
Kulturgravar Acklinga kyrkogård.  

 

Kvarter 01:  

AC 01 001 

Kyrkoherde J.A. Brandelius 1627-1700 

Kyrkoherdegrav. Stenen rest i början av 1900-

talet.  

Vinkelbruten vård av svart granit.  

 

 

AC01 009 

Lokputsaren Karl Pettersson *1882 +1942 

Tidstypisk vård med ovanlig titel som minner om Hjo-Stenstorps järnväg     

1873-1967 med station i Ekedalen. Karl dog i en arbetsplatsolycka.  

Låg vård av polerad svart granit.  

 

 

AC01 019-020 

Makarna Johan och Maria Johansson  

Tjärhemmet  

Enkel vård över torpare från Tjärhemmet.  

Liggare av grå granit.  

 

 

  



AC01 026-027 

Severin Gustafsson *1876 +1951 

Kors av polerad svart granit på sockel.  

 

 

 

AC01 031-032 

Alfrid Backmans familjegrav  

Tidstypisk vård över familj på Strängshemmet. 

Sonen Eric Backman var känd löpare, svensk mästare som tävlade 

internationellt och vann fyra medaljer vid olympiaden 1920.  

Vinkelbruten vård av polerad svart granit.  

 

 

AC01 037-038 

K.A. Gustavssons familjegrav  

Kärhemmet  

Tidstypisk liten vård över torpare på Tjärhemmet.  

Stickbågig vård av polerad svart granit.  

 

 

AC01 044 

Charlotta Jonsson *1835 +1922 

Gjuten vård av linjegravtyp.  

Gjuten liggare med stenkross i ytan och sentida rostfri plakett.  

 

 



AC01 055-056 

Metodistpastorn J.P. Johansson *1855 +1931 

Vård av lokalt material med titel med koppling till frikyrkligheten. Född på 

Gotland, arrendator på Isandstorp.  

Låg vård av kalksten.  

 

 

AC01 061-062 

G.A. Ljunggrens familjegrav 

Tidstypisk och karaktärskapande vård.  

Vinkelbruten vård av polerad svart granit.  

 

 

AC01 063-064 

Matilda Wifholm 1863-1924 

John Wifholm 1859-1946 

Tidstypisk enkel vård. Makarna var en period bosatta i USA.  

Stickbågig vård av polerad svart granit.  

 

 

AC01 068-070 

August o. Anna Ek  

Sonen Fritz  

Lyckås 

Tidstypisk vård. August var indelt soldat på bostället Skabo i 40 år. Boställets 

skylt hänger u i församlingshemmet.  

Låg vård av svart granit.  



AC01 096-097 

Axel Karlsson *1888 +1951 

Ellen Karlsson *1882 +1958 

Ödegården  

Tidstypisk grusgrav  

Låg vård av polerad gråbrun granit, grusbädd med stenram.  

 

 

AC01 098-099 

Viktor Steen *1872 +1954 

Hans maka Emma *1873 +1950 

Tidstypisk grusgrav. Viktor var hästhandlare på Marbogården.  

Låg vård av gråbrun granit, grusbädd med stenram.  

 

 

AC01 104-105 

Mejerskan Sofia Andersson Ekedalen *1854 +1927 

Tidstypisk vård med titel som minner om 

mejeriet vid stationen i Ekedalen, som en tid 

hörde till AB Wretens Mejerier. Sofia var 

drivande i bildandet av baptistförsamlingen i 

Ekedalen och skänkte mark till kapellbygget.  

Bautasten av grå granit.  

 

 

  



AC01 113-114 

Karl Jonsson *1840 +1922 

Charlotta Jonsson *1838 +1908 

Tidstypisk grusgrav. Arrendator på Mellangården, Älstorp.  

Låg gavelformad vård av grå granit samkomponerad med stenram, grusbädd.  

 

 

AC01 125-128 

Lantbrukaren Gustaf Johanssons familjegrav 

Tidstypisk vård.  

Stickbågig vård av svart granit.  

 

 

AC01 129-130 

Karl Johansson 1859-1925 

Maria Johansson 1861-1933 

Hulegården  

Tidstypisk grusgrav.  

Låg vård av grå granit, stenram och bädd av sjösten.  

 

 

  



AC01 133-134 

Lantbrukaren Fredrik Johansson *1846 +1929 

Hans maka Hädda Johansson *1842 +1905 

Islandstorp  

Joh. 11:25 

Tidstypisk och karaktärskapande vård.  

