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Angerdshestra kyrka och kyrkogård från sydväst.

Inledning
På uppdrag av Norra Mo församling har Jönköpings läns museum
tagit fram ett förslag till bevarandeplan för Angerdshestra kyrkogård.
Fältarbetet har genomförts under sommaren 2014. Resultatet har
diskuterats med uppdragsgivaren under hösten och rapporten har
sammanställts under vintern 2015.
Kyrkogårdar utgör en viktig del av landets kulturarv. Deras kulturvärden skyddas av Kulturmiljölagen. Kulturhistoriskt värdefulla
gravar skyddas också av Begravningslagen. Det åligger Svenska kyrkan att förvalta detta kulturarv med hänsyn till dess värden. Därför
är det angeläget att kartlägga vari värdena består. En viktig del av
värdena på kyrkogårdar ligger i äldre gravar och deras utsmyckning.
En bevarandeplan är ett kunskapsunderlag som är tänkt att vara
vägledande vid prioriteringar, vård, underhåll och förändringar på
kyrkogårdarna. Planen skall även kunna fungera som beslutsunderlag för länsstyrelse och stift vid handläggning av tillstånds- och
bidragsärenden.
I projektet Kyrkogårdarna i Norra Mo församling ingår även 2015
års rapporter med förslag till bevarandeplaner för Bottnaryd, Mulseryd och Norra Unnaryds kyrkogårdar. Kyrkorna i församlingen
är inventerade och karaktäriserade 2004 och finns tillgängliga i
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Bebyggelseregistret via Riksantikvarieämbetets hemsida (http://www.
bebyggelseregistret.raa.se).
Inventeringens uppläggning

Rapporten omfattar en historik över kyrkogården, beskrivning samt
fotografier av de olika kvarteren och deras kulturhistoriskt värdefulla
gravar. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och
fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts
igenom har varit aktuella kyrkoarkiv på Landsarkivet i Vadstena,
Länsstyrelsen i Jönköpings läns arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm (kopior hos länsstyrelsen) samt Jönköpings läns
museums arkiv. Utöver arkiv har uppgifter hämtats från aktuell
litteratur däribland hembygdslitteratur. De i rapporten redovisade
arkivuppgifterna utgör en sammanfattning av genomgångna arkiv
och ska inte ses som en komplett beskrivning av händelser i kyrkogårdens historia. Församlingen och länsmuseet har rätt att fritt
bruka fotografierna.
För kyrkogården har en sammanfattande kulturhistorisk bedömning gjorts där de kulturhistoriska värdena lyfts fram. Denna har
gjorts i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län. En kulturhistorisk bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för
omvärderingar. Vid bedömningen tas hänsyn till dels varje enskild
kyrkogårds egna värden, men också till värden i förhållande till andra
kyrkogårdar i stiftet och övriga landet. Den kulturhistoriska bedömningen beskriver värden och karaktärsdrag i stort. Inför planerade
förändringar eller större underhållsåtgärder skall tillstånd inhämtas
från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall till fall.
Utifrån den kulturhistoriska värderingen och karakteriseringen tas
beslut om vilka åtgärder som är berättigade till kyrkoantikvarisk
ersättning.
Rapporten avslutas med själva inventeringen av kulturhistoriskt
värdefulla gravplatser, vilken är avsedd att fungera som en bevarandeplan. Dessa redovisas i tabellform med text och fotografier samt på
gravkarta. De kulturhistoriskt värdefulla gravarna är kategoriserade
i två grupper: I. Mycket värdefulla (som skall bevaras på plats) och
II. Värdefulla (som bör bevaras eller återanvändas på plats eller förvaras på annan del av kyrkogården beroende på vari värdet består).
Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Robin Gullbrandsson vid Jönköpings läns museum under 2014. Urvalet av
kulturhistoriskt värdefulla gravar har diskuterats med församling
och representanter för hembygdsförening.
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Allmän kyrkogårdshistorik
I stort sett alla våra landsortskyrkogårdar är jämnåriga med den första kyrkan på platsen, i de flesta fall medeltida. Efter flera hundra år
av obruten kontinuitet är de också ännu i bruk. Från medeltidens
kyrkogårdar finns dock väldigt litet bevarat. De viktigaste förändringarna som kristendomen införde gällande våra begravningsseder
är att platsen för begravningarna skulle vara vigd och inhägnad. Den
medeltida inhägnaden kunde bestå av en stenmur men vanligare var
att den var uppförd av timmer, bogårdsbalken, ibland manshög. Till
den typiska bilden av en medeltida inhägnad kyrkogård hör även
stigluckan som både hade en symbolisk som praktisk funktion som
port till den vigda jorden.
Den medeltida kyrkogården saknade ett tydligt system med
gångar och kvarter. Man fortsatte dock den förkristna sedvänjan att
gravsätta folk efter deras gårds- eller bytillhörighet, antingen i smala
tegar eller i kvartersliknande grupper. Till ovanligheterna hörde att
man satte en vård över graven, som istället endast markerades av
en jordhög. Om en vård sattes upp var den av trä, undantagsvis av
sten eller smide. Det var också vanligt att man använde sig av kyrkogården på ett nyttobetonat sätt, nämligen som betesmark. Det
ingick troligen i många klockares löneförmåner att ha sina djur
betandes på kyrkogården.
Den medeltida kyrkogårdens utformning levde kvar väldigt länge,
och påminde mest om en äng med små gravkullar och enstaka
spridda vårdar. I stort sett börjar förnyelsen under tidigt 1800-tal,
men ännu vid sekelskiftet 1900 har många landsortskyrkogårdar
kvar den typiskt medeltida ängskaraktären. Förnyelsen börjar i
städerna, genom att gravsättningar på stadskyrkogårdarna förbjuds
av hygieniska skäl. Enligt en kunglig förordning från 1815 måste
begravningar innanför stadskärnan upphöra och begravningsplatser
– utan andra kyrkobyggnader än t ex gravkapell – anläggas utanför
stadsbebyggt område. Vidare skulle staten genom Överintendentsämbetet ansvara för att de blev prydligt och hälsosamt anlagda.
Runt om i landet anläggs begravningsplatser precis utanför stadskärnorna under de första decennierna av 1800-talet. De anläggs med
symmetriska gångsystem och kvartersindelningar, trädplanteringar
för att förbättra luftkvaliteten och stenmurar med smidesgrindar. I
de arkitektoniskt anlagda begravningsplatserna exponerades vissa
gravar tydligare än andra. Att begravas utifrån vilken gård eller by
man hörde till ersattes nu av så kallade köpegravar och allmänna
gravar. Detta var en social indelning där de som ville och hade förmåga att köpa sin gravplats både fick en större sådan för hela sin
familj och en bättre placering utmed gångar eller nära entréerna.
Köpegravarna anlades med grusbäddar och stenramar och senare
även häckomgärdningar. Andra begravdes kostnadsfritt utmed den
allmänna linjen där man gravsattes i en kronologisk ordning, tätt

