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inLEdning

Denna rapport är resultatet av att Västergöt-
lands museum haft i uppdrag av Amnehärad-
Lyrestads pastorat att ta fram ett förslag till 
bevarandeplan för kyrkogårdarna inom pas-
toratet. Kyrkogårdarna är knutna till Amne-
härad, Berga, Enåsa, Färed, Hassle, Lyrestad, 
Sjötorp och Södra Råda kyrkor. Fältarbetet har 
genomförts under maj-juni 2010. 

Kyrkogårdar är anläggningar som utgör 
värdefulla kulturmiljöer. Ofta har de använts 
under många århundraden, i Västergötland 
i kanske 1000 år. Användning och framväxt 
under så lång tid ger kyrkogården en lång his-
torisk kontinuitet och mycket stark förankring 
i bygden. Det är av största vikt att kyrkogår-
darna hanteras varsamt och med stor hänsyn 
till de kulturhistoriska värdena. Samarbetet 
mellan församlingen och kulturmiljövårdens 
företrädare är en viktig förutsättning för 
detta. 

Kyrkogården är en kulturmiljö som stän-
digt genomgår förändringar, även om föränd-
ringstrycket ofta varierar mycket, mellan t.ex. 
stad och landsbygd. Frågorna är många kring 
kyrkogårdens problematik, exempelvis kring 
förfarandet när gravrätten för de lite äldre vår-
darna återgår till upplåtaren. 

Detta förslag till bevarandeplan är ett kun-
skapsunderlag som är tänkt att vara vägledande 
vid prioriteringar, vård, underhåll och föränd-
ringsarbeten. Den är avsedd att fungera som 
underlag för församlingens fortsatta vård och 
skötsel av kyrkogården, inklusive i dialogen 
med gravrättsinnehavare. Planen skall även 
fungera som ett beslutsunderlag för länsstyrel-
sen vid handläggning av tillståndsärenden och 
för länsmuseet vad gäller rådgivning.

En fristående bilaga, Kyrkogården och kulturar-
vet, tillhandahåller bl a en historik över kyrko-
gårdar med tonvikt åt Västergötland. 

Förslaget till bevarandeplan är framtaget av 
antikvarie Andreas Hansen som även utfört 
fältarbetet. Sockenbeskrivningarna är förfat-
tade av antikvarie Erik Holmström.  

Erik Holmström samt antikvarie Lisa 
Molander och antikvarie  Elisabet Orebäck 
Krantz har även medverkat i framtagande av 
metod och vid principdiskussioner. Rapporten 
är sammanställd av Andreas Hansen. 

Samtliga fotografier är, där ingen annan 
anges, tagna av författaren. Allmänt kartma-
terial har tillhandahållits av Lantmäteriverket, 
medgivande 97.0082. 
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Arbetets	genomförande

Det framtagna underlaget avser en kulturhisto-
risk analys och karakterisering av kyrkogårdarna 
med ett åtföljande bevarandeförslag. 

Till grund för arbetet ligger en kulturhisto-
risk beskrivning som omfattat följande delar:

- Fältarbete med en översiktlig genomgång av 
kyrkogården. 

- Sökning i arkiv och lokalhistorisk litteratur 
- Samtal med kyrkogårdsförvaltningens per-

sonal och kyrkogårdsbesökare (i begränsad 
omfattning)

I arbetets inledande fas har eftersträvats att 
få en översiktlig introduktion i bygdens kulturhistoria 
med landskapets och 
bebyggelsemönstrets 
huvuddrag samt de 
viktigare näringar som 
präglat liv och skeen-
den i bygden. Detta 
som en allmän bak-
grund till kulturhis-
toriska prioriteringar 
och ställningstagan-
den vad gäller kyrko-
gården.

Fältarbetet har 
omfattat en beskrivning 
i text och bild. Beskrivningen har först inletts 
med kyrkogårdens relation till omgivningen. I 
övrigt har arbetet inriktats på kyrkogården som 
anläggning i syfte att få fram karaktärsdragen 
vad gäller dess form, avgränsning, ingångar, 
byggnader, kvarter och gångsystem samt större 
träd- och häckanläggningar. Om byggnaderna 
har endast kortfattade noteringar gjorts, efter-
som intresset inriktats på kyrkogården som 
helhet. Gravanläggningarna har översiktligt 
besiktigats. De gravvårdsobjekt eller samlade 
större områden med gravvårdar som bedömts 
vara av mer framträdande kulturhistoriskt värde 
har noterats och fotograferats. Besiktningen 
har således varit selektiv. Fotograferingen av 

kyrkogården har omfattat både översiktsbilder 
och detaljbilder, som ett komplement till text-
underlaget.

Arkivsökning är ett tid- och resurskrävande 
arbetsmoment, som delvis därför har begrän-
sats. Främst har sökningar gjorts i Västergöt-
lands museums arkiv. Kyrkogårdsförvaltningen 
har tillhandahållit gravkartor och arkivmaterial 
från det egna arkivet. Samtal med kyrkogårdsför-
valtningens personal och kyrkogårdsbesökare 
har p.g.a. tidsbrist förekommit mer sporadiskt. 
Där detta förekommit har det ofta tillfört vär-
defulla uppgifter om kyrkogårdens historia 

under 1900-talet.

Avgränsningar
Arbetet har ytterligare 
några viktiga begräns-
ningar: 
- Det omfattar inte 
någon personhistorisk 
inventering av gravvår-
dar. Personhistoria är 
dock en mycket viktig 

del i kyrkogårdens betydelse som kulturarv. 
Framför allt är detta betydelsefullt för de 
lokala historiska sammanhangen. Därför 
rekommenderar museet att kyrkogårdsför-
valtningen låter utföra en personhistorisk 
inventering. 

- Arbetet omfattar inte det gröna kulturarvet 
mer än att alléer, trädkrans, framträdande 
gravträd m.m. översiktligt observerats och 
noterats. Det gröna kulturarvet är dock av 
största betydelse för bevarandet av kyr-
kogårdens karaktär och innehåll. Därför 
rekommenderar museet att kyrkogårdsför-
valtningen låter ta fram en vårdplan för det 
gröna kulturarvet och att denna plan även 
omfattar inventeringar av viktigare växtma-
terial m.m.

INNEHÅLL OCH GENOMFÖRANDE

Vid urvalet av gravvårdar på kartan på s 22 
har en tvågradig bedömning använts: 

-Som I markeras gravvårdar/ gravan-
ordningar som bedömts ha mycket stort 
kulturhistoriskt värde. De skall värnas och 
bevaras för framtiden. 

-Som II markeras gravvårdar/ gravanord-
ningar som bedömts ha stort kulturhisto-
riskt värde. De bör värnas och bevaras för 
framtiden. 
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Kyrkogårdar som anlades före 1939 omfattas 
av 4 kap. Lagen om kulturminnen (se bilaga). 
För bevarandeplanen utgör kulturminneslagens 
avgränsning i stora drag en främre tidsgräns. I 
vissa fall har dock urvalet av gravvårdar gått 
betydligt längre fram i tiden, eftersom ålder i 
sig inte har någon avgörande betydelse för gra-
den av kulturhistoriskt värde. Det går t.ex. inte 
att bortse från stora 
kvalitativa kulturhis-
toriska värden från 
19�0- och �0-talen.  

Rapporten består i 
sin första del av inled-
ning med bakgrund 
och genomförande 
samt presentation av 
innehåll. 

Sedan följer själva 
redovisningen av 
kyrkogårdsinventeringen 
vilket inleder den 
egentliga bevarande-
plansdelen. Till att 
börja med ges en kort 
historisk bakgrund över 
bygd och kyrkogård. 
Därefter följer beskriv-
ningen över kyrkogården som även inrymmer en 
kulturhistorisk översikt, analys och karakterisering. 

Här presenteras även objekt som i nuläget 
bedömts stå för de viktigaste kulturhistoriska 
värdena. Objekten utgörs främst av enstaka grav-
vårdar och gravanordningar. De kan också utgöra 
sammanhängande, större eller mindre områden med 
gravvårdar och gravanordningar. 

Bevarandeförslaget består av en plankarta som 
redovisar de aktuella objekten enligt ovanstå-
ende tvågradiga bedömning. Vidare finns en 
sammanfattande kulturhistorisk karaktärisering av 
kyrkogården. Denna tar fasta på kyrkogårdens 
främsta karaktärsdrag ur kulturhistorisk syn-
punkt. 

Avslutningsvis följer några punkter att sär-
skilt tänka på vid 
användning och 
skötsel av kyr-
kogården, för att 
dessa kulturvärden 
skall kunna säker-
ställas. 

Inriktning
Bevarandeplanen 
syftar som tidi-
gare nämnts till 
att ge en historisk 
bakgrund samt att 
kortfattat presentera 
kyrkogårdens karak-
tärsdrag och kultur-
historiska värden. 
Den skall också 

ge vägledning vid bl a prioriteringar, vård- och 
underhållsarbeten samt förändringsarbeten. 
Vidare skall den fungera som underlag för 
handläggning, beslut och rådgivning.

Kyrkogården omfattas av kulturminnesla-
gen. Vid förändringar skall samråd ske med 
länsstyrelsen.

Det är viktigt att framhålla att frågor om bevarande av 
gravvårdar sällan är entydiga. Ofta är de frågorna 
istället komplexa. Det innebär att det kan vara 
svårt att behandla alla bevarandefrågor på 
exakt samma sätt. Exempelvis har många grav-
vårdar/anläggningar en utformning som bör 
bevaras intakt för att inte kulturvärdena skall 
påverkas negativt. Andra gravvårdar/anlägg-
ningar med lika stora kulturvärden kan dock 
tvärtom ha en utformning som tål att komplet-
teras/utvecklas. Till exempel kan i vissa fall 
en monumental ramgrav bevaras genom att 
återanvändas som en askminneslund i den lilla 
skalan. Sammanfattningsvis innebär detta att det är 
angeläget att göra bedömningar och avvägningar från 
fall till fall i bevarandefrågor.
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aMnEhÄrads kyrkogÅrd

Historik

Socknen – en bakgrund

Amnehärads socken i Vadsbo härad gränsar i norr mot 
Södra Råda socken i landskapet Värmland, i sydost mot 
Hova socken och i sydväst mot Lyrestad. Möjligen räknades 
socknen under tidig medeltid till Värmland, i likhet med 
Södra Råda. Södra Råda överfördes till Värmland på 1�00-
talet men fortsatte dock att vara annexförsamling i Amnehä-
rads pastorat ända fram till 19�2. I samband med bildandet 
av nuvarande Gullspångs kommun 1971 återfördes Södra 
Råda såväl till Skaraborgs län som till Amnehärads pastorat 
i Skara stift. Sedan 1974 bildar Amnehärad, Hova och Södra 
Råda tillsammans Gullspångs kommun där både Gullspång 
och Hova är centralorter.

