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Inledning 
 

Våra begravningsplatser och kyrkogårdar utgör en betydande del av vårt kulturarv. 

Kyrkogårdarna bär på stora kulturhistoriska värden och berättar om samhällets 

utveckling och hantverks-, design-, konst- och industrihistoria. Ett meningsfullt 

bevarande av dessa kulturhistoriska värden bygger på kunskap. Utan 

kunskapspåbyggnad ökar risken för att delar av detta kulturarv går förlorat.  

 

Varje kyrkogård och begravningsplats har sin särprägel. Särskilt de äldre gravvårdarna 

är betydelsefulla för kyrkogårdens identitet. I den här studien fokuseras på de 

gravvårdar som gjutits i järn under 1800-talet. Järnbruk och gjuterier lät vid denna tid 

tillverka gravvårdar i gjutjärn, ett material som var resultatet av en helt ny teknik och 

högsta mode.  

 

De gjutna gravvårdarna har, tills helt nyligen, betraktats som ointressanta ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. Men om man placerar in dem i ett större sammanhang, 

industrialismens vagga, finner vi att de gjutna gravvårdarna är de tidigaste, mest 

allmänt spridda spåren av svensk industrihistoria som bevarats på sin ursprungliga 

plats. Därför är de gjutna gravmonumenten, korsen, gavelhällarna, staketen och 

urnorna ett viktigt kulturarv att bevara. Kyrkogårdarnas gjutna gravvårdar påminner 

inte bara om ett försvunnet industrisamhälle utan också om 1800-talets 

innovationslängtan och förkärlek för mixen av historiserande mönster och former.  

 

Både materialet och tillverkningsprocessen för tankarna till industriell 

massproduktion. Men det är inte alltid ett adekvat begrepp när det gäller de gjutna 

gravvårdarna. Ofta togs flera hantverksspecialister i anspråk för tillverkningen. Först 

ritades modellen och därefter skars den i trä av en modellsnickare. Modellen pressades 

ned i en sandform av en gjutare som hällde flytande järn i formen. Varje gjuten 

gravvård har dessutom en individuellt utformad inskription och utvalda symbol- och 

dekorelement.  

 

Trots gjutjärnets stora spridning på begravningsplatser och kyrkogårdar vet vi 

förvånansvärt lite om vilka järnbruk och gjuterier som tillverkade gravvårdar, vilka 

modeller som producerades, vem som formgav och varifrån impulserna hämtades. Vi 

känner inte till hur spridningsbilden ser ut eller vilka geografiska skillnader som råder. 

Någon övergripande inventering och dokumentation har inte gjorts. Det saknas en 

rikstäckande kronologi över gjutna gravvårdar i järn. 

 

Eftersom det gjorts få undersökningar i ämnet och det därmed råder brist på statistik 

beträffande gjutna gravvårdstyper och deras spridningsbild leder det till att vi är 

hänvisade till de gravvårdar som ännu är bevarade på kyrkogårdarna. Endast genom att 

inventera, dokumentera och analysera, kan vi få fram uppgifter om vilka gjutna 

gravvårdstyper som existerade under 1800-talet. 

 

Gravvårdarna av gjutjärn har hamnat på undantag och inte uppmärksammats lika 

mycket som de av sten. Många har redan försvunnit från kyrkogårdarna. Andra löper 



 

 

risk att på grund av bristande underhåll rosta sönder eller skadas vid för närgången 

gräsklippning eller vid snöröjning. Särskilt utsatta är gravstaketen. Men även gjutna 

gravkors och urnor finns i riskzonen. Ytterligare ett problem är den handel som pågår 

med äldre gjutjärn. Gjutna urnor och delar av gravstaket saluförs på auktioner och i 

antikhandeln. Det finns därför flera anledningar till att skydda och vårda gjutjärnet på 

kyrkogårdarna.  

 

Föreliggande studie, som bygger på det idag bevarade beståndet av gjutjärn på 

kyrkogårdarna, syftar till att ge en översiktlig beskrivning av gjutjärn i de undersökta 

områdena. Syftet är att presentera en nulägesrapport och ett utkast till en 

gjutjärnskronologi. Det övergripande syftet är att öka kunskapsunderlaget som ett led i 

vård och bevarande av gjutjärn på kyrkogården. Undersökningen kan komma att ligga 

till grund för fortsatta komparativa studier av andra geografiska områden.   

 

Underlaget till föreliggande studie bygger på en selektiv gravvårdsinventering, vilket 

innebär att ett antal kyrkogårdar har valts ut för inventering av gjutna gravvårdar. 

Valet av undersökningsområde har styrts av undertecknads lokalkännedom och 

förkunskaper då jag under många år arbetat med kyrkogårdsinventeringar och bor i 

Västsverige. Undersökningen begränsas geografiskt till landskapet Dalsland och 

staden Göteborg samt nedslag på Gotland inom både stad och landsbygd. 

Undersökningens resultat bör ses som ett exempel på hur beståndet och 

spridningsbilden av gjutna gravvårdar och staket kan se ut.  

 

Studiens huvudfinansiär är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Ett stipendium 

från Jernkontoret har möjliggjort kontakter med bruksmuseum och kunskapsutbyte 

med experter inom området samt studiet av priskuranter och produktkataloger. En 

inventering, i jämförande syfte, av Gotland har kunnat genomföras tack vare ett 

stipendium från DBW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gjutjärn och gjutna gravvårdar 
 

Det råder en viss osäkerhet om när järn började gjutas i Sverige, troligen skedde det 

under senare delen av medeltiden. Vid 1500-talet var gjutjärnet den mest 

betydelsefulla gjutmetallen och redan på 1600-talet tillverkades gravvårdar i form av 

liggande hällar i gjutjärn. Under 1700-talet kom gjuttekniken att användas i allt större 

omfattning. Den verkliga guldåldern inföll under senare delen av 1800-talet. 

Förutsättningen för genombrottet var tillverkningsmetoden, gjutning i formar, som 

tillät serietillverkning. Till detta kom materialets breda användbarhet både inom- och 

utomhus samt dess överkomliga pris. I 1800-talets synfält var gjutjärnet framtidens 

material, överlägset trä och sten. Dessutom var det billigare att använda än smidesjärn.  

 

På de stora världsutställningarna i London 1851, Wien 1864 och Paris 1887 

presenterades en rad nya industridesignade föremål av gjutjärn vilket drev på 

utvecklingen. Det symboliska genombrottet för gjutjärnet brukar knytas till 

världsutställningen i London och uppförandet av Crystal Palace. Med denna byggnad 

som förebild lät man år 1878 bygga Palmhuset i Göteborg. Också Stora Saluhallen, 

från 1888, är en byggnad som till stora delar består av gjutjärn. I Sverige kom 

gjutjärnet under 1800-talet att framför allt pryda de förmögna klassernas parkliknande 

trädgårdar. Ungefär samtidigt blev det populärt som gravvårdsmaterial.  

 

 
 

Gjutjärnsurna i svensk herrgårdspark. Ur Förr och nu 1872. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Göteborg påminner framför allt en rad broar om gjutjärnets möjligheter, till exempel 

Slussbron från 1875 och Kungsportsbron från 1901, ritad av Eugen Thorburn och 

gjutningen utförd av Göteborgs Mekaniska Verkstad.  Enligt bevarade priskuranter 

tillverkade firman också gravvårdar och gravstaket.  

 

Omkring ett tiotal mekaniska verkstäder 

i Göteborg med omnejd kan ha gjutit 

gravvårdar under 1800-talets mitt fram 

till 1900-talets början. Eftersom få 

gjutjärnsgravvårdar är försedda med 

stämplar råder en viss osäkerhet om var 

de tillverkats. Med säkerhet kan 

konstateras att åtminstone Eriksbergs 

Mekaniska Verkstad (grundat 1851) lät 

gjuta gravvårdar och gravstaket. Det 

finns fotografier och annonser som 

belägger detta. Stämplar på gravstaket, 

på bland annat Nya Varvets kyrkogård i 

Göteborg, upplyser om att även 

Banängens Mekaniska Verkstad (grundat 

1886) tillverkade gravstaket. Bolinders 

Mekaniska Verkstad, (grundat 1844) 

hemmahörande i Stockholm, levererade 

också gravvårdar inom Västsverige, 

främst gravstaket, men även kors. Det 

fanns minst en återförsäljare för 

Bolinders gjutjärnsprodukter i Göteborg 

vid sekelskiftet 1900, till exempel Herr A. E. Nettelbladt. Genom bevarade 

priskuranter känner vi också till att Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad utförde 

beställningar på alla slags smiden, järn och metallgjutning, ”allt till de mest moderata 

priser”. 

 

I tidskriften Förr och Nu, från 1872 kan man i 

artikeln ”Svenska minnesvårdar i främmande land” 

läsa om Der Schwedenstein vid Lützen. Det bestod 

av en sten med Gustaf Adolfs initialer och årtalet 

1632 varöver en gotikinspirerad gjutjärnskupol reste 

sig, allt inhägnat av ett järnstaket. Järnmonumentet 

över minnesstenen restes 1837 genom frivilliga 

bidrag från Sverige. I Sverige restes ett gjutet 

gravmonument över prins Gustaf på Haga år 1854 

och år 1859 över professor Agardh på Östra 

kyrkogården i Lund. År 1860 förärades Karl XII ett 

gjutjärnsmonument i nygotik inhägnat med staket av 

samma material, på Fredrikstens fästning i Norge. 

Tidningsartiklarna med tillhörande illustrationer 



 

 

inspirerade, de som hade råd, till egna gjutjärnsgravvårdar. Intresset för gjutna 

gravvårdar och gravstaket bör framför allt ses i kontexten av det framväxande 

borgerskapet i staden och det ökade antalet besuttna på landsbygden som önskade 

manifestera sin betydelse även efter sin död.  

 

Intresset för gjutna gravvårdar falnade vid 1800-talets slut och från 1800-talets sista 

årtionde finns endast enstaka exemplar representerade på kyrkogårdarna. Gjutjärnet 

hamnade i vanrykte med den nya tidens krav på ”äkthet” för såväl de olika materialen 

som deras behandling. Det fanns de som menade att gjutjärnets formgivare i allmänhet 

saknade känsla för både stil och material och som en följd av detta blandade samman 

alla begrepp. Konstnären Carl Larsson var exempelvis inte någon vän av gjutjärn, 

tvärtom, han gick till hårt angrepp mot gjutjärnet i sin bok Ett hem 1899. Om 

järnspisen skriver han: ”den ynkliga 

järnlådan prydd med dess 

ingenjörsornament, dessa rysliga, okänsliga 

snirklar som vi ser överallt och på allt.” 

Man började anse smidesjärn vara lite 

finare vilket avspeglas i förekomsten av 

smidda gravstaket och gjutjärnsstaket med 

smidesdetaljer från tiden omkring 1880. 

Gravstaket av den senare typen finns i 

många fina varianter på Östra kyrkogården 

i Göteborg.  

 

Näfveqvarns bruk stod på 1920-talet för ett 

sista försök att väcka intresse för gjutjärn 

inom kyrkogårdskonsten då bruket åter 

började tillverka staket, urnor och 

gravvårdar i empirens nyklassiska stil. 

Några gravvårdsmodeller från Näfveqvarns 

bruk har emellertid inte noterats inom 

studiens undersökningsområde. 

 

Sida med urnor ur Näfveqvarns bruks 

produktkatalog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dalsland 

 

I Dalsland har 43 kyrkogårdar av drygt 50 

inventerats. De dalsländska kyrkogårdarna 

representerar huvudsakligen landsbygd 

med undantag av två begravningsplatser i 

Åmål som representerar stad. Den största 

förekomsten av gjutjärn kan noteras i de 

norra delarna av landskapet. Dalsland 

delas av en topografisk gräns där norra 

delen, skogsdal, gränsande till Värmland 

och Norge utgörs av en skogsbevuxen, 

kuperad del. Södra delen av landskapet, 

slättdal, gränsar till Västergötland och 

Vänern och består till stor del av uppodlad 

åkermark. Det har funnits flera järnbruk 

och mekaniska verkstäder i landskapet, 

bland annat i Bäckefors och Rådanefors. 