Den förindustriella kyrkogården var en ängsmark med
endast få vårdar av beständigt material. Här har karaktären
blivit bevarad på Ornunga gamla kyrkogård.

En av Sveriges få bevarade kyrkogårdsbalkar finns i
Brandstorp.
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intill den som hade begravts före och oberoende om ens man eller
hustru eller övrig familj låg på annan plats. Gravvårdarna var oftast
mycket små och oansenliga.
Trädkransen introduceras först på städernas begravningsplatser
men når under 1800-talets slut även allt fler landsortskyrkogårdar. Då introduceras också de typiska sorgeträden med hängande
växtsätt. I början av 1900-talet planläggs även kyrkogårdarna på
landsorten i kvarter med symmetriskt lagda gångar, grusbäddar på
gravarna och välklippta häckar eller stenramar runt om. Indelningen
av kyrkogården mellan köpegravsområde och allmänt område speglar ett socialt uppdelat samhälle. Företeelsen levde kvar till in på
mitten av 1900-talet (upphörde officiellt 1964) och ersattes då av
kvarter med gravar i långa rader längs med rygghäckar. Samtidigt
började man av rationella skäl ta bort stenramar, häckomgärdningar
och grusbäddar för att ersätta det med gräsmattor. Den sociala utjämningen av ståndssamhället avspeglas på kyrkogårdarna genom
allt mer enhetliga gravvårdar utan titlar, oftast utförda i det liggande
formatet 60x80 cm.
Från och med 1980-talet blir gravvårdarna återigen mer individualiserade. Idag ser vi en mångfald olika former på gravstenar
från liggande naturstenar till mer fantasifullt utformade vårdar.
Den ökade individualiseringen under 1900-talets slut speglas också
genom de många olika begravningsformer som idag erbjuds. Förutom kistbegravning och urngravar med personliga vårdar, erbjuds
också minneslundar för askor som grävs ner anonymt utan plats
för namn men med gemensam plats för blommor, askgravlundar
med en ofta konstnärligt utformad gemensam plats för namn och
smyckning, kistminneslundar där kistor begravs anonymt och utan
plats för namn, samt kistgravlundar där kistor begravs anonymt
men där det finns en gemensam plats för namn och utsmyckning.
På 1920-talet började en ny typ av begravningsplats att anläggas, nämligen skogskyrkogården. En av de tidigaste i landet var
skogskyrkogården i Skillingaryd från 1922. Dessa präglas av friväxande och naturligt förekommande träd, såsom gran, tall och björk.
Endast sällan eller i begränsad omfattning används planterade och
kultiverade träd.
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Lagstiftning
Kulturvärden på kyrkogårdar skyddas såväl i Kulturmiljölagen som
Begravningslagen. Här nedan följer utdrag som har bäring på förvaltningen av kyrkogårdarnas kulturvärden.
Kulturmiljölag (1988:950)

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som
planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön
undviks eller begränsas.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och
kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.
Lag (2013:548).
4 kap. Kyrkliga kulturminnen
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.
Begravningsplatser
11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en
del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas
och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas
eller förvanskas.
12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller
utrymmen som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).
Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader samt fasta
anordningar såsom murar och portaler. Lag (1990:1146).
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av
år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller
riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med
hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren
får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som
behövs. Lag (1999:304).
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Ersättning till Svenska kyrkan
16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll
av de kyrkliga kulturminnena.
Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område.
Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen
i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen
i länet. Lag (1999:304).
Väsentliga förändringar kan innebära till exempel ändring av omgärdning, trädplanteringar, större omplaneringar av gravkvarter,
ändringar i gångsystem och dess beläggning, nya belysningsinstallationer.
Begravningslag (1990:1144)

