
Kulturgravar Kungslena kyrkogård. 

Kvarter 01 

 

KU01 016-017 

IHS  

Folkskolläraren Gustaf Edlund *18.2.1887 +4.11.1948  

Lärare i Kungslena 1814-1948  

Hans maka Hildur *26.9.1886 +22.10.1946 

Kungslena församling reste vården.  

Edlund var mycket engagerad i bygden såsom bl.a. ordförande i kommunstyrelsen, 
fattigvårdsstyrelsen, polisdistriktet m.m.  

Kors och häll av gråbrun granit. Vård med titel. 

 

 

KU01 021 

Kristina Saturn *1855 +1913 

Kristina Saturn var barn eller hustru till indelte soldaten Pehr Saturn i Lena rote (soldat åren 
1847-1878).  

Liten vård av polerad grå granit. Tidstypisk vård av linjegravtyp. 

 

 

KU01 022-023 

Ragnar Johansson 1898- 1938 

Dottern Kerstin 1926-1928 

Tidstypisk vård av linjegravtyp.  

 

 

  



KU01 070-072 

Här vila mjölnaren August Johansson från Lunna * I sunnetorp 1854 + I Hjo 1931.  

Hilda Maria f. Tapper * I Ledsjö 1853 + I Kungslena 1933 

Dotterdottern Kajsa från Bäckgården *1929 +1933 

Tidstypisk vård med titel.  

Ny klassicistisk vård av grå granit. 

 

 

KU01 106-107 

Lantbrukaren Carl Bäcklund *1857 +1930 

Ulrika Bäcklund *1857 +1921 

Karaktärskapande vård.  

Kors av polerad svart granit.  

 

 

Kvarter 02:  

 

KU02 025 

Här under wilar Las Mad ifrån öfre grawg 1808 

(resten oläsligt pga. påväxt).  

Karaktärskapande tumbagrav över Lars Andersson och Marit Andersdotter på Grevagården.  

Tumba av kalksten med reliefhuggen lockhäll. Täckhäll av kalksten över trappa.  

 

 

KU02 043-044 

Smedmästaren Johan Fogelquist 11/11 1852 +2/1 1932 

Sofia Fogelquist *11/4 1850 +28/11 1934 

Tidstypisk och karaktärskapande vård med titel.  

Bautasten av grå granit.  



KU02 083 

Ips ihs apd 

Her under ligger (begraf)ven sal (…J) on Pederso(n)/ fordom befallningsman På Lena 
(…hu)str(u) Anna (…)sdotter(…)  

Karaktärskapande tumbagrav från 1600-talet över befallningsmannen på Kungslena.  

Tumba av kalksten med murade väggar. Reliefhuggen lockhäll.  

 

 

KU02 085 

Mas ihs imd 1663 mmd mmd.  

Winder liger begrafwen/ här twro Sparres fordom befalningsman/på Kafnelås och he(…) r(…) 
ndhe/ gods ifrån A:1638 til 1663 Sahl Måns/ Anderson som i herran herran afsomnade den 
16/aprilu sampt hans k hustru Gudfr/chtig och dygdesama h I (…) usdotter/som i cristo 
afsomnade den (tomt) ano (tomt) Gudsfrukgtan hafor aflat til/saman 6 söner och 4 döttrar.  

Karaktärskapande tumbagrav från 1600-talet över befallningsmannen på Kavlås.  

Tumba av kalksten med murade väggar.  

 

 

KU02 093-094 

Kyrkovaktmästare Johan Höglund *5/8 1858 +23/8 1932 

Josefina Höglund *27/1 1854 +7/7 1937 

Vård med titel.  

Liten vård av svart polerad granit. 

 

 

KU02 105 

Solur av kalksten 1700-tal.  

 

 

  



KU02 106 

Ivar Nilsson 19 *26/8 05 +19 24/2 19 

Tidstypisk vård.  

Vinkelbruten vård av polerad grå granit.  