Flat obelisk av polerad svart granit.  

 

 

 

 

 

AC01 163-165 

Kontraktsprosten L. V. O. Marcus Lindskog kyrkoherde i Acklinga *19.6.1846 

+1.4.1929 

Prostinnan Hedda Lindskog född Grönwall *16.8.1851 +9.4.1927 

Ej liv, ej död kan från din kärlek mig skilja.  

Elin Lindskog *5.11.1882 +9.3.1958 

Sv. Ps. 484 

Tidstypisk och karaktärskapande vård över kyrkoherdefamilj. Lindskog var en 

populär predikant som drog folk från långt håll till gudstjänsterna. Han var 

därtill den siste kyrkoherden i Acklinga innan tjänsten flyttades till den nya 

moderförsamlingen Tidaholm 1923. 

Vinkelbruten vård av svart granit, grusbädd och stenram.  

 

  



AC01 166-169 

Folkskolläraren A.W. Stenvall *21/2 1866 +5/11 1925 

Sv. Ps 484 

Frida Stenvall 25/7 1875 +15/11 1897 

Ida Stenvall *10/9 1863 +1/1 1942.  

Deras moder Kristina Stenvall *4/8 1836 +22/3 1929 

Sv. Ps. 480 

Karaktärskapande grusgrav med kyrkogårdens enda bevarade gravkullar.  

Vinkelbruten vård av polerad svart granit, grusbädd med smitt staket av nitat 

platt-och fyrkansjärn på 10 granitpollare, målat med svart oljefärg. Fyra 

gravkullar.  

 

 

AC01 174-176 

Anna Sandberg 1853-1933 

Anna var grindvakt vid järnvägskorsningen i Ekedalen och bodde i ett litet hus 

vid järnvägen.  

Liggare av polerad grå granit.  

 

 

AC01 177-179 

 August Strand *1852 +1930 

Hustrun Augusta Strand *1857 +1936 

Sonen Oskar Strand *1886 +1908 

Hilda Strand *1880 +1951 

Tidstypisk och karaktärskapande vård.  

Flat obelisk av polerad svart granit.  



AC01 196-197 

Albin Jansson *1873 +1901 

Hans maka Anna *1871 +1948 

Tidstypisk grusgrav över makar på Mobacken.  

Låg vård av polerad gråbrun granit med duva, grusbädd och stenram.  

 

 

AC01 198-199 

O.R. Johnssons familjegrav 

Tidstypisk och karaktärskapande grusgrav.  

Vård med volutkrön av polerad gråbrun granit, grusbädd med stenram.  

 

 

AC01 201 

(ingen vård eller inskription)  

Typ av gravram vanlig i bygden kring förra sekelskiftet.  

Liten rektangulär kalkstensram med plantering  

 

 

AC01 204-206 

Wilhelm Dahléns Mellomgården familjegrav  

Häll av svart granit.  

 

 

  



AC01 232 

Eva Charlotta Jonsson *1875 11/5 +1892 8/12 

Tidstypisk vård 

Bautasten av polerad svart granit.  

 

 

AC01 252-253 

J. Larsson *1838 +1892 

Hans maka Charlotta *1834 +1933 

Hanna Johansson *1878 +1973 

Augusta Johansson *1871 +1916 

Tidstypisk vård och två små kalkstensramar typisk för bygden. Dottern Hanna 

var känd som Präste-Hanna eftersom hon hade prästadjunkter inneboende i 

Tidaholm 

Låg vård av svart granit och två smala ramar av lågerhuggen kalksten med 

plantering, den ena med pärlstavsfris. Två små liggare.  

 

 

AC01 276 & 277 

(ingen vård eller inskription)  

Kalkstenramar typiska för 

bygden  

Långsmala ramar av 

lägerhuggen kalksten med 

plantering  

 

 

  



AC01 278 

Här hvilar kyrkoherden öfver Acklinga församling J:G Ridderbjelke född den 24 

october 1754 död den 13 april 1831 

Vandringsman här sofver en Jesu vänn 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder över den stridbare präste 

Ridderbjelke, bror till Mätta Charlotta som avrättades, anklagad för giftmord i 

Trävattna.  

Nyklassicistisk vård av kalksten med dekor för Guds allseende öga i krönet.  