Landskapet gränsar i väster till Norge där 

Cathrineholms järnbruk tillverkade 

gravstaket och gravvårdar av gjutjärn. De 

äldre gjutna gravvårdarna återfinns 

huvudsakligen i skogsdal. På slättdal finns     Staket från Cathrineholms järnbruk. 

flera kyrkogårdar där gjutna gravvårdar helt  

saknas. Sundals-Ryrs gamla kyrkogård utgör  

ett undantag med ett stort antal gjutjärnskors. 

 

Kors är den vanligaste gravvårdstypen av gjutjärn 

med över 100 inventerade exemplar. I Dalsland 

utkristalliserar sig flera olika typer; enkla kors och 

treklöverkors, genombrutna kors med 

växtornamentik eller i form av konstfullt utformade 

knutar och öglor. Det förekommer även kors 

dekorerade med en änglaflykt i korsets mitt eller en 

ängel vid korsets stam; ofta en knubbig barnvariant 

av den grekiska Thanatos eller vuxen ängel med 

ankare, krans, fackla eller herdestav. Korsen kan 

vara utsmyckade med emblem i form av handslag, 

skäror, korslagda facklor, urna, lyra, fjäril och 

symbolen för hopp om frälsning, tro och kärlek till 

Gud; ankare, kors och hjärta. Inskriptionens 

placering varierar och kan förekomma på lös 

gravplåt, rundel i korsets mitt eller på korsarmarna.  

Kors från 1840 på Dals Eds 

kyrkogård.  



 

 

De äldsta korsen, från 1830–1850, är ofta stämplade. Fyra olika stämplar har noterats; 

VBF, Bäckefors Mekaniska Verkstad, Rådanefors och Uddeholms Mekaniska 

Verkstad.  

 

 

Gavelhällarna liknar en husgavel. 

Tisselskog, 1843. 

 

En liggande gravhäll i gjutjärn från 

1884 på Nössemarks kyrkogård.   

En gravvårdstyp utgörs av gavelhällar. I Dalsland finns idag 28 sådana bevarade, 

fördelade på 11 socknar. Gavelhällarna utgörs av långsmala, högresta hällar av järn 

som karakteriseras av en husgavelliknande form. De förekommer alltid uppresta och är 

därför ett väl synligt inslag på kyrkogården. De är omkring 1, 5 m höga och 0,5 m 

breda. Gravvårdstypen är vanligast förekommande i landskapets norra delar.  

 

Störst antal, 7 stycken gravvårdar, som tillsammans spänner över mer än 40 år, 

återfinns idag på Dals-Eds kyrkogård. Gravvårdstypen förekommer i Billingsfors, 

Dalskog, Håbol, Skållerud, Steneby, Tisselskog, Torrskog, Vårvik och Ödskölt. 

Gravurnor av gjutjärn är ovanliga på landsbygden i Dalsland. Enstaka urnor har 

noterats bland annat i Ör och i Åmål. De urnor som återfinns är placerade på socklar 

av sten i varierande storlekar. En urna är stämplad Husqvarna.
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Totalt har ett 20-tal gravstaket av gjutjärn noterats. Välbevarade 

exemplar av olika utförande finns på kyrkogårdarna i Brålanda, 

Dalskog, Mo, Åmål, Ånimskog och Ör. De flesta staketen är 

ostämplade och därför svåra att härleda. Några av de dalsländska 

gravstaketen avbildas emellertid i Göteborgs Mekaniska Verkstads 

priskurant från 1800-talets senare hälft.   

 

 

Göteborgs mekaniska verkstad, i katalog och på Gunnarsnäs 

kyrkogård i Dalsland. 

 

På flera kyrkogårdar syns spår efter gjutna staket som monterats ned 

eller rostat sönder. Kvar finns endast stensocklarna med de rostiga 

nubbarna där gravstaketet varit fäst. Ibland har en staketlängd sparats 

medan de övriga plockats ned. Flera skadade gjutna gravvårdar av järn 

har noterats. Ofta rör det sig om gravkors vars ena korsarm gått av 

eller vars nederdel brutits av, gravplåtar som brutits mitt itu och 

gavelhällar där toppdekoren fallit av. I några fall saknas bokstäver på 

de gjutna gravvårdarna. Någon gång kan man finna tidigare lagningar 

av både korsets stam och armar. På några kyrkogårdar är gravstaketen 

svårt korroderade men på de flesta kyrkogårdar är de målade och i god 

kondition.   
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Göteborg 

 

I Göteborg har fem kyrkogårdar inventerats. De inventerade 

kyrkogårdarna är Stampens kyrkogård (Gamla Begravningsplatsen), 

Östra kyrkogården (Nya Begravningsplatsen), Djurgårdskyrkogården 

(Gamla Varvets Begravningsplats), Nya Varvets begravningsplats och 

Fässbergs gamla kyrkogård (i Mölndals stad). Dessa 

begravningsplatser representerar tillsammans med kyrkogårdarna i 

Åmål och Visby, stad i undersökningen.  

 

Genom en liten skrift, Grafskrifter på Göteborgs stads och 

närgränsande församlingars begrafningsplatser, får vi en bild av hur 

många gjutna gravvårdar av järn som kunde finnas på en 

stadskyrkogård vid 1800-talets senare del. Vid inventeringsarbetet 

kunde konstateras att mycket av det gjutjärn som fanns på 

kyrkogårdarna vid denna tid idag är borta, men att några yngre 

gravvårdar och gravstaket i gjutjärn istället kommit till. På Stampens 

kyrkogård fanns vid 1860-talets slut: 33 kors, 3 obelisker, 1 sarkofag, 

1 urna med inskription samt 32 gravstaket av gjutjärn. Idag finns 22 

gravstaket av gjutjärn kvar. Fler än 20 järnkors är borta. Två obelisker 

och urnan är däremot bevarade. 

 

Omkring 10 stora kors av gjutjärn finns idag bevarade på de 

undersökta stadskyrkogårdarna. Generellt kan sägas att korsen är 

mindre utsmyckade i stadsmiljö än på landsbygd. Endast ett fåtal 

symboler, huvudsakligen Thanatos, i form av knubbig barnängel med 

nedåtvänd fackla och symbolen för tro, hopp & kärlek, förekommer i 

staden. Genombrutna kors är ovanliga i Göteborg.  

 

Kyrkogårdarna i staden utmärks framför allt av den rika förekomsten 

av gravstaket. Många är av en ovanlig typ och av hög konstnärlig 

kvalitet. På de undersökta kyrkogårdarna och begravningsplatserna i 

stadsmiljö finns mer än 60 gravstaket i gjutjärn. Minst ett 20-tal olika 

modeller har noterats, några förekommer i flera exemplar medan 

andra staket utgör det enda av sitt slag. Många av gravstaketen utgör 

familjegravar. Merparten är från 1860–1880-talet. Vanligtvis är 

staketen ostämplade. Stämplar förekommer endast undantagsvis, till 

exempel Göteborgs Mekaniska Verkstad och Banängens Mekaniska 

Verkstad.  
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Gravstaket på Djurgårdskyrkogården. 

 

Gavelhällar är ovanliga på 

kyrkogårdarna i Göteborg. På 

Fässbergs gamla kyrkogård, i Mölndal, 

förekommer två sådana från 1847 

respektive 1849 med drag av nygotik. 

Flera gravvårdar med gotiska stildrag 

återfinns på Östra kyrkogården. På 

samma kyrkogård finns även kors av 

enkel typ och några med mer 

utsmyckning. På Stampens kyrkogård 

har några större gjutna gravmonument 

noterats, i form av en urna rest över 

A.M. Lundgrens familjegrav, obelisker 

över Pehr Dubb och landshövding A.P. 

von Rosen (samtliga uppförda före 

1867). Sfinxen i gjutjärn, som majestätiskt vilar på en hög sockel av 

sten är inspirerad av romantikens formspråk. Den är rest över 

historiemålaren Lilljedahls 31-åriga hustru Carolina Lorensson, med 

dödsår 1822. Sfinxen kan vara gjuten senare.  
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Gravvård från 

Stampens kyrkogård. 

Gravvård från 

Värmland. 

Ur Göteborgs 

Mekaniska Verkstads 

produktkatalog. 

 

Ett gravmonument i form av en ängel med en inskriptionsplatta i 

famnen, finns på Stampens kyrkogård. Gravmonumentet kunde 

beställas i två olika storlekar för 24 respektive 30 kronor från 

Göteborgs Mekaniska Verkstad under slutet av 1800-talet. En ängel av 

samma typ har noterats i Värmland. Då de båda monumenten kan 

antas ha stått utomhus under lika lång tid är det intressant att se hur 

olika de har påverkats av yttre omständigheter som klimat och 

luftföroreningar. Det värmländska exemplaret är bäst bevarat. 

 

  
Thanatosrelief från Stampens 

kyrkogård. 

Thanatosrelief från Östra 

kyrkogården, Visby. 

 

En gravvård på Stampens kyrkogård (handlanden Wachenfeldts 

familjegrav) är försedd med en relief föreställande Thanatos med en 

nedåtvänd fackla, på en bänk. Bänken är dekorerad med evighetens 
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ringformade orm. Därutöver syns kapplöpningssymbolen Meta i form 

av tre bekransade mål- och vändmärken. Livets slut symboliserades av 

målet Meta. En gravvård över J. W. Fåbræus med samma reliefmotiv 

förekommer på Östra kyrkogården i Visby. 

 

Få gravurnor kan idag ses på kyrkogårdarna i Göteborg. En urna från 

mitten av 1800-talet, över Lundgrens familjegrav finns bevarad på 

Stampens kyrkogård. På urnan kan läsas: ”Omhägna med nattliga 

friden, Der trötte o graf i din gömma. När natten en gång är förliden 

skall Herren sin afbild ej glömma.” Sv. Ps. N:o 492 v. 11. 

 

 

Kors från Göteborgs Mekaniska Verkstad  

 

I Göteborgs Mekaniska Verkstad priskurant, från 1897, förekommer 

mellan produkterna ”Goråjern” och ”Grytor”, åtta varianter av 

gravkors. Beroende på storlek och utförande kostade korsen mellan 12 

och 100 kronor. Gravkorsen fanns i varierande storlekar från 5 fot, 15 

linjer till den minsta modellen på 1 fot, 25 linjer (1 tum= 12 linjer). 

Det förekommer treklöverkors, genombrutet kors med växtslingor, 

raka, enkla kors med eller utan dekorelement och änglar vid 

korsstammen. Den dyraste gravvården är, enligt priskuranten, det 

genombrutna 5 fot höga, korset stående på en sockel av gjutjärn. Ett 

välbevarat kors av denna typ finns på 

Ljushults kyrkogård i Sexdrega församling 

i Västergötland. 
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Gotland 

 

Omkring 70 gotländska kyrkogårdar av drygt 100 har inventerats. 

Samtliga kyrkogårdar utom Östra och Södra kyrkogården i Visby 

representerar landsbygd/öst i studien.  

 

Gravvårdar av gjutjärn är inte särskilt vanligt förekommande på 

Gotland. Gjutjärnsgravvårdar; kors av olika typer och urnor har 

noterats på 16 kyrkogårdar; i Barlingbo, Ekeby, Eksta, Fole, 

Follingbo, Ganthem, Grötlingbo, Hörsne, Klinte, Källunge, Lokrume, 

Martebo, Väskinde, Västergarn och på Östra och Södra kyrkogården 

Visby. Flest gjutna gravvårdar återfinns i Visby och är tillkomna 

omkring 1860–1870. Någon gavelhäll har inte noterats på Gotland.  
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Någon gotländsk gjuten gravvård med 

stämplar från ön har inte påträffats. 

Emellertid finns flera möjliga gjuterier 

som kan ha tillverkat gravvårdar av 

gjutjärn på ön. Lummelunda bruk 

bedrev järnframställning på Gotland 

redan under 1600-talet fram till slutet av 

1800-talet. Två gotländska mekaniska 

verkstäder som kan ha tillverkat 

gjutjärnsgravvårdar är Fole Mekaniska 

Verkstad och Graham Brothers.  

 

Gjutaren PA Otter vilar under ett 

påkostat gjutet kors och gravstaket på 

Östra kyrkogården i Visby. 