Amnehärad har en lite speciell karaktär eftersom socknen 
och dess historia profileras mycket starkt kring tre huvud-
spår. Dels är det Vänern med sjöfart, fiske och Otterbäck-
ens hamn, dels den agrara strukturen med jordbruket och 
skogsbruket i centrum, dels bruksbildning och industriali-
sering med framför allt framväxten av tätorterna Gullspång, 
Otterbäcken och Skagersvik. Kommunikation är en faktor 
som varit starkt betydelsefull med sjöfart, färdväg och  järn-
väg. 

Amnehärad är en av Västergötlands större socknar  med 
en area på närmare 120 kvadratkilometer, som sträcker sig 
från Vänern i väster, längs sydsidan av Gullspångsälven och 
upp mot sjön Skagern i nordost. Skogsbygd präglar en stor 
del av socknens yta, närmare Vänern mestadels småkuperad 
men i sydost och nordost mer kuperad. En mer ängs- och 
hagmarksbetonad lövskog följer kusten kring älvmynningen 
och i sydväst, i övrigt dominerar tallskog och hällmarker. 
Förr upptogs en betydande del av socknen av Brötens kro-
noallmänning med en utbredning från Pipehult i Amnehä-
rad till Sjötorp i Lyrestad.

En mer sammanhängande jordbruksbygd utbreder sig 
främst längs älvens sydsida, kring Amnehärads sockenkyrka 
och prästgård samt Himmelsberg, Nunnestads by och Lilla 
Årås. En mindre jordbruksbygd finns även längs Skagern 
kring Torsvid, Gunnarstorp och Ribbingsfors säteri, särskilt 
kring herrgården finns ett mer leende hagmarkspräglat löv-
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Häradsekonomiska kartan, utsnitt 
över Amnehärad, 1883-1895. Kyr-
kan har ringats in. Lantmäteriet.

skogslandskap med ekbackar. I norr avgränsas Amnehärad 
från Södra Råda av Gullspångsälven som även är landskaps-
gräns och under mer än 300 år var länsgräns. 

Vänerstranden, som i söder är rak och ganska jämn, är 
mot Åråsviken utanför älvmynningen i norr mer flikig och 
karaktäriseras av den mosaikartade skärgården som präglas 
av större och mindre ändmoräner från den senaste istiden. 
I skärgården nära Otterbäcken märks bl.a. Fågelön, Storön 
och Ålön som länge haft bofast befolkning.

Genom socknen passerar rv 2� som återgår på en av 
de stora färdvägarna från Västergötland upp mot Norge, 
Värmland och västra Bergslagen. Även en förgrening av 
medeltidens pilgrimsstråk mot Trondheim i Norge kan ha 
passerat här. Bron över älven vid Gullspång var på 1�00- 
och 1700-talen tullbro med tullavgift. Björtorp var gästgi-
varegård. 

 187� invigdes Nora-Bergslags järnväg som band samman 
Nora-Karlskoga-Degerfors-Gullspång-Otterbäcken. Den 
kom att få stor betydelse för bygdens utveckling, inte minst 
p.g.a. järntransporterna till Gullspång och Otterbäcken. 1917 
anlades en bibana från Torved vid Västgötabanan (nu Kin-
nekullebanan) upp till Gullspång. Persontrafiken upphörde 
redan 194� men godstrafiken pågick till 19�1 på sträckan 
Torved-Skagersvik, mellan Skagersvik-Gullspång-Otter-
bäcken rullade godstågen fram till 1983. Här går numera 
dressinturism Gullspång-Torved. 19�� lades persontrafiken 
ned på gamla Nora Bergslags järnväg och efter ett sista för-
sök i början av 1990-talet även godstrafiken 1994.

Amnehärad är en av de socknar vid Vänern där sjönä-
ringarna spelat en mycket stor roll för kustborna, och jord-
bruket då var mycket marginellt. Liv och ekonomi kretsade 
kring sjöfart, rederi, båtbyggeri och fiske. Vid Vänerkusten 
och även vid Skagern spelade fisket förr en huvudroll i hus-
hållningen för invånarna, från ca 1900 även som yrkesfiske. 
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Bland annat gös, gädda, sik, siklöja, lake och braxen ingick 
i fiskafänget. Fortfarande vid 19�0-talets början påpekas i  
Sveriges Bebyggelse fiskets stora betydelse i Amnehärad. Vad 
gäller det begärliga laxfisket i älven kolliderade klostren, 
biskopen, kronan, stormännen och ortsbefolkningens 
intressen redan i tidig medeltid. Det rika laxfisket påver-
kades drastiskt av utbyggnaden av älven för kraftändamål i 
1900-talets början.

I övriga socknen har jordbruk och skogsbruk domine-
rat till långt in på 1900-talet. Socknens gamla centralbygd 
ligger framför allt i jordbruksbygden längs älvens syd-
västsida. Älvens gamla namn är av allt att döma ”Amn”, 
sockennamnet Amnehärad har tolkats som ”bygden kring 
Amn”. Fornlämningskaraktären, bl.a. bronsåldersrösen och 
järnåldersgravfält, visar på att bygden har en stark förhis-
torisk förankring. Sockennamnet omnämns i skrift 1248. 
Stenkyrkan som byggdes i tidig medeltid byggdes troligen 
ut senare under medeltiden. Den närbelägna Prästgården 
nybyggdes 1798 på gammal plats. Närmare älvmynningen 
ligger platsen för Amneholms (Agneholms) borg, en befäst 
anläggning bygd av riksmarsken Erik Kettilsson Puke på 
13�0-talet, förstörd av värmlänningarna under Engelbrekts-
upproret 1434.

Socknens andra huvudbygd ligger i nordost med jord-
bruksstråket längs Skagern kring byarna Gunnarstorp, 
Torpa och Torsvid samt Ribbingsfors säteri. Även här finns 
förhistoriska gravar.

Amnehärad har bebyggelsemässigt en stor påverkan av 
grannskapet till värmländskt och närkingskt traditionellt 
byggnadsskick med flera stora tvåvåningshus från 1800-
talet samt stora fulltimrade ladugårdar. 

I likhet med i Värmland har antalet ensamgårdar och små 
gårdsgrupper varit mycket högt, även före 1800-talets laga 
skifte. Skiftena fick därmed inte samma stora genomslag 
på bebyggelsemönstret som i socknarna längre söderut på 
Vadsboslätten. Flera äldre bybildningar har dock förekom-
mit även i Amnehärad, även om samtliga varit ganska små. 
Av dem var Torsvid på 1��0-talet störst med fyra hela hem-
man. Så gott som alla byar är medeltida och kan ha förhisto-
riskt ursprung; t.ex. Flenstad, Mörtestad, Nunnestad, Torpa 
och Torsvid. Undantag är Angsundet som inte omnämns 
förrän i sent 1�00-tal och Otterbäckens två gårdar som 
skattläggs först på 1�00-talet. 

Medeltida ensamgårdar/ små hemmansgrupper är Backen, 
Björtorp, Borgnäs, Delebäck, Himmelsberg, Hulestad (Rib-
bingsfors), Hult, Lilla Årås, Prästgården, Väggetorp och 
Älvstorp. Flera omnämns i sent 1�00-tal och på 1�00-talet 
som nybyggen av olika slag, främst på kronans skogsmark, 
t.ex. Blekviken (Bleckviken), Brötetorp, Ekenäs, Geten, 
Hemmingsrud, Knektetorp, Rud, Stenbrotorp, Storön, Tat-
tertorp, Varsundet, Ålesund och Ålön. Hemman som skatt-
läggs under samma tidsperiod är t.ex. Bocken, Gallernäset, 
Haddån, Hyddan, Klämmestorp, Kålsborg, Midskog, Moss-
torp, Vasabrotorpet och Åsen. Flera av dessa utvecklas till 
små gårdsgrupper, t.ex. Midskog.

På medeltiden var det kyrkliga ägandet mycket starkt från 
kloster och stift. Självägande bönders gårdar har präglat delar 
av socknen under senare århundraden, men även kronan har 
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haft mycket mark i och med kronoparken. Adligt ägande är 
förknippat med  Borgnäs och Ribbingsfors. Borgnäs säteri 
var på medeltiden troligen en befäst stormansgård. Borgnäs 
har haft namn som Natt och Dag, Reenstierna och Geijer 
i ägarlängden. Ribbingsfors (Hulestad) har varit den domi-
nerande adelsgården fr.o.m. 1�00-talets början och Borgnäs 
har periodvis varit förenat med Ribbingsfors..

Ribbingsfors säteri (kallat Hulestad fram till tidigt 1�00-
tal) dominerat delar av socknen och som mest omfattat mer 
än sex hela mantal, en mycket omfångsrik egendom. Egen-
domen kom i tidigt 1�00-tal i ätten Ribbings ägo, erhöll 
då sitt nuvarande namn och kom 1�70 i ätten Posses ägo. 
Efter 17�9 dominerandes ägandet av familjerna Geijer och 
af Geijerstam. Under 1900-talet har ägarlängden präglats av 
mer borgerliga familjenamn som Fineman, Bolinder och nu 
Brandberg. Ribbingsfors har satt stor prägel på trakten, bl.a. 
startades bruket vid Gullspång 1827 från Ribbingsfors. På 
Ribbingsfors avled 19�4 författaren Frans G. Bengtsson, 
upphovsman till bl.a. romanerna om Röde Orm och som 
även hämtade stoff från bygden till sitt författarskap. 

Under 1800-talet tillkommen mycket stor mängd nya 
bebyggelseenheter som i regel kom att bli torp och småbruk 
och som framför allt etablerades på kronoallmänningen. 
Ett stort antal noteras i jordeböckerna 179�, 181� och 182� 
som kronolägenheter. Merparten av dem har namn med 
ändelsen -kärret, mysterna eller -mossen, t.ex. Hultemys-
terna, Momossen och Råbockekärret. Ett antal små enheter 
tillkommer först 1874; t.ex. Aleberga, Pipamossen och Ryn-
ningen.

På Ribbingsfors ägor fanns minst ett 30-tal torpställen 
i mitten av 1800-talet och även i andra delar av socknen 
hade åtskilliga torpställen och backstugor tillkommit. Mot-
svarande typ av den fattiga, icke jordägande befolkningens 
bebyggelse tillkom även på utmarkerna längs Vänern. 

Fortfarande år 19�3 fanns inte mindre än 3�0 bruknings-
delar i drift i socknen. Endast 27 av dem av större än 10 
hektar så antalet småbruk var fortfarande mycket stort.

Ett kombinerat skolhus och fattighus byggdes i Amne-
härad redan 1830. Länge fanns ambulerande skolverksam-
het i socknens övriga delar. Skolhus byggdes senare under 
1800-talet även i Nolhult, Gallernäset och Bleckviken, samt 
även i Haddån och Midskog som emellertid lades ned så 
småningom. År 1914 byggdes ny skola vid kyrkan. 19�4 stod 
den nya centralskolan klar. 

Frikyrkoförsamlingar  utvecklades i bygden under 1800-
talets senare del, i Södra Råda redan på 18�0-talet. Det var 
Svenska Missionsförbundet som hade missionshus i Gull-
spång, Gunnarstorp och Delebäck. Frälsningsarmén etable-
rades i Gullspång 1910.  Pingströrelsen etablerade sig 192� 
och hade kyrka i Skagersvik. Fribaptisterna var verksamma 
i socknens sydöstra del vid gränsen mot Hova socken.