7 kap. Gravrätt
Gravanordningar m.m.
25 § Gravplatsen får förses med gravanordning, om det inte strider
mot vad som är avsett att gälla för den del av begravningsplatsen
där gravplatsen är belägen.
26 § Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende
och beskaffenhet. Detsamma gäller gravplatsens utsmyckning och
ordnande i övrigt. Upplåtaren får dock besluta de begränsningar i
gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga för att
tillgodose en god gravkultur.
Gravrättens upphörande
37 § Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och den är av
kulturhistoriskt värde eller av något annat skäl bör bevaras för framtiden, ska upplåtaren om möjligt lämna kvar den på gravplatsen.
Om gravanordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, ska
den åter ställas upp inom begravningsplatsen eller på någon annan lämplig och därtill avsedd plats. Ytterligare föreskrifter om
hänsynen till kulturmiljöarbetets intressen finns i kulturmiljölagen
(1988:950). Lag (2013:552).
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Allmänna skötselråd
Grunden för skötseln av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar är
att de inte skadas utan ges en så lång livslängd som möjligt. De
förebyggande åtgärderna är väsentliga, det vill säga motverka uppkomsten av skador genom till exempel mekanisk åverkan, påväxt och
väder. Vid rengöring och reparation av vårdar av mjukare bergarter
(kalk- och sandsten), smide och gjutjärn som är över 100 år gamla
bör konservator för sten respektive metall kontaktas för rådgivning
eller program.
En vanlig orsak till skador är mekanisk åverkan genom trädgårdsfordon och andra redskap. Varsamhet vid gräsklippning minimerar
risken för sprickor och bortfall av material. En annan orsak är nederbörd och påväxt. Liggande hällar och stående vårdar av mjuk bergart
som kalk- och sandsten är särskilt känsliga för vädrets makter. På
vintern tränger fukt in i sprickor och vidgar dessa och spränger till
slut bort stenmaterial. Detta kan på sikt helt radera ut en inskription eller relief. Därför är det viktigt att hålla till exempel hällar
rena från löv och grenar. Känsliga vårdar och hällar av hög ålder
kan med fördel ges en skyddsklädsel eller täckning under vintern
för att motverka frostsprängning.
Vårdar av gjutjärn är en kategori för sig, som kräver kontinuerligt
underhåll. Vid ommålning befrias gjutjärnet från rostbeläggning
med stålborste. Därefter grundas järnet med mönja och slutstrykes
med linoljefärg. Lagningar bör anförtros åt hantverkare eller konservator med erfarenhet av gjutjärnslagningar.
Rostande förankringsjärn är en vanlig orsak till skador. När
järnet rostar så sprängs sten sönder. Ett viktigt arbete är utbyte av
förankringsjärn mot rostfritt stål.
Rengöring av vårdar kan ha olika syften. Ofta är det rent estetiskt.
Som regel bör den på kulturhistoriskt värdefulla vårdar vara motiverad av hänsyn till att påväxt riskerar stenens fortbestånd (kalk- och
sandsten) eller för att förbättra förståelsen av objektet (tolkning av
inskription eller utsmyckning). Enklare rengöring kan göras med
ljummet vatten med liten tillsats av såpa och med mjuka borstar som
inte repar. Lämplig tid är vår och höst. Vårdar av hårdare bergarter
som granit kan rengöras med högtryckstvätt men endast där inte
förgyllning och dekorationer kan skadas. Vårdar med mycket högt
kulturhistoriskt värde och påtaglig skadebild (pågående bortfall av
stenmaterial eller sprickor) bör rengöras av konservator.
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Kyrka och kyrkogård från nordväst.

Angerdshestra kyrkogård
Socken och kyrkomiljö

Angerdshestra socken utgörs av höglänt skogsbygd öster om Nissans
dalgång. Gårdar och byar ligger glest utspridda på uppodlade åsryggar i landskapet, där också vägarna löper. Fornlämningarna är
förhållandevis få och det tycks som att bygden bröts först under
järnålder. Större gårdar eller herrgårdar saknas och har troligen aldrig funnits. Ett antal släktgårdar som t.ex. Arvidabo, Attlabryna,
Fagerhult, Harphult, Svinhult, Sävdabo och Yås har dock gamla
anor. Någon egentlig industri har aldrig etablerats i socknen, utan
jord- och skogsbruk har varit dominerande näringarna. Befolkningsmängden har sedan 1900-talets början gått ned kraftigt.
Kyrka och kyrkogård ligger på ett uppodlat krönläge i den södra
änden av kyrkbyn med sluttningar åt söder och väster. Norr om
kyrkogården ligger den f.d. skolan från 1924 vid landsvägens västra
sida. På dess östra sida ligger komministerbostället från 1700-talet
ett stycke längre åt norr. Nordost om kyrkogården är en damm
med utlopp i en djup och bred bäckravin i söder. Terrängen stiger
kraftigt öster härom. Söder om kyrkogården är en slänt med hagmark, i vilken finns lämningar av en kaplansgård från 1700-talet.
Den gamla medeltida träkyrkan skall enligt traditionen ha legat
vid gården Källerås några kilometer söder om nuvarande. Stockar
från denna medeltidskyrka användes vid dess byggande. Dessa har
dendrodaterats till 1226. Församlingen har sedan gammalt utgjort
ett annex till Bottnaryd.
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Det finns få äldre bilder på Angerdshestra kyrka och kyrkogård. Denna teckning
är utförd av Ernst Wennerblad 1895 i en bildsvit av Skara stifts kyrkor. På kyrkans
nordsida ses inga gravvårdar med undantag för några få hällar eller grusbäddar. ATA.