Gravanordningen kan ha gjutits i hans 

eget gjuteri P. A. Otter & Co. på Kung 

Magnus väg. Flera av de gotländska 

gravvårdarna är emellertid försedda med 

stämplar som anger att de inte har 

tillverkats på ön. Korstypen med 

konstfullt framställda blad- och blommotiv och hjärta finns även på 

Fässbergs gamla kyrkogård, Mölndal, över handlanden Blidberg och 

hustrun Kullman med dödsår 1834, vilket tyder på att Otters gravkors 

inte är gjutet på ön. 

 

I Visby finns två ek-kransförsedda treklöverkors resta över 

Demoiselle Ekman, med dödsår 1863, och kammakaren Lindegren, 

med dödsår 1865. Stämplar upplyser om att de tillverkats hos 

Bolinders, Stockholm. Typen har inte påträffats i det övriga 

undersökningsområdet.  

 

 

 

I Fole, Lokrume och Hörsne och på Östra kyrkogården förekommer 

en gravvårdstyp som är välkänd även på fastlandet. Korstypen finns 

med i den franska gjuterifirman Val d´Osnes produktkatalog från 

1870-talet.  På Gotland har modellen gått under den lokala 

benämningen Folekors. Gravvårdstypen är utförd i form av ett 

genombrutet kors med änglaflykter och strålknippe i mitten, prytt med 

ett timglas och en svärdbärande skyddsängel vid dess nedre del. Det 

skall enligt en uppgift ha tillverkats av föregångaren till Fole 
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Mekaniska Verkstad. Uppgiften är rimlig eftersom modellerna 

kopierades fritt.  

 

 

Folekors på Nederbjers kyrkogård, Gotland och avbildat i 

produktkatalog från den franska gjuterifirman Val d’Osne, omkring 

1870. 

 

Gravstaket är ovanliga på Gotland men några typer förekommer på 

stadskyrko-gårdarna i Visby. På Östra kyrkogården påträffas 

grosshandlare Johan Häggs familjegrav, från slutet av 1800-talet. Här 

vilar också dottern och djurrättsaktivisten Wictorine Hägg (1828–

1899). Gravanläggningen är mycket påkostad. Den består av en grov 

kätting fästad på 12 pollare av gjutjärn på en sockel av gjutjärn, 

stämplad J & C G Bolinder Stockholm. Gravplatsen pryds dessutom 

av fyra urnor stämplade Husqvarna Nr 3. Gravvården som dessutom 

har sockelramar av gjutjärn, är unik och den enda av sitt slag på 

Gotland. 
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Gravurnor är den mest frekvent förekommande gravvårdstypen av 

gjutjärn på Gotland. I landskapet förekommer flera modeller av urnor 

som tillverkats i Gävle av firman Skoglund & Olson och i Stockholm 

av firman J & C G Bolinder. Generellt kan konstateras att 

gjutjärnsvårdar och gjutna gravstaket är ovanliga på Gotland.  

 

   
   

   
   

Gravurnor på Gotland. 
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Influenser och formgivare 
 

Impulserna till modellerna vi möter på kyrkogårdarna och 

begravningsplatserna i Dalsland och Göteborg har ursprungligen 

hämtats från Frankrike och England. Influenser från dessa länders 

modellskatter har sedan blandats på svenskt område.  

 

Genom att jämföra till exempel franska gjuteriers priskuranter från 

1870-talet med svenska priskuranter från tiden 1870–1890 kan man få 

en uppfattning om vilka modeller som hämtats från Frankrike. I 

produktkatalogen för Durenne och Val d´Osne hittar man förlagor till 

några av gravvårdarna och gravstaketen i gjutjärn som förekommer på 

de svenska kyrkogårdarna. Flera franska modeller går att återfinna i 

priskuranter från Bolinders Mekaniska Verkstad och Göteborgs 

Mekaniska Verkstad. 

 

  

Gravkors och gravstaket från fransk produktkatalog. 
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Men influenser hämtades också till stor del från den anglosaxiska 

sfären. Engelska smeder kom redan på 1830-talet till Billingsfors och 

Bäckefors bruk i Dalsland. Bröderna Jean och Carl-Gerhard Bolinder 

reste omkring i England på 1840-talet och tecknade av gjutna 

gatlyktor, staket och grindar. Skisserna kom sedan att ligga till grund 

för den egna produktionen av gjutgods i Bolinders Mekaniska 

Verkstad AB, som låg på Kungsholmen i Stockholm. I 

Göteborgstrakten finns några tidiga gravvårdar med inslag av nygotik, 

över familjen Roy som 

hade sina rötter i Skottland. 

 

 

Gravvårdar över Wiliam Roy med familj, född i Skottland, död i 

Mölndal och över Samuel Houlder, som introducerade 

Lancashiresmidet i Sverige, född i England, död i Bäckefors. 

 

 

Få gravvårdar kan sättas i samband med en namngiven 

modellsnickare. Formgivarna är svåra att spåra eftersom de ofta var 
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anonyma arbetare vid järnbruken. En försvårande omständighet är att 

gravvårdar av gjutjärn sällan är märkta med formgivarens initialer 

eller brukets stämpel. Endast undantagsvis finns det arkivmaterial 

bevarat rörande upphovsmannen. Det var vanligt att gjutarna precis 

som smederna rörde sig i kretsgång mellan de olika bruken. De förde 

med sig metoder och modeller från ett bruk till ett annat. Modellerna 

kopierades och svävade fritt över såväl internationella som nationella 

gränser.  

Två formgivare och två gjutare från 

Dalsland har kunnat identifieras. 

Modellsnickaren Sven Nilsson 

tillverkade trämodeller för 

gjutjärnskors. Sven Nilsson var 

anställd av Bäckefors bruk under 

1850- och 1860-talen och formgav 

också parkmöbler i gjutjärn, bland 

annat blomsterbord för Baldersnäs 

herrgård. Sven Nilsson har 

formgivit ett genombrutet kors över 

smedsdottern Charlotta Dahlgren 

(1851–1855) i Bäckefors. 

Korstypen återfinns i Tydje och 

Steneby. Korset i Tydje bär texten: 

”Här hvilar Erik Gustaf Johansson 

f. Frillsäter jemte fem äldre och 

yngre syskon föd den 15 aug 1845 

död den 4 mars 1855.” De övriga, icke namngivna syskonen, var 

flickor. 

 

En omtalat skicklig gjutare vid namn Hans Furulund 

ansvarade för gjutningen av korset. Han var född 1826 i 

Jarlsberg, Norge och kom till Bäckefors bruk samma år 

som gjuteriet stod färdigt. Furulund lät även gjuta bland 

annat ”spottkoppar med ornament”, soffgavlar till 

parksoffor till Baldersnäs herrgård, etagekaminer, bord, 

stolar, plättpannor och vällingklockor i gjutjärn. Gjutaren 

Hans Furulund flyttade till Stockholm 1870.  

 

 

Modellsnickaren Johannes Ring (1847–1921) har 

formgivit ett treklöverkors på sockel av järn, med rund 

textplatta i dess mitt. Korset är rest till minne av Kristina 

Larsdotter, med dödsår 1879. Gjutjärnskorset finns på 



Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Sida 

 21 (65) 

 

Bäcke kyrkogård. Gjutningen har utförts av gjutaren Anders Fredrik 

Pettersson (1826–1889) vid Bäckefors bruk. Förmodligen kan fler 

kors av samma typ från 1870-talet knytas till Johannes Ring och 

Ander Fredrik Pettersson. Gravvårdstypen återfinns på flera 

dalsländska kyrkogårdar. 

 

Ytterligare en dalsländsk gjuten gravvård kan sättas i samband med en 

formgivare. En gravvård på Tisselskogs kyrkogård, rest 1843 till 

minne över den fyraåriga flickan Anna Elisabeth är försedd med två 

stämplar, VBF och GIS. Den första stämpeln anger Bäckefors bruk, 

den senare stämpeln skulle kunna vara formgivarens eller gjutarens 

initialer. 

 

 

Bruk och verkstäder som gjutit  

gravvårdar av järn 
 

Få gjutna gravvårdar är stämplade. I Dalsland har följande stämplar 

noterats: Bäckefors, Bäckefors Mekaniska Verkstad, Rådanefors, 

Uddeholms Mekaniska Verkstad samt Cathrineholms bruk i Norge. I 

Göteborg förekommer stämplade gravvårdar från Göteborgs 

Mekaniska Verkstad, Banängens Mekaniska Verkstad och Bolinders 

Mekaniska Verkstad. Genom priskuranter och arkivuppgifter vet vi att 

också Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad och Eriksbergs Mekaniska 

Verkstad tillverkat gravvårdar av gjutjärn i Göteborg. 

På Gotland har stämplade gravvårdar i gjutjärn noterats från Bolinders 

Mekaniska Verkstad samt urnor stämplade Husqvarna och Skoglund 

& Olson, Gävle.  

 

   
RÅDANEFORS 

 

VBF, Bäckefors bruk VBF, Bäckefors bruk 
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BÄCKEFORS 

MEK.VERKSTAD 

SKOGLUND & 

OLSON GEFLE 

J&CG BOLINDER 

STOCKHOLM 

 

   
HUSQVARNA Svårtydd stämpel. BANÄNGENS MEK 

WERKSTAD 

 

 

 

Gavelhällar 
 

Gavelhällen är en gravvårdstyp formad som en rektangulär häll eller 

en husgavel, inte helt olik gjutna plattor till sättugnar och vindugnar. 

Gavelhällen har sin motsvarighet i de samtida tunna kalkstensvårdarna 

med spetsig topp. Med den skillnaden att dessa sällan har ett kors eller 

urna högst upp.  

 

De tidigaste gavelhällarna i Dalsland är från 1840-talet. Typen 

förekommer framför allt under 1840-1850-talen och blir mindre vanlig 

omkring 1880 för att försvinna helt vid 1900-talets ingång. Mer än 

hälften, 15 stycken, av gavelhällarna är tillverkade under åren 1841–

1859. Nio av dessa tillverkades på 1850-talet. Från 1840-talet finns 

fem bevarade och från 1860-, 1870- och 1880-talet finns vardera fyra 

exemplar. Därutöver är två gavelhällar gjutna på 1890-talet, därefter 

tillverkades troligtvis inget mer exemplar av den husgavelliknande 

gravvårdstypen i Dalsland. De fem äldsta gavelhällarna fördelar sig 

ålders- och könsmässigt på följande sätt: 1841-man, 1842-ung kvinna, 

1843-ung pojke, 1843-ung flicka, 1845-kvinna. Den äldsta bevarade 

gavelhällen är över bruksbokhållaren Johan Oscar Sjöwall, 
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Billingsfors, 1818–1841. Den yngsta gavelhällen är rest över det 

vuxna syskonparet Olof och Kajsa Bryngelsson, Rensliden, Dalskog, 

1896.  

 

Bland titlarna dominerar hustru därefter kommer hemmansägare. 

Andra titlar är studerande och kyrkvärd. Endast två gavelhällar, från 

1868 och 1871, är resta över man och hustru tillsammans. Metoden, 

gjutning gjorde gavelhällar och även andra gravvårdar av gjutjärn 

olämpliga som familjegravar då det var svårt att lägga till namn och 

årtal. Problemet har stundtals lösts genom att man låtit man och hustru 

få var sin gravvård eller genom att låta gjuta gravvården först när båda 

avlidit. Av 33 gravlagda individer vilar 18 kvinnor och 15 män under 

gavelhällar. På de tio äldsta gavelhällarna är fördelningen 70 % 

kvinnor och 30 % män. Det kan finnas flera orsaker till det. En möjlig 

orsak är att det vid en hustrus död ålåg änkemannen att beställa en 

gravvård. I ett järnbrukstätt landskap som Dalsland hade män ur de 

förmögna klasserna ofta anknytning till järnbruken och en gjuten 

gravvård av järn var ett för tiden ett mycket modernt val. Av de 33 

individer är sju stycken barn (varav tre med egna gravvårdar) som 

vilar under en gjuten gavelhäll. Överklassen har i dessa fall, under 

1840-talet, gett barn gravvårdar av samma storlek och karaktär som 

för vuxna släktmedlemmar. 

