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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 39 
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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LyrEstads kyrkogÅrd

Historik

Socknen – en bakgrund

Lyrestads socken i Vadsbo härad är den nordligaste socknen 
i Mariestads kommun  och med närmare 100 kvadratmeter 
är det den största till ytan. Socknen utgjorde sedan medel-
tiden ett eget pastorat i Skara stift, fram till de senare årens 
sammanläggningar med Hassle och Amnehärads pastorat. 
Sjötorp erhöll en småkyrka inom Svenska kyrkan 19��. 
Lyrestad var en egen kommun fram till 1971 då nuvarande 
Mariestads kommun bildades genom sammanläggning av 
Mariestad och omgivande kranskommuner.

Lyrestads socken karaktäriseras dels av Vänern och Göta 
kanal, dels av den agrara strukturen med jordbruket och 
skogsbruket. Kommunikation är en mycket viktig faktor 
i förståelsen av Lyrestads historia eftersom vänersjöfart, 
kanalsjöfart, riksvägar och järnväg spelat stor roll i utveck-
lingen. 

Jordbruksbygdens centralområde har legat i söder kring 
Lyrestads sockenkyrka och prästgård. Bygden där karak-
täriseras av en utlöpare av Vadsboslätten, där den äldre 
bebyggelsen ligger på låga, men markerade ryggar ovanför 
lerslättpartier, mycket tydligt vid gamla byplatser såsom 
Fröåkra och Anderstorp. Bygden i övrigt kännetecknas av 
rand- och skogsbygd, delvis med inslag av mossar. Skogs-
bygden i norra sockendelen var in på 1800-talet en del av 
kronoallmänningen Bröten.

I likhet med Amnehärad är Lyrestad en av de socknar 
vid Vänern där sjönäringarna spelat en mycket stor roll för 
kustborna, och jordbruket där varit marginellt. Vid kusten 
spelade fisket förr en huvudroll i hushållet, särskilt på de 
många torpställen och backstugor som på 1700- och 1800-
talet uppkom på utmarkerna längs Vänern. Särskilt efter 
Göta kanals tillkomst på 1820-talet och utvecklingen av 
Sjötorp som ett maritimt centrum har  Lyrestad förknippats 
med sjöfart, rederi och båtbyggeri. Under 1800-talets första 
del blev arbeten vid kanalen en viktig binäring för många 
sockenbor.

Efter tillkomsten av Göta kanals västgötadel 1822 (östgö-
tadelen 1832) utvecklades Sjötorp vid kanalmynningen till 
ett maritimt centrum i Vänern. Kanalbolagets verksamhet 
bidrog till att Sjötorp expanderade till en liten tätort. Här 
anlades Vänerns viktigaste varvsplats. (Se nedan). Vid Lyre-
stads tätort korsar E20 Göta kanal.
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18�� tillkom fyrplatserna på Fällholmen och Harnäsudde 
för inseglingen till Göta kanal. Harnäsudde fyrplats i Enåsa 
är en av de bäst bevarade vid Vänern var fyrvaktarbostad 
till 1937. Det gamla fyrhuset har sedan1903 ägts och vårdats 
av Lyrestads hembygdsförening. En välbevarad fyrmiljö är 
även Fällholmens fyrplats långt ute i Sjötorpssjön, idag ett 
av de främsta minnesmärkena över de många skärgårdsbor 
som levt och varit verksamma under svåra förhållanden i 
utsatta lägen i Vänern under 1800- och tidigt 1900-tal.

Den riksintressant kulturmiljön kring Göta kanal sät-
ter stark prägel på Lyrestads socken med kajer, dragvägar, 
alléer, rullbroar, kanalarbetsplatser och magasin samt bro- 
och slussvaktarboställen. Frånsett den stora kanalmiljön i 
Sjötorp är det Lyrestad, Norrkvarn och Rogstorp som är de 
främsta kanalmiljöerna i socknen.

Genom socknen passerar dels E20 Göteborg-Stock-
holm, dels rv 2� som återgår på en av de stora färdvägarna 
från Västergötland upp mot Norge, Värmland och västra 
Bergslagen. Torved var gästgivaregård fram till 1900-talets 
början

1909-10 byggde Västergötland-Göteborgs järnväg, från 
Gårdsjö mot Mariestad, Forshem, Skara och Göteborg. 
(Gårdsjö-Forshem ingår numera i Kinnekullebanan). Den 
kom att få stor betydelse för bygdens utveckling, inte minst 
för utvecklingen av Lyrestads tätort. 1917 anlades en bibana 
från Torved upp till Gullspång. Persontrafiken på biba-
nan upphörde redan 194� men godstrafiken pågick fram 
till 19�1 på sträckan Torved-Skagersvik. Här går numera 
dressinturism Gullspång-Torved.  Kinnekullebanan (Herr-
ljunga-Lidköping-Mariestad-Gårdsjö-Hallsberg) är fortfa-
rande i bruk.

Fornlämningskaraktären, bl.a. en fornborg, skeppssätt-
ningarna vid Böckersboda by och bildrunstenen vid Rogs-
torp visar på att bygden har förhistorisk förankring, särskilt 
i järnåldern. 

Utsnitt från Häradsekonomiska 
kartan, upprättad 1877-1882, med 
Lyrestads kyrkplats inringad. Lant-
mäteriet.
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Sockennamnet omnämns i skrift 134�. Sockenkyrka och 
prästgård utgör socknens gamla centrumpunkt. Troligen 
hette Prästgården från början Lyrestad, en förhistorisk 
namntyp som sedan fått  ge namn åt både kyrka och socken 
i tidig medeltid. Stenkyrkan som byggdes på 1100- eller 
1200-talet byggdes troligen ut senare under medeltiden till 
en rektangulär salskyrka. 1�74 om- och tillbyggdes kyrkan 
och gjordes treskeppig och erhöll trävalv. Långhusets västra 
och norra murar  är till stor del medeltida. 1�90 byggdes det 
mäktiga tornet. Den närbelägna Prästgården från 1889 lig-
ger sannolikt på en mycket gammal tomt. 

Lyrestad har inte varit präglat av adelsgårdar eller andra 
storgods som grannsocknarna Enåsa, Hassle och delvis 
Amnehärad. Här har självägande bönder och bönder på 
kronogårdar dominerat.

Lyrestad har i likhet med Amnehärad en bebyggelsemäs-
sig influens av värmländskt traditionellt byggnadsskick med 
flera stora tvåvåningshus från 1800-talet med klassicistiska 
fasaddetaljer samt stora fulltimrade ladugårdar. 

Även om antalet ensamgårdar och små gårdsgrupper varit 
högt, även före 1800-talets laga skifte, har Lyrestad haft 
flera bybildningar. Nästan samtliga har varit små. Skiftenas 
gårdsutflyttningar fick därmed inte samma stora genomslag 
på bebyggelsemönstret som i socknarna längre söderut på 
Vadsboslätten. Den största byn på 1��0-talet var Slättevalla 
med fem hela hemman. Övriga hade mellan två och fyra 
hemman: Anderstorp, Böckersboda, Fröåkra, Guntorp, 
Håttorp, Hällsås, Höglunda, Rogstorp, Råglanda och Älv-
storp. Så gott som alla byar är medeltida och flera kan ha 
förhistoriskt ursprung..