Gullspång - tätort, bruksutveckling, industrialisering

Ribbingsfors egendom erhöll 1827 privilegier för att anlägga 
en stångjärnshärd vid Gullspångsälven och den kom att pla-
ceras vid hemmanet Knektetorp vid Gullspång. Järnbruket 
utvecklades efterhand till en storindustri. Kring bruket 
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växte Gullspångs samhälle fram. År 18�4 fanns stångjärns-
verk med två franche-comtehärdar och tre hamrar, samt ett 
manufakturverk med tre spikhamrar, två kniphamrar och 
en spadhammare, enligt Sveriges Bebyggelse. Vidare fanns fyra 
kvarnar; Possakvarn, Engkvarn, Kronkvarn och Tullkvarn. 
Tackjärnet fraktades från Lekebergs och Karlskoga bergslag 
via kanal, sjötransport och från 187� även på Nora Berg-
slags järnväg ned till brukets lastageplats i Otterbäcken vid 
Vänern.

Hela bruksområdet förändrades av det 1873 bildade bola-
get Bofors-Gullspång som 190� såldes till Kraft AB Gull-
spång-Munkfors. Bolaget lät bygga både kraftverket och 
Gullspångs elektro-kemiska smältverk 190�-1908. Kvar-
narna försvann, förutom Possakvarn som flyttades och 
omvandlades till elektrisk valskvarn. Dotterbolaget Gull-
spångs Elektrokemiska AB hade åtta elektriska smältug-
nar för ferrolegeringar som tillsattes vid produktionen av 
järn och stål. År 19�3 fanns ca 1�0 anställda i Gullspång. 
Verksamheten upphörde i slutet av 1900-talet. Gullspångs 
kraftverk var en tid Sveriges största kraftverksanläggning. 
Det försörjde bl.a. Lidköping, Mariestad, Örebro och Kris-
tinehamn med el. 

På platsen för Gullspångs blivande tätort fanns enligt 
jordeboken 1�4� ett kronofiske och 1�0� en skattekvarn, 
kvarnplatsen kan dock ha varit medeltida. 182� omnämns 
Possakvarn som troligen var äldre än så. Här fanns också 
tullbron över älven. Gullspång var även sedan gammalt en 
viktig handels- och marknadsplats. 

Samhället utvecklades kring bruket och järnverket samt 
som stationssamhälle. Gullspång blev municipalsamhälle 
1937 och hade 19�3 ��7 invånare, närmare 800 medräknat 
tätbebyggelsen närmast  på andra sidan älven i Södra Råda 
socken. 19�3 hade tätorten bl.a. järnvägsstation,  busscentral, 
provinsialläkare, distriktssköterska, tandläkare, kommunal-
kontor, poliskontor, bank- och postkontor, brandstation, 
andelstvättstuga. 

Idag är Partex Marking System som jobbar med system 
för kabelmärkning tätortens största industriföretag. Även 
Fortums vattenkraftverk är en betydande arbetsgivare.

Otterbäcken- tätort, vänerhamn och industriort

Som industrihamn har Otterbäcken periodvis varit den 
största i Vänern. Otterbäcken var på 1�00-talet en viktig 
bihamn till Kristinehamns stora järnutskeppningshamn. 
Flera av Bergslagens järnbruk skeppade ut via Otterbäcken. 
Hamnen har sedan dess varit av stor betydelse, först som 
lastageplats och på 1800-och 1900-talet en av de viktigaste 
vänerhamnarna. I samband med kriget mot Danmark-Norge 
1788 lät kronan bygga bestyckade galärer i Otterbäcken, 
namnet Galejhamnen är fortfarande levande, galärerna fick 
dock inte den planerade betydelse som tänkts för ett sjöför-
svar på Vänern.

I 1800-talets expansiva vänersjöfart blev Otterbäcken 
central järnutskeppningshamn för Bergslagen. Även varvs- 
och rederiverksamheten var betydande. T.ex. Åsen och Tor-
kelsviken var varvsplatser.  När Nora Bergslags järnväg 187� 
invigts via Gullspång till Otterbäcken kunde järntranspor-
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terna kombineras på kanaler och järnväg. Hamnen bygg-
des då ut. Fyrningen kom igång 189� då Otterbäckens och 
Fårbetsuddens totalt fyra ensfyrar tillkom. 1937-�4 fanns 
Långnäs fyr nära Otterbäcken, 19�3 tillkom Långnäsgrun-
dets fyrar och 19�4 Spånsjö modernistiska fyr som länge var 
Vänerns mest moderna fyr.

Första världskriget 1914-18 innebar det verkliga upp-
svinget för Otterbäcken. Järnmalmen från norra Sverige 
utskeppades då via Otterbäcken och Trollhätte kanal till 
Göteborg för vidare transport till Tyskland. Hamnen bygg-
des ut och moderniserade 1938 och 19�2.  Ett nytt uppsving 
kom under 1900-talets senare del när det belgiska gruvfö-
retaget Vieille Montagne började transportera malm från 
Åmmeberg vid Vättern till Otterbäcken. 

År 19�2 anlöpte och avgick sammanlagt över 1800 far-
tyg Otterbäcken med totalt 380 000 netto registerton. Flera 
hade destinationen England, Holland eller Tyskland. Otter-
bäcken var Vänerns djuphamn och rankad som nummer 8 i 
betydelse bland Sveriges hamnar. 

Tätorten som vuxit fram hade ca 400 invånare 19�3, enligt 
Sveriges Bebyggelse, idag ca 7�0 invånare. I tätorten har under 
årens lopp funnits flera företag, t.ex. Graningeverken med 
Wenerns Impregnering AB, 19�1-88, som impregnerade 
kraftledningsstolpar. Idag dominerar trä och emballagein-
dustri, med Vänerply och Jonsac,  men även t.ex. mekanisk 
industri. Vänerply med ca 1�0 anställda är, näst efter Gull-
spångs kommun, den största arbetsgivaren i Gullspångs 
kommun.

Otterbäckens hamn är fortfarande en betydande väner-
hamn. Idag går fartygstransporter exempelvis till Göteborg 
och till Antwerpen i Belgien.

Skagersvik - tätort och träindustri

På 1800-talet etablerades en ångsåg nära Ribbingsfors, 1901 
flyttad till Hemmingsrud, 1917 flyttad till Björtorp och 
192� till Skagersvik. Här utvecklades en träindustri inriktad 
på produktion av monteringsfärdiga trähus. Så många som 
ca 400 anställda fanns vid fabriken 19�3. Skagersviks sam-
hälle som låg vid järnvägen har framför allt vuxit upp fr.o.m. 
192�. Det präglas främst av egnahems- och villabebyggelse 
med inslag av flerbostadshus. Samhällets utveckling regle-
rades tidigt i en byggnadsplan. Idag finns fortfarande träin-
dustri sedan Gordons som producerar inredningar flyttat 
dit, och även golvtäckningsföretag. Tätorten har idag ca 240 
invånare.

Kyrkan och kyrkogårdens historia

Kyrkan är medeltida, men fick sin karaktär vid ombyggnader 
under 1�00-1700-talet. Tornet ersatte en fristående klocksta-
pel 1��� och nuvarande kor tillkom 1737. På en avbildning 
i Peringskiölds Monumenta 1�71 har kyrkan rektangulärt 
långhus - kor, rakt avslutat i öster, vapenhus av sten i söder, 
och högt spånklätt torn med spira. Långhusmurar, en 1200-
talsdopfunt och en klocka med minuskler är medeltida. Norra 
korsarmen (Rådakyrkan) är av okänd ålder, men fanns redan 

Överst: Peringskiölds avbildning av Berga kyrka, 1600-
tal. Underst: Lerdala kyrka avtecknad år 1895 av 
Ernst Wennerblad. Västergötlands museum.
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1737. Rummet skall ha kommit till för att betjäna ”Älvrotens 
folk i Södra Råda”, som brukade gå till Amnehärads kyrka.  
Sakristian i öster uppfördes 183�-1837. Tidigare hade 
korsarmen fungerat som sakristia. Samtidigt revs ett 
vapenhus i långhusets sydfasad revs och ny port insattes. 
Tornets bottenvåning inreddes till vapenhus. Vid Anders 
Ekmans renovering 19�7 - 19�8 omdanades långhusets 
norra utbyggnad (Rådakyrkan) till dopkapell. Ett bår-
hus av betong, ritat av Anders Ekman, uppfördes 19�7. 
 
Vad gäller gravvårdar inne i kyrkan uppger Anders Sahlme-
nius i ”Berättelse om adleliga grafvar” 17�� att vid denna 
tid en sådan finns under bänkarna i Amnehärads kyrka. 
Där vilar Nils Posse, Ribbingsfors (d 1�84), Helena Lillje 
(d 1727) och överstelöjtnant Johan Posse (d 1728). Vid upp-
teckning av kyrka och inventarier 1829 omnämns tre grav-
vårdar i kyrkans gång. På kyrkogården nämns endast en 
gravvård, den vid västra kyrkobalken uppsatta stenen över 
prosten Elfsten (?). Enligt en artikel i Karlskoga Tidning 
31/1 19�4 utvidgades kyrkogården 18�1, troligen åt söder. 
Samma källa anger, att bårhuset troligen står på platsen för 
det gamla sockenmagasinet. För en mer ingående diskussion 

Flygbild från söder. Närmast i bild det ”nya” skolhuset i Amnehärad, uppfört 1914. Mitt i bild, strax söder om kyrkogården, finns det 
äldre skolhuset från år 1830. Öster om kyrkogårdens trädkrans håller utvidgningen på att ta gestalt. Den södra halvans gångsystem är 
tydligt urskiljbart. Att döma av detta är bilden tagen under 1950-talets första hälft. Västergötlands museum.
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kring möjliga utvidgningsfaser för den äldre kyrkogårdsde-
len, se sidan 23. Omkring hundra år senare, 19�3, skedde en 
stor kyrkogårdsutvidgning i öster, gestaltad av trädgårdsar-
kitekt Samuel Kaldén. 1984 skedde ytterligare en utvidgning 
då kyrkogården expanderade omkring 20 meter västerut.

Övriga noteringar

Observeras bör att de på kyrkogården befintliga gravvår-
dar/stenar som inte återfunnits på den aktuella gravkartan 
har numrerats löpande vid kyrkogårdsinventeringens fältar-
bete (INR= inventeringsnummer).

 Gravvårdar, stenar eller hällar inne i kyrkobyggnaden 
ingår inte i bevarandeplanen.

 

Kyrkans södra fasad och den södra delen av kyrkogården. 
Vykort från 1951. Västergötlands museum.

Kyrkoherdebostället finns väster om kyrkogården. Foto 100503:027.
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Kyrkogården idag

Kyrkogårdens relation till omgivningen

Amnehärads kyrka är belägen i ett odlingsstråk med nord-
ostlig-sydvästlig sträckning, mindre än en kilometer väster 
om Gullspångs samhälle. Endast ett smalt skogsstråk i väs-
ter skiljer odlingsbygden från Vänern. I odlingslandskapet 
norr, väster och sydväst om kyrkan finns gott om bebyggel-
seenheter av agrar karaktär och egnahemskaraktär. Denna 
bebyggelse återfinns på mindre impedimentområden eller 
vid övergången mellan skogspartier och odlingsmark. 