 

   
Skållerud 1845. Steneby 1842. Dals Ed 1843. 
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Steneby 1861. Torrskog 1856. Vårvik 1883. 

 

Gavelhällarna beställdes direkt från järnbruken, trots det är få av 

gavelhällarna försedda med stämplar. Vid en närmare undersökning 

befanns emellertid sju stycken exemplar vara stämplade med 

järnbruksstämpel. Fem av de stämpelförsedda gravvårdarna är från 

1840-talet och två är gjutna på 1870-talet. Fyra av gavelhällarna; 

Tisselskog (1843), Billingsfors (1841), Dals-Ed (1843) och Steneby 

(1842) kan knytas till Bäckefors bruk. Två av gavelhällarna från Dals-

Ed (1871 och 1877) har gjutits vid Bäckefors mekaniska verkstad. En 

gavelhäll från Tisselskog, gjuten1843, är stämplad VBF GIS. Det 

senare kan vara gjutarens initialer. Tack vare de stämplade 

gavelhällarna kan gravvårdstypen knytas till Bäckefors bruk i 

Dalsland. Det är okänt om fler järnbruk lät gjuta gavelhällar.  

 

Bäckefors bruks mest gynnsamma tid gick mot sitt slut i samband med 

att bruksägaren Carl Fredrik Waern avled år 1858. Under den senare 

delen av 1800-talet inleddes en teknisk utveckling vilket gjorde det 

svårare att driva järnbruk i mindre skala och efter äldre metoder. Nya 

metoder som Bessemerprocessen var inte möjliga att införa vid 

Bäckefors bruk då det krävdes större expansionsmöjligheter. År 1860 

uppgick vinsten för Bäckefors bruk till 80 000 riksdaler. Tyvärr 

användes inte vinsten till att investera i bruket utan användes istället 

till upprustning av det nedgångna bruket i Billingsfors. Det var en 

orsak till den snabba nedgången som sedan följde bruket i Bäckefors. 

En annan orsak var att tångjärnet under 1860-talet sjönk i pris ute på 

världsmarknaden och därför var olönsamt att framställa. Däremot 

ansågs gjuteriet och den mekaniska verkstaden vid Bäckefors bruk 
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fortsatt lönsamma att driva. En ny mekanisk verkstad uppfördes år 

1875 men brann ned år 1889 och återuppfördes fast i något mindre 

skala. År 1882 kom Bäckefors bruk i nya ägares händer. Perioden med 

släkterna Uggla och Waern som ägare var därmed över. De stämplade 

gavelhällarna tillverkades alla under Ugglas och Waerns tid. 

 

Gravvårdarna är ofta rikligt dekorerade, särskilt de äldre som är 

vackert utsmyckade med klassicistiska symboler. Bland 

återkommande dekorelement på gavelhällarna finns enklare blad- och 

blomsterornamentik, fjärilar, urnor, korslagda facklor och symbolen 

för hopp om frälsning, tro och kärlek till Gud. På de äldre gjutna 

gravvårdarna återfinns ofta små urnor som toppdekor. En gavelhäll på 

Tisselskogs kyrkogård, med dödsår 1843 är dekorerad med en 

lagerkrans och blomornamentik samt krönt med en liten (skadad) 

urna. På Dals Eds kyrkogård finns en välbevarad gjuten gavelhäll, från 

1843, till minne över 11 årig pojke. Gravvården pryds av två skäror, 

korslagda facklor och på toppen en urna med utmejslade former, 

vriden knopp och genombrutna handtag. Skäror är ovanligt 

förekommande som dekor men återfinns även på två gavelhällar från 

1840-talet i Dals-Ed. Lagerkransen förekommer på fyra gravvårdar i 

landskapet, från 1845–1852. Handslaget som kan tolkas stå för 

kärleken mellan två makar eller deras avsked förekommer under 

1850–1890 på gjutna gravvårdar i landskapet. Änglar förekommer 

över tidsperioden 1860–1890 ibland annat Håbol, Torrskog och 

Ödskölt. Bredast spännvidd har symbolen för livets utslocknande, två 

nedvända facklor, motivet förekommer på elva exemplar från 1842-

1870. 
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De äldre gavelhällarna karakteriseras av utförliga inskriptioner. Det är 

framför allt de från 1840–1850-talen som uppvisar de längre texterna. 

Gravvårdstypens breda, plana yta ger utrymme åt mer text än 

korsformen. Inskriptionerna över de avlidna är ofta hämtade ur 

psalmbokens verser. Under 1870-talet och framåt blir texterna mer 

kortfattade. Psalmbokscitaten är jämnt fördelade mellan kvinnor och 

män. De upprepade texterna och de avslutande psalmhänvisningarna 

visar att de var gemensam kunskap. De är företrädesvis hämtade ur J. 

O. Wallins psalmer men det förekommer även rader hämtade ur F.M. 

Franzén och Anna Maria Lenngrens produktion. Ibland kan någon 

mindre avvikelse från psalmbokens text noteras. Kanske har gjutaren 

återgett versen ur minnet och därför misstagit sig på något ord. På 

Tisselskogs kyrkogård står en gavelhäll med en ingjuten psalmtext på 

baksidan. Gravvården är rest över Lars Larsson d.y. (1824–1846). 

Texten är hämtad ur vers 13, psalm 468 av J. Pappus (1549–1610) och 

J.O. Wallin. Den återfinns i den Svenska psalmboken från 1819 under 

rubriken Kristlig bön om en salig ändalykt och stilla hängivenhet 

under Guds vilja. Inskriptionen på gavelhällen inleds med orden 

”fastän” till skillnad mot psalmens ”kanske”. ”Fastän jag lemnar 

hiertan qvar, som klaga, att från dem jag far, dock lefver och regerar 

han, som trösta kan, och sig de arma tager an.” 

 

På Billingsfors kyrkogård, nära bruket, återfinns en gavelhäll från 

1853, i form av en urna, dekorerad med symbolen för tro-hopp-kärlek 

och på baksidan handslag samt två nedåtvända facklor, över Lars 

Hindrik Bjurström. Gravvårdens inskription består av en psalmtext av 

Anna Maria Lenngren, 1797: ”När rösten, skälvande och bruten, 

åkallar skapare ditt namn, o sträck mot mig i dödsminuten din hulda 

faderliga famn.” 

 

På kyrkogården i Dals-Ed finner man en gavelhäll över änkan Anna 

Widing med dödsåret 1851 med psalmcitat ur Wallins psalm Kommen 

till en fader åter: ”Sälle äro de som sofva, de som slutat wandringen, 

Salig frid är dödens gåfva, åt en Guds och Jesu wän, efter nödor qval 

och strid wäntar oss en salig frid hos wår Gud i evig tid.”   

 

På Håbols kyrkogård finner man en gavelhäll från 1868 med 

inskriptionen: ”Det allena gör mig nöjd att jag snart i himmelshöjd 

wäntar trygg den fröjd att nå hvilken evigt skall bestå. Fröjden intet 

öra hört, intet dödligt hjärta rört. Fröjd som ren och evig är, Jesus mig 

har lofvat der.” 
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Hustrun Johanna Krafve från Håverud vilar inte längre under sin 

gravvård från 1845 eftersom den numera är flyttad till 

kyrkogårdsmuren. Den gjutna inskriptionen på den välbevarade 

gavelhällen är delvis hämtad ur F. M Franzéns psalm 344, tänkt att 

läsas vid en makes död, ur den Svenska psalmboken från 1819, och 

lyder: ”En stund förut hon gången är, den vän som jag begråter. Gud, 

du har mången boning der. Och åfven mig du låter der se de mina 

åter.” 

 

På Stenebys kyrkogård finns en gavelhäll rest över den 20-åriga 

Katarina Sophia Eriksdotter (1822–1842), sörjd och saknad av ömma 

föräldrar. Inskriptionen på gravvården är hämtad ur Wallins psalm 492 

Låt gråten och klagan få stillna ur 1819-års psalmbok: ”Det höstliga 

kornet som jordas ej vintriga månar föröda wid vår-solens blick det 

fullbordas till sommarens gyllene gröda.” 

 

 

 

Gravkors  
 

Den mest använda formen på de gjutna gravvårdarna är utan tvivel 

korset, kristustecknet som symboliserar tro och seger. Inom 

undersökningsområdet kan de gjutna korsen delas in i tre huvudtyper: 

enkla kors, treklöverkors och genombrutna kors. De tre typerna 

uppträder i en mängd varianter. De äldsta korsen har ofta en 

inskription på korsarmarna eller i en rund textplatta i korsets mitt. 

Vissa kors har en lös textplatta (gravplåt), ställd mot korsets stam eller 

fäst vid korsarmarna med en upphängningsanordning. Ibland finns 

dekormotiv på gravvårdens fram- eller baksida. Någon sällsynt gång 

påträffas ännu kors med målad text, exempelvis på Östra kyrkogården 

i Göteborg. 

 

Generellt kan man säga att de äldsta korsen är sparsamt utsmyckade 

och ofta av grov tjocklek. De yngre korsen är mindre i storlek och ofta 

av genombruten typ. Störst variation uppvisar korsen under tiden 

1850–1870. Under den tidsperioden förekommer flest symboler, 

former och sätt att ordna inskriptionen över de gravlagda.  
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Enkla, helgjutna kors 

 

Den äldsta typen av kors är det enkla, helgjutna korset. Typen 

förekommer under perioden 1830 till 1880 över hela 

undersökningsområdet, såväl på stadskyrkogårdar som på 

landsbygdskyrkogårdar. Ofta har de rejält tilltagna mått, minst en 

meter höga och mer än halvmeter breda. Tjockleken varierar mellan 

2,5 till 5 cm. De äldsta korsen är helt utan dekorelement och har 

vanligtvis en kortfattad text. Gravvårdstypens text påminner ibland 

om allmogens enkla stengravvårdar med endast initialer och år 

inhuggna, som på ett gjutet kors från Torp: AOS f. 1814 d. 1847.  

 

Flera enkla kors med tydliga stämplar har noterats på 

landsbygdskyrkogårdarna, till exempel en gravvård från Steneby med 

dödsåret 1856, stämplat VBF. Någon gång kan gravkors med en 

längre sentens påträffas.  

 

Man kan iaktta en utveckling över tid gällande de enkla helgjutna 

korsen som går från total avsaknad av dekor till en alltmer ökad 

utsmyckning. Det förekommer flera lokala varianter, bland annat en 

grupp kors med strålar utgående från mitten. På några förefaller 

strålarna vara smidda medan andra har gjutna strålar. De strålförsedda 

enkla korsen uppträder under 1850-talets mitt och fram till 1870-talets 

slut. 
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Laxarby 1838. Ärtemark 1840. Edsleskog 1846. 

 

   
Visby 1848. Fässberg 1834. Skållerud 1854. 
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Tisselskog 1856. Edsleskog 1869. Stampen, odaterad. 

Kors av genombruten typ 

 

Nästan alla gjutna gravvårdar har en formmotsvarighet i stenvårdarna 

förutom de gjutna korsen av genombruten typ, eftersom det inte är 

möjligt att utforma så detaljrika genombrutna kors av sten. 

Marknadsföring med hjälp av priskuranter under 1800-talets andra 

hälft ledde till att små modeller av gjutna gravkors utan personlig 

inskription, men med lös gravplåt/inskriptionsplatta blev en allt mer 

vanlig företeelse. Den här typen av små gjutjärnskors kunde beställas 

och sändas till beställaren eller återförsäljaren med järnvägens hjälp 

över hela landet. Störst antal genombrutna kors finns bevarade på 

landsbygden i de norra delarna av Dalsland. Kors av genombruten typ 

förekommer men är ovanlig i Göteborg och på Gotland.  

 

De genombrutna korsen kan bestå av ögle- och knutornamentik och är 

vanligtvis prydda med emblem i form av nedåtvända korslagda 

facklor, femuddig stjärna och liten sorgängel vid urna. Lokala 

varianter av genombrutna kors kan ha en triquetra, en symbol för 

treenigheten, i korsstammen (typen förekommer bland annat i Tydje). 