Medeltida ensamgårdar är Backa, Horsklippan Hult, 
Lagmansboda, Rud, Solberga och Torved. Andra hemman 
omnämns först i sent 1�00-tal och på 1�00-talet, då som 
nybyggen av olika slag, främst på kronans eller socknens 
skogsmark, t.ex. Boåsen, Grönehög, Hovmanstorp, Kåhult, 
Näset, Lillehult, Mobäcken, Siggarud och Sjötorp. Hemman 
som skattläggs under samma tidsperiod är t.ex. Blomster-
hult, Fagerhult (Säterskärr), Järpängen, Karsmossen, Kle-
ven, Klockarebordet, Äskekärr och Ödetorp. En del av 
dessa utvecklas senare till små gårdsgrupper. Grönebäck 
och Karsmossen tillkommer först på 1700-talet.

Under 1800-talet tillkom en mycket stor mängd nya 
bebyggelseenheter som i regel kom att bli torp och småbruk 
och som bl.a. etablerades på kronoallmänningen Bröten. 
Ett stort antal noteras i jordeböckerna 179�, 181� och 182� 
som kronolägenheter. Nästan alla har namn med ändelsen 
-kärret eller -mossen, t.ex. Nolängsmossen, Pingelkärret 
och Torsmystemossarna. En annan motsvarande grupp från 
samma tidsperiod har ursprung som en äng skatte. Exem-
pelvis kan nämnas  Ekebacken, Ekorneslätten och Höjen. 
En mindre grupp hemman skattläggs första gången 182�: 
Björnemysten, Björnestången, Kolabotten, Moviken och 
Värslen.

 184� stod nu befintligt skolhus vid sockenkyrkan klart. 
Ca 1890 tillkom Mellanskolan och 19�2 centralskolan i Lyre-
stads tätort. I den stora socknen byggdes flera skolhus under 
sent 1800- och tidigt 1900-tal. 1873 tillkom Kulleruds skola, 
1882 Slättevalla, därefter Lillehult, Råglanda, Grönehög, 
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Siggarud och slutligen Sjötorps folkskola 1907-08. På 1940- 
och �0-talet lades nästan alla bygdeskolor ned. Frikyrkoför-
samlingar  utvecklades i bygden under 1800-talets senare 
del, bl.a. byggdes i Sjötorp den åttkantiga missionskyrkan 
i trä 1889.

Lyrestads tätort

Lyrestads tätort ligger centralt intill E20 där denna korsar 
Göta kanal. Kärnan i tätorten är agrarsamhällets gamla 
sockencentrum och kyrkliga lokalpunkt med sockenkyrka 
och prästgård, tiondeboden från 1700-talet samt skolhusen 
från 1800- och 1900-talet. Lyrestad var en av de fyra platser 
längs kanalens västgötadel som dess främsta tillskyndare, 
Baltzar von Platen, hade tänkt skulle utvecklas till en kanal-
stad. Så blev det inte, men kanalen kom att få stor betydelse 
för uppkomsten av en liten tätort. Lyrestad fick nämligen 
ett stort hamnmagasin med hamnbassäng och blev en 
omlastningsplats vid kanalen. Här finns även ett brovak-
tarboställe.

Ett stort uppsving inleddes 1910 när Lyrestad blev en 
station vid den nya Västergötland-Göteborgs järnväg, från 
Gårdsjö mot Mariestad-Skara-Göteborg. Det medförde en 
expansion för samhälle och näringsliv med detaljhandel, 
småindustrier och utvecklad handel och frakter med byg-
dens jordbruksprodukter. Stationen med det gulputsade 
stationshuset i tegel är fortfarande i bruk vid nuvarande 
Kinnekullebanan Hallsberg-Mariestad- Lidköping. Tätor-
ten kännetecknas dels av kyrkomiljön, dels kanalmiljön, 

Ekonomiska kartan över Lyrestads kyrkplats (inringad) 
omedelbart sydväst om Lyrestads tätort. 
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dels stationssamhällets bebyggelse från 1910-20-talen, dels 
yngre egnahems- och villabebyggelse.

Kyrkan och kyrkogårdens historia

Lyrestads kyrka byggdes 1�74. Den föregicks av en medel-
tida stenkyrka på samma plats och delvis på samma grund. 
En avbildning 1�72 i Peringskiölds Monumenta visar en 
kyrka med rektangulärt långhus, rakt, fullbrett kor i öster 
och vapenhus i söder. Från denna har troligen bevarats 
bl a murar i västra delen av nordväggen och en liljesten. 
Tornet är från 1�90 och på 1700-talet tillkom sakristian. 
Lanterninen är från 170�. Från 1700-talet stammar också 
de tre kyrkklockorna (1749, 1794, 1709). Det södra vapen-
huset ombyggdes i samband med arkitekt B Vingqvists och 
byggmästare Anderssons, Hova, renovering. 1902. Kyrkan 
renoverades 193�-193� enligt program av Axel Forssén. 
Byggmästare vid arbetena var J W Olsson, Vinninga och 
måleriarbetena leddes av K J R Johansson. 1974 renovera-
des exteriören. 1978 återinvigdes kyrkan efter underhålls-
arbeten 

Den äldsta avläsbara omfattningen av kyrkogården tycks 
utgöras av dagens kvarter A, B (delen väster om kyrkan), C, 
E (del av), F och V. Detta område korresponderar ungefärli-
gen mot den omfattning och form som avbildas på Härads-
kartan, upprättad 1877-1882 (se sidan 10). Den sträcka av 
avgränsningen åt öster som är försedd med låg stödmur av 
sten ger också stöd åt en sådan gräns för kyrkogården. Inom 

Överst: Lyrestads medeltidskyrka avbildad av Perings-
kiöld 1672 (viss osäkerhet kring motivet finns). Underst: 
Lyrestads kyrka avbildad av Wennerblad 1894. Riks-
antikvarieämbetet.

Flygbild från söder, daterad 1936. Delen längst i norr är den senast tillkomna och har endast i sin södra halva och längs med kanterna 
hunnit beläggas med gravvårdar. De äldre gravvårdarna söder om kyrkan är som synes i stor utsträckning grusade och häckomgärdade. 
Friaån löper i sitt ursprungliga läge väster om kyrkan. Västergötlands museum.
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detta område finns, förutom i sen tid tillkommande vårdar 
(exempelvis kvarter V) gravsättningar från perioden 1830-
1930. 

Baserat på gravvårdarnas datering är det troligt att en 
utvidgning åt norr ägde rum omkring sekelskiftet 1900, då 
ett område fram till och med kvarter K lades till. I området 
ingår norra delarna av kvarteren B och E. Dessa gravvårdar 
har en datering till 1918-1931 respektive 1898-1920. 

Omkring 1920 utvidgas troligen kyrkogården ytterligare 
en gång åt norr och kvarteren G, H, I, L, M, N, O och P 
tillkommer. Inom detta område finns gravsättningar från 
perioden 1921-19�0. 

193� upprättas ett förslag till ”ordnande” de delar av kyr-
kogården som är äldre än utvidgningen kring 1920. För-
slaget innebär upprättandet av en plan för mer rationellt 
ordnade kvarter inom nämnda område. På tillhörande skiss 
kan de vid tillfället befintliga gravvårdarnas läge på kyrko-
gården iakttas. Kvarteren A, B och C söder om kyrkan, med 
vårdar från 1800-tal och tidigt 1900-tal, anges vara fullbe-
lagda. Öster om kyrkan, på platsen för nuvarande kvarter 
V, finns ett fåtal spridda vårdar utan radindelning. I områ-
det norr om kyrkan finns vid tiden en hel del gravvårdar, 
vilka till största delen inte heller tycks förhålla sig till rad- 
eller kvartersindelning utan är oregelbundet fördelade över 
ytan. Utmed avgränsningsmurarna åt väster och öster (del 
av kvarter B respektive E) är dock gravvårdar lagda i tydlig 
rad. Närmast kyrkans nordsida linjerar sig befintliga vårdar 
också längs den gång som vid tiden löper utmed norra sidan 

1961

Omkring 1900

Omkring 1920

1943

Äldsta del

Möjliga utvidgningsfaser för Lyrestads 
kyrkogård. 