Bebyggelsen närmast kyrkan utgörs i väster av den löv-
trädsomgivna prästgården med gulmålad manbyggnad i 
två våningar och två faluröda flyglar. Mangårdsbebyggel-
sen vänder sig mot kyrkan. Omedelbart söder om kyrkoan-
läggningen finns en parkeringsplats. Söder därom finns två 
äldre skolbyggnader längs med vägen fram till kyrkoanlägg-
ningen. Den södra av dem är uppförd i tegel och den norra 

Överst: Ekonomiska kartan över Amnehärads kyrk-
plats (inringad) väster om Gullspångs tätort. Lantmä-
teriet. Ovan vänster: Skolhuset från 1830 fungerar 
numera som administrationsbyggnad och har byggts 
samman med en sentida byggnadskropp. Höger: Öster 
om kyrkogården finns flera mindre gårdsenheter på ömse 
sidor om en mindre väg. Foto 100505:003, 011.
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är uppförd i trä och numera sammanbyggd med en sentida 
pastorsexpeditionsbyggnad. Öster om pastorsexpeditionen 
finns två sentida byggnader knutna till kyrkogårdens sköt-
sel; en administrationsbyggnad och en byggnad för maskin-
uppställning. Sydost om kyrkoanläggningen finns äldre 
bebyggelse av gårdskaraktär som tar formen av renodlad 
radby anlagd på båda sidor om en rak väg som löper i nord-
sydlig riktning. Samtliga fem bostadshus ligger på vägens 
östra sida.

Landsvägen nära prästgården är liksom vägen fram till 
kyrkoanläggningen kantad av ädellövträdsalléer. 

Avgränsning 

Kyrkobyggnaden har en öst-västlig sträckning och är place-
rad något väster och söder om den nuvarande kyrkogårdens 
mittpunkt. Kyrkogården har rektangulär form. I norr och 
öster (utvidgning från 19�3) avgränsas den av en låg stöd-
mur innanför vilken en häck och en rad låga, tuktade lindar 
planterats. Utvidgningens mur åt söder är fristående, jämn 

och lagd med kantig skärvsten. Krönet är mossbevuxet. 
Innanför muren växer lind enligt ovan. Väster om utvidg-
ningen är sydmuren först låg, jämn och mossbevuxen, när-
mare mötet med den gamla kyrkogårdens östmur kraftigare 
med ojämnt krön av skärvsten i små dimensioner. Sydmu-
ren är utmed sin sträckning längs den äldre kyrkogårdsde-
len jämn med mossbevuxet krön. Ett stycke innan mötet 
med den äldre kyrkogårdsmuren mot väster övergår den till 
stödmur. Innanför sydmuren på den äldre kyrkogårdsdelen 
växer större och mindre lövträd i gluggig rad. Utvidgningen 
i väster från 1984 avgränsas av en låg, klippt häck, mot 
norr kombinerad med en stödmur. Den äldre kyrkogårdens 
avgränsning mot norr utgörs av en stödmur övervallad med 
ett tjockt, grästäckt jordlager. Innanför stödmuren finns 
en regelbunden rad av jämnstora, äldre lindar. Omedelbart 
norr om utvidgningen i öster finns ett upplag för jord och 
avfall. 

Kyrkogårdens huvudentré är åt söder, i sydmurens väs-
tra del. Fyrsidiga stolpar klädda med kalkstensskivor och 
konande lock krönta av klot bär upp en dubbel smidesgrind 

Söder om kyrkan finns också ett skolhus från 1914. 
Foto 100505:002.

Avgränsningen åt söder, sydvästra delen. Foto 100505:021.

Överst: 1984 års utvidgning, gräns mot väster. Mit-
ten: Den äldre kyrkogårdens avgränsning mot norr. 
Underst: 1953 års avgränsning, gräns mot öster. Foto 
100505:029, 033, 041.
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med vertikala spjälor och bågformig överdel. I sydmurens 
östra halva finns en särskild entré till utvidgningen från 19�3. 
Fyrsidiga granitstolpar med släta krön bär här upp en dubbel 
smidesgrind i smäckert utförande och dekor i form av kors 
samt texten ”ANNO 19�3”. Åt väster finns en entré med 
direkt anknytning till prästgården, där två råbrutna granit-
stolpar i utvidgningen från 1984 bär en dubbel smidesgrind 
med spjälor och dekorerad övre del. Åt norr finns en entré 
anlagd i linje med kyrkans tvärskepp åt norr. Grovhuggna 
granitstolpar med släta krön bär en dubbel smidesgrind med 
verikala spjälor och överdel i omvänd bågform samt kors-
dekor. Mot norr finns också en enkel passage i övergången 
mellan äldre kyrkogård och utvidgningen från 19�3. 

Byggnader och andra anläggningar

Amnehärads kyrka består av rektangulärt långhus, bredare, 
femsidigt (lägre) kor i öster, lägre och smalare sakristia 
öster om koret, vidbyggt dopkapell (tidigare sakristia) i 
norr och i väster ett smalare torn. Tornet har trästomme 
och är nedtill utkragat. Kyrkans långhus, kor, sakristia och 
korsarm är murade av sten samt slätputsade. Det femsi-
diga koret stöttas i öster (nordöst respektive sydöst) av två 
murade och putsade strävpelare med tak. Tornet är helt 
spånklätt och tjärat. Långhusets höga och branta sadeltak 
täcks av fyrkantigt skiffer och kortaket av �-kantiga skif-
ferplattor. Det höga, spetsiga torntaket är klätt med spån 
och kröns av en flöjel med årtalet 1���. På sakristian ligger 
ett pulpettak. Strävpelarna har höga, smala och spåntäckta 
tak, nedtill lanterninformade och upptill med smala spiror. 
Båda kröns av flöjlar med årtalet 1737.

Det vitputsade bårhuset har skiffertäckt sadeltak. I väster 
är en rektangulär, gråmålad pardörr med rundbågigt ovan-
fönster.

Överst: Huvudentrén i söder. Näst överst: Entré från 
kyrkoherdebostället i väster. Näst underst: Entré i norr. 
Underst: Utvidgningen från 1953, huvudentrén i söder.
Foto 100505:020, 028, 037, 016.

Bårhuset, uppfört 1967, finns längst i söder, nära den 
äldre kyrkgårdens mur. Foto 100506:363.

Övergången mellan den äldre kyrkogården och utvidgningen från 1984 i väster. 
Foto 100505:031.
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Gravkarta över Amnehärads kyrkogård med kvarterss-
beteekningar. Norr är uppåt på kartan. De gråtonade 
områdena utgörs av utvidgningen från 1953 i öster res-
pektive utvidgningen från 1984 i väster. Amnehärad-
Lyrestads församlingsarkiv.
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Kyrkogårdens disposition

Amnehärads kyrkogård är med sina två utvidgningar, varav 
den östra från 19�3 är helt belagd med gravvårdar, av bety-
dande storlek. För att strukturera framställningen beskrivs 
här dispositionen hos de tre öergripande delarna för sig: 
”gamla kyrkogården” (i sig med all sannolikhet resultatet 
av åtminstone en utvidgning), utvidgningen från 19�3 samt 
utvidgningen från 1984.

Den äldre kyrkogården samt utvidgningen i öster är inde-
lad i gravvårdskvarter A-Ö samt AC, BD och CE. Utvidg-
ningen i väster är indelad i kvarteren I.-V.

På kyrkogården råder endast små höjdskillnader. Marken 
är grästäckt och kvarteren avdelas med klippta häckar samt 
gångar täckta med grus eller asfalt. 

Den äldre kyrkogården
Den äldre kyrkogårdens avgränsningar mot utvidgningen i 
väster utgörs av en grästäckt släntning på vilken växer en 
jämn rad höga, likstora lindar. Övergången mot utvidg-

Kvarter T. Foto 100505:128.

Kvarter T, östra delen. Foto 
100505:125.
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ningen i öster markeras av en gles rad stora lindar, men mur 
eller annat avskiljande element i marknivå saknas. En mur-
sträckning från sydmuren rakt norrut ett antal tiotal meter, 
ungefär i linje med sakristians östfasad, utgör möjligen rest 
från en avgränsning åt öster av den gamla kyrkogårdens 
äldsta delar. 

Den äldre kyrkogården är i stor utsträckning ianspråktagen 
för gravvårdar. Glesare belagda områden med större öppna 
ytor finns söder och sydväst om kyrkan samt nordväst om 
kyrkan. I den äldre kyrkogårdens sydöstra hörn finns en 
minneslund. 

En bred huvudgång sträcker sig från kyrkogårdsentrén 
i söder fram till kyrkans västport i tornet och runt hela 
kyrkan. Till denna huvudgång ansluts en gång rakt norrut 
från kyrkans tvärskepp fram till kyrkogårdsentrén i norr. 
Nära kyrkogårdens sydmur ansluter en tvärgång österut till 
huvudgången och leder in på utvidgningen i öster, fram till 
en fyrvägs knutpunkt rakt innanför utvidgningens entré i 
söder. Samtliga ovan beskrivna gångar är asfalterade. Dess-
utom finns ett system av grusgångar. Med utgångspunkt i 
den gamla kyrkogårdens utbredning löper dessa utmed dess 
västra avgränsnings norra halva, utmed avgränsningarna i 
norr och öster. Dessutom finns flera grusgångar inne på 
den gamla kyrkogården norr och sydost om kyrkan. Ett 
antal grusgångar har också lagts igen i områdena norr om 
kyrkan.

Tack vare ett stort antal höga lindar på kyrkogården har 
främst delen norr om kyrkan sommartid en lummig karak-
tär. Dessa träd finns på ömse sidor om gången mellan kyrka 
och kyrkogårdsentré i norr, längs en öst-västlig linje mitt 
emellan kyrka och kyrkogårdens norra avgränsning samt i 
en rad som i rät vinkel ansluter till denna linje i höjd med 
sakristians fasad mot öster. På den södra sidan om kyrkan 

Kvarter Ä. Foto 100505:082.
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Kvarter Ö. Foto 100505:086.

Kvarter D, södra delen. Foto 
100505:086.

Kvarter M. Foto 100505:359.
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Kvarter N. Foto 100506:042.

Kvarter U. Foto 100505:224.

Kvarter O. Foto 100505:191.
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Kvarter L. Foto 100506:091.

Kvarter F, östra halvan. Foto 
100506:206.

Kvarter F, västra halvan. Foto 
100506:258.
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Kvarter E. Foto 100506:300.

Grusgången längs avgränsningen mot 
norr. Till vänster kvarter F, till höger 
kvarter B. Foto 100506:227.

Grusgången längs avgränsningen mot 
väster. Till vänster kvarter E, till 
höger kvarter D, norra delen.. Foto 
100506:227.
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finns några stora lövträd strax sydost om kyrkan samt ett 
par lövträd i kyrkogårdens sydvästra hörn. 