Ibland har korset fram- och baksida utsmyckats med symboler. De 

genombrutna korsen är sällan försedda med någon utförlig text. Ofta 

består den kortfattade inskriptionen av den avlidnes namn och 

levnadsår inplacerad på korsarmarna, någon gång både på korsets 

fram- och baksida. På några kors har texten placerats i en rundel i 

korsets mitt. Gravvårdstypen förekommer huvudsakligen mellan åren 

1855 och 1870, även om några senare exemplar har påträffats. 
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Tydje 1855. Rännelanda 1866. Nya Varvet, odaterat. 

 

 

Ett genombrutet kors med svärdbärande ängel, timglas och 

strålkransförsedd änglaflykt i korsets mitt, förekommer i produktblad 

över Graf-monumenter från Bolinders i Stockholm, 1883. ”Grafkors 

No 8” fanns fortfarande till försäljning i företagets priskurant år 1890. 

Priset var 25 kronor. Med gravplåt kostade det 45 kronor. Samma typ 

av kors återfinns i en katalog över gjutna produkter från den franska 

gjuterifirman Val d´Osne från 1870-talet. Modellen förekommer också 

i en priskurant från Göteborgs Mekaniska verkstad. Ett kors av denna 

modell har noterats på Åmåls kyrkogård med dödsår 1884.   

 

   

Lerdal 1872. Åmål 1884. Ärtemark, odaterat. 
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En typ av genombrutna kors är av mindre dimension och 

karakteriseras av slingrande murgröna längs korsstam och armar. De 

har alltid inskriptionen på en lös gravplåt som fästs med ståltråd eller 

skruvats fast i korset. Typen har endast noterats i Dalsland. Modeller 

som liknar dessa kors har påträffats i produktkatalogen från Val 

d´Osne i Frankrike.  

 

 

Treklöverkors 

 

En typ av kors har armar som avslutas i treklöverform, en form med 

kristen symbolik, med innebörden av den heliga treenigheten. Korsen 

är relativt stora omkring 1,3 m höga, nära 1 m breda och ofta av minst 

2 cm i tjocklek. En variant av treklöverkors är kors där korsarmarnas 

treklöverform dragits ut i avlånga ”tungliknande” flikar. Det 

förekommer även treklöverkors med inslag av nygotik, där 

korsarmarna har spetsformade avslutningar. Den senare 

gravvårdstypen finns både i Visby och Göteborg. Oftast är texten 

inplacerad i en cirkelformad platta i korsets mitt men den kan även 

vara placerad över korsarmarnas hela bredd. 

 

Gravvårdstypen förekommer huvudsakligen under tiden 1860–1880. 

Enstaka kors uppträder in på 1890-talets slut. Treklöverkorsen kan 

vara tungt utsmyckade med en rad emblem. Under 1860-talet 

förekommer dekor i form av kors, kalk, ankare, hjärta, handslag, 

sorgängel och änglaflykt. Korsen har ofta en inskription som hänvisar 

till en psalmboksvers. Treklöverkorsen förekommer framför allt på 

landsbygdskyrkogårdarna men också i stadsmiljö. Ett tidigt 

treklöverkors på kyrkogården i Ödeborg, Dalsland, från 1848, är 

stämplat Rådanefors. Treklöverkors av mindre storlek förefaller ha 

använts som gravvårdar över barn och yngre personer under slutet av 

1800-talet. Ett litet treklöverkors från Rölanda, med dödsår 1892, är 

försett med stämpeln Uddeholms Mek. Verkstad.  
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Färgelanda 1856. 

 

Visby 1857. Edsleskog 1861. 

   
Östra kyrkogården 

1866. 

Rännelanda 1898. Skållerud, odaterat. 

 

Ytterligare en typ av treklöverkors, men med kantiga former, här 

benämnd ”Norgekors” förekommer frekvent i de dalsländska 

socknarna kring slutet av 1850-talet till 1870-talet. Om korsen är 

gjutna i Norge eller kopierats av svenska gjuterier är svårt att avgöra. 

”Norgekorsen” har likadana emblem i form av fjärilar och änglar som 

gravkorsen i en priskurant från Cathrineholm i Norge. Dessutom 

förekommer norsk stavning i inskriptionerna vilket indikerar att de 

tillverkats i Norge.  
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Det förekommer en rad lokala varianter av treklöverkorsen. Ett kors, 

från1879, med utskjutande bas och dekor bestående av femuddiga 

stjärnor i varje korsarm samt rund textplatta i korsets mitt, kan knytas 

till modellsnickaren Johannes Ring (1847–1921).  

 

Urnor av gjutjärn  
 

Parkidealets påverkan på kyrkogårdskonsten märks tydligast i valet av 

urnor där exakt samma modeller kan förekomma i de privata 

trädgårdarna och på kyrkogårdarna. Urnornas dekorornament 

inspirerade av exempelvis naturens mjuka, böljande former eller 

antika motiv återfinns i båda miljöerna. Idag är dessa 

trädgårdsantikviteter av gjutjärn, soffor, fontäner och blomsterstaket 

nästan helt försvunna. Göteborgs Mekaniska Verkstad saluförde urnor 

i den rikt illustrerade katalogen med fabrikations-specialiteten 

trädgårdsmöbler. I samma katalog presenteras gräsklippningsmaskiner 

och rabattinfattningar i gjutjärn. 

 

Urnan, den antika symbolen för sorg, blev allt mindre vanlig som 

dekor under 1800-talets slut. De äldre gjutjärnskorsen pryds ofta av en 

ängel tillsammans med en urna eller enbart en lockförsedd urna som 

emblem längst ned på korsstammen. På gavelhällarna ersattes urnorna 

efterhand av små kors som toppdekor. Däremot levde urnan kvar i 

form av egen gravvårdstyp, gravurnan, in på 1900-talets första 

årtionde. 
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Urnor förekommer i en rad modeller, med eller utan sorgflor och 

symboliserar antikens gravurna. Vanligtvis är de utsmyckade med 

akantusblad, ett ornament som var vanligt inom arkitekturen under 

både antiken och renässansen. De flesta urnorna står på en kvadratisk 

bas och finns i flera storlekar, numrerade från 1 till 10. De kan vara 

placerade direkt på marken eller stå på en hög sockel av sten. 

Gjutjärnssocklar är inte vanliga men påträffas tillsammans med urnor 

av äldre modell. 

 

Urnan är den vanligaste gravvårdstypen av gjutjärn på Gotland. 

Välbevarade urnor finns bland annat på de gotländska kyrkogårdarna i 

Ekeby, Grötlingbo, Hörsne och i Visby. Några av de gotländska 

gjutna urnorna och de övriga gjutna gravvårdarna kan ha tillverkats på 

öns egna gjuterier. Tyvärr finns mycket litet av dessa gjuteriers 

företagshandlingar bevarade så vi vet inte med säkerhet om de 

tillverkat eller i hur stor utsträckning de tillverkat gravvårdar. Ett 

exempel på en draperad antik urna på sockel, omgärdat av gjutet 

gravstaket finns bevarad på Follingbo kyrkogård och är försedd med 

dödsåret 1837. Gravvården är den enda av sitt slag på Gotland.  

 

Några enstaka exemplar av urnor, i varierande form och utförande, 

förekommer under relativt sen tid, början av 1900-talet, på några 

landsbygdskyrkogårdar i Dalsland. På stadskyrkogårdarna i Göteborg 

är förhållandet annorlunda. Där förekommer urnor sparsamt och när 

de förekommer är de ofta från förra delen av 1800-talet.  

 

Urnor återfinns i samtliga inventerade priskuranter och 

produktkataloger. De äldsta noterade modellerna finns avbildade i 

franska kataloger från 1800-talets mitt. Urnorna är, till skillnad mot 
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andra gjutna gravvårdar, nästan alltid stämplade. Stämplarna, som är 

placerade på den kvadratiska basen till urnans fot, anger att de är 

tillverkade vid Husqvarna bruk, Skoglund & Olson, Gefle eller 

Bolinder, Stockholm.  

 

  
Gjutjärnsurnor i fransk produktkatalog, 1800-talet senare del. 

 

Gravstaket av gjutjärn  
 

Bevarade gravstaket har noterats både på stadskyrkogårdarna och på 

landsbygdskyrkogårdarna. Inom undersökningsområdet förekommer 

minst 30 olika modeller. Gravstaket i gjutjärn av varierande höjd och 

utformning kan inrama gravplatser med gravvårdar av både sten och 

gjutjärn. Staketen utgör inhägnaden av eller utgör själva 

gravanordningen och markerar gravplatsens karaktär av ett enskilt 

vilorum. Förr var gravstaket av både järn och trä vanliga på 

begravningsplatserna. De av trä har försvunnit medan järnstaketen i 

bästa fall bevarats in i vår tid. Enligt förre länsantikvarien Bo 

Åkerström i Älvsborgs län, utgör gravstaketen av gjutjärn ett av 

landets mest utrotningshotade konstverk.  

 

Det finns många modeller av gravstaket. Formgivarna har hämtat 

inspiration från antiken, nygotiken, renässansen, nybarocken och 

nyklassicismen. Någon gång förekommer former hämtade ur naturen. 

Bland återkommande modeller kan nämnas antikinspirerade 
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meanderformade, inslag av nygotik och nyrenässans. Gravstaketens 

toppdekorationer utgörs av pinjekottar, klot, kors, franska liljan, 

spjutspetsar, lågor eller lökliknande former.  

 

  
Brålanda 

 

Dalskog 

  
Färgelanda Göteborg 

 

 

 

De är utförda i sektioner, sammanfogade med hjälp av stolpar, ofta 

monterade på en sockel av sten, ibland förekommer även en grind. 

Om en sådan finns är den mycket ofta sönder- eller fastrostad i 

gångjärnen. På flera kyrkogårdar förekommer det att endast en längd 

av det ursprungliga gravstaketet bevarats.  
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Mo kyrkogård 

 

Stampens kyrkogård 

  
Nya Varvets begravningsplats 

 

Nya Varvets begravningsplats 

  
Djurgårdskyrkogården Stampens kyrkogård 

 

På insidan av en av kortsidorna på gravstaketet finns ibland en 

inskriptionsplatta eller gravplåt fästad med uppgifter om familjens 

efternamn. Inskriptionsplattan kan vara rektangulär, utformad som en 

pergamentrulle eller som en mjukt hängande drapering.  Ett daterbart 

exempel på gravplåt har noterats, på Nya Varvets kyrkogård i 

Göteborg, i form av en pergamentrulle med texten E: P: Söderström 
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1816–1887 Familjegraf. Gravstaketet är stämplat Banängens Mek. 

Werkstad. 

 

Ofta anger texten på gravplåten endast att det är en familjegrav. Det 

vanligaste förhållandet är att årtal saknas. Det gör gravstaketen 

svårdaterade. Ibland möter man endast spår efter gravplåten då fästena 

har rostat sönder och den har fått falla till marken. Någon gång kan 

den stå kvar, lutad mot staketet men har fästena släppt riskerar också 

gravplåten att försvinna. I mer påkostade gravanordningar 

förekommer det att familjemedlemmar som avlidit efter den först 

gravlagda, fått en ny textplatta med gjuten inskription som fästs vid 

gravvården, till exempel på Fässbergs gamla kyrkogård. Ett vanligare 

sätt att lösa problemet är att en eller flera gravvårdar av sten placerats 

på gravplatsen, innanför gravstaketet. Gravvårdarna behöver således 

inte vara samtida med gravstaketet.  

 

Enbart på Djurgårdskyrkogården i Göteborg finns 30-talet hela eller 

delvis bevarade gravstaket av gjutjärn av en rad olika modeller som 

kan dateras till 1860–1900-talets första årtionde. I Dalsland kan ett 

gravstaket i Färgelanda dateras till 1850 medan ett staket med 

nygotiska stildrag uppförts så sent som 1901 i Dalskog.  

 

  
Dalskog Östra kyrkogården 

 

Under 1850–1880 formgavs en rad nya gravstaket. Flera modeller 

kopierades från utlandet och lånades fritt mellan de inhemska bruken 

och gjuterierna. Exakt likadana gravstaket levererades från både 

svenska och norska järnbruk. Det var enkelt att kopiera varandras 

modeller eftersom metoden, gjutning, endast krävde en staketlängd av 

ett gravstaket så kunde den användas som en matris för kopiering. 