Förslag till ordnande av kyrkogården, upprättat 1935. 
ATA.
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av kyrkobyggnaden (troligen parallellt med den äldsta kyrko-
gårdens gräns åt norr). Av kartan framgår att ett stort antal 
av gravvårdarna, ett femtiotal, är försedda med omgärdning 
i form av stenram eller häck. Särskilt är så fallet vad gäller 
enkelraderna längs väster- och östermuren samt de vårdar 
som finns omedelbart norr om kyrkan. Planen motsvarar 
endast i liten utsträckning det verkliga utfallet. Kvarter V 
öster om kyrkan har lagts ut så att raderna i princip motsva-
rar planens förslag. Däremot har kvarter A söder om kyrkan 
och det stora området norr om kyrkan inte tagits i bruk för 
gravsättning i kvarter avgränsade av gångar enligt planen. 
Av gravvårdarna i de centrala delarna norr om kyrkan finns 
i de flesta fall inga spår idag. I det östra hörnet av planområ-
det finns idag istället minneslunden. 

1943 godkänns planen för nästa utvidgning av kyrkogår-
den åt norr. Kvarteren P, R, S, T och U tillkommer. Inom 
detta område sker gravsättningar från 1940-talet fram till 
slutet av 19�0-talet.

Omkring 19�0 förs åter diskussioner om utvidgning av 
kyrkogården. Resultatet blir en utvidgning åt väster 19�2-
19�3. För att ge plats åt den nya kyrkogårdsdelen rätas också 
Friaåns lopp på en sträcka av 2�0 meter. 

1999 anläggs en minneslund norr om kyrkan.

Fornlämningar (skyddade av kulturminneslagens 2 
kap.)

Lyrestad 221 – Liljesten av gulaktig sandsten. Dekormotiv: 
livsträd bestående av två palmettrankor. Stenen är uppställd 
i tornrummet. 

Flygbild från söder, odaterad men senare än 1943, då den nordligaste utbyggnaden tillkom. Delen söder därom har nu även i sin norra 
halva belagts med gravvårdar. På de sydligaste delarna av kyrkogården har gångsystemet förändrats jämfört med 1936. Västergötlands 
museum.
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Lyrestad 79:1 – Minnessten. En av de två grindstolparna vid 
Lyrestad kyrkas södra entré. På framsidan av stenen finns 
Gustaf V:s namnteckning samt dateringen 22/� 1910.

Övriga noteringar
Observeras bör att de på kyrkogården befintliga gravvårdar/
stenar som inte återfunnits på den aktuella gravkartan har 
numrerats löpande vid kyrkogårdsinventeringens fältarbete 
(INR= inventeringsnummer).

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

 

Kyrkogården idag

Kyrkogårdens relation till omgivningen
Anläggningen är belägen i Lyrestads socken söder om 
Vänern, omkring tio kilometer öster om Mariestad. Avståndet 
till Vänerkusten är omkring fem kilometer. Landskapsbilden 
i närområdet präglas av mindre odlingsstråk kring vattendrag 
i dalgångar insprängda i skogsområden. Anläggningen finns i 
odlingsstråket mellan två vattendrag: Friaån omedelbart väs-
ter om den senast genomförda kyrkogårdsutvidgningen och 
Göta kanal omkring 100 meter österut. Omedelbart öster 
om Göta kanal finns samhället Lyrestad. Utanför den södra 
avgränsningsmuren löper anslutningsvägen mellan E20 och 
Sjötorps samhälle. På ömse sidor om vägen, söder om kyr-
kogården, finns asfalterade parkeringsytor. 

Ett par hundra meter söder om anläggningen finns präst-
gård och pastorsexpedition. Utanför kyrkogårdens långa 
gräns mot öster löper en enskild väg som leder vidare längs 
med anläggningens gräns mot norr och väster fram till områ-
det för bårhuset.

Råglandaskolan invigdes till församlingshem 19�8.

Förslag till rätande av Friaån, upprät-
tat 1959. ATA.
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Avgränsning 
Kyrkobyggnaden är öst-västligt placerad i den södra delen 
av kyrkogården, som har en långsträckt form i norrlig-syd-
östlig riktning. Kyrkogården bildar en långsträckt rektangel 
till vilken 19�0-talets utvidgning lagts till som ytterligare en 
långsträckt rektangel vilken ansluter till den södra halvan av 
den äldre kyrkogårdens gräns mot väster.

Anläggningens sidor vetter alltså mot söder, öster, norr 
och väster. I syfte att något förenkla framställningen anges 
dessa väderstreck fortsatt som söder, öster, norr och väster. 
Åt söder finns en stenmur med jämn sida och krön, lagd av 
ganska stor, skarpkantad sten. På insidan av muren har mar-
ken släntats upp mot densamma. Utvidgningens sida åt söder 
avgränsas likaledes av en stenmur, här friliggande, låg och 
bred av delvis stora block. Avgränsningen mot öster utgörs 
i sin södra del av en låg stödmur som ungefär i höjd med 
kyrkobyggnaden går över i en mjuk, gräsbevuxen jordslänt. 
Åt norr fortsätter jordsläntningen och blir högre i relation 
till utanförliggande mark. Samma typ av gräns finns längs 
med den västerra sidan fram till utvidgningen. Utvidgning-
ens gräns åt norr och söder utgörs också av en grässlänt, vil-
ken i det senare fallet ligger direkt an mot den rätade Friaåns 
lopp. 

Längs den äldre kyrkogårdens södersida finns trädkrans 
av ganska låga lönnar och någon enstaka (högre) lind. Längs 
den östra sidans södra del fortsätter motsvarande trädkrans 
för att något längre norrut gå över i mer högvuxen lind och 
enstaka ek. Längs den norra halvan av den östra sidan finns 
en gles krans av björk som fortsätter även längs sidan åt norr 
(tätare) samt sidan åt väster (åter glesare). Längs norra delen 
av avgränsningen mot öster samt längs avgränsningen mot 
norr och väster finns också en hög häck av avenbok. Utmed 
den södra delen av avgränsningen mot väster finns istället 
häck av måbär. Måbärshäck utgör även avgränsning längs 
19�0-talsutvidgningens sidor åt norr och väster (längs Fri-
aån). Längs sidan mot Friaån finns även enstaka björk. Överst: Huvudentrén i söder. Underst: Avgränsningen 

mot öster. Foto 100616: 164, 147.

Avgränsningen mot söder, gamla 
kyrkogården. Foto 100616:145.
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Fyllnadsmassor längst i norr gör att avgränsningen utgörs 
av en kraftig släntning. Kyrkogårdens nordvästra hörn. 
Foto 100616:155.

Huvudentrén är i söder med två kraftiga granitstolpar med 
markerad fot och flackt pyramidkrön. På den ena stolpen 
finns förgylld inskription omfattande en namnteckning av 
kung Gustav V samt datering 22/� 1910 (fornlämningsre-
gistrerad Lyrestad 79:1). Till entrén hör också en dubbel smi-
desgrind med spjälor. I söder finns också en enkel öppning 
utan grind och stolpar i utvidgningens mur. En motsvarande 
enkel öppning finns också i den äldre kyrkogårdens hörn 
mot öster.