Kyrkogårdens historik

Kyrkogården har medeltida ursprung. Troligen anlades den i samband med den första kyrkan på platsen, en timmerkyrka varav
bevarade bjälkar kunna dateras till ca 1226. Nuvarande kyrka byggdes 1669. Ursprungligen bestod kyrkogården endast av kvarteret
söder om kyrkan.1 Det är dock först från början av 1700-talet som
vi har skriftligt källmaterial som behandlar kyrkogården, detta är
i huvudsak i form av kyrkoarkivets sockenstämmoprotokoll. Det
som mest diskuterades var underhållet av de timrade balkar som
förr inhägnade kyrkogården, vilka sköttes hemmansvis.
Problem med kyrkobalkarna
Vid sockenstämma den 20 maj 1762 ”klagades mycket öfwer
kyrkiogårdens ofredande, hwilket mäst härröra af kyrkiobalkarnas
förruttnelse; hwarför hwar och en, wid answar til giörande, måste
med aldraförsta, uplaga sina styckon, och kyrkioportarne sedan
tilstängas af klockaren och ifrån ofred befrias.” Samma datum 1781
återkommer problemet med balkarna: ”Kyrkiobalkarna lofwade
församlingen til nästa sockenstämma i fullkomligt stånd sättia, hwar
wid torpare härwid så wäl som wid kyrkiobygnaden skola giöra biträde och intet sig undandraga.” Ett år senare var ännu inget utfört.
Den logiska följden blev här som på andra kyrkogårdar en övergång
till stenmurar, vilket också generellt föreskrevs av K. Maj:t.2 Från
sockenstämman den 5 mars 1797 erfar vi:
Kyrkebalkarne skola nu af sten upmuras hwar till kyrkowärdarne utse
en skickelig man med hwilken de accordera om betalning efter aln talet
och som af kyrkians medel betalas, håller sig sielf med kost och niuter
1
2

Torp och backstugor, s. 278.
Sockenstämmoprotokoll, KIa:1, Bottnaryds kyrkoarkiv, Landsarkivet
i Vadstena.
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Kyrka och kyrkogård fotograferade från söder någon gång i början av 1900-talet.
Dagens trädkrans är relativt nyplanterad. ATA.
nödiga dagswerken af sochen. Wid detta arbete följa ej den gamla indelningen af balkarna efter hemmantal, utan företagas, så snart wåren
är förbi en wiss sträcka och warmed fortfaras så långt man hinner och
så widare år efter år till dess det är fullkomnat.3

Arbetet med stenmuren skall dock sedan ha utförts under 1798 av
tillresta dalkarlar.4
Nyordning av kyrkogården på 1800-talet
På sockenstämma den 8 maj 1803 kom nästa nyordning på kyrkogården: ”Nu blef öfwerenskommet och beslutat att liken skola
på kyrkogården begrafwas i ordning ock skall nu början giöras på
norra sidan om kyrkan så snart någon begrafning inträffar.”5 Nu
bröts såväl den gamla hemmansvisa indelningen av kyrkogården
som motviljan mot gravar norr om kyrkan. Det var sannolikt i
ganska sen tid som kyrkogården utvidgades norr om kyrkan och
fick dagens utsträckning.
År 1825 vid sockenstämma den 22 maj uppdrog sockenmännen
åt ”Klåckaren att näste höst, för dess räkning, ombesörja trädplantering omkring kyrkogården.”6 Senare under 1800-talet är det kantorn
tillika folkskolläraren som ansvarade för ordningen på kyrkogården
och hade rätten att bärga höet.7
År 1834 beslutades om ”ny kyrkoport så vid att den kan köras
igenom”. Stolpar av ek beställdes till denna. Arbetet dröjde till nästa
3
4
5
6
7

Ibidem.
Kyrkie Book wedh Båttnarijtt, s. 28.
Sockenstämmoprotokoll, KIa:1, Bottnaryds kyrkoarkiv, Landsarkivet
i Vadstena.
Sockenstämmoprotokoll, KIa:2, Bottnaryds kyrkoarkiv, Landsarkivet
i Vadstena.
Torp och backstugor, s. 212.
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Flygfotografi från 1935. Söder om kyrkan skymtar flera grusade familjegravar. JLM.