Man pressade ned staketlängden i sand, tog bort den och hällde 

gjutjärn i dess ställe.  
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Flera gravstaket fanns till försäljning under långa perioder i de 

mekaniska verkstädernas priskuranter. Även då ett gravstaket plockats 

bort ur katalogen kan det ha utgjort modell för avgjutning. Det 

förekommer, inom undersökningsområdet, gravstaket som är 

stämplade J & C G Bolinder, Stockholm, även om de inte är många. 

Bolinders rikt illustrerade priskurant över gravstaket från år 1890, 

erbjuder 23 olika modeller, varav ett (Nr 20) består av en grov kätting 

som löper längs piedestaler krönta med små klot, monterade på en 

sockel av järn. Priserna varierar mellan 7–12 kronor per fot beroende 

på gravstaketens höjd och utformning.  

 

Ett odaterat gravstaket som har påträffats bland annat i Mo, Brålanda 

och Ör har gotiska stildrag och pryds av en ängel stödjande på ett 

ankare, sinnebilden för hoppet. Modellen tillhandahölls av tre företag; 

Göteborgs Mekaniska Verkstad, Cathrineholms järnbruk i Norge och 

Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm (det finns dock inte med i 

1890-års katalog) under senare delen av 1800-talet.  

 

   
Korrekt gjutet staket 

från Mo. 

Gjutfel på kransen, 

samt oskarpa 

detaljer, Bäcke. 

Gjutfel på övre delen 

av staketet, Bäcke. 

 

På Bäcke kyrkogård finner man ett silvermålat staket av denna typ 

från 1871 som har gjutits av efter ett annat gravstaket. Gravstaketets 

utformning vittnar om en mindre noggrann avgjutning, med många 

gjutfel, där flera dekorelement har förlorats vid 

tillverkningsprocessen. Även från andra håll finns uppgifter som tyder 
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på att gjutningen av gravstaket kunde misslyckas. År 1879 stämdes 

Rådanefors Mekaniska Verkstad på 160 kronor samt ränta för att ha 

levererat ett gjutet gravstaket som inte gick att montera på grund av att 

det var skadat på sju ställen. 

 

Redan på 1880-talet började man anse smidesjärn som ett något finare 

material och en mer hantverksmässigt krävande teknik. Vid denna tid 

valde många att uppföra smidda gravstaket till skillnad mot de tidigare 

så vanligt förekommande staketen av gjutjärn. Ett gravstaket av smide 

har emellertid inte alltid smitts för hand av en smed. Ofta har 

förfabricerade stålprofiler använts. Blandvarianter, smidda gravstaket 

med inslag av gjutna detaljer förekommer också.  

 

De mekaniska verkstäderna tillhandahöll och saluförde smidesstaket 

jämsides med de gjutna staketen. Flera fina gravstaket av smide och 

konstfullt utformade staket med både smides- och gjutjärnsdetaljer 

finns på Östra kyrkogården i Göteborg. Många av modellerna finns 

avbildade i priskuranter från Göteborgs Mekaniska Verkstad. 

 

 

 

 

  
Östra kyrkogården Stampens kyrkogård 
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Östra kyrkogården Mo kyrkogård Stampens kyrkogård 

 

  
Stampens kyrkogård Djurgårdskyrkogården 

 

 

 

 

 

 

Gravstaket tillverkades på de flesta gjuterier vid mitten av 1800-talet. 

I 1897-års produktkatalog från Göteborgs Mekaniska Verkstad 

förekommer tre portar och åtta sorters staket som kunden beställde i 

längder. Man betalade per antal fot. Av staketen är modell nr 7 

vanligast på kyrkogårdarna i Göteborg. Nr 7, är ett lågt gravstaket, 2 

fot, 65 linjer högt. Det var tillsammans med staket nr 5 också det 

billigaste, 3, 25 per fot. Nr 5 är av ett enklare utförande än nr 7, vilket 

kan ha haft betydelse för valet av gravstaket. En intressant iakttagelse 

är att staket nr 7 även förekommer runt hustomter i Göteborg, bland 
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annat vid Kungsportsavenyn 1. Modellen fanns också i en 

kostsammare variant, nr 8, som anges vara 4 fot hög med mönstret 

dubblerat för 7, 50 kr per fot. Till det dyraste gravstaketet, nr 6, fanns 

möjlighet att beställa en sockel av gjutjärn. Staket nr 6 med tillhörande 

sockel kostade 14:50 per fot. Ett sådant välbevarat gravstaket med 

järnsockel finns i Visby.  

 

   
   

 

På de undersökta kyrkogårdarna syns spår av järnnubbar i stensocklar 

runt gravplatserna. Spåren indikerar att ett gravstaket monterats ned. 

Delar av rostiga eller trasiga gravstaket kan ibland finnas kvar på 

gravplatsen. Det kan uppfattas som ostädat men kan också ses som ett 

minnesmärke över vårt industrihistoriska kulturarv. Ur kulturhistorisk 

synvinkel ger detta en industrihistorisk pusselbit om gjutjärnets 

uppgång och fall i kyrkogårdsmiljö. Allt behöver inte vara skinande 

nytt på en plats som brukats under lång tidsrymd och som kommer att 

användas lång tid efter att vi gått bort. Varje gång något rensas bort 

från kyrkogården, är det ett stycke kulturhistoria som förblir 

osynliggjort för alla kommande generationer. Vad vet vi om vad de 

efterkommande vill veta? Kanske bör vi vara försiktiga med att ta 

snabba beslut om att städa bort sådant som minner om tidens gång.  
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Symboler i gjutjärn 
 

1800-talets gjutna gravvårdskonst kännetecknas av ett befriande 

förhållningssätt gentemot olika tiders stilideal, friheten att använda 

ornamentik från olika epoker, liksom modet att blanda olika 

dekorationsprinciper på ett helt nytt och okomplicerat sätt. Antika 

motiv syns sida vid sida med kristna motiv.  

 

Gjutjärnsgravvårdarnas bildsymbolik influerades av en internationellt 

spridd ikonografi, till exempel facklor, draperade urnor och 

lagerkransar. Andra förebilder var de välkända, traditionella 

allmogesymbolerna från smideskorsen, även om utförandet av hjärtat, 

livets krona, blad och blommor, i det nya materialet gjutjärn, kom att 

påverkas av den nya tekniken.  

 

De äldsta korsen, från 1830-talet, är oftast utan någon form av 

dekorelement. Vid den tiden var materialet i sig självt, modernt och 

nytt och ornamenten var få. De tidigaste gjutjärnssymbolerna består 

ofta av enkla, små blomornament, blad och kransar av lager och ek. 

Kransen är en 

evighetssymbol som 

samtidigt symboliserar sorg 

och en hedersbetygelse till 

den döde. 

 

Under 1850-talet dyker allt 

fler symboler upp för att 

under kommande decennium 

närmast överbelasta 

gravvårdarna. I en 

produktkatalog från 

Bolinders Mekaniska 

Verkstad, från 1890, 

förekommer 26 sorters 

emblem, sju av dessa, bland 

annat änglar, fjärilar och 

handslag återfinns på gjutna 

gravvårdar i 

undersökningsområdet. 

Emblemen salufördes som gravprydnader ”att fästa på kors och 

grafmonument, etc, etc”. De hade en slät baksida och var målade och 

bronserade enligt samtida priskuranter 



Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Sida 

 45 (65) 

 

Klassicerande symboler som draperade urnor, facklor, ek- och 

lagerkransar var populära. Någon gång stöter man på oljelampan, som 

är en kristen symbol för odödlighet. I katakomberna brann ofta en 

lampa vid graven. Oljelampan är också en viktig judisk symbol. 

Gamla dödssymboler och tecken på tidens obevekliga gång är timglas, 

någon gång bevingat, och skäror. Det ofta förekommande motivet 

handslaget är hämtat ur en senmedeltida bildvärld, det var vanligt på 

1400-talets trolovnings- och vigselringar. Handslaget kan stå för 

kärlek mellan två makar, ett avsked eller ett möte men motivet kan 

också ha innebörden av hur Gud eller Kristus möter upp och tar den 

avlidna vid handen. Handslaget där en manshand möter en 

kvinnohand, ofta markerade med olika typer av manschetter, är en 

omtyckt symbol som även förekommer på gravvårdar av sten från 

samma tid. 

 

   
   

   
   

 

 

Fjärilar i form av vackra sommarfjärilar eller nattmalar förekommer 

som ensam dekor eller som en del i en komposition på gravvårdar av 

både gjutjärn, sandsten och marmor. Fjärilen är en kristen 

evighetssymbol och står för själens odödlighet eller kan tänkas 
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representera själen. Fjärilen och dess tre stadier kan också ses som en 

liknelse av treenigheten.  

  

Tecken för livets utslocknande är nedåtvända korslagda facklor, flor 

och svepningar i olika utförande. Gravplåten kan exempelvis vara 

utformad som ett flor. Urnor för tårar eller aska förekommer 

huvudsakligen på de äldre gjutna gravvårdarna. Knoppar eller 

frökapslar av vallmo symboliserar evig och djup sömn eller hoppet 

som söver våra obehag. Flera av dessa dödssymboler tar överhanden 

under 1800-talet i samband med nyklassicismens intåg.  

 

Murgrönan med sin städse grönska både planterades på kyrkogårdarna 

under 1800-talet och användes som ornament på gjutna gravvårdar. 

Murgrönan står för evighet, vänskap och trofasthet. Bladen användes 

redan 3000 f Kr på amforor och kom tidigt att nyttjas på kristna 

gravar. Murgröna har använts som underlag i kistor, kransmaterial och 

kistdekoration. Palmkvisten som kan förekomma på korsarmar eller 

korsets bas är egentligen ett tecken på martyrskap när den bärs av ett 

helgon men också ett seger- och äretecken. Enstaka palmkvistar är 

alltid ett segertecken. 

 

Rosetten förekommer framför allt på gravstaketen. Rosetten kan 

symbolisera både kärlek och tystnad. Palmetten, ett ornament som 

liknar palmblad i form av en solfjäderliknande knippe som hålls ihop 

vid basen, återfinns både på de äldre gravvårdarna och på 

gravstaketen. Akantusblad är ett dekorativt motiv som var vanligt 

under antiken men även under renässans och barock. Hjärtat som 

symbol kommer ursprungligen ur växtplantans form. Det brinnande 

hjärtat har under lång tid betraktats som kärlekens symbol. Kronan 

symboliserar segerns, livets krona och lön för ståndaktig tro. 

 

Tro, hopp och kärlek, i form av kors, ankare och hjärta, 

symboliserande tron på Gud, hopp om frälsning och kärlek till Gud, 

finns på flera gjutjärnsvårdar. Medan Guds allseende och 

strålomgärdade öga är ovanligt och endast förekommer på de äldre 

gravvårdarna.   

 



Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Sida 

 47 (65) 

 

   
   

 

 

Uppåtvända korslagda facklor är symboler för livet och särskilt för 

evigt liv men den är inte alls lika vanlig som den nedåtvända 

varianten. Nedåtvända facklor har slocknat och står för den 

utslocknade livslågan. Den vanliga stjärnan står för evighet, 

lycksalighet. En femuddig stjärna är sedan gammalt jungfru Marias 

symbol medan en sexuddig stjärna kan stå för Betlehemsstjärnan och 

Jesu födelse. Tre stjärnor symboliserar Polstjärnan, Morgonstjärnan 

och Betlehemsstjärnan. 

 

Änglar är de gjutna gravvårdarnas mest populära utsmyckning. De kan 

förekomma som änglaflykt (bevingat änglahuvud, en symbol för 

själens odödlighet), putto (naken barnfigur med eller utan vingar), i 

par, i både feminin och maskulin gestalt försedda med lagerkrans, 

fackla, palmkvist, svärd eller ankare. Ängel med ankare symboliserar 

en av de tre teologiska dygderna, hoppet. En ängel försedd med en 

palmkvist står för odödlighet medan en bevingad kvinnlig gestalt med 

både lagerkrans och palmkvist symboliserar segergudinnan. 
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Bakgrunden till kyrkogårdens änglar är Bibelns berättelser om dessa 

budbärare mellan den gudomliga och mänskliga världen. Ordet ängel 

är en försvenskning av bibelns grekiska benämning angelos, latinets 

angelus med betydelsen budbärare. Änglarna på de gjutna korsen kan 

också betraktas som sorgänglar och skyddsänglar. Med flera 

bibeltexter som förebild växte det redan under medeltiden fram en lära 

om särskilda skyddsänglar för enskilda personer. Under 1800-talet var 

det inte något ovanligt att i en och samma familj mista flera barn. 