Gravvårdarna på den äldre kyrkogården är till allra största 
delen utlagda i nord-sydligt löpande rader. Raderna är mes-
tadels enkla, men kvarter E på den äldre kyrkogårdens nord-
västra del utgörs av dubbla rader. På den äldre kyrkogårdens 
norra del finns ett antal klippta häckar i räta rader nord-syd, 
bland annat i nämnda kvarter E, där häckarna fungerar som 
rygghäckar i dubbelradsystemet av gravvårdar. 

Utvidgning åt öster 19�3
Området är så gott som helt ianspråktaget för gravvårdar. 
Utvidgningen är långsträckt med en nord-sydlig längdrikt-
ning. Längs dess ytterkanter finns nästan genomgående 
gravvårdar i en enkel rad. I väster, norr och öster löper där-
innanför en grusgång. I söder finns ett något mer omfat-
tande område med gravvårdar mellan den yttre enkelraden 
och grusgången. På utvidgningens norra halva finns en 
tvärgång, vilken på ömse sidor kantas av pelarek. Strax 
söder om utvidgningens mitt finns ett fokusområde med 
en väst-östlig axel lagd av kalkstensplattor och ett centralt 
motiv i form av ett liksidigt kors anlagt som en vattenspe-
gel och omgivet av kalkstensplattor. Axeln, som delvis flan-
keras av kraftiga träd av släktet Salix, ansluter till kyrkans 
läge på kyrkogården och en gång leder rakt in på den äldre 
kyrkogården, fram till kyrkans östra fasad. På kyrkogården 
finns också ett underordnat system av smala gångar lagda 
av kalkstensplattor. Utvidgningen präglas starkt av det stora 
antalet klippta rygghäckar, varav huvuddelen löper i nord-
sydlig riktning, den orientering som följaktligen större delen 
av gravvårdsraderna har.

Utvidgning åt väster 1984
Området har endast börjat tas i anspråk för gravsättningar. 
Utvidgningen är långsträckt med en nord-sydlig längdrikt-
ning. Längs hela dess östra sida finns en bred grusgång. 
Smalare gångar finns längs mittersta delen av utvidgningens 
avgränsning mot väster samt i form av tvärgångar på den 
södra halvan, mitt på samt på den norra halvan. Den södra 
tvärgången knyter an till entrén i den äldre kyrkogårdens 
sydvästra del och förlängs västerut från utvidgningen för 
att bilda en gång som leder rakt fram till prästgårdens man-
gårdsbyggnad. Den mittersta tvärgången ansluter i öster till 
en nyupptagen gång in till den äldre kyrkogården. Utvidg-
ningens fem kvarter avgränsas med hjälp av klippta häckar. 
Gravsättningsradernas huvudsakliga riktning är nord-sydlig 
med viss förekomst av kortare öst-västliga rader. Det nord-
ligaste kvarteret, betydligt mindre än de övriga, är avsett 
för gravsättningar av muslimskt troende. Gravvårdarna har 
därför orienterats mot Mecka. 

Utvidgningens markyta är grästäckt. I kvarterens mitt samt 
på ömse sidor om den södra tvärgången har planterats löv-
träd, vilka ännu är små och inte särskilt påtagliga i miljön. 
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1953 års utvidgning. Foto 
100506:346.

1953 års utvidgning, centralmotivet. 
Foto 100506:347.

1984 års utvidgning. Foto 
100506:395.
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Gravvårdskaraktärer

Gamla kyrkogården
Den äldre kyrkogårdsdelen kan göras begriplig genom att 
strukturera den dels i tänkta utbyggnadsfaser, dels i grav-
vårdstyper. 

Längre tillbaka i tiden har den äldre kyrkogårdsdelen 
troligen haft en mer begränsad utbredning. En sannolik 
avgränsning markeras i norr av den väst-östliga trädraden 
på kyrkogården, i öster av denna trädrads fortsättning i rät 
vinkel söderut. Det nord-sydligt löpande murpartiet på kyr-
kogårdens sydligaste del markerar då en del av denna mindre 
kyrkogårds avgränsning mot öster. Detta område omfattar 
de nuvarande kvarteren D (södra delen), M, N, T, Ä, Ö och 
AC. Inom gränserna för det här kyrkogårdsområdet finner 
vi de av borgerlig status präglade gravvårdarna söder och 
sydväst om kyrkan. De härrör från perioden 1830-tal fram 
till omkring sekelskiftet 1900. Placeringen på kyrkogården 
har i sig varit åtråvärd – nära huvudgången och kyrkans 
portar, väl synliga för de passerande församlingsborna. Vår-
darna norr om kyrkan inom detta område är av helt annan 
karaktär. Här finns i stor utsträckning enkla, små ensamvår-
dar från perioden 1904-1918.

Det förekommer också uppgifter om en utvidgning vid 
mitten av 1800-talet (se sidan 1�), troligen åt söder. Kan 
denna utvidgning ha bestått av kvarteren Å, Ä, Ö och AC? 
Kanske även södra delen av kvarter D? I kvarter Ä finns 
gravvårdar med datering från och med just omkring 18�0.

Områdena norr om kyrkan med enkla gravvårdar utgör 
de så kallade allmänna områdena. I motsats till de köpta 

1984 års utvidgning. Längst i norr har ett muslimskt 
begravningskvarter anlagts. Kvarteret har vinklats 
så att gravarna skall kunna riktas mot Mecka. Foto 
100506:398.
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gravplatserna, vilka ofta blev familjegravar, var de allmänna 
gravplatserna enkelgravar, där gravsättningar skedde i täta 
rader som var helt tidsordnade. Amnehärads kyrkogård är 
ett exceptionellt tydligt exempel på den kontinuitet med 
vilken sådan gravsättning skedde ända in på mitten av 
1900-talet. Kyrkogården uppvisar också en sällan sedd, sam-
manhållen provkarta på de små, enkla gravvårdar som ofta 
är knutna till de allmänna områdena. I områdena närmast 
norr om kyrkan har gravsättning längs allmänna linjen, som 
man också kallade företeelsen, skett mellan åren 1904-1918. 
Tidsordningen är lätt att följa: nordväst om kyrkan (kvarter 
M) finns åren 1904-1912, nordost om densamma (kvarter 
N) åren 1912-1918. I kvarter M finns också ett stort sam-
manhängande område med barngravar från åren 1904-1947. 
Närmast grusgången norr om kyrkan samt utmed de tänkta 
dåvarande gränserna mot norr och öster, i linje med de stora 
lindarna, finns enkelrader med familjegravar, köpta grav-
platser, från tiden 1910-talet fram till 19�0-talet. Längst i 
väster, närmast utvidgningen från 1984, finns en enkelrad 
präglad av lite mer statusmässiga gravvårdar, med tidsmäs-
sigt fokus omkring sekelskiftet 1900.

En tänkt utvidgningsfas kan knytas till året 1918. Utanför 
det område som avgränsats ovan finns inga gravvårdar av 
äldre datum än så. Utvidgningen sker österut och kvarteren 
O, P U och V tillskapas, liksom den östra av kvarter L:s två 
rader. Inom detta område sker gravsättningar i huvudsak 
från och med 1918 och några år in på 1930-talet. Komplet-
terande gravvårdar tillkommer ända in på 19�0-talet. Till 
betydande del utgörs området av två sammanhängande all-
männa områden, kvarteren O och U. Återigen är tidsföljden 
glasklar. I kvarter U finns enkelgravar från åren 1918-1924 
i helt tidsordnade rader. Dessa omgärdas av en enkelrad 
köpta familjegravar från 1920-talet. Kvarteret O består av 
enkelgravar i tidsordnade rader 1924-1932. Liksom i de 
övriga allmänna områdena är andelen kvinnovårdar hög. 
Öster om kvarter O finns en enkelrad köpta familjegravar 
från 1920- och 30-talet. 

Så hade då dessa ytor tagits i anspråk. Därmed kommer vi 
fram till en tänkt utvidgning då den del tillskapas, som gör 
att vi uppnår hela omfattningen av det som vi idag benäm-
ner ”den äldre kyrkogården”. Denna utvidgning görs åt norr 
och omfattar kvarter A, B, E, F, G samt norra delen av kvar-
ter D längst i väster och den norra enkelraden i kvarteren 
K och L. Inom hela detta område finns gravsättningar från 
1927 och fram till omkring 19�0. Behovet av nya ytor styrs 
av efterfrågan både på allmänna gravplatser och på famil-
jegravplatser. Man kan följa hur familjegravarna blir allt 
vanligare. Nu vigs ett helt kvarter (E) åt köpta familjegrav-
platser. Här sker gravsättningar från omkring 1930 till 19�0. 
I kvarter F finns två stora allmänna områden, omringade 
och avskilda av en enkelrad bestående av familjegravar. 
Efter att kvarter O fyllts år 1932 fortsätter gravsättningarna 
på allmän linje i östra delen av kvarter F år 1933. Raderna 
fylls på västerut och de sist tillgängliga gravplatserna i kvar-
ter F:s västra del tas i anspråk 19�4. De köpta gravplatsernas 
vårdar inom detta område skildrar i mångt och mycket en 
förändringshistoria. Från det tidiga 1900-talets katalogste-
nar med arv från mer individuellt gestaltade vårdar till en 

Gråtonade partier utgör områden för allmän begravning/
ensamgravsättningar på den äldre kyrkogården. Övriga 
partier är belagda med köpta gravplatser / familjegravar.
Grundkarta Amnehärad-Lyrestads församlingsarkiv.
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period på 1940- och �0-talen då den moderna kyrkogården 
med de många låga och breda gravvårdarna. Det är också 
bland familjegravarna i denna del av kyrkogården som vi 
finner större delen av de bevarade grustäckta stenramgra-
varna. 

Gravvårdarna söder och sydost om kyrkan representerar 
alltså i stor utsträckning ett gravvårdsskick från 1800-talets 
andra hälft. De äldsta och yngsta vårdarna härrör från 183� 
respektive 1920-talet. 1800-talets andra hälft var en tid då 
stenindustrin med maskinell produktion av gravvårdar kom 
igång. En gravvård i sten var alltså inte längre nödvändigt-
vis resultatet av ett hantverksmässigt arbete och antalet 
stenvårdar på kyrkogårdarna ökade. Alltjämt var stenvården 
dock en statusprodukt och stora, individuellt gestaltade vår-
dar var ett verktyg för den som (eller vars anhöriga) hade 
ambitionen samt de sociokulturella och ekonomiska förut-
sättningarna för att synas i världen även efter sin bortgång. 

