
Kulturgravar Östra Gerums 

kyrkogård.  

 

Kvarter 01 

ÖG01 016-018 

Alfred Johansson Skattevraksgården familjegrav  

Tidstypisk vård.  

Låg vinkelbruten vård av grå granit.  

 

 

ÖG01 019-020 

C. F. Lundqvists familjegrav  

Tidstypisk vård.  

Kraftig låg vård med vinkelbrutet krön.  

 

 

ÖG01 023 

Klas Johan Johansson *14/9 1873 +14/7 1923 

Tidstypisk vård. Ensamgrav.  

Liten stickbågig vård.  

 

 

 

 



 

 

ÖG01 032-034 

Hemmansägare Johan Jonssons familjegrav Skattegården  

Tidstypisk vård med titel.  

Låg vård av svart granit.  

 

 

ÖG01 041 

Clas Aug. Jonsson *24/10 1848 +19/1 1927 

Tidstypisk vård.  

Låg vård av grå granit.  

 

 

ÖG01 061-063 

Hemmansägaren Gustav Albert Jonsson *5.9.1866 +26.1.1940 

Hans maka Emma Maria *23.11.1867 +26.5.1889 

Liden  

Karl Fr. Jonsson *10.5.1893 +28.5.1955 

Guds sons blod renar oss från all synd.  

Tidstypisk vård med titel. 

Låg rundbågig vård av polerad svart granit.  

 

 

 

 



Kvarter 02:  

 

ÖG02 031-034 

August Fredriksson *1866 +1926 

Hans maka Hanna Matilda *1872 +1950 

Familjegrav  

Törnagården  

(baksida)  

Systrarna  

Dagny och Anna  

*1907 *1916 

+1903 +1945 

Tidstypisk vård.  

Låg vård av svart granit.  

 

 

ÖG02 084-085 

August Johansson Fr. Skattegården familjegrav.  

Tidstypisk vård.  

Låg stickbågig vård av grå granit med flyglar.  

 

 

 

 

 

 



Övrigt:  

1 

IHS …S…  

(baksida)  

1666 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder, typisk för bygden.  

Svampformad vård av kalksten med relief av änglahuvud.  

 

 

2 

IHS  

Handhuggen våd av lokalt material och hög ålder, typisk för bygden.  

Svampformad vård av kalksten med relief av änglahuvud. På baksidan ett kors. 

1600-tal.  

 

 

 

3 

IHS 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder, typisk för bygden.  

Svampformad vård av kalksten med relief av änglahuvud. På baksidan ett kors 

1600-tal.  

 

 

  



4 

Her vnder ligger begra ven salig Bengt Larson huilken i herranom afsomnade 

anno 164(2) ten 17: October.  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder, typisk för bygden.  

Svampformad vård av kalksten 1640-tal.  

 

 

5 

IHS G.P.D.  

(baksida) 1666 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder, typisk för bygden.  

Svampformad vård av kalksten med relief av änglahuvud.  

 

 

6 

IHS  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder, typisk för bygden.  

Svampformad vård av kalksten med relief av änglahuvud. På baksidan ett kors. 

1600-tal  

 

7 

(ingen inskription)  

Gravvård? Lutad mot mur.  

Häll av kalksten  

 

 

  



8 

(ingen inskription)  

Handhuggen äldre gravhäll.  

Häll av kalksten.  

 

 

9 

(svårläst)  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder.  

Häll av kalksten med reliefer, kantlist och hörnrundlar.  

16–1700-tal  

 

 

 

 

 