 

 

AC01 304-305 

(ingen inskription eller oläslig)  

Handhuggen vård av hög ålder och lokalt material 

Rundbågig vård av kalksten 

 

 

AC01 316-321 

Här hvilar skolläraren och klockaren Carl Otto Wedberg *1826 +1874 

Maka Maria Elisabeth född Almkrantz *1819 +1902 

Dotter Helga *1850 +1915 

Joh.Ev. 10:28.  

Elisabeth Wedberg *1862 +1940 

(baksida) 

Stationsinspektör Anders Wedberg *1857 +1921 

Hans maka Selma född Hoffman *1860 +1956 

Tidstypisk och karaktärskapande vård som bl.a. minner om stationen i Ekedalen 

vid Hjo-Stenstorps nu nedlagda järnväg. Helga Wedberg var sömmerska och 

startade modeaffär i Tidaholm 1893. Vinkelbruten vård av polerad svart granit.  



AC01 324-325 

Emmy Andersson född Wedberg 1897 .1931 

Hertha Wedberg 1884-1966 

Karaktärskapande grusgrav med smidesstaket 

Liggare av polerad röd granit. Grusbädd med smitt staket av nitat platt-och 

fyrkantsjärn, svartmålat, på nio granitpollare, i vilka rapporterna är skruvade 

Smitt kors av vridet fyrkants-och bandjärn på sockel av sten. Öglor efter 

försvunna löv eller annan dekoration. Mässingsplatta.  

 

 

Kvarter 02:  

 

AC02 055 

Vilorum för Emma Bod *1864 +1950 

Ett av kyrkogårdens två bevarade träkors. Typisk linjegravvård. Emma var 

dotter till en soldat på Skabo. Hon vävde och stickade många täcken  

Träkors med sentida plakett.  

 

 

AC02 060-061 

Carl Blank *8.11.1880 +11.5.1951 

Vård av linjegravtyp. Troligen son till Charlotta 

Blank.  

Liten stickbågig vård av svart granit.  

 

 

  



AC02 068 

Vilorum för Alvar Lundin  

Ett av kyrkogårdens två bevarade träkors. 

Linjegravtyp.  

Träkors (ek? med tennplakett.  

 

 

AC02 069 

Charlotta Blank F. Smedberg *13.11.1846 +9.5.1918 

Typisk linjegravvård.  

Liten stickbågig vård av svart granit.  

 

 

AC02 070 

Elin Emanuelsson *1889 +1918 

Typisk linjegravvård. Elin dog i spanska sjukan.  

Liggare av grå granit.  

 

 

AC02 090-091 

Skogvaktaren Rune Mauritz Lidén 31.7.1884 +11.8.1960 

Hans maka Matilda *18.5.1888 25.12.1966 

Tidstypisk vård med titel. Bodde på Tjärhemmet.  

Låg vård av grå granit.  

 

 



Övrigt:  

1 

Then… och s… Ty när ut… gott ryckte w…  

Nu Elof Herberg… liden död A 17_S_  

Med Anna hustrun…. Aliden död A 17_S_  

Och Barnen A(dolf) Jonas ha sin ro Christina Ingab… ita sinna bo i sina fäders 

graf tils… siäl tilsamman hos sama Fäder war ewig gamman… glömmer Gud sin 

redlig wandel fört …. Ei glömmer theras Guds ord gärna hört.  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Elof Herberg bodde på 

Källebacken ca 1710-1732. Sonen Adolf (död 1741) arbetade vid alunbruket i 

Kungslena och blev sedermera mönsterskriva i Skaraborgs regemente.  

Kalkstenshäll i två delar. 1700-talets mitt  

 

2 

(ingen inskription)  

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

Svampformad vård av kalksten med änglahuvud i relief. 16-1700-tal.  

 

 

3 

(ingen inskription)  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder, 

typisk för bygden.  

Rundbågigt krön till svampformig kalkstensvård 

med änglahuvud i relief. 16-1700-tal.  

  



4 

Lilly *18/1 1894 +29/8 1923 

Ps. 260 

Ovanlig marmorvård 

Uppslagen bok av marmor.  

 

 

5 

AGD ….  

Handhuggen vård av lokaltmaterial och hög 

ålder, typisk för bygden.  

Kröndel av kalkstensvård med relief av 

änglahuvud. 16–1700-tal.  

 

 

6 

(ingen inskription)  

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

stenhuggare som till övriga 3.  

Kröndel av kalkstensvård med relief av änglahuvud 16-1700-tal.  

 

 

 

 

 

 