Föreställningen om dödsänglar eller sorgänglar växte sig särskilt stark 

under tider då epidemier skördade människooffer i Europa. Samtidigt 

med de gjutna änglarna spreds under 1800-talet en rad sentimentala 

motiv i oljetryckets form av skyddsänglar vakande över lekande barn i 

farliga miljöer. Änglarna smälter fint in i den strömning som går under 

benämningen romantiken och som uppstod som en reaktion mot den 

materialism och förnuftstro som rådde under upplysningstiden. 

Romantiseringen av svunna tider resulterade i nygotiken som också 

framträder i gjutjärnets former. På en spridd modell av gravstaket 

inramas en ängel av tydliga stildrag av nygotik. 

 

Det var enligt Göteborgs Mekaniska Verkstads priskurant, från 1897, 

möjligt att välja bland fyra olika sorters änglar; uppåtblickande 

feminin ängel med lagerkrans i höjd arm, nedåtblickande feminin 

ängel med lagerkrans i hand, feminin ängel utan krans samt liten 

avklädd, maskulin sorgängel med nedåtvänd fackla i handen. Den 

sistnämnda ängeln är ofta förekommande på de gravkors som bevarats 

in i vår tid. Den lilla oansenliga, rostiga sorgeängeln med sin 

nedåtvända fackla är en variant av Thanatos och förekommer nästan 
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uteslutande på 1800-talets gravkors av gjutjärn. Hans uppgift var att 

ledsaga den avlidna från jorderiket till dödsriket. Med hjälp av en 

facklas låga bestämde Thanatos över liv och död. Inom det undersökta 

området framställs sorgängeln uteslutande med en nedåtvänd fackla i 

handen. Ibland ser man endast spåren efter var den lilla ängeln har 

suttit. Under tidens gång har ängeln lossnat och fallit av korset, endast 

upphängningspiggarna finns kvar. Exempel på ett sådant gravkors 

finns på Nya Varvets kyrkogård i Göteborg.  

 

Ytterligare en variant av ängel förekommer på de gjutna gravvårdar 

som i priskuranten från Göteborgs Mekaniska Verkstad kallas 

”Grafmonumenter”. Ängeln har feminina drag och stora, 

iögonfallande vingar samt håller i en inskriptionstavla, där den dödas 

namn och datum kan gjutas. Gravmonumentet från Göteborgs 

mekaniska verkstad kunde beställas i två olika storlekar, 3 fot eller 2 

fot högt för 30 respektive 24 kronor styck. Modellen har påträffats på 

Stampens kyrkogård i Göteborg (troligen från 1850-talet) och strax 

utanför undersökningsområdet, på Värmlandsnäs.   

 

Varje enskild utsmyckning var förenad med en kostnad för 

beställaren. En rikt dekorerad gjutjärnsvård signalerade således att den 

kostat beställaren en slant. Endast ekonomi och smak begränsade 

gjutjärnsgravvårdens utsmyckning.  

 

 

Sammanfattning och analys 
 

Många järnbruk och gjuterier lät under 1800-talet tillverka gravvårdar 

i gjutjärn som då ansågs vara framtidens design. De gjutna 

gravvårdarna är tidstypiska representanter för vårt industrihistoriska 

kulturarv. Trots gjutjärnets stora spridning på begravningsplatser och 

kyrkogårdar vet vi lite om vilka järnbruk och gjuterier som tillverkade 

gravvårdar, vilka modeller som producerades, vem som formgav, 

varifrån influenserna hämtades, spridningsbild och geografiska 

skillnader. 

 

Gravvårdarna av gjutjärn håller på att försvinna från våra 

begravningsplatser på grund av tidens tand. Det är därför angeläget att 

dokumentera det gjutjärn som ännu finns kvar och öka kunskapen om 

detta och hur det skall tas om hand i framtiden. 
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Studien har sökt svar på vilka bruk som tillverkade 

gjutjärnsgravvårdar, gravstaket och gravurnor i det undersökta 

området (Dalsland, Göteborg och Gotland). Vidare har studien 

fokuserat på formgivare och varifrån impulserna kommer. 

 

Få gravvårdar är stämplade. I Dalsland har följande stämplar noterats: 

Bäckefors bruk, Bäckefors mekaniska verkstad, Rådanefors, 

Uddeholms mekaniska verkstad. Den relativt höga andelen 

stämpelförsedda dalsländska gravvårdar ger oss ytterligare 

information. Vi kan av dessa stämplar få veta något om vilka bruk och 

gjuterier som tillverkade gjutjärnsgravvårdar och när de gjorde det. 

Stämpeln Rådanefors förekommer på gravvårdar från tidigt 1840-tal 

till sent 1850-tal. Stämpeln VBF (Bäckefors bruk) uppträder på 

gravvårdar från ungefär samma tidsperiod, tidigt 1840-tal till tidigt 

1850-tal. Stämpeln Uddeholms Mekaniska Verkstad är från 1890-talet 

medan gravvårdar med stämpeln Bäckefors Mekaniska Verkstad är 

från 1870-talet. Av detta kan vi konstatera att bruken i Rådanefors och 

Bäckefors tillverkade gjutjärnsgravvårdar för en lokal marknad 

ungefär samtidigt under 1800-talets mitt medan Bäckefors Mekaniska 

Verkstad tillverkade och tillhandahöll gjutjärnsgravvårdar under 1870-

talet. Det yngsta stämplade exemplaret av en gjutjärnsgravvård i 

Dalsland är tillverkat utanför landskapet av Uddeholms Mekaniska 

Verkstad i Värmland, 1892.  

 

I Göteborg har följande stämplar noterats, nästan uteslutande på 

gravstaketen: Göteborgs Mekaniska Verkstad, Banängens Mekaniska 

Verkstad och Bolinders Mekaniska Verkstad. Genom priskuranter och 

arkivuppgifter vet vi att också Wilhelmsbergs och Eriksbergs 

Mekaniska verkstad tillverkade gravvårdar av gjutjärn. Få gravstaket 

är daterbara. Ett gravstaket på Nya Varvets kyrkogård är emellertid 

både årtalsförsett: 1887 och stämplat: Banängens Mekaniska 

Verkstad.  

 

På Gotland har stämplade gravvårdar i gjutjärn noterats från Bolinders 

samt urnor stämplade Husqvarna och Skoglund & Olson, Gävle.  

 

Få gravvårdar går att sätta i samband med en formgivare. Två 

formgivare och två gjutare (samtliga från Dalsland) har identifierats. 

 

Influenserna kommer till stor del från England och Frankrike. Något 

mönsterskydd fanns inte, bruken och gjuterierna lånade fritt av 

varandra. Några korstyper, till exempel kors med svärdbärande ängel 

och bevingat timglas (som går under namnet ”Folekors” på Gotland) 
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från1800-talets senare hälft finns avbildade i franska produktkataloger 

från samma tid. 

 

Det råder en viss skillnad mellan väst och öst vad det gäller modeller 

och firmor. Gravvårdar och gravstaket från Bolinders i Stockholm är 

vanligare i det östliga undersökningsområdet, Gotland än i de västliga, 

Göteborg och Dalsland.  

 

Gavelhällar och enkla, helgjutna stora kors (ca 1830–1850) 

förekommer i hela undersökningsområdet medan några typer av 

genombrutna kors med knut- och ögledekor (ca 1855–1890) enbart 

noterats i Dalsland. De små, något senare, gjutjärnskorsen med 

växtornamentik, ofta i form av slingrande murgröna och vidhängande 

gravplåt har främst noterats i Dalsland. Kors av treklövertyp (1855–

1890) förekommer i hela undersökningsområdet med lokala 

variationer. Medan en korstyp dekorerad med en ekbladskrans över 

ena korsarmen, från1860-talet (Bolinders, Stockholm) enbart noterats 

på Gotland. Flera av de äldre enkla gjutjärnsgravvårdarna är lokalt 

tillverkade och förmodligen beställda av beställaren direkt från 

tillverkaren, utan någon mellanhand. Det finns en tydlig koppling 

mellan kyrkogårdar nära järnbruk och gjuterier och antalet 

gjutjärnsgravvårdar. De kyrkogårdar som ligger nära järnbruk kan 

uppvisa ett större antal bevarade gjutna gravvårdar än de som ligger 

långt från bruksorter. 

 

Gravstaket (ca 1850–1900) är vanligast förekommande i Göteborg, 

med ett stort antal modeller. Dalsland kan uppvisa ett något mindre 

urval modeller medan gravstaket är sällsynt förekommande på 

Gotland. 

 

Urnor i gjutjärn (ca 1840–1900) förekommer i större grad på Gotland 

än i Göteborg och Dalsland. Urnor är den minst lokalt förankrade 

gravvårdstypen. Stämplar från gjuterier och bruk som ligger på långt 

avstånd från den aktuella kyrkogården, vittnat om att urnor kunde 

beställas och sändas över stora geografiska avstånd. Inte minst vittnar 

det förhållandevis höga antalet bevarade gravurnor på Gotland, 

stämplade Husqvarna och Skoglund & Olson, Gävle, om detta.  

 

Gjutna gravvårdar i järn har i undersökningsområdet en spännvidd 

från tidigt 1830-tal till sent 1890-tal med en intensivare period 1850–

1880, då de flesta gravvårdarna tillverkades. 
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Fortsatt forskning  
 

Komparativa geografiska studier 

Idag vet vi att kyrkogården är den miljö, där gjutjärnet kom att sätta 

sin tydligaste och mest bestående prägel. Men spridningsbilden är 

föga studerad. En geografiskt utvidgad studie kring industrisamhällets 

mest allmänt förekommande gjutjärnsprodukt skulle ge svar på hur 

förekomsten av gjutjärnsgravvårdar ser ut i olika delar av landet. 

 

 

Studier av de gjutna järngravvårdarnas inskriptioner ur ett klass- och 

genusperspektiv över tid 

”Den som läser korsens inskriptioner blir snart bekant med hela 

byalaget” skrev Anders Österling i Lantlig kyrkogård. Bland 

yrkestitlarna finner vi bland annat hemmansägare, hemmansägarinna, 

hedervärd hustru, häradsdomare och prost. De tidiga 

gjutjärnsgravvårdarna karakteriseras av långa sentenser hämtade ur 

bibliska källor, ibland egenformulerade. ”Gråt ej efterblefne wän, Gud 

förenar oss igen.” 

(Dalsland, 1865) Dessa inskriptioner är värda en egen undersökning 

utifrån exempelvis tids-, genus-, och klassperspektiv. Personuppgifter, 

exempelvis yrke och individens ålder i förhållande till gravvårdens 

utformning och symbolinnehåll är också av intresse för vidare 

undersökningar.  

 

Flera gjutna gravvårdar av järn har uppförts över barn. Det sena 1800-

talets och tidiga 1900-talets gravvårdar över barn brukar kännetecknas 

av att de är små. Så är inte fallet rörande gjutjärnsgravvårdar i det 

undersökta området. En fortsatt undersökning kring detta fenomen 

skulle ge intressant information om social status och barns gravvårdar.  

 

Gjutjärnet på kyrkogården förefaller vid en första anblick vara relativt 

jämlikt fördelat. Men om det verkligen förhåller sig gå måste en 

djupstudie utföras. Vilka män och kvinnor vilar under gravvårdar och 

monument av gjutjärn, existerar det skillnader mellan stad och 

landsbygd och hur förändras förhållandet över tid? Kanske är bilden 

inte så entydig som vi vid en första anblick kan tro. 