år då det även bestämdes att ”muren kring kyrkogården omses”.8
År 1887–1889 fick kyrkogården nuvarande utsträckning i norr och
den där befintliga stenmuren lades.9 På ett flygfotografi från 1935
ser man hur kyrkogården då tedde sig. Södra delen domineras av
grusgravar, varav flertalet är familjegravar. I nordväst syns bara enstaka grusgravar och det kan förmodas att resten av gravarna där
tillhör allmänna linjen. På ett motsvarande fotografi från 1950 ser
vi att flera grusade familjegravar anlagts i nordväst. Det är på det
hela taget en för sin tid typisk landsbygdskyrkogård.
Ideell omplanering på 1950-talet
Åren 1951–1952 genomgick kyrkogården en större omplanering
genom församlingsbornas frivilliga arbete, vilket framgår av en
tidningsartikel från 1954 med rubriken ”Fin kyrkogårdskultur”:
Kyrkogården utgjordes före planeringen av en samling oskötta gravar
utan någon som helst organisation och intresset för gravarna var minimalt. Gamla gravstenar från 17- och 1800-talet har nu fått sina platser
bland de övriga stenarna och smälter väl in i bilden.10

En särskild kyrkogårdskommitté ledde arbetet, vilket rönte stort
8
9
10

Sockenstämmoprotokoll, KIa:1, Mulseryds kyrkoarkiv, Landsarkivet i
Vadstena.
Torp och backstugor, s. 278.
Jönköpingsposten 29.7.1954. JLST.
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Kyrka och kyrkogård på flygfotografi från 1950, strax innan den stora omläggning då flertalet grusbäddar avlägsnades. JLM.

intresse från församlingsborna. Dessförinnan var kyrkogården ”i
ordets verkliga bemärkelse ett dödens rum.” För tiden visades ovanlig
pietet mot de gamla gravvårdarna. Man fick ”inte alltför mycket
ändra på de ursprungliga gravplatserna” berättade komministern.
”Alla har dock varit eniga och haft förståelse för en nyplanering.”
Kyrkogårdsvaktmästaren fick också mer att göra eftersom de ”stora
gräsmattorna och gångarna fordrar” arbete. ”För att avgränsa de
olika partierna har vi låtit plantera töjabuskar, som skall få växa
upp till en meters höjd.” Det var således dessa år som kyrkogården
fick sin nuvarande prägel, där mycket av grusbäddar och stenramar
avlägsnats från gravarna.
Bland de få förändringarna efter 1950-talet märks enbart öppningen av en ny ingång i norra muren 1993 och rivning av en bit i
nordost år 2004 för dumpning av trädgårdsavfall. Senast har en minneslund anlagts invid klockstapeln. Flera grusbäddar och stenramar
har också kontinuerligt försvunnit under de senaste decennierna.11
Beskrivning av kyrkogården idag

Timmerkyrkan ligger centralt med koret åt öster på en närmast
kvadratisk kyrkogård av smärre storlek. Runt kyrkogården löper en
mossbelupen kallmur av gråsten, från 1798 i södra delen och 1887
11

JLST, JLM.
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Kvarter A sett från sydost.

i norra (utvidgning skedde 1887-89). På insidan är gamla lövträd,
lönn och alm. Mitt för kyrkporten är en öppning med smidd pargrind samt fyrkantiga, toppiga, granitstolpar från 1800-talet. I norr
är en öppning från 1993 med smidesgrind och tuktade granitstolpar.
I öster är en öppning med smidd pargrind och betongstolpar från
1900-talets mitt. Från öppningarna löper raka grusgångar fram till
kyrkan och omsluter denna. Rätvinkliga grusgångar skjuter ut åt
norr och söder, kantade av gravar och lövhäckar. Grusgångarna är
delvis hårdgjorda för bättre tillgänglighet. I sydväst står en klockstapel och i öster en bod.
Beskrivning av gravkvarter

Kvarter A
Kvarter A är kyrkogårdens äldsta del. Det har sin nuvarande karaktär med rygghäckskantade nord-sydliga gravrader och små
krattade grusgångar från 1950-talets omläggning av kyrkogården.
Gravvårdsbeståndet är blandat med mestadels mellan- och efterkrigstidens låga stenar. Enstaka äldre och högresta vårdar – främst
i öster – ger kvarteret viss dynamik och historiskt djup. Ett fåtal
stora familjegravar kvarstår oförändrade. Karaktären är vanlig på
stiftets landsbygdskyrkogårdar. Värdena består främst i musealt

17

18

• BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:18

Västra delen av kvarter B från sydost. I bakgrunden f.d. kyrkskolan.

uppställda vårdar längs muren, kulturhistoriskt värdefulla vårdar
och den övergripande strukturen med rygghäckar och grusgångar.
Kvarter B
Kvarter B har ursprung i det sena 1800-talets linjegravskvarter, men
uppvisar idag samma drag som kvarter A, det vill säga 1950-talets
rätlinjiga rygghäckskvarter med uteslutande låga vårdar från mellan- och efterkrigstiden. Värdena ligger i övergripande struktur och
enskilda vårdar som antingen minner om allmänna linjen eller har
intresse genom sina inskriptioner.
Minneslund
Anlagd på 2000-talet invid klockstapeln med stor natursten, svart
armatur och modernt lyktställ i smide samt en slingrande hårdgjord
grusgång.