Dessa vårdar tar ofta formen av stenar med högsträckt 
form, så också i kvarteren T, Å och Ä på Amnehärads kyr-
kogård. Vårdarna i kvarter D är något mer lågmälda. Bland 
materialen förekommer såväl granit som kalksten. Exempel 
på fina, tidstypiska kalkstensvårdar är (Ä �4), som dessutom 

äldsta kyrkogårdsdelen

omkring
1918

omkring
1927

1851

1830-1900

1918-1924

1924-1932

1933-1942

1942-1954
1930-1960

1850-1905

1870-1900

1904-1912
1912-1918

Gravkarta över Amnehärads kyrko-
gård med de i texten diskuterade möjliga 
utvidgningsfaserna rörande den äldre 
kyrkogården. Vita ovaler med svart 
kant markerar den tänkta tidpunkten 
för utvidgning. Svarta ovaler marke-
rar gravsättningarnas datering inom 
de olika kvarteren.  Dateringen rör 
kvarterens centrala delar och avser att 
bland annat visa hur tidsordnat grav-
sättningar har skett inom de allmänna 
områdena. Enkelraderna med famil-
jegravar som omger många kvarters 
centrala område kan ha en avvikande 
datering. Grundkarta Amnehärad-
Lyrestads församlingsarkiv.
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är en kvinnovård och har inskriptionen ”Här hvilar stoftet efter 
afledna hustrun Margreta Isaksdotter, född i Klämstorp den 25 maj 
1818, död i Torpa Sörg. den 23 april 1856. Ömt sörjd och saknad 
af efterlevande make och 2 barn.” Vidare (Ä �2-�3) med inskrip-
tionen ”Mjölnaren Carl Nilsson, Gullspång, född den 7de februari 
1812, död den 24 augusti 1854. Brodren drängen Johannes Nilsson, 
född den 28 april 1823, död den 2 januari 1854”. De båda titlarna 
skänker tidsatmosfär och höjer ytterligare den enskilda vår-
dens kulturhistoriska värde. Ytterligare ett kalkstensvårds-
exempel är (T 1�) med inskriptionen ”Här hvilar stoftet efter 
framlidne gästgifvaren Olof Isaksson från Björtorp, född derstädes den 
15 nov 1790, död derstädes den 19 oct 1848, i en ålder af 57 år 11 
mån och 4 dagar, sörjd och saknad af maka och barn.” En av kyrko-
gårdens äldsta daterade vårdar är (T 1�), också utförd i kalk-
sten och med en gestaltning som tydligt härrör från tiden 
innan den maskinella produktionen av gravvårdar inletts. 
Inskriptionen lyder ”Här wilar --O. Olofsson från Posseqwarn, 
född den 9 oct 1810, död den 2 aug 1835 i en ålder af 24 år 2 mån 

Ovan vänster: Ä 54, en kvinnovård från 1856. Ovan höger: Vård Ä 52-53, datering 1854, 
titlarna mjölnaren och drängen. Foto 100505:084, 068.

Vård T 16, datering 1848, titel gästgivaren. Underst: 
Vård T 15, datering 1835. Foto 100505:092, 106.

Vård Å 5-6 datering 1887 respektive 1928, titel hemmansägaren. Foto 
100505:043.
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23 dagar. Christus är mitt lif och döden är min winning.” Den äldsta 
daterade vården på kyrkogården är också i kalksten, men 
istället i form av en häll med försänkt inskriftsfält. Texten är 
svårläst men innehåller titeln prost och dateringen är 1794.

De högsträckta stenarna från 1800-talets senare del och 
tiden kring sekelskiftet 1900 gestaltats ofta som stiliserade 
obelisker, gärna i mörk sten, samt helt eller delvis grov-
huggna stenar som ibland har s k brutet krön. Dessa typer 
är vanligt förekommande också de äldre gravvårdskvarteren 
på Amnehärads kyrkogård. (Å �-�) visar hur den stiliserade 
obelisken förekom såväl på 1880-talet som under sent 1920-
tal. Den var vanlig även på 1930-talet. Den yngre av de två 
stenarna här innehåller den typiska, ofta detaljrika etsade 
dekor i form av löv och slingor som är mycket vanlig på 
1920- och 30-talens mörka vårdar. De rustika, grovhuggna 
vårdarna med brutet krön exemplifieras av (Ä 14-1�), flan-
kerad av tujor, och (Ä 1-2), daterad till 1914 och försedd med 
titlarna bruksförvaltare samt provinsialläkare. Den rustika ytan 
och det brutna krönet var en stil som anslöt till det förra 
sekelskiftets vurm för det nationalromantiska och tillbaka-
blickande.

På kyrkogårdens södra delar finns också ramgravar av 
olika slag. En särskilt påtaglig plats intar de staketinramade 
gravarna, vilka förekommer såväl i kvarter D, T och Ä. I 
kvarter Ä finns en samlad grupp av fyra gjutjärnsstaketom-
gärdade gravplatser. Ett par av dessa har textfält i form av 
järnplaketter fästade i omgärdningen. Ett bastant, gärna 
nygotiskt influerat järnstaket underströk förstås ytterligare 
gravrättsinnehavarens vilja att manifestera sig. Staketet bär 
också ett avvisande, utestängande budskap, kanske med den 
eller de som inte vill eller tycker sig böra beblanda sig med 
den stora mängden människor som avsändare. I rent kon-
kret bemärkelse torde ett dekorativt utformat gjutjärnsstaket 
också ha gjort gravvården betydligt mer kostsam att färdig-
ställa. De staketomgärdade ramgravarna utgör särpräglade 
karaktärsdrag av stor betydelse för denna del av kyrkogår-
den. I östra kanten av kvarter T, sydost om kyrkobyggnaden, 
finns ytterligare några ramgravar som i kraft av sin storlek 

Ovan vänster: Vård Ä 14-15. Ovan höger: Vård Ä 35-37, datering 1890. Foto 100505:058, 
072.

Överst: Vård Ä 8-9, datering 1901.  Ä 16-17, date-
ring 1862, titlarna prost, komminister, pastor, prost-
inna. Foto 100505:054, 061.
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och, i ett par fall, sin speciella karaktär bidrar påtagligt till 
miljön. Det är troligt att de två gravrader som flankerar den 
gång vilken utgör gräns mellan kvarteren T och U tidigare 
helt utgjorts av ramgravar. Fem av dessa finns kvar idag. 
Bland dem kan särskilt (T 40-43) och (T ��-�0) framhål-
las. (T 40-43) är en kättingomgärdad vård med stenpollare. 
Ytan är numera grästäckt, tidigare troligen grustäckt. Grav-
vården tar upp ett på landsbygdskyrkogården ganska sällan 
sett motiv: den brutna pelaren. Det är ett motiv som kom-
binerar en referens till den klassiska världen med ett drag 
av ruinromantik. (T ��-�0) är en mycket genomarbetad, 
stor stenramvård där stenramen tillåtits växa på höjden och 
forma ett staket med spjälor och överliggare. Innanför den 
sidoställda entrén finns en sittbänk i sten och trä. Ett stort 
stenkors, vars position helt balanserar entréns läge, utgör 
vårdens huvudobjekt. Några mindre, vinklade hällar kom-
pletterar. 

Överst: Grupp av staketomgärdade vårdar i kvarter 
Ä. Vänster: Vård T 40-43. Ovan: Vård Ä 3-5, 
detalj. Datering 1869, titlar kyrkoherden, frun. Foto 
100505:077, 112, 050.

Vård Ä 33-34, datering 1794, titel prost. Foto 
100505:060.
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Överst: En stor omgärdad vård där omgärdningen i sten är både ram och lågt, kraftigt staket. 
Inuti finns sittbänk i sten och trä. Vård T 55-60, datering 1928. Mitten: Närmast i bild de två 
kalkstensvårdarna T 19 och T 20-21 med datering 1886 respektive 1847. T 20-21 bär titeln 
klockaren. Underst vänster: Vård T 28-32, första datering 1839. Underst höger: Vård T 11-14, 
datering 1857. Foto 100505:117, 126, 108, 091.
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I kvarter D sydväst om kyrkan kan särskilt framhållas 
ett par mycket fina järnkors, (D 144-14�) och (D 128), från 
1874 respektive 1901. Det stora, genombrutna (D 144-14�) 
står på postament av gjutjärn, försett med inskriftsfält. (D 
128) har ljust bemålad text och dekor i relief.

Gravvårdar från den tidsperiod som är aktuell här; 1800-
talets mitt fram till det tidiga 1900-talet, är ofta försedda 
med titlar. I de ovan beskrivna kvarteren finner vi förutom 
ovan nämnda titlar ett par hemmansägare, en byggmästare, 
en verkmästare, en folkskollärare och en lokförare  från den 
tidiga järnvägens epok. Kyrkans titlar är ofta rejält repre-
senterade i de här statusområdena; så också här. Vi finner 
kyrkoherden, prosten, på en och samma vård såväl prosten, 
komministern och pastorn och dessutom prostinnan, vidare 
kyrkovärden, klockaren liksom ytterligare förekomster av 
flera av de uppräknade titlarna. 

Området norr om kyrkan kan sägas stå i en slags motsats-
förhållande till delarna söder om kyrkan. De äldsta delarna 
norr om kyrkan utgörs av kvarter M och N samt de till dessa 
kvarter omedelbart angränsande delarna: kvarter D rakt 

Ovan vänster: Vård D 128, datering 1901. Ovan mitten: Vård D 144-145, datering 1874. Ovan höger: Vård D 120-122. Foto: 
100505:237, 231, 239.

Överst: Vård D 164, barnvård med datering 1903. Mit-
ten: D 165, kvinnovård med datering 1901. Underst: 
Vård D 51-53. Foto 100505:233, 236, 250.Vård D 148-150, datering 1898. Foto 100505:241.
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väster om kvarter M samt den enkelrad i kvarteren K och L 
som vetter mot kvarter M och N. 

Områdets karaktär skapas i stor utsträckning av de stora, 
sammanhängande ensamgravskvarteren M och N. Kvar-
ter M är belagt med gravvårdar i nord-sydliga rader. Glug-
garna mellan vårdarna är så omfattande att man snarast får 
intrycket av enstaka vårdar och små grupper av vårdar på till 
största delen tom yta. I kvarterets södra och östra delar finns 
ett sammanhängande område med barngravsättningar, där 
den södra delen helt präglas av små hällar och den östra 
delen främst utgörs av en sammanhängande rad mycket 
små resta stenar. Dessa vårdar härrör från perioden 1904-
1947. Enhetligheten i utformning (hällarna) och mängden 
vårdar bidrar till att förstärka den berättelse dessa vårdar 
förmedlar. Det är inte ofta man möter sammanhängande 
barngravområden så stora som här på en landsbygdskyrko-
gård. Gravvårdarna i den centrala delen av kvarter M utgörs 

Överst: I västra delen av kvarter M finns ett stort antal barnvårdar i forma v 
låga resta stenar och små hällar. Underst vänster: Barnvård M 310 i koppar, 
datering 1935. Underst mitten: Barnvård M 372, kors i metall, datering 
1945. Underst höger: Kvinnovård M 338, datering 1910. Foto 100505:365, 
310, 337, 320.