  

Fortsatt sökande efter influenser 

Den franske renässansarkitekten Jaques Androuet du Cerceau ritade 

mönsterstick till nycklar, skyltar och portklappar m.m. (Livre D 

´Árchitecture Paris 1582 och Livre des Edifices Antiques Romains, 
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Paris 1584) En närstudie av dessa publicerade samlingar av 

ornamentstick skulle kunna ge ytterligare information om varifrån 

impulser och influenser till vår svenska gjutna kyrkogårdskonst 

hämtades. I Sverige ritade Carl Milles, Gunnar Asplund och Ivar 

Tengbom staket, grindar och räcken tänkta att framställas i gjutjärn 

och oftast på offentliga byggnader men också gravvårdar. Vilka 

gravmonument, staket och emblem som kan spåras till dessa 

formgivare blir en fråga för fortsatt forskning. 

 

 

Vårda och laga gjutjärn  
 

Skador 

 

Gjutjärn är till skillnad från smidesjärn ett sprött material och skadas 

lätt. Korsarmar och toppdekorationer på både gravvårdar och 

gravstaket löper stor risk att skadas vid närgången gräsklippning och 

snöröjning.   

 

  
Typisk skada på gjutjärnskors. Denna skada kan mycket väl vara 

en på-åkningsskada orsakad av 

gräsklippare. 
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Vanligaste typen av skador på gjutjärn är rostskador. 

Ofta finner man dem i anslutning till bultförband på till 

exempel staket och räcken, där olika delar är hopfogade 

med varandra. Gjutjärn som kommer i kontakt med luft 

eller vatten rostar förr eller senare. Rost är det spröda 

och porösa skikt som bildas på järnföremål när metallen 

reagerar med vatten eller luft, metallen korroderar. 

Eftersom rosten har större volym än järnet kan föremålet 

sprängas om rosten växer till i ihåligheter och springor. 

Största risken för rostskador på gjutjärn är där mark 

möter luft. Ett problem utgör alla de emblem vars 

nubbar rostat sönder med följd att emblemet lossnat från 

gravvården. Ofta drabbas de emblem som monteras på 

korsens nedre del, nära markytan.  

 

Rostskada. Korset riskerar att gå  

av om inte skadan åtgärdas. 

 

 

Staket av gjutjärn spricker gärna i anslutning till borrhålen eftersom 

borrning alltid innebär en viss försvagning av materialet. Det är också 

vanligt att det saknas delar som helt enkelt har gått sönder och fallit 

bort.  
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Skadade gjutjärnsstaket. 

 

Sättningsskador på gravstaketen är ett ytterligare problem som 

noterats på flera av de inventerade kyrkogårdarna. Det är viktigt att 

kontinuerligt hålla efter grunderna, socklar och stenfundament och 

åtgärda snabbt när det blir skador vid till exempel tjällossning.  

 

Gravurnor är idag mycket åtråvärda som trädgårdsprydnader och de 

köps och säljs av auktionsfirmor vilket gör gravvårdstypen 

stöldbegärlig. Gravurnor bör därför alltid förankras på ett säkert sätt. 

 

Vård av gjutjärn 
 

Utgångspunkten för alla åtgärdsförslag är att minsta möjliga skall 

göras. Det viktigaste är att skydda och bevara befintligt utseende, ej 

försöka återskapa ett tidigare utseende.  

 

Blymönjemetoden består av att den gjutna gravvården 

frigörs från rost och eventuella färgrester med mjuka 

borstar. Borstningen får ej ske så hårt att metallytan 

syns. Eventuellt kan den gjutna gravvården fettas av 

med etanol. Lacknafta ger en fet hinna och bör ej 

användas. Gravvården kan rostskyddas genom att två 

gånger målas med blymönjefärg. Gravvården målas 

därefter två gånger med tunn linoljefärg. Här kan 

färgvalet vara viktigt. I dag målas nästan alltid svart. 

Men flera äldre gjutjärnsgravvårdar och staket har 

ursprungligen varit vita, silver- och guldfärgade, till 

och med ljusblå. Korsen har oftast varit svartmålade 

med detaljer målade i vitt, silver eller guld.  

 

Svartmålat kors med silverdetalj, Lerdal. 
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Staket på Holms kyrkogård med äldre svart målning och nyare 

målning med silverfärg. 

 

Gjutjärnet kan också behållas omålat. Då slipper man utföra en 

rekonstruktion baserad på hur man tror att det sett ut. I Näfveqvarns 

Bruk av Kurt Rindstål ges följande råd angående rostbehandling av 

gjutjärn för att det inte skall behöva målas när det står utomhus och 

samtidigt bevara konturskärpan under en längre tid: 

 

1 del rykande salpetersyra och 1-2 delar vatten, blandas och stryks på 

godset 2-3 gånger i veckan. Då godset anses färdigrostat och torkat 

borstas lös rost bort. Stryk sedan 3 gånger med en blandning av 1 del 

kaliumpermanganat och 1-2 delar vatten.  

 

 

När godset åter har torkat borstas det igen och stryks sedan med en 

blandning av 1 del silvernitrat och 2-3 delar vatten (det senare för att 

avbryta rostningen). Då godset är fullständigt torrt borstas lös rost av 

dock ej med stålborste. Sedan stryks godset slutligen med 3 delar 

terpentin och 1 del rå linolja. 
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Två omålade gjutjärnsvårdar, vilka kan behandlas med ovanstående 

metod. 

 

Laga gjutjärn 

 

Förr lagade man gjutjärn med ”lappningsmetoden” med hjälp av 

krämpor av metall, nubb och nitar. Gamla lagningar är bäst att inte 

röra vid, de har dessutom ett kulturhistoriskt värde i sig. Trots allt står 

gjutjärn ganska väl mot tidens tand om det inte bryts av eller skadas 

på annat sätt. När det gäller staket som saknar hela sektioner, går det 

att gjuta nya med de gamla delarna som modell, vilka svetsas på 

staketet.  
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Exempel på lagade gjutjärnskors. 

 

I dag går det att löda och svetsa gjutjärn. Lödning görs med hjälp av 

gasbrännare, lod och flussmedel. Svetsning kan göras med 

metallbågsvets eller TIG-svets. Det finns inte några generella regler 

hur detta utförs. Av betydelse för vilken sorts åtgärd som skall vidtas 

är gjutjärnets ålder, tjocklek, kvalitet, typ, graden av korrosion, hur 

skadan ser ut och om gravvården eller gravstaketet har lagats tidigare. 

Nedanstående beskrivningar är bara för att ge en bild av hur man kan 

laga gjutjärn, inte några fullständiga arbetsbeskrivningar. Rådgör 

alltid med sakkunnig innan lagning av gjutjärnsgravvårdar utförs.  

 
Lödning 

(Hårdlödning) 

 

Lödning är tyvärr ganska ovanligt, men fungerar bra, och är en enkel 

metod. En fördel med lödning är att lödningar alltid går att ta bort 

genom att smälta lodet igen, till skillnad mot svetsning där 

fyllnadsmaterialet smälts samman med ursprungsmaterialet. 

Ytan som ska lödas måste vara extremt ren. Ingen färg, olja, oxid 
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(rost) eller smuts får finnas kvar. Tänk även på att olja runtomkring 

kan "krypa" på grund av värmen. Det kan vara lämpligt att bränna av 

området runt om innan lödningen påbörjas. 

 

Man kan använda både gassvets (acetylen och oxygen = syre) eller 

map-gas. Vidare behövs mässing- eller silverlod och flussmedel. I dag 

finns lod belagda med ett hölje av flussmedel, så att detta inte behöver 

tillsättas. Mässinglod löder man vid ca 700°C. Är billigare men något 

mer svårhanterligt än silverlod. Silverlod löder man med vid 600°C. 

Är betydligt dyrare men "flyter" bättre och är därför lättare att löda 

med. 

 

Med mässinglod så kan man slipa en liten V-fog om man vill. Det ska 

inte göras med silverlod, materialet kryper in i sprickor ändå, om det 

är rent. 

 

  
Gjutjärnskors på Ärtemarks kyrkogård, före och efter lagning. Vid 

återuppsättandet har man vänt på korset. 
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Svetsning av gjutjärn med metallbågsvets 

(I dagligt tal bågsvets, pinnsvets eller ”elsvets”) 

 

För att svetsa behövs ett vanligt svetsaggregat och elektroder 

(”pinnar”) för gjutjärnssvetsning. Metoden är ganska enkel och ger ett 

bra och hållbart resultat om det görs rätt. En bra handledning av 

gjutjärnssvetsning finns att ladda ner som pdf på ESABs hemsida: 

http://www.esab.com/se/se/support/upload/Gjutjaern.pdf 

 

Här en kort sammanfattning om hur man går till väga. Beskrivningen 

gäller främst svetsning av sprickor men proceduren är likadan vid 

hopsvetsning av delar. 

 

*Slipa rent runt sprickområdet 

*Borra ett 3 mm hål I vardera änden på sprickan för att stoppa fortsatt 

sprickbildning. Hålet borras ca 3-5 mm ifrån sprickans slut eftersom 

sprickan kan fortsätta en bit under ytan. 

*Slipa upp sprickan till en V-fog .  

*Värm till ca 30-40 0C för att få bort ev. fukt. 

  

Svetsprocedur 
 

*En del elektroder kräver att materialet förvärms till ca 200-300 

grader C. 

*Svetsa en sträcka av max 3 cm på sidan av sprickan (ej i roten). 

*Sträck svetsen (“pening”) omedelbart efter att du svetsat genom att 

hacka på den med den vassa ändan av slagghackan . (Många lätta slag 

längs hela svetsen.) 

*Medan svetsen kallnar (skall gå att ta på utan att det bränns) svetsas 

en liknande svets i andra ändan av sprickan enligt samma procedur 

som ovan . 

*Fortsätt så tills båda sidorna av sprickan är belagda med en 

svetssträng. 

*Nu svetsas bottensträngen. (samma princip, 3 cm åt gången, 

sträckning och svalning) 

*Svetsa toppsträngarna enligt samma procedur som ovan.  

*Slipa och snygga till. 

 

Observera att den första strängen troligen är mycket poriga beroende 

av föroreningar i grundmaterialet. Om så är fallet slipa bort svetsen 

omgående och gör en ny svets efter att godset svalnat. Detta kan man 

behöva upprepa flera gånger tills svetsen blir helt ren. 

http://www.esab.com/se/se/support/upload/Gjutjaern.pdf
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Svetsning med TIG-svets 

 

Att svetsa gjutjärn med TIG-svets (Tungsten Inert Gas) är mycket 

svårt, och en erfarenhet är att svetsfogen kan bli för hård och spröd. 

Svetsa gjutjärn med TIG-svets ska bara göras av personer med mycket 

stor erfarenhet av detta. Fördelen med TIG-svets är att arbetsytan blir 

mycket jämn och snygg och därför kräver minimalt med efterarbeta. 

*Ta bort rost och oxider från de ytor som ska sammanfogas med hjälp 

av en slipmaskin. 

* Förvärma till minst 260 grader C och om möjligt högre. 

*Använd ”pinne” av aluminiumbrons eller nickel. Den senare är bättre 

om materialet ska efterarbetas eller utsättas för påfrestningar, medan 

den förra av många anses lättare att arbeta med. Det lär även finnas 

specialtillsatser för att svetsa gjutjärn med TIG. 

*Svetsa med låg strömstyrka. Svetsa bara korta bitar åt gången (som 

med bågsvets). 

*”Pena” med det runda huvudet av en kulhammare. 

*Kyl mycket sakta i upp till ett dygn i ugn eller sand (eller annat 

isolerande material). 
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APPENDIX 
De inventerade kyrkogårdarna i Dalsland är Billingsfors, Bolstad, 

Brålanda, Bäcke, Dals-Ed, Dalskog, Edsleskog, Erikstad, Fröskog, 

Färgelanda, Gestad, Gesäter, Grinstad, Gunnarsnäs, Holm, Håbol, 

Högsäter, Järbo, Järn, Laxarby, Lerdal, Mo, Nössemark, Råggärd, 

Rännelanda, Rölanda, Skållerud, Steneby, Sundals-Ryr g:a, 

Tisselskog, Torp, Torrskog, Tydje, Töftedal, Tösse, Vårvik (2 

stycken), Åmål (2 stycken), Ånimskog, Ärtemark, Ödeborg och 

Ödskölt.  
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