Byggnader och andra anläggningar
Kyrkan består av ett stort, rektangulärt långhus, lika högt, 
tresidigt kor i öster, ett vapenhus mitt på sydfasaden, sakri-
stia norr om koret och i väster ett smalare torn med sluten, 
fyrsidig trälanternin. Korets två spriförsedda strävpelare ger 
exteriören mycket av sin karaktär. Fasaden indelas genom 
kraftiga strävpelare. På vapenhusets sydfasad, över porten 
är en oputsad rektangulär kalksten med i ristad inskription, 
ifylld med guldfärg: ”ÅR 1902 ombyggdes detha vapenhus 
och kyrkan renoverades utvändigt”. Utmed långhusets väst-
fasad, söder om tornet, är en liljesten Kyrkobyggnaden har 
ett brant, något svängt sadeltak, valmat över koret, täckt med 
träspån. Östra gavelspetsen kröns av en spira, troligen järns-
mide. Långhusets strävpelare har spåntäckta pulpettak och 
korets två strävpelare spåntäckta smala och höga torntak/
spiror. Dessa kröns av järnspiror med förgyllda toppklot och 
flöjlar. Över det södra vapenhuset är ett spåntäckt sadeltak, 
vars södra spets kröns av en träspira(?). Sakristian har även 
denna spåntäckt sadeltak. Tornet täcks av en flack, fyrsidig 
huv med kopparplåt. Lanterninen har en karnisformad, kop-
parplåtstäckt huv, krönt av ett smalt kors, troligen koppar.

19�3 godkändes ett förslag till bårhus (lättbetong) utarbetat 
av arkitekt Anders Ekman, Falköping. Det rektangulära bår-
huset, som även innehåller förråd och toaletter, är spritputsat 
och vitmålat och täcks av ett valmat, skiffertäckt sadeltak. 
Sockeln utgörs av kalkstensskivor.

Kyrkogårdens disposition
Kyrkogårdens yta är tämligen plan. Marken är täckt av gräs-
matta och inom kyrkogården finns ett system av gångar. Från 
huvudentrén i söder löper en gång som leder till kyrkans 
port i väster. Denna gång är plattsatt till skillnad från övriga 
gångar som är grusade. Gångarna avgränsas mot gräsmat-
tan med hjälp av en tunn trälist. Från sydentrén löper också 
en gång som leder till kyrkans port i söder. Mellan denna 
port och öppningen i kyrkogårdsmurens hörn åt öster löper 
också en gång. Från kyrkans port i väster löper en gång paral-
lellt med och nära avgränsningen åt väster. Mitt för bårhu-
set utgår vinkelrätt från denna gång en gång som leder fram 
till minneslunden. Från kyrkans port i väster leder en gång 
rakt in på 19�0-talets utvidgning. På denna utvidgning finns 
förgrenar sig denna gång så åt söder och norr, så att den 
kommer att löpa parallellt med hela utvidgningens östra sida, 
invid utvidgningens gräns mot den äldre kyrkogården. 

Överst: Kyrkan från söder. Västergötlands museum. 
Underst: Bårhuset från nordväst. Foto 100616:158.
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Gränsen mellan den äldre kyrkogården och 19�0-talets 
utgörs av den äldre kyrkogårdsmuren, vilken är en ganska låg 
stenmur där markytan släntats upp mot muren på den äldre 
kyrkogårdens sida. Längs med denna gräns finns en trädrad 
bestående av äldre lönnar och någon enstaka lind.

De äldsta delarna av kyrkogården, närmast kyrkobyggna-
den, saknar en fullständigt genomförd indelning av vårdarna 
i kvarter och rader. Såväl som som norr om kyrkobyggna-
den finns sammanhängande ytor utan gravvårdar. De äldre 
gravvårdarna från 1800-talets mitt och fram till tidigt 1900-
tal finns väster om kyrkan i två kvarter vilka avgränsas av 
grusgångar och mursträckningar samt i form av en enkelrad 
längs med de respektive kyrkogårdsmurarna i söder, väster 
och öster. 

Den norra halvan av kyrkogården har en tydligare genom-
förd kvartersindelning och gravvårdar finns över hela 
området, även om flera av kvarteren inte är fullbelagda. Grav-
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Gravkarta över Lyrestads kyrkogård med kvartersbe-
teckningar.
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vårdarna är mestadels anlagda i dubbla rader parallellt med 
kyrkogårdens längdriktning och ett så gott som fullständigt 
genomfört nyttjande av klippta rygghäckar av liguster sätter 
sin prägel på denna del av kyrkogården. Utmed kyrkogår-
dens avgränsning mot väster, norr och öster finns gravvårdar 
i en enkel rad. En enkel rad tvärs över kyrkogården i väst-öst-
lig riktning markerar också gränsen mellan 1920-talets och 
1940-talets utvidgningar. 

Större delen av utvidgningen från 19�2-19�3 är belagd 
med gravvårdar i dubbla rader som löper parallellt med 
utvidgningens längdriktning nordväst-sydost. Längs avgräns-
ningarna i söder och väster finns vardera en enkelrad. På 
utvidgningens mitt skapar två höga tujahäckar en markerad 
axel i väst-östlig riktning, vilken ansluter till och accentuerar 
grusgången som skapar en passage mellan den äldre kyrko-
gården och utvidgningen, mitt för kyrkans västport. Denna 
axel har längst i väster en ändpunkt i form av ett stort, enkelt 
utfört kors i trä.

Gravvårdskaraktärer
Den ojämförligt äldsta huggna stenen på Lyrestads kyrko-
gård är den liljesten som står vid långhusets västfasad söder 
om tornet. På kyrkogården finns i övrigt inga kända min-
nesstenar eller gravvårdar med medeltida ursprung. I kvar-
ter C söder om kyrkan finns däremot ett kalkstenskors av 
1�00-1700-talstyp (C 47C) med inskriften  ” - ANDERS-

Överst: Kvarter A, B, C söder om kyrkogården. Ovan vänster: Kvarter B. Ovan höger: kvarter C. Foto 1006016:kollage, 027, 055.

Liljesten vid långhusets västfasad. Västergötlands 
museum.
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Kvarter V. Foto 100616:178.

Kvarter B, norra delen. Foto 
100616:198.

Kvarter E. Foto 100616:221.
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Kvarter H. Foto 100616:130.

Kvarter F. Foto 100616:250.

Minneslunden. Foto 100616:373.
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Kvarter M. Foto 100616:269.

Kvarter P. Foto 100616:312.

Centralpunkt kvarteren R, S, T, 
U. Foto 100616:362.
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Kvarter U. Foto 100616:357.

Utvidgningen 1961, ”Lyrestad 
Västra”. Foto 100616:376.

Utvidgningen 1961, ”Lyrestad Väs-
tra”. Gräns till gamla kyrkogården. 
Foto 100616:378.
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SON LÄTTER RESA STEN TIL SIGH OCH KIRSTIN 
SIEVARDSDOTTER HUSTRU OE BARN SINA”.

I kvarteren A, B, C och F på kyrkogårdens sydligaste del 
och omedelbart norr om kyrkan finns sammantaget ett täm-
ligen rikt bestånd av 1800-talsgravvårdar. Den tidigaste date-
ringen är 1830 men merparten av dessa vårdar härrör från 
seklets andra hälft. Representerade typer är hällen, den resta 
kalkstensvården, den resta gjutjärnsvården, kalkstenskorset 
och den stiliserade obelisken i mörk sten. 