Ovan vänster: Barnvård M 346. Ovan höger: Kvinno-
vård M 328-329, datering 1909. Foto 100505:304, 
319.
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av stenvårdar och enstaka träkors. Förutom de små sten-
vårdar som ofta präglar ensamgravområden finns här också 
lite större stenar, tidstypiskt högsträckta. En hög andel av 
gravvårdarna är resta över ensamstående kvinnor, något 
som många gånger är typiskt för de allmänna områdenas 
linjebegravningar och som präglar även de andra allmänna 
områdena på Amnehärads kyrkogård. Den centrala delen av 
kvarter M innehåller vårdar från åren 1904-1912. Även om 
det kulturhistoriska värdet hos denna typ av områden ligger 
i karaktären av upprepning och de återkommande, nästan 
likadana gravvårdarna, kan det vara på sin plats att lyfta 
fram ett par vårdar som är särskilt genomarbetade. (M 302) 
är ett litet gjutjärnskors på fot och försett med en emaljerad 
inskriftsplatta. Texten lyder: ”Här Hvilar Hemmansegaren John 
Johansson från Ålön, född den 6 Januari 1836, död den 15 Maj 1906. 
Sörjd och saknad af maka, barn och barnbarn samt ---- och vänner.” 
(M 3��) är en barngrav från 193� med gravvård i koppar 
med text och dekor i relief. I den här delen av kvarteret M 
finns endast en gravvård med titel. Inskriften ”f d soldat” 
skänker (M 33�), daterad 1910, ytterligare kulturhistoriskt 
värde.

På ömse sidor om gången mellan kvarteren M och N 
finns en rad köpta familjegravar från 1910-talet till och med 
1930-talet, varav några stenramgravar. 

Kvarter N är tätare belagt med gravvårdar än kvarter M, 
men ändå med en mycket påtaglig gluggighet. Liksom i kvar-
ter M blandas riktigt små stenvårdar med större, halvhöga 
och smala vårdar och ett par vitmålade träkors. Kvarterets 
gravvårdar är daterade 1912-1918. Här finns ett antal fina 
titlar som lyfter sina respektive vårdar på ett bra sätt. Flera 
har koppling till sjöfart och båtbyggeri – vi finner nämligen 
två skeppare (lokalisering Karlslund respektive Åråshult) och 
en varvsförman (Otterbäcken). Dessutom förekommer såväl 
handlande, mjölnare, skomakare och lantbrukare. Både i kvarter 
M och N finns en enstaka vård av ett slag som kan sägas 
utgöra en relik från ett svunnet gravvårdsskick – gravkullen 
bevuxen med vintergröna. Dessa vårdar ses endast i mycket 
litet antal numera. Exemplen här utgörs snarare av ett litet 
parti vintergröna än en fullt anlagd långsträckt och upphöjd 
kulle.

Ovan: Vård M 302, datering 1906. Foto 100505:275, 
276. 

Ovan: Vård N 203-204, liten gravkulle med vinter-
gröna. Foto 100506:027 

Ovan vänster: Vård N 194, datering 1915. Ovan mitten: Vård N 215, datering 1917, titel skomakaren. Ovan höger: Vård N 209, 
datering 1917. Foto 100506:018, 036, 031.
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Det finns en intressant iakttagelse att göra vad gäller anta-
let gravvårdar på kyrkogårdens olika allmänna områden. 
Troligen kan den stora gluggigheten och de öppna ytorna i 
de nu beskrivna kvarteren helt knytas till att dessa också är 
de först i bruk tagna områdena för allmän gravsättning på 
linje. Därmed har här också de vårdar som en gång fanns 
här hunnit förfaras av tidens tand eller av annan anledning 
avlägsnas. De tidiga allmänna områdena försågs troligen 
också i större utsträckning än senare med gravvårdar av lätt 
förgängligt slag (träkors, små gravkullar, ingen markering 
alls) än senare tillkomna allmänna gravar.

Runt kvarteren M och N finns som ovan nämnts delar 
av kvarter D som utgör den äldre kyrkogårdens gräns mot 
väster och kvarteren K och L. Dessa enkel- eller dubbel-
radskvarter utgörs av familjegravplatser. 

Den del av kvarter D som ligger omedelbart väster om 
kvarter M utgörs delvis av lite mer storslagna vårdar, särskilt 
de två ramvårdarna. (INR 4) är omgärdad av gjutjärnsstaket. 
Inskriftsstenen är en mycket stor mörk sten med tempel-
gavelmotiv. Första gravsättning och gjutjärnsomgärdning 
dateras troligen 190�, inskriftsstenen möjligen från 1920-
talet. (D 4�-48) är en stenramvård med diskret ram men 
med en dominant, hög, smal inskriftssten i mörk granit med 
polerad front och grovhuggna sidor. Bland vårdarna i denna 
del av kvarter D finns också ett par höga smala kalkstenar 
på postament med datering omkring sekelskiftet 1900.

Den rad av kvarter K som vetter mot kvarter M innehåller 
en blandning av vårdar från 1910-talet ända fram till 1970-
talet. De yngre vårdarna kan ha tillkommit efter hand eller 
ersatt utgångna äldre vårdar. I kvarter L, raden mot norra 
änden av kvarter N, finns en liknande tidsmässig blandning, 
medan kvarter L, raden mot östra änden av kvarter N, har 
en mer tidsmässigt homogen sammansättning av vårdar 
från perioden 1900-1930. De äldre vårdarna i dessa delar 
utgörs av höga, smala stenar, bland annat flera fina mörka 
stiliserade obelisker från 1910-talet. 

Härnäst i tidsordning bland kyrkogårdens delar följer de 
två allmänna områden som utgör kvarteren U och O syd-

Vänster: Vård L 55, datering 1912. Ovan: Vård INR 4, kvarter D, enkelrad 
i höjd med kvarter M. Datering 1906. Foto 100506:061, 100605:255.

Överst: Vård D 45-48. Mitten: Vård  D 78-80 
med titlarna folkskolläraren och kantorn. Underst: 
Vård L 22-27, datering 1958. Foto 100505:249, 
100506:072, 052
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ost respektive nordost om kyrkobyggnaden. I kvarter U har 
jordfästningar skett åren 1918-1924, därefter har kvarter O 
tagits i anspråk och nyttjats under åren 1924-1932. De två 
kvarteren får sin prägel av det stora antalet små stenvårdar, 
som i de flesta fall är högre än vad de är breda. Här finns 
också ett fåtal trä- och järnkors och, särskilt i kvarter U, ett 
antal små hällar, många av dem kvadratiska. Det lågmälda 
formatet gör att det är lätt att förbise flera små skatter, exem-
pelvis de mörka stenarna med detaljrik etsad dekor, som (O 
14�, O 149, O 1�0, O 1�1). Längst i väster i kvarter O finns 
en rad med något yngre vårdar (omkring 1940-1970). Av 
dessa är flera barnvårdar. Här finns också (O 24) med den 
historiskt belysande titeln svenskamerikanaren; ett minne över 
en hemvändare i emigrationens svallvågor. 

I de båda kvarterens yttre delar finns enstaka rader eller 
små grupper av familjegravar. Längst i söder i kvarter O 
finns några familjegravar i form av stenramvårdar. (O 1��-
1��) är en kvinnovård från 1929 med fint gestaltad, kraftig 
ram med hörnstolpar och rundat krön. (O 210-211) har en 
omgärdning av gjutjärnsstaket med mycket detaljrik dekor. 
Inskriftsstenen, daterad 1927, är troligen av yngre datum än 
omgärdningen. De båda nyss nämnda vårdarna bildar en 
fin grupp med (U 102-104/140-142) i norra änden av kvarter 
U. Sistnämnda vård är kättingomgärdad med kalkprydda 
stenpollare och med inskriftssten i form av ett granitkors 
i monumentalformat. Vården bär titeln kyrkoherde och är 
daterad 194�.

Exempel på vårdar från kvarter U. Foto 100505:249, 
140, 159, 191, 170, 150.

Överst: Vård O 24, titel svenskamerikanaren. Underst: 
Vård U 102, 104, 140, 142, datering 1946, titel kyr-
koherde. Foto 100506:099, 100505:162.
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Till 1920-talets gravsättningar kan också knytas kvarte-
ren P och V, vars respektive enkelrad bildar gräns mot 19�3 
års kyrkogårdsutvidgning. I båda dessa kvarter förekommer 
flera fina exempel på höga och smala stenvårdar utförda i 
tidsenlig stil. (P 1�-18) och (P 19-20) är båda exempel på 
en återkommande gestaltning, där den mörka stenen och 
den låga kontrasten mellan bakgrund och dekor i sig ska-
par ett ganska stramt formspråk. Den förgyllda inskriften 
får därigenom en än starkare roll som huvudsakligt fokus 
för stenens framsida. (P 23-24) är fullständigt genomförd 
i naturromantisk stildräkt med grovhuggen yta och brutet 
krön. Texten är koncis: ”Far och Mor”. (P 13-14) från 1929 är 
troligen en gavelvård, alltså en rest från en f d stenramvård. 
Inskriftsstenen är av kalksten och utförd som ett stiliserat 
tempelgavelmotiv. Hela ytan har en fin, huggen struktur och 
ett centralt motiv i form av ett livsträd i rosens gestalt. Moti-
vet är utfört i relief och mycket välarbetat. I kvarter V finns 
ett antal titlar: kyrkovärd, nämndeman, skomakare, hemmansägare 
och lantbrukare. Av dessa tillför inte minst skomakare (date-

Överst: Kvarter O tillhör kyrkogår-
dens omfattande allmänna områ-
den. Underst vänster: Vård O 
58, datering 1932. Underst höger: 
Vård O 168, datering 1928.   Foto 
100506:194, 109, 167.

Vård O 155-156, en kvinnovård med datering 1929. 
Foto 100506:155.
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rad 1922) tidskänsla och erinran om ett lokalt hantverk utan 
motsvarighet idag.

Det stora behovet av allmänna områden för radbegravning 
på linje fortsätter på 1930-talet. I kvarter F, kyrkogårdens 
yngsta kvarter för allmän begravning, sker gravsättningar 
åren 1933-19�4. Detta kvarter kan sägas bilda ett samman-
hang med övriga delar av den äldre kyrkogårdens nordli-
gaste del. Det gäller kvarteren A, B, norra delen av kvarter 
D, kvarter E, F och G, liksom den rad av respektive kvarter 
K och L som vetter norrut. Inom detta område tycks inga 
gravsättningar före 1927 finnas. Kanske har området plane-
rats, lagts ut och tagits i bruk ungefär vid denna tidpunkt. 
Som nämnts ovan kan man på ett överskådlig sätt här följa 
hur köpta familjegravplatser en bit in på 1900-talet blir 
allt vanligare på de allmänna områdenas bekostnad. Mer 
än halva den ovan avgränsade norra delen av kyrkogården 
utgörs av familjegravplatser.

I kvarter F åskådliggörs linjebegravningens tätt liggande 
gravsättningar på ett mycket tydligt sätt. Kvarterets rader är 
tätt belagda med gravvårdar, där inslaget av små, låga stenar 
är stort. Liksom hos övriga allmänna områden på Amne-
härads kyrkogård är mängden vårdar och den pedagogiska 
tydligheten hos de helt tidsordnade raderna av central bety-
delse även i kvarter F. Individuella guldkorn finns förstås 

Översta raden: Vård P 13-14, datering 1929. Underst vänster: Vård P 15-18, datering 1928. Underst mitten: Vård P 23-24. Underst 
höger: P 5-6, datering 1951, titel banmästare. Foto 100506:319, 320, 324, 327, 317.