Minneslund invid klockstapeln.
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Sammanfattande kulturhistorisk karaktärisering

Angerdshestra kyrkogård är samtida med den första kyrkan på platsen, som restes under 1200-talet. Sin nuvarande utsträckning och
karaktär fick kyrkogården på 1880-talet genom utvidgning norr om
kyrkan. Då tillkom dagens omgärdande stenmur och trädkrans. Från
den gamla oreglerade kyrkogården kvarstår endast enstaka musealt
uppställda gravvårdar av sandsten och smide vid södra kyrkogårdsmuren. Gravkvarterens karaktär i allt väsentligt resultatet av en
omläggning på 1950-talet. De är typisk för efterkrigstidens vanliga
kyrkogårdsideal med raka gravrader kantade av rygghäckar. Flertalet grusbäddar har ersatts av gräsmatta, men grusgångarna är kvar.
Gravvårdsbeståndet söder om kyrkan är något blandat med en del
äldre och högresta vårdar på gamla familjegravar. I norr är beståndet
helt präglat av mellan- och efterkrigstidens låga vårdar. Enstaka spår
av gamla allmänna linjen kan där ännu ses i västra delen.
Att tänka på i förvaltning av kyrkogården:
Stenmurar, smidesgrindar, trädkrans, rygghäckar och
grusgångar är väsentliga delar av kyrkogårdens utformning.
Vårdar äldre än 1850 och gjutjärnsvårdar skall finnas
med i kyrkans inventarieförteckning.
Unik gravvård med höga konstnärliga värden.
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Gravkarta
Urval kulturhistoriskt värdefulla gravar
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Klass 1

Avser gravplatser av mycket högt kulturhistoriskt värde, vilka skall
bevaras utan förändringar. Värdet kan bestå av olika delar. Det
kan vara personhistoriskt, konsthistoriskt, socialhistoriskt, teknikhistoriskt, lokalhistoriskt för att nämna några perspektiv. Ålder,
representativitet, unicitet, miljöskapande verkan och kvalitet är
förstärkande faktorer.
Klass 2

Gravplatser av högt kulturhistoriskt värde. Gravarna i denna grupp
har antingen ett miljöskapande värde genom sin form och/eller
material eller har ett värde knutet till personhistoria eller titel som
berättar något om samhället under gången tid. Dessa gravar bör bevaras utan förändring, men det kan vara acceptabelt att återanvända
en vård för att bibehålla en karaktär på en del av kyrkogården, eller
flytta vården till en museal uppställning om det är personhistoria
eller titel som är det intressanta.
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Urval kulturhistoriskt värdefulla gravar
Gravnr.

Beskrivning/år

A 10-11

Grå granit, polerad,
vinkelbrutet krön.
1916

A 37-38

Inskription

Antikvarisk
bedömning/urval

F.d. Hem-äg.
S A Gustafsson 1833-1924
Hustrun Maria 1835-1916

Klass 2

Svart granit, polerad.
1933

ALFRED ANDERSSON *1875 +1957
HULDA ANDERSSON *1877 +1933
Nyborg

Klass 2

A 43

Svart granit,
polerad, rundbågigt
krön, småskalig
linjegravvård.
1931

JOHANNA SVENSSON
*1850 +1931 Ekås

Klass 2
Typisk linjegrav

A 47

Svart granit, polerad,
vinkelbrutet
krön, småskalig
linjegravvård.
1929

G. GUSTAFSSON
*1898 +1929
Gullberget
Vila i frid

Klass 2
Typisk linjegrav

A 60-61

Grå granit,
blomsterrelief.
Trol. 1933

S. M. DAHLs
FAMILJEGRAV
Bryna

Klass 1
Konstnärligt utförande.
Siste indelte soldaten på
Bryna soldattorp, död
1940.

Fotografi

Bild saknas
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A 62

Svart granit, polerad.
1933

A 64-65

Rödbrun granit,
polerad med
tempelgavel.
Grusbädd med
stenram.
1932

A 75

Svart granit, polerad.
1930

A 87

Grå granit. Haft
stenram.
1922

A 89-90

Grå granit, polerad.
1922

Hem-äg.
P. J. PETTERSSON
*1850 +1933
Hustrun WILHELMINA
*1865 +1933
Munkabo

LANTBRUKAREN
AUG. ANDERSSON ARVIDABO
*1862 +1940
HUSTRUN HULDA
*1869 +1932

Hemmansägaren
JOSEF JOHANSSON
*1858 +1930
Hustrun EMMA CHARLOTTA
*1857 +1932
Munkabo
Joh. 11:25

Klass 2

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

Klass 1
Hustrun var lärarinna i
socknen.

HEMMANSÄGAREN
SVENING GUSTAFSSON
FR. ÄLMÅS
*1831 +1922
HANS MAKA MARIA KATARINA
*1837 +1927
ÅTERSEENDET STÅR KVAR

Klass 2

F.d. Häradsdomaren
JOHANNES SVENSSON
*31/1 1847 +2/3 1931
Hustrun LISA SVENSSON
*3/9 1852 +10/5 1922
Attlabryne

Klass 1
Titel
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A 93-95

Svart granitobelisk,
polerad. Grusbädd
med stenram.
Gjutjärnsurna.
1881

F. D. HEMMANSÄGAREN
PER AUGUST JONASSON
FRÅN GAGNERYD
*6/8 1839 +22/12 1913
HANS HUSTRU ANNA KRISTINA
FÖDD JOHANSDOTTER
*11/4 1843 +21/1 1935
SONEN JOHAN AUGUST ALGOT
*25/4 1868 +6/12 1903
DOTTERN GERDA ANNA MARIA
*25/3 1872 +1/2 1881
FAMILJEGRAF

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar. En av de äldsta
bevarade gravarna.

MEN JAG VET, ATT MIN FÖRLOSSARE
LEFVER, OCH HAN SKALL QVARSTÅ DEN
SISTE ÖFVER STOFTET. JOB.19:25.