 

 

KU02 107-110 

Andreas Adamssons familjegrav. 

Tidstypisk vård.  

Vinkelbruten vård av polerad svart granit.  

 

 

KU02 120 

(oläsliga initialer) (baksida) 1670 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Typisk för bygden.  

Svampformig vård av kalksten med 
änglahuvud i relief.  

 

 

  



Kvarter 03: 

 

KU03 010-013 

Alfred Krons familjegrav.  

Alfred Kron var indelt soldat för Nedre Marbogårdens rote 1875-1902 

Rektangulär vård av polerad svart granit. Tidstypisk vård. 

 

 

KU03 030-031 

Riksdagsman Bjerkanders familjegrav  

Gustaf *1811 +1892 

Margareta *1811 +1876 

Frans *1849 +1914 

Vilhelm *1840 +1922 

Clara *1839 +1917 

Joh. Ev. 11:25.  

Karaktärskapande grav med titel. Gustaf Bjerkander ägde Brismestorp 1853-66 var han 
ledamot av bondeståndet och efter nya riksdagsordningen ledamot av andra kammaren för 
Vartofta och Frökinds domsaga till 1872. Bjerkander var medlem av flera tunga utskott och 
en flitig motionär. Därtill var han kommunalman i Kungslena.  

Stor rundbågig vård av grå granit. Grusbädd.  

 

 

KU03 048-049 

Kyrkovärden Johannes Larsson *1826 +1864 

H.H. Kristina *1823 +1908 

Tidstypisk vård med titel.  

Vinkelbruten vård av polerad gråbrun granit.  

 

 



KU03 055-056/072-074 

Lantbrukaren Oskar Fredriksson *1881 +1953 

Hans maka Emerentia *1891 +1982 

Ledsgården.  

(baksida)  

Valfrid Carlsson *1864 +1914 

Hans hustru Olivia *1863 +1906 

Döttrarna  

Ellen *1887 +1888 

Anna *1896 +1916 

Tidstypisk vård.  

Låg vård av svart granit med kolonner.  

 

 

KU03 058-059 

Här vilar Lars Andersson *1834 +1874 

Hans maka Maja Stina *1841 +1921 

Tidstypisk vård.  

Vinkelbruten vård av polerad grå granit.  

 

 

  



KU03 060-065 

Soli deo Gloria Humlegårdens familjegrav.  

Disponenten vid Tidaholms bruk R.V.O Victor Johansson *26.11. 1862 +28.10.1935 

Hans maka Hilda Sofia *10.1. 1865 +14.4. 1950 

Störst av allt är kärleken.  

Per Andersson *1804 +1848 

Stina Larsdotter *1807 +1886 

Johannes Persson *1831 +1906 

Maria Svensdotter *1833 +1866 

Ida Maria *1866 +1870 

Alfred Persson *1846 +1922 

Anna-Maria Johansdotter *1850 +1925 

Victor Johansson var disponent för Tidaholms bruk 1902-1914, därtill ordförande i 
kommunalstämman, landstings-och nämndeman samt från 1910 förste ordförande i 
Tidaholms stadsfullmäktige. 

Graven hade fram till 1948 ett järnstaket som nu förvaras på Humlegården.Ringkors och 2 
hällar samt 2 liggare av grå granit. Grusbädd med buxbomshäck. Karaktärskapande 
grusgrav, en av få med buxbomshäck. 

Kvarter 04: 

 

 

KU04 039-041 

Alfred Anderssons Bäckagården familjegrav.  

Tidstypisk vård.  

Rundbågig vård av polerad svart granit med dekor.  

 

 

KU04 147 

And. Gustavsson *16/4 1854 +21/1 1937 

Tidstypisk vård.  

Bautasten av polerad rödbrun granit.  



Övrigt:  

In 1 

Reidun *4/5 1938 +17/6 1941 

Ovanlig vård.  

Kors av marmor.  