Kvarter B finns dels sydväst om kyrkan, dels i form av en 
enkelrad nordväst om kyrkobyggnaden. Gravvårdarna i den 
sydvästra delen har ett tidsmässigt fokus från 1800-talets 
andra hälft fram till omkring 1910. Här finns också ett min-
dre antal vårdar från 1920-talet och fram till omkring 19�0. 
Kvartersdelen präglas av såväl högresta smala vårdar som 
lägre smala vårdar. I den centrala delen finns ett fokusområde 
med högresta stenar och ett par vårdar med omgärdningar; 
den kättingomgärdade (B 23) och den gjutjärnsstaketomgär-
dade (B 132). Med sina inskriftsstenar av bautastenstyp är 
de goda representanter för ett gravvårdsskick som blev van-
ligt under 1900-talets första del. Påkostade stenvårdar hade 
då blivit allt vanligare också bland allmogen. Gravvården i 
sig var inte längre en statusmarkör. I det läget blev det stort 
tilltagna formatet ett sätt att markera särskildhet. De aktu-
ella två vårdarna representerar två formspråk som båda var 
populära vid denna tid: det grovhuggna, naturinspirerade 
och den betydligt mer strama, polerade ytan i mörk sten med 
karaktäristiskt förgylld text. (B 132) är daterad 1927 och bär 
titlarna kyrkoherde och civilekonom. Mycket karaktärsfull är den 
i nygotisk stil helt genomförda gjutjärnsvården (B 1�), date-
rad 1871 och försedd med tvåsidig inskription med titeln 
lantbrukare. (B 2�) och (B 170) är de övriga två av samman-
lagt fyra vårdar med omgärdning inom denna del av kvarter 
B. De är stenramvårdar med ett mer lågmält uttryck än de 
ovan nämnda. (B 2�) har två fint genomförda, identiska låga 
inskriftsstenar med rundad överdel och text som följer denna 
rundning. Dateringen är 1911 och 1930. (B 170), daterad 
192�, har med sin inskriftssten i form av en tempelgavel ett 
formspråk som knyter direkt an till de låga, breda gravvårdar 
som kom att bli så vanliga mot mitten av 1900-talet. Titlarna 

Överst: Vård C 47C, datering 1700-tal. Mitten: Vård 
B 16, datering 1889, titel lantbrukaren. Underst. Vård 
B 23. Foto 100616:052, 008, 015.
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på denna vård är folkskollä-
rare och organist. 

Kvarter B, enkelraden 
nordväst om kyrkan, har 
ett starkt tidsmässigt fokus 
åren 1918-1919, med 
enstaka vårdar från 1920-
talet. Raden domineras av 
höga eller halvhöga stenar. 
Längst i söder, helt nära 
kyrkans västport finns dock 
den kättingomgärdade och 
grustäckta (INR 1). Med 
sina överdimensionerade, 
pyramidkrönsförsedda 
stenpollare är dess uttryck tungt. Omgärdningen dominerar 
vården fullständigt sett i relation till inskriftsstenen, vilken 
är utförd som en häll i röd granit. Vården är daterad 1929 
med koppling till Norrkvarn. På hällen finns dekor i form av 
kvarnstenar. (B 144), (B 14�) och (B 14�), daterade 1918 och 
1922, bör lyftas fram som tre utomordentliga exempel på fint 
arbetade och uttrycksfulla höga vårdar från 1900-talets tidi-
gare del. (B 1�3) är en ”mor och dotter”-vård från 1919 med 
titeln änka och efterskriften ”Dog i tron på sin Frälsare”. I raden 
finns flera exempel på ensamvårdar efter kvinnor, såväl i den 

Överst: Vård B 25, datering 1930. 
Underst: Vård INR 1, datering 
1929. Vänster: Vård B 162, 
datering 1928. Foto 100616:006, 
179, 188.

Överst: Med koppling till kanaltrafiken? Vård B 3, 
datering 1904, titel maskinisten. Mitten: Vård B 145, 
datering 1922. Underst: Vård INR 12, datering 1918. 
Foto 100616:003, 182, 191.
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höga stenens gestalt som i form av en mycket liten, låg vård 
och en liten häll. (B 1�2) representerar en av kyrkogårdens få 
gjutjärnsvårdar; ett dekorativt kors med inskriftsfält i form av 
en glasskiveförsedd metallplakett och inskrift som textats på 
ett ark papper. Dateringen är 1920-tal.

Kvarter C anknyter både tidsmässigt och i sin gestaltning till 
kvarter B sydväst om kyrkan. Vårdarna härrör främst från 
tiden 1870-1920 och är mestadels högsträckta och smala. 
Ovan har redan nämnts att i kvarteret också finns kyrkogår-
dens enda kalkstenskors av 1�00-1700-talstyp. Denna vård 
och ett par liknande på Färeds kyrkogård utgör pastoratets 
samlade bestånd av denna gravvårdstyp. Förutom detta kors 
finns endast en vård av sedimentär sten. Det är kalkstenskor-
set (C �1), en kvinnovård från 1848. 

Bland kvarterets höga smala vårdar finns flera stiliserade 
obelisker i mörk sten. Med sina två fotografiska porträttme-
daljonger utgör (C 49) i det närmaste ett unikum. Vården har 
tidigaste datering 1872 och en datering gällande de avporträt-
terade till 1894 respektive 1902. Fotografiska porträtt inte-
grerade i gravvårdar från denna tid är en mycket sällan sedd 
företeelse. Den höga smala (C 34) kan lyftas fram som en 
relativt tidig kvinnovård, daterad 1909. Den tillhör de äldre 
kvinnovårdar som givits en väl tilltagen storlek och en stånds-
mässig gestaltning. Ett annat, ofta återkommande exempel på 

Överst: Vård C 49, datering 1872, titel hemmansä-
garen. Underst: Vård C 63, datering 1907. Foto 
100616:047, 037.

Överst: Vård C 152, datering 1916. Ovan vänster: Vård C 51, datering 
1848. Ovan höger: Vård C 34, datering 1909. Foto 100616:042, 053, 
034.
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detta är 1800-talets kalk-
stenskors, vilka påfal-
lande ofta synes resta 
över kvinnor (se (C �1) 
ovan). Den halvhöga, 
smala (C �3) är en sys-
konvård daterad 1907 
där dekor och text givits 
en mycket tydlig jugend-
influens som är väl för-
ankrad i tiden.

Kvarter A utgörs av en enkelrad utmed kyrkogårdens södra 
mursträckning. Även detta kvarter har visuellt en prägel lik-
nande kvarteren B och C, men den tidsmässiga tyngdpunk-
ten är här istället kring 1910-talet, med ett par gravvårdar 
från 1800-talets senare del och någon enstaka vård från 
1900-talets mitt. Bland vårdar med stort kulturhistoriskt 
värde kopplat till själva utförandet träder (A 78) fram. Det är 
ett järnkors med nedre del i spiralform och med en bemålad 
textplakett vilken framträder som vårdens mest dominerande 
element. Textplaketten är svårt skadad, men dateringen kan 
fastställas till 188�. Det är i sammanhanget värt att notera, 
att trots titeln stenhuggare står vi här inför en av kyrkogårdens 
vårdar i järn. I raden finns några mindre stenar som märker 
ut ensamgravsättningar. (A 77) är en mycket fin liten kalk-
stensvård med medaljong i biskviporslin som utgör en tidig 
kvinnovård daterad 18�7. (A 148) är daterad 1919 och repre-
senterar såväl genom sin stil som genom det lilla formatet en 
av de vanligast förekommande gestaltningarna av ensamvår-
dar från 1900-talets tidigare del. (A 149) är en barngrav från 
1919 i form av en liten häll, också det en typisk representant 
för sin kategori och tid.

Liksom ofta är fallet i gravkvarter från 1800-tal och tidigt 
1900-tal med statusprägel finns det gott om titelförsedda 
gravvårdar i kvarteren A, B och C. Här möter vi såväl kyrkligt 
knutna titlar som kyrkoherde och organist, flera handlande och 
såväl folkskollärare (avliden 1882) som småskollärarinna (19�9). 

Ovan vänster: Kvarter A. Ovan höger: Vård A 78, datering 1885, titel stenhuggaren. 
Vänster: Vård A 149, datering 1919. Foto 100616:070, 059, 061.

