1859 +1918
h. h. EMELIE
f. FLORÉN
*1878 +1961
C103

Låg vård av grå granit
1957

C104-105

Låg vård av polerad
gråbrun granit
1960

FOLKSKOLLÄRAREN
GÖSTA KARLSSON
*1915 +1957
BOSTORP

Klass 1
Titel

Handlanden
Carl Gustafsson
*1918 +1960
Makan Gunvor
*1921 +2007
Gräfsnäs

Klass 2
Titel

35
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C106

Granithäll
1918

C113-114

Låg vård av gråbrun
granit
1965

ERIK LUND
LOVENE
*1896 +1918

SLAKTERIMÄSTAREN
SVEN GUSTAFSSON
*1886 +1975
HANS MAKA
JENNY GUSTAFSSON
*1893 +1965
SANDHEM

Klass 1
Ovanlig vård av hög ålder.

Klass 1
Titel
Drev Lovene slakteri från
1926.

Fotografi
På tre ställen i väster och strax öster om
ingång i sydväst finns tendenser till att
stenar kalvar ut.

Smärre färgsläpp och rostangrepp på
grindar. Påväxt av lavar.

Smärre färgsläpp och rostangrepp på
grindar. Gjutna sidor till trappan är
sönderspruckna.

Stenarna är fogade med cementbruk som
på flera ställen har släppt. Smidesräckets
målning är i god kondition, men det finns
viss påväxt av lavar.

Ingång i sydväst.
Grindstolpar av
sandsten. Smidda
pargrindar målade
med svart oljefärg.
1920-tal.

Ingång i sydost.
Grindstolpar av
sandsten. Smidda
pargrindar målade
med svart oljefärg.
1920- eller 30-tal.
Trappa av hyvlad
kalksten. Gjutna sidor.
Modernt svartmålat
stålrörsräcke.
Stödmur till
terrassering.
Råhuggen kalksten
på sockel av betong.
Smidesräcke målat
med svart oljefärg.
1960-tal.

Skadebeskrivning

Stödmur av fältsten
och kilad sten kring
gamla kyrkogården.
Omlagd på 1920-talet.

Objekt

Inhägnader, grindpartier och andra anläggningar

2

2

2

2

Prioritet

Skadade fogar huggs upp och ersätts med nya fogar av
höghydrauliskt gråpigmenterat kalkbruk. Smidesräcke målas
i samband med målning av grindar.

Grindar rengöres med stålborste, frilagt järn
rostskyddsbehandlas och grindarna målas därefter med
svart linoljefärg.

Grindar rengöres med stålborste, frilagt järn
rostskyddsbehandlas och grindarna målas därefter med
svart linoljefärg.

Partiell nedplockning och omläggning av skadade partier.

Föreslagna åtgärder
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Fogad med cement som bitvis släpper. Ena
sidohällen är sprucken.

God kondition, viss sättning öster om
ingång i norr.

Smidesgrindarna har bitvis, särskilt i
dekorens sammanfogningar, kraftiga
rostangrepp. Omfattande färgflagning. Ena
grindhalvan har också en deformation på
ramen.

Smidesgrindens målning är i god
kondition.

Brunsskar av cement
med sidor och
täckhäll av råhuggen
kalksten. 1960-tal.

Kallmur av
sprängsten, fylld med
stenkross. 1959.

Ingång i norr till nya
kyrkogården. Huggna
granitstolpar. Smidda
pargrindar, målade
med svart oljefärg.
1959.

Ingång i väster.
Huggna granitstolpar.
Smidd enkelgrind.
Modern. Grinden kan
vara återanvänd.

3

2

3

2

Rengöres med försiktig blästring. Deformation riktas.
Rostskyddsbehandlas och färdigstrykes med svart linoljefärg.

Åtgärdas i samband med terrassmur. Fogas om med
höghydrauliskt kalkbruk. Sprucken häll lagas med bruk eller
byts ut.

38
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Åtgärd
Partiell omläggning av skadade delar. Kan göras
av pastoratets egen personal.

Rengöring med stålborste,
rostskyddsbehandling och målning med svart
linoljefärg. Kan göras av pastoratets egen
personal.
Blästras försiktigt, riktas, rostskyddsbehandlas
och målas med svart linoljefärg. Offert tas in
från smidesverkstad.
Partiell omfogning. Offert tas in från murare.

Rengöres vasamt och ifylles med svart
linoljefärg av pastoratets egen personal eller
stenkonservator. Offett tas in.
Sammanfogas, reses och texten ifylles av
stenkonservator.
Rengöres och texten ifylles med svart
linoljefärg. Kan göras av pastoratets egen
personal eller stenkonservator. Vården ges en
skyddstäckning vintertid.
Rengöres och texten ifylles med svart
linoljefärg. Kan utföras av pastoratets egen
personal.

Objekt

Mur kring gamla kyrkogården

Smidesgrindar och staket på gamla kyrkogården.

Smidesgrindar till nya kyrkogårdens norra
entré.

Terrassmur och brunnskar

Gravvårdar IN 1-3

Gravvård IN 4

Gravvård C91-92

Gravvårdar A2, A2a, A22, A30, A35, B26, C1,
C22-23, C38-39

Föreslagna åtgärder 2016—2021
Prioritet

2

1

1

1

2

1

2

2

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.
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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.
Kållands-Åsaka kyrkogård. Åsaka 16:1, Kållands-Åsaka socken, Lidköpings kommun,
Västergötland. Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård- och underhållsplan.
Byggnadshistorisk rapport.

Under 2016 har kulturhistoriska värden på Kållands-Åsaka 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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