 

 

In 2:  

Kalkarbetaren S.V. Sanfridson *18 25/5 85 +19 
16/9 31 

Hans maka Edit *18 18/8 92 +19 7/12 71 

Vård med titel som minner om bygdens 
kalkindustri.  

Låg vård av polerad svart granit.  

 

(Stenarna är tillfälligt bortplockade pga rödfärgningsarbeten på klockstapeln) 

 

In 3:  

IHS  

SIS 1679 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Tillverkad av ”Grevskapsmästaren”  

Vård av kalk-eller sandsten med profilerat krön och relief av änglahuvud. 

 

 

In 4:  

Här (hv)ilar hemm(ansä)garen ….åkan…. sson *27/? 1818 

…… 

Anna Håkansdot(ter) *22/4 183? +15/12 185(6)  

Vård av lokalt material och hög ålder över Lars Håkansson i Kivatorp med familj.  

Vård av kalksten i två delar med rikt profilerat krön med ristad dekor.  



 

In 5:  

I O S  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Tillverkad av ”Grevskapsmästaren”.  

Svampformig vård av kalksten med relief av änglahuvud.  

 

 

In 6:  

A L S 1702 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Tillverkad av ”Greveskapsmästaren”.  

Svampformig vård av kalksten med relief av änglahuvud.  

 

 

In 7:  

IHS  

ILS 1691 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Tillverkad av ”Greveskapsmästaren”.  

Vård av kalksten med profilerat krön och relief av ängalhuvud. På baksidan kors.  

 

 

In 8:  

Här hvilar Bengt N S  

Liten Anna I D 

(baksida) 

Anno 1701 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder.  

Vård av kalksten med relief av änglahuvud. På baksidan ett kors.  

 

 



In 9:  

(Anno) 1707 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder.  

Svampformig vård av kalksten med relief av änglahuvud.  

 

 

In 10:  

IHS  

L: H:S A:L:D  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder.  

Svampformig vård av kalksten med änglahuvud i relief.  

 

 

In 11:  

IHS 

Jon Anderson med sin kära hvstrv Marit Swäns dotter ifrån 
Lokegården död å 1759. 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder knuten till 
Lyckegården.  

Vinkelbruten vård av kalksten med naiv relief av änglahuvud.  

 

 

In 12:  

Lars Larsson i Bakagården född d. 22 dec 1722 död d 7 mai 1773 

(baksida) på… h… siäl…. I Guds (hand) och intet döds iwälkomm wid them w. B 3v.1  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder över Lars Larsson i Bäckgården.  

Rektangulär vård av kalksten.  

 

 

  



In 13 

…d… 

d. 29 sept… död d.17 aug. 1773 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. 

Brottstycke av kalkstensvård.  

 

 

In 14:  

(oläslig)  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder.  

Vård av kalksten med profilerat krön och ristad ros.  

 

 

In 15:  

Johan Andesson ifrå giötar gården född 1710 död 1770 

(baksida)  

Iag wet at min förlossare lefwer.  

Iob 12. V…  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder.  

Vård av kalksten med profilerat krön.  

 

 

In 16:  

(ingen inskription)  

Medeltida gravvård.  

Stavkorshäll av sandsten.  

 

 

  



In 17:  

(oläslig)  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. 

Klöverformig vård av kalksten.  

 

 

In 18:  

Ils 1687 

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Tillverkad av ”greveskapsmästaren”.  

Vård av kalk- eller sandsten med profilerat krön och relief av änglahuvud.  

 

 

In 19:  

O A S 169(?)  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder. Tillverkad av ”Greveskapsvården”  

Vård av kalksten med profilerat krön och relief av änglahuvud.  

 

 

In 20:  

IHS  

I I D  

Handhuggen vård av lokalt material och hög ålder.  

Svampformig vård av kalksten.  

 

 

In 21:  

(ingen inskription)  

Häll av sandsten. Tidigmedeltida liljesten.  