A 96

Grå granit.
1973

Lärarinnan Ester Jönsson 1881-1973

A 97

Grå granit, polerad.
1959

A 102103

Grå granit, reliefdekor.
Inskription
omhuggen.
1917

JOHAN JOHANSSON *1841 +1931
HANS MAKA JUSTINA *1846 +1917
JAKOB JOHANSSON *1888 +1976
HANS MAKA EDITH *1890 +1980
HARPHULT

A 106107

Grå granit, högrest,
spetsbågigt krön med
jugendreliefer.
1918

Här hvilar
f.d. Hemmansägaren
Johan Johansson
Fr. Fagerhult
*13/2 1842 +2/1 1918
hans maka Justina
*11/10 1849 +26/3 1939
1. Kor. 2:9

MISSIONÄREN
SVEN TONNQUIST
*30.3 1874 +10.3. 1959
DOTTERN ASTRID TONNQUIST
*8.1. 1910 +5.8. 1994
DEN SOM TROR PÅ SONEN; HAN HAR EVIGT
LIV.

Klass 2
Titel

Klass 1
Verkade som Svenska
Missionsförbundets
missionär i Kina 18981927. (Se ”Röster från
fjärran östern” 1930).

Klass 2

Klass 1
Karaktärsskapande
vård med konstnärligt
utförande.
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A 110

Grå granit
1968

A 110111

Litet nygotiskt
gjutjärnskors på
granitsockel med
bronsplakett.
1901

A 111

Svart granit, polerad,
vinkelbrutet krön.
1920

A 112

Grå granitplatta
1956

EMIL JÖNSSON 1878-1968
HANS MAKA HILDA 1878-1969

Klass 2
Lokal bygdehistoriker.

J. L. JÖNSSON *d. 7/6 1882 +d. 14/2 1901

Klass 1

Hemmansägaren
Jöns Danielsson
*7/2 1844 +9/1 1930
Hustrun Kristina Danielsson
*26/7 1846 +7/10 1920
fr Sävdabo

Klass 2

MARGARETA 1956

Klass 2
Barngrav

BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:18 •

A 113

Svart granitobelisk,
polerad.
1906

RUDOLF JONATAN JOHANNESSON *5/11
1877 +26/6 1906
FR. ATTLABRYNA
UPP.22:14
SYSTERN ESTER SVENSSON
*2/8 1882 +31/10 1979

A 114

Svart, polerat
granitkors på sockel
med grusbädd och
stenram.
1903

PASTOR
W. ANDER
*1852 +1903
EBR.13:V.7
AF TACKSAMHET RESTE FÖRSAMLINGARNE
VÅRDEN

A 115

Grå granit, polerad
med grusbädd och
stenram.
1900

VÅR MOR
EBBA SVENSSON
*31/4 1857 +16/5 1900

A 116

Kalkstenshäll
1864

PASTOR
C. P. FRÖDELIUS
*1803 +1864
DOTTERN GUSTAFVA
*1850 +1857
Sv. Ps. 45.v.8

Klass 1
Karaktärsskapande vård

Klass 1
Karaktärsskapande
komministergrav och en
av få bevarade grusgravar.

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

Klass 1
Komministergrav av hög
ålder.
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A 121123

Svart, polerad
granitobelisk med
häckinramad
grusbädd.
1907

PER JANSSON
*24/9 1839 +21/7 1914
HANS MAKA ALMA DOROTEA
*13/10 1866 +17/2 1927
DOTTERN ALFHILD TORBORG MARIA
*12/2 1891 +17/6 1907
FR. YÅS
JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIFVET
DEN SOM TROR PÅ MIG
HAN SKALL LEFVA OM HAN ÄN DÖR.

IN 1

Handhuggen
sandstensvård med
änglarelief.
Ej ursprunglig plats.
1706

HÄR LIGGER BEGRAFVEN ION IONSSON I
FAGRHULT FÖDD ANNO 1608[?] SAMPT
HANS HUSTRU H... MARTA LARSDOTER
FÖDD ANNO 1630 HVILKEN I HERRANOM
AFLED ANNO 1706 GUDH GIFVE THEM
OCH OSS ALLOM EN FRÖGDEFULL
UPSTÅNDELSE

Klass 1
Handhuggen vård som
är typisk för bygden.
Förs upp på kyrkans
inventarieförteckning.
Behov av rengöring och
ifyllnad av text.

IN 2

Handhuggen
sandstensvård med
änglarelief.
Ej ursprunglig plats.
1668

HÄR UNDER LIGGER BEGRAFVEN EIN
AHRLIG OCH FÖRSTÅNDIGE DANNMAN
ION IONSSON I SEFDABOO FORDOM
I HERRAN SOM AFSOMNADE DEN 16
IANUARI ANNO 1668 SAMPT HANS
HUSTRU GUDHFRUCHTIG MATRONA
HUSTRU PANGGEI[?] IONSDOTR HON /.../
AFSOMNADE DEN [tomt] 16 [tomt] HVILKA
HAFVA AFLAT TILHOPA 10 BARN SÖNER
OCH 6 DÖTTRA GUDH GIF...

Klass 1
Handhuggen vård som
är typisk för bygden.
Förs upp på kyrkans
inventarieförteckning.
Behov av rengöring och
ifyllnad av text.