Överst: Vård V 16, datering 1922. Underst: Vård V 
13-15, titel nämndemannen. Foto 100505:214, 213.
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också här. Borstbindaren, f d soldaten, murarmästaren, smidesmäs-
taren, skogvaktaren och trädgårdsmästaren är alla titlar från de 
allmänna platserna i kvarteret. 

Kvarterets allmänna område bryts på mitten av en grus-
gång i nord-sydlig riktning. På ömse sidor om gången, lik-
som mot grusgångarna i norr och söder finns en enkelrad 
med familjegravar. En dubbelrad familjegravar avslutar 
också kvarter F åt väster. Tidsmässigt fokus för dessa famil-
jegravsrader är 1940- och �0-tal, med det något bredare 
spannet 1930-19�0-tal i dubbelraden åt väster. Ett antal av 
familjegravarna i norr är stenramgravar. Tillsammans med 
stenramvårdarna i kvarter B bildar de en sammanhållen 
miljö kring en sträcka av grusgången längst i norr. Utform-
ningen är tidstypisk, med i flera fall kraftfullt gestaltade låga 
och breda inskriftsstenar (tempelgavelmotiv) i lite kantigt 
formspråk. Kvarter B, en enkelrad längst i norr, är tidsord-
nat från öster till väster och gravsättningar har skett 1933-
19�4. Samtliga stenramvårdar är utförda i mörk granit. 

”Korset först, kronan sedan” (höger, F 426). Exempel på vårdar från kvarter 
F. Foto 100506:240, 202.

Översikt kvarter F. Foto 100506:256.

Exempel på vårdar från kvarter F. Foto 100506:203, 
246.
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Kvarter E i det äldre kyrkogårdsområdets nordvästra 
hörn består av fyra dubbelrader med rygghäckar. Områ-
det domineras helt av ”folkhemmets” typiska låga, breda 
gravvårdar där tempelgaveln i mer eller mindre stiliserad 
form är grundmotivet. Tidsspannet för gravsättningar här 
är 1930-tal till och med 19�0-tal. De äldsta vårdarna finns 
i kvarterets östra kant. Särskilt värd att uppmärksamma är 
den rad i kvarterets centrala del som helt består av stenram-
vårdar. Här bevaras en massverkanseffekt som man oftare 

Sammanhållen grupp av stenramvårdar i kvarter F 
(vänster) och kvarter B (höger). Foto 100506:227.

Vård B 25-26. Foto 100506:266.

Överst: Vård  E 219-220, datering 1954. Underst: 
Vård E 225-226. Foto 100506:289, 291.
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kunde möta innan borttagandet av ramar och grusytor på 
våra kyrkogårdar blev vanlig. Kvarterets titlar svarar också 
på ett förtjänstfullt sätt upp mot folkhemsperioden och den 
industriella epoken. Här finns konduktören, stuveriarbetaren, 
maskinisten och maskinmästaren. Nordligaste delen av kvarter 
D bidrar också till att berika miljön med titlar: plåtslagare-
mästare, folkskollärare, urmakare, trädgårdsmästare, kyrkvaktare.  
Dateringen på titlarna i kvarter D är 1930-tal till och med 
19�0-tal. Någon enstaka direkt sjöknuten titel finns också 
såväl i kvarter D som i kvarter E: skeppare samt sjökapten. (D 
8-10) med hög smal, mörk inskriftssten daterad 19�3 kom-
pletteras av tre små gravkullar enligt äldre tradition, vilka 
utgör ett värdefullt inslag i miljön. Som en anpassning till 
tiden har den historiskt mer korrekta vintergrönan på kul-
larnas krön här ersatts med penséer.

Kyrkogårdsutvidgning 19�3
Utvidgningens gravvårdskaraktärer präglas framför allt av 
de strikt styrda grundförutsättningarna för gravvårdarnas 
gestaltning som genomdrivits över större delen av den i 
sig stora utvidgningen. Till största delen har nämligen en 
genomgående formfaktor: hög och smal. Lägg därtill 19�0-
talets strama, lite hårda formspråk så framträder grundförut-
sättningarna och den ram inom vilken den stora majoriteten 
av gravvårdar inom utvidgningen framställts. Inom denna 
ram tillåts sedan stenens färg, krönets gestaltning, dekor 
och text variera. Några sammanhängande avvikelser finns: 

I kvarter E finns en hel rad där samtliga grusade stenramvårdar behållits.  
Foto 100506:297.

Överst: Vård E 5-7, datering 1942. Näst överst: Vård 
E 100-101. Näst underst: Vård från rad E 128-E 
159, datering 1968, titel stuveriarbetare. Underst: Vård 
E 188-189, titel maskinisten. Foto 100506:271, 277, 
284, 288.
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I östra delen av kvarter CE längst i söder finns ett område 
med gravvårdar från tiden 1970-nutid. Här har man släppt 
fram låga breda vårdar och de mer moderna vårdarna med 
s k fri form. Sistnämnda typ av vårdar förekommer också 
i östra halvan av kvarter Y (datering 1990-tal till och med 
2000-tal) samt i kvarter I (datering 1990-200�). I västra 
halvan av kvarter Y finns ett område med mindre hällar 
från 19�0-talet.

Det finns ett stort värde i den tydligt sammanhållna 
gestaltning som utvidgningen uppvisar. Samtidigt innebär 
det svårigheter att i ett kulturhistoriskt värderingssamman-
hang lyfta fram vissa vårdar framför andra. Många av vår-
darna är också tillkomna i ett tidsmässigt snävt spann från 
19�3 fram till omkring 1970. En av bedömningsgrunderna 
inför framtida förändringar i ett sådant här relativt homogent 
område blir titlarna. Inom utvidgningen finns ett relativt 
stort antal titlar som väl representerar samhällslivet, både 
lokalt och i bredare bemärkelse, under den aktuella perio-
den. Här finns lokföraren, byggmästaren, båtbyggaren, muraren, 
köpmannen, slöjdläraren, järnhandlaren, reparatören, fiskmästaren, 
repslagaren, maskinisten, grovarbetaren, konstnären, skiftförmannen, 
gruvfogden, trädgårdsmästaren, maskinisten, nämndemannen, polis-
mannen, montören och skepparen. Liksom på gamla kyrkogår-
den finns en förekomst av svenskamerikanen, titeln som på 
ett så direkt sätt åskådliggör den vikt personen själv eller 
de anhöriga lagt vid detta: att en gång ha bott i Amerika. 
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid hur utvidgningens 
mittaxel med korsmotivet blir en slags statusområde mot-
svarande äldre tiders närhet till kyrkogårdens huvudgång 
eller till kyrkans port. Kring denna mittaxel finner vi både 
kantorn, kyrkovärden och kyrkoherden.

Kyrkogårdsutvidgningen genomförd 1953. Foto 
100506:345.
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Sammanfattande kulturhistorisk karakterisering
Kyrkogårdens huvudkaraktär är väl bibehållen med stöd-
murar eller friliggande stenmurar, högrest trädkrans kring 
de äldre delarna och lägre trädkrans kring 19�3 års utvidg-
ning samt ett system av gångar täckta med grus eller asfalt. 
På 19�3 års utvidgning förekommer även smala gångar av 
kalkstensplattor. Inne på den äldre kyrkogården finns stora 
ädellövträd som också är av stor miljöskapande betydelse.

Den äldre kyrkogårdsdelen karaktäriseras av ett traditio-
nellt högstatusområde med borgerlig prägel, huvudsaklig 
datering 1830-190�, söder om kyrkan. Här finns också större 
öppna ytor utan gravvårdar. Områdets tydligaste särdrag är 
ett antal gjutjärnsstaketomgärdade vårdar. Här finns också 
kors i gjutjärn samt kalkstens- och granitvårdar i tidsenlig, 
ofta högsträckt dräkt.

I övrigt präglas den äldre kyrkogårdsdelen i ojämförligt 
störst utsträckning av de stora, sammanhängande områ-
dena för allmän begravning på linje. Områdena är tidsord-
nade internt och sinsemellan med en sammanlagd obruten 
tidsföljd 1904-19�4. Denna karaktär skänker Amnehärads 
kyrkogård ett dokumentvärde med utomordentligt stor 
pedagogisk tydlighet. Här låter sig ett halvt sekel betrak-
tas – ett sekel som tar gestalt framför allt i form av mycket 
små, sinsemellan likartade stenvårdar och ett antal träkors. 
Omfattningen av och den sammanhållna karaktären hos de 
allmänna områdena som Amnehärads kyrkogård uppvisar 
är ett sällan förekommande fenomen. 

Som enkelrader i de allmänna områdenas kanter finns 
familjegravar som representerar tiden 1900-1970. I den äldre 
kyrkogårdens nordvästra hörn finns ett sammanhängande 
kvarter med familjegravplatser. Gravvårdarna är tidstypiskt 
låga och breda folkhemsvårdar. Här finns också ett större 
antal stenramvårdar vars datering till stor del är 19�0-tal. 
Dessa föreligger delvis samlat.

19�3 års utvidgning får sin karaktär av det stora antalet 
rygghäckar samt av gravvårdarnas enhetliga utförande. Vår-
darna har över hela kyrkogården likadana proportioner; en 
högsträckt, smal form där också 19�0-talets strikta, kantiga 
formspråk bidrar till enhetligheten.

Svartvita flugsnapparen har just anlänt till Amnehärad våren 2010. Foto 
100506:076.
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Rapporter 2010-2011 i ämnet bebyggelse från Västergötlands museum

2010:1 Kv. Snickaren 1. Skövde stad och kommun, Västergötland. Renovering av exteriörer 2006-
2007. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:2 Karlsborgs fästning. Slutvärnet. Renovering av kalksten 1994-2005. Antikvarisk dokumenta-
tionsrapport.

2010:3 Gudhammar. Gudhammar 1:9, Hova socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renove-
ring av spannmålsmagasin 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:4 Källstorp. Källstorp 1:30, Örslösa socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av 
f.d. gårdskyrka/magasin 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:5 Ekebo. Ekebo 2:1, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av 
ladugårdens timmerstomme 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:6 Ekebo. Ekebo 2:1, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av 
smidesbälg i smedja 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:7 Ladugård på Almnäs bruk. Almnäs 1:1, Norra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. 
Renovering av ventilationshuvar 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:8 Borrabo. Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av 
murstock m.m. i manbyggnad 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:9 Tådene slöjdskola. Tranum 30:2, Tådene socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Reno-
vering av tak m.m. 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:10 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Friels kyrkogård. Byggnads-
historisk rapport.

2010:11 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Gillstads kyrkogård. Bygg-
nadshistorisk rapport.

2010:12 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Karaby kyrkogård. Byggnads-
historisk rapport.

2010:13 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Lavads kyrkogård. Byggnads-
historisk rapport.

2010:14 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Norra Kedums kyrkogård. 
Byggnadshistorisk rapport.

2010:15 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Söne kyrkogård. Byggnads-
historisk rapport.

2010:16 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Tranums kyrkogård. Bygg-
nadshistorisk rapport.
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