Överst: Vård A 77, datering 1867. Underst: Vård A 
148, datering 1919. Foto 100616:063, 058.
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Av hantverksyrken är byggmästare och stenhuggare represen-
terade. Titlar med koppling till sjö och sjöfart hör till det 
bygdespecifika med tanke på närheten till Vänern, Sjötorps 
varv och Göta kanal. På detta tema finner vi skeppsbyggmästare 
(18�9) och sjökapten (1877). Det är inte osannolikt att även 
titeln maskinist (1904) refererar till sjöfarten. Bland de title-
försedda vårdarna finns också omkring ett dussin hemmansä-
gare eller lantbrukare.

Kvarter E utgörs av en enkelrad utmed kyrkogårdens gräns 
mot öster. Kvarteret sträcker sig norrut i höjd med min-
neslunden. Vårdarna i den södra delen av kvarteret härrör 
delvis från 1900-talets mitt i gestalt av låga breda stenar. Res-
ten av kvarter E härrör framför allt från tiden kring sekel-
skiftet 1900 fram till 1920 och utgör en provkarta över den 
tidens höga smala gravvårdar. Äldst är antingen (INR 17) 
daterad 188� och med texten ”Här hvilar stoftet af  Maria C. 
Lundgren född Andersson den 12 Feb 18�3, död 10 Augusti 
188�” eller möjligen den odaterade (E 97). Båda vårdarna är 

Ovan vänster: Vård INR 17, datering 1886. Ovan mitten: Vård E 97. Ovan höger: Vård E 106, datering 1907, titel hemmansägaren. 
Foto 100616:200, 208, 212.

Höger, närmast: Mycket fint exem-
pel på kombinationen  grovhuggen 
yta och brutet krönd.Vård E 95B, 
datering 1920. Höger, längst bort: 
Stenramomgärdade ensamvårdar 
påträffas åtminstone idag mer sällan 
än den större familjegraven med sten-
ram. Vård E 130, datering 1915. 
Foto 100616:205, 215.
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utförda i kalksten. I samma material men utförd som en låg, 
lutande skiva på låg sockel är (E 100) med texten ”Åt minnet 
af  Byggmästaren A. Pettersson 1825-1901 o h m Margareta Pet-
tersson 1825-1901”. I raden finns flera mycket fina exempel 
på det grovhuggna temat från tidigt 1900-tal, framför allt (E 
94), (E 9�D) och (E 9�B) från 1901-1920. (E 9�D) är för-
sedd med titeln länsveterinär. Familjegravar blandas med en 
del ensamvårdar, varav de flesta över kvinnor. Bland kvinno-
vårdarna finns (E 130) från 191� med liten stenramsomgärd-
ning och hög grovhuggen inskriftssten i kombination. 

Omedelbart norr om kyrkan finns kvarter F i form av en 
enkelrad i kyrkobyggnadens längdriktning samt några vår-
dar helt nära långhusfasaden. Gravvårdarnas placering har 
justerats i sen tid men enkelradens svaga bågform motsvarar 
ungefärligen vårdarnas läge på äldre ritningsmaterial upprät-
tat 193�. Vid denna tid var merparten av vårdarna försedda 
med omgärdning, vilket idag saknas helt. Enkelradens tids-
mässiga fokus är 188�-1930 och vårdarna är mestadels höga 
smala eller halvhöga men alltjämt med vertikal betoning 
enligt tidens sed. Fina exempel på den senare kategorin är (F 

Vänster, längst bort: Vård E 100, datering 1901, titel 
byggmästaren. Vänster, närmast: Vård E 95D, datering 
1901, titel länsveterinären. Foto 100616:209, 204.

Fina exempel på vårdar i mörk sten. Textfältets sentens (vänster) respektive dekoren (höger) utgör 
en viktig del av de gestaltningsmässiga värdena. Vänster: Vård F 124, datering  1921. Höger: 
Vård F 231, titel byggmästaren. Foto 100616:230, 231.
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124), (F 114) och (F 171) där (F 114) med titeln byggmästaren 
visar hur denna typ av mindre vårdar inte enbart används vid 
ensamgravsättningar utan även nyttjades vid familjegravar. (F 
112) blir ytterligare intressant genom titeln fanjunkaren. Bland 
vårdarna närmast kyrkofasaden dominerar kalkstenen. Här 
finns två verkligt statusmässiga kalkstensvårdar vilka båda 
exemplifierar hur kyrkans män inte sällan har hedrats med 
en gravplats nära själva kyrkobyggnaden. (F 170) är daterad 
1830 och har titlarna prosten och kyrkoherden, (F 1�9) är date-
rad 18�9 och bär titlarna prosten, kyrkoherden och jubelmagis-
tern. Den sistnämnda titeln kunde vid en särskild ceremoni 
tilldelas person �0 år efter dennes utnämning till filosofie 
magister vid något av de svenska universiteten. (F 17�) från 
1949 är exempel på en nytillverkad sten med stilmässig för-
laga direkt hämtad från det tidiga 1800-talets kalkstensvårdar. 
De sentida kalkstensvårdarna kan ses i ljuset av 1920-talets 
diskussion kring alternativ till sekelskiftets bautastensvårdar. 
I denna debatt speglade publikationen Kyrkogårdskonst från 
1919 en viktig roll.

Längs grusgången väster om minneslunden finns en rad 
små ensamvårdar från 1900-talets första decennium. Place-
ringen är sekundär och vårdarna tillhör troligen de som åter-
ges på ritningsmaterial från 1930-talet med placering inom 
området norr om kyrkan. Det är små, låga stenar vilka mar-

Överst:  Gravvårdar i kalksten (F 169, F 170, F 175) med kyrklig koppling 
finns helt nära kyrkans norra långhusvägg. Underst vänster: Vård F 169, 
datering 1859, titlar prosten, kyrkoherden och jubelmagistern. Underst höger: 
F 170, datering 1830, titlar prosten och kyrkoherden. Foto 100616:247, 
243, 242.

Överst: Vård F 175, datering 1949, titel kyrkoher-
den. Underst: Barnvården F 172, datering 1899. Foto 
100616:240, 237.

Väster om minneslunden finns en rad små ensamvårdar, 
mestadels kvinnovårdar. Överst: Vård INR 4. Underst: 
Vård INR 10, datering 1908. Foto 100616:076, 
082.
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kerar ensamgravsättningar av vilka en majoritet är kvinno-
vårdar. Kanske indikerar detta att området norr om kyrkan 
tidigare varit fokus för frigravplatser, ett så kallat allmänt 
område. 

Norr om hittills beskrivet område, idag kyrkogårdens norra 
halva, är karaktären en annan än hos de hittills beskrivna 
områdena. Som diskuterats i historiken utgörs den norra 
halvan av utvidgningar vilka troligen lagts till med början 
omkring 1920. Hela detta område karaktäriseras av samman-
hållna kvarter med rektangulär eller kvadratisk form med 
gravvårdarna i dubbla rader. Längs samtliga sidor finns dess-
utom gravvårdar anlagda i en enkel rad. Rygghäckar bidrar 
inom hela området också starkt till karaktären. 