IN 3

Nygotiskt
gjutjärnskors.
1888

ALFRED JOHANSSON
ARVIDABO
*1864 +1888
UPP.B.81.4.

Klass 1
Karaktärsskapande
grusgrav.

Klass 1
Förs upp på kyrkans
inventarieförteckning.
Smärre rostangrepp finns.
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B 11-12

Svart granit, polerad,
grusbädd och
stenram.
1930

J. A. GUSTAVSSON
FAMILJEGRAV
SÄVDABO Fil.1:21

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

B 13-15

Röd granit,
tempelgavel med
duva. Grusbädd med
stenram.
1937

ALVIN PETTERSSON
*1880 +1940
ADELIA ENGSTRÖM F. SVENSSON
*1890 +1959
DOTTERN DORIS *1911 +1937
DIN NÅD ÄR BÄTTRE ÄN LIV

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

B 17

Svart granit, småskalig
linjegravtyp.
1941

B 26

Smideskors på
natursten med
bronsplakett.
1897

KANTOR PETTER LINDSTRÖM
*9 OKT 1815 +29 JAN 1897

B 28

Svart polerad
granitplatta.
1933

HUNDRAÅRIGA
MARIA PERSSON
*1833 +1933 EKÅS

Klass 1
Typisk linjegravvård med
unik inskription.

B 33

Svart granitplatta.
1935

AUG. JOHANSSON
FR. FAGERHULT
*1/3 1854 +17/2 1935

Klass 1
”August på torpet”. Siste
att bebo soldattorpet
Fagerhult. Typisk linjegrav.

OSKAR SVENSSON
1897-1941
TUBBEBO

Klass 1
Välkänd lokal
byggmästare. Typisk
linjegravvård.

Klass 1
Angerdshestra och
Mulsryds förste
folkskollärare (1847-1877).
Kantorsgrav med
konstnärligt utförande och
hög ålder.
Visst rostangrepp.
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B 44

Småskalig svart granit,
polerad.
1937

JOHAN ANDERSSON
*1861 +1937
BRYNA

Klass 1
Typisk linjegrav.

B 45

Småskalig svart granit,
polerad.
1938

JUSTINA JOHANSSON
*1849 +1938
HÖKHULT

Klass 1
Typisk linjegrav.

B 48

Småskalig svart granit,
polerad.
1941

ELIN SVENSSON
*1893 +1941
TUBBEBO

Klass 1
Typisk linjegrav.

B 62-64

Grå granit, polerad,
grusbädd med
stenram.
1948

GUSTAV JOHANSSON
*1865 +1948
HANS MAKA EMMA
*1869 +1965

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

B 67-68

Grå granit, polerad,
grusbädd med
stenram.
1940-tal

JOHAN AUGUSTSSON
FAMILJEGRAV
ST. ELMÅS

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.
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B 69

Svart, polerad granit.
Grusbädd med
stenram.
1944

B 74

Svart granitplatta
1944

B 75-76

Svart granit.
1947

B 84-85

Svart, polerad granit.

B 120121

Grå granit, ”funkis”.
1963

B 147149

Grå granit med nisch
och urna, flyglar och
liten platta.
1943

AXEL NILSSON
*1869 +1944
GULLBÄCKEN

JUDIT
*1885 +1944

Klass 1
En av få bevarade
grusgravar.

Klass 2
Typisk linjegrav.

NÄMNDEMAN
J. JOHANSSON
*1825 +1897
SONEN OSKAR
*1869 +1947

Klass 1
Titel

KYRKOVÄRD
HILDING GUSTAFSSON
FAMILJEGRAV
KONUNGSGÄRDE
2 KOR.5:1

Klass 1
Titel

KYRKOVAKTMÄSTAREN
IVAN GUSTAVSSON
FAMILJEGRAV
ESTER *1882 +1963 IVAN *1883 +1967

ANNA JOHANSSON
*1888 +1969
JORDENS ORO VIKER FÖR DEN FRID SOM
VARAR
KVARNÄGAREN GUSTAF CLAESSON *1904
+1966
MAKAN GRETA *1916 +2010
SKE GUDS VILJA
YÅS
Vår kära lilla MAJ *1/5 1942 +1/1 1943

Klass 2
Titel. Tidstypisk vård.

Klass 1
Titel
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B 212

Svart, polerad obelisk.
1891

B 213

Svart polerad granit
med vinkelbrutet
krön.
1915

ERIK ABRAHAMSSON
*6/1 1831 +23/3 1906
OCH HANS MAKA GUSTAVA
*12/2 1837 +6/8 1891
FR. SÄFDABO
2 KOR.5:1
DOTTERN SELMA *3/8 1869 +28/4 1958

Klass 1
Karaktärsskapande vård av
hög ålder.

Hemmansägaren
Efraim Andersson
fr. Fagerhult
*13/12 1837 +11/5 1927
hans maka
Clara
*29/8 1842 +11/2 1915
Jag är uppståndelsen och livet

Klass 1
Karaktärsskapande vård av
hög ålder.

Under 2014 har kyrkogårdarna i Norra Mo församling inventerats. Detta
har inneburit att kulturhistoriskt värdefulla gravar har kartlagts och dokumenterats. Föreliggande rapport är en presentation av dessa och respektive
kyrkogårds historia.
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