Strukturellt präglas kyrkogårdens norra halva av fördel-
ningen av och samspelet mellan köpta familjegravar och fria 
ensamgravar (allmänna områden). De olika kvarteren är i 
stor utsträckning dominerade av någondera typen av grav-
platser. Familjegravarna dominerar i kvarteren G, O, T och 
U medan ensamgravområdena utgörs av kvarteren M och 
N. Kvarteren P och S domineras av ensamgravar men med 
ett visst inslag av familjegravar. Enkelraden längs med kyr-
kogårdens avgränsningar utgörs i kvarter H av familjegravar 
medan kvarteren L och P innehåller såväl ensamvårdar som 
familjegravar. Det finns en viss tendens till att familjegra-
varna utgör en större del av helheten i den nordligaste delen, 
vilken troligen lades till omkring 1943 och där gravsättningar 
skett ungefär fram till 1970. I framför allt de södra kvarte-
ren är beläggningen gles med stora gluggar i raderna. I sam-

EV/FV EV/FV
EV/(FV)

EV/FV

EV/FV

EV

EV

FV

FV

FVFV

FV

FV

EV/(FV)

Fördelningen mellan kvarter med enkelvårdar (EV), 
familjevårdar (FV) och blandade kvarter (EV/FV) 
på kyrkogårdens norra halva.
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verkan med de ofta små stenarna, av vilka en del är hällar i 
likaledes litet format, skapas en accentuerad betoning av de 
kraftiga häckarnas bidrag till helhetsmiljön.

Gravvårdarna inom kvarteren G och M i den södra delen av 
kyrkogårdens norra halva har sitt tidsmässiga fokus 192�-
194� respektive 1922-omkring 1937. De präglas i sitt uttryck 
delvis av arvet från 1900-talets första del, vilket innebär vår-
dar som är högre än breda. Ett tecken i tiden är nedtoningen 
i format, vilket framförallt märks på att höjden minskar. I 
kvarter G finns vårdar som i enlighet med tidig 1900-talstra-
dition är höga och i en del fall försedda med grovhuggen 
yta eller betonade former ((G 37), (G 39-40), (G 41-42) (G 
�7-�8) och (G 108) är sådana exempel), men här finns också 
de lägre, striktare vårdar som blir vanligare under 1930-talet. 
I kvarter M, som domineras av ensamvårdar, är fokus på 
de små vårdarna, bland dem också små hällar, mer framträ-
dande än i kvarter G, där familjevårdar dominerar. Av ensam-
vårdarna i kvarter M är många kvinnovårdar. Som ofta är 
fallet i allmänna områden finns knappast några titlar i kvar-
ter M. Kvarter G däremot bjuder på handlande, stationsförman, 
maskinist och kontrollant liksom hemmansägare och lantbrukare. 
Kvarteren är glest belagda med stora gluggar i raderna, vilket 
tillsammans med de ofta små stenarna, av vilka en del är häl-
lar i litet format bidrar till att betona de kraftiga häckarnas 
bidrag till miljön.

Ett steg norrut finns kvarteren N (ensamvårdar 1937-194�) 
och O (familjevårdar 1940-19�0). Bland ensamvårdarna i 

Fördelningen mellan kvarter med enkelvårdar (EV), familjevårdar (FV) 
och blandade kvarter (EV/FV) på kyrkogårdens norra halva. Foto 
100616:101, 106, 089.

Överst: Vård G 41-42. Underst: Vård G 20, titel sta-
tionsförman. Foto 100616:097, 091.

Överst: Vård G 41-42. Underst: Vård G 20, titel sta-
tionsförman. Foto 100616:097, 091.
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kvarter N finns ett par enkla och omålade kors i trä, båda 
kvinnovårdar. I kvarteret finns åtminstone två titelförsedda 
vårdar, något som bidrar starkt till att skänka identitet och 
förankring åt de allmänna områdenas människoskaror. Tit-
larna är muraremästare och f  d slussvakt, där den sistnämnda 
också har en påtaglig lokal förankring. 

Familjevårdarna i kvarter O representerar de låga, breda 
vårdar som dominerar allt mer åtminstone från 1940-talet 
och som står för ett tydligt stilbrytning jämfört med famil-
jevårdarna i kvarter G (se ovan), vilka i större utsträckning 
uttrycksmässigt blickar bakåt mot sekelskiftets formspråk. I 
kvarter O finns flera vårdar som med sin tydlighet represen-
terar det nya uttrycket på ett föredömligt sätt. I detta sam-
manhang kan nämnas (O 41), (O �0-1), (O �9-�0), (O �1-2) 
och (O 7�). De fyra förstnämnda är daterade 1941-194� och 
den sistnämnda 19�9. Tre av dem utgår från det vid den 

Överst: Kvarter N. Underst vänster: Vård N 45, date-
ring 1941, titel f  d slussvakten. Underst mitten: Tunn 
kalkstensskiva. Vård N 52. Underst höger: Vård N 
76. Foto 100616:283, 274, 275, 276. 
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här tiden mycket vanliga tempelgavelmotivet där mer eller 
mindre stiliserade kolonner flankerar det centrala textfältet, 
medan två av vårdarna exemplifierar den ännu striktare form 
där vården i sin helhet utgörs av en rektangulär sten med raka 
sidor och krön. Det kulturhistoriska värdet accentueras också 
genom att samtliga vårdar har såväl titel som platsnamn. Tit-
larna är hemmansägare, handlande och trädgårdsmästare. 

Gränsen mot den senast genomförda utvidgningen mot norr 
omkring 1943 markeras av kvarter I, en enkelrad i väst-öst-
lig riktning. Av störst intresse här är kanske de vårdar som 
representerar den tidiga fasen av låga breda gravvårdar med 
ursprung i 1930-talet. Här finns flera odaterade vårdar varav 
(I 3-4),  (I �-�) och (I 18) troligen hör till denna tid. 

Längst i norr finns förutom enkelraden utmed sidorna de 
fem kvarteren R, S T, U och P. Kvarter P utgörs i sin helhet 
av ett av områdena ute på kyrkogården samt nyss nämnda 
enkelrad. Kvarteren P (delen ute på kyrkogården), T och U 
innehåller familjegravar medan kvarteren R och S har fokus 
på ensamgravar med ett visst inslag av familjegravar. De 
äldsta vårdarna finns bland ensamvårdarna i kvarter R, där 
gravsättningar skett 194�-19��. Därefter har kvarter S tagits 
i bruk och nyttjats åren 19��-19�9. Kvarter P (delen ute på 
kyrkogården) innehåller familjegravar från 1940-tal till och 
med 19�0-tal, kvarter U dateras till 19�4-19�8 och kvarter T 
nyttjas åren 19�8-19�3. 

Familjegravarna i kvarteren P (delen ute på kyrkogården) 
och T består i stor utsträckning av låga breda vårdar och sär-
skilt framträdande här är nyttjandet av röd granit, något som 
också är ett för tiden karaktäristiskt drag. Femtiotalsvårdarna 
i kvarter U har i många fall en karaktär som är tydligt särskilj-
bar från de bara något yngre vårdarna i kvarter T. I kvarter 
T finns nämligen ett antal låga breda vårdar där tempelga-
velmotivet fortfarande är betonat och fristående kolonner 
ingår som en påtaglig del. Exempel på detta är (U �-�), som 
dessutom är försedd med titeln sjökapten. Under 19�0-talet 
förenklas ofta motivet i riktning mot en obruten inskriftssten 
där kolonnmotivet försvunnit helt.

Ovan vänster: Vård O 50-51, datering 1942, titel handlanden. Ovan höger: 
Vård O 59-60, datering 1946, titel hemmansägaren. Vänster: Vård  O 
61-62, datering 1943, titlar hemmansägaren och trädgårdsmästaren. Foto 
100616:279, 280, 281.

Överst: Vård I 5-6. Underst: Vård I 3-4. Foto 
100616:300, 299.
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Ensamgravarna i kvarteren R och S skiljer sig från vanliga 
äldre ensamvårdstyper genom att vårdarna i stor utsträck-
ning utgörs av låga breda stenar som har stora likheter med 
samtida familjegravvårdar. Fortfarande finns en storleksskill-
nad där vårdarna i kvarteren R och S genomgående är mer 
modesta i format än den typiska familjegravvården. 

Enkelraden längs norra kyrkogårdshalvans avgränsningar är 
indelad i tre kvarter. I sydväst finns kvarter L, i sydost kvarter 
H och i nordväst, norr och nordost kvarter P. 

Den äldsta delen är kvarter H med gravvårdar från 1921-
1933 i tidstypisk gestalt där mötet mellan de äldre höga smala 
vårdarna och de yngre lägre vårdar är ett framträdande drag. 

Enkelradsdelen av kvarter P längs kyrkogårdens samtliga 
tre sidor längst i norr utgörs av gravsättningar åren 194�-
19�3. Gestaltningen domineras helt av låga breda vårdar, 
mestadels försiktigt tilltagna i storlek men också några större. 
Åt öster och norr blandas ensamvårdar med familjegravar, 
medan den västra kanten helt består av familjegravar. I de två 
förstnämnda raderna finns ett flera titlar som skänker stort 
värde åt sina vårdar genom att bidra till en rikare bild av det 

Överst: Kvarter P med stort inslag av låga breda vårdar i röd granit. Underst  
vänster: Vård P 45, datering 1948, titel lärarinnan. Underst höger: Vård P 
53-54, titel kronojägaren. Foto 100616:310, 318, 319.

Kvarter P, enkelraden längs med 
kyrkogårdsavgränsningen mot öster. 
Vänster, längst bort: Vård P 1-2, 
datering 1945, titel evangelisten. 
Vänster, närmast: Vård P 12-13, 
datering 1951, titel f  d nämnde-
mannen. Foto 100616:313, 315.

Kvarter P, enkelraden längs med 
kyrkogårdsavgränsningen mot norr. 
Vänster, längst bort: Vård P 45, 
datering 1948, titel lärarinnan. Vän-
ster, närmast: Vård P 53-54, titel 
kronojägaren. Foto 100616:310, 
318, 319.

Exempel på vårdar från kvarter R. Foto 100616:328, 
330.
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samhälle dessa människor bebodde. Titlarna är evangelist, folk-
skollärare, f  d nämndeman, skräddare, lärarinna och kronojägare. 

Enkelraden i sydväst, kvarter L, innehåller såväl familje-
gravar som ensamgravar från tiden 193�-1941. Stilmässigt 
präglas raden av de låga kvadratiska eller försiktigt breda och 
samtidigt ganska kraftiga 1930-talsvårdarna som är på väg att 
utvecklas i riktning mot den låga breda gravvården. Gravvår-
den (L 1-2), ganska högsträckt smal i mörk sten, innehåller 
den då och då förekommande titeln trotjänarinna. Vården är 
daterad 193� och utgör ett exempel på seden att, som en 
hedersbetygelse, ibland låta tjänande gravsättas på den betjä-
nade familjens gravplats. 

Sammanfattande kulturhistorisk karakterisering
Lyrestads kyrkplats har medeltida ursprung. Den nuvarande 
kyrkan byggdes 1�74 delvis på en äldre kyrkas grund. Tor-
net är från 1�90 och på 1700-talet tillkom sakristian. 

Den äldsta kyrkogårdsdelens huvudkaraktär är väl bibe-
hållen med avgränsningar av friliggande mur eller stödmur 
samt trädkrans huvudsakligen av lönn och lind. På den äldsta 
utvidgningen norr om kyrkan har ett större antal gravvår-
dar avlägsnats genom åren. Området får idag sin prägel av 
en sentida minneslund. Huvudkaraktären hos kyrkogårdens 
norra hälft, bestående av utvidgningar genomförda under 
1900-talets första hälft, är väl bibehållen med strikt kvarters-
indelning, rygghäckar av liguster och avgränsning med häck 
av avenbok och måbär samt trädkrans av björk.

Söder och sydväst om kyrkobyggnaden samt omedelbart 
norr om densamma finns områden vilka i sin helhet består 
av vårdar med tidsmässigt fokus från 1800-talets andra hälft 
fram till omkring 1930. Här finns resta kalkstensvårdar, kalk-
stenskors, höga grovhuggna eller släta granitvårdar, stiliserade 
obelisker, en rest gjutjärnsvård samt ett mindre antal vårdar 
med omgärdningar, varav en med gjutjärnsstaket. Söder om 
kyrkan finns också ett kalkstenskors med datering från 1700-
talet i tidstypiskt utförande och försett med löpande text.

En enkelrad utmed kyrkogårdens södra avgränsning res-
pektive utmed södra halvan av avgränsningen mot öster 
representerar gravvårdsskicket från 1900-talets första två  
decennier.

Gravvårdarna på kyrkogårdens norra hälft representerar 
i den södra delen övergången mellan det tidiga 1900-talets 
stilar och striktare och ofta mer enhetligt utformade vårdarna 
från tiden närmare mitten av 1900-talet med ett tidsmässigt 
fokus 1920-1940. Den senare typen dominerar områdets 
norra del, vars tidsmässiga fokus är 1940-1970. Av betydelse 
är också förhållandet mellan köpta familjegravar och all-
männa gravplatser. Denna indelning följer i stor utsträckning 
kvartersgränserna och kyrkogården uppvisar här en tydligt 
läsbar åtskillnad i gestaltning mellan de båda typerna av grav-
plats.

Överst: Vård L 1-2, datering 1935, titel trotjänarin-
nan. Underst: Vård L 13-14, datering 1937, titel hem-
mansägaren. Foto 100616:291, 293.
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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.

2010:17 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Tuns kyrkogård. Byggnads-
historisk rapport.

2010:18 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Tådene kyrkogård. Byggnads-
historisk rapport.

2010:19 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Väla kyrkogård. Byggnads-
historisk rapport.

2010:20 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Örslösa pastorat. Örslösa kyrkogård. Bygg-
nadshistorisk rapport.

2010:21 Stallmästarbostaden vid Kungsvillan, Karlsborgs fästning. Karlsborgs socken, Karlsborgs 
kommun, Västergötland. Renovering av tak 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:22 Sunnersbergs prästbol. Sunnersberg prästbol 1:14, Sunnersbergs socken, Lidköpings kom-
mun, Västergötland. Renovering av magasin 2009-2010. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:23 Torvströfabriken Ryttaren, Bostadshus "Bläckhornet". Yllestads socken, Falköpings kommun, 
Västergötland. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:24 Råbäcks mekaniska stenhuggeri. Medelplana socken, Götene kommun, Västergötland. 
Renoveringsarbeten 2008-2009. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:25 Hyringa fornstuga. Prästtorp 1:13, Hyringa socken, Grästorps kommun, Västergötland.
 Renovering av stomskador 2008. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.



2010:26 Anestad Västergården. Främmestads socken, Essunga kommun, Västergötland. Omlägg-
ning av magasinstak 2008. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2010:27 Vedums station. Vedum 3:186, Laske-Vedums socken, Vara kommun, Västergötland.
 Renovering av fasader 2009-2010. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
2010:28 Aspetorp. Aspetorp 3:1, Bällefors socken, Töreboda kommun, Västergötland. Renovering av 

spannmålsmagasin 1999. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2011:1 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Amnehärads 
kyrkogård. Byggnadshistorisk rapport.

2011:2 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Berga kyrko-
gård. Byggnadshistorisk rapport.

2011:3 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Enåsa kyrko-
gård. Byggnadshistorisk rapport.

2011:4 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Färeds 
kyrkogård. Byggnadshistorisk rapport.

2011:5 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Hassle
 kyrkogård. Byggnadshistorisk rapport.
2011:6 Förslag till bevarandeplan för kyrkogårdarna i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Lyrestads 

kyrkogård. Byggnadshistorisk rapport.


