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Inledning
På uppdrag av Gislaveds pastorat har Jönköpings läns museum tagit fram ett förslag till bevarandeplan för Ås kyrkogård. Fältarbetet
har genomförts under hösten 2017. Resultatet har diskuterats med
uppdragsgivaren och sammanställts 2017–19.
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 tillståndsärenden.
Gislaveds pastorat har en långsiktig plan för inventering av pastoratets kyrkogårdar. Under 2017 har även kyrkogårdarna i Kållerstad
och Reftele varit föremål för inventering.
Kyrkorna i pastoratet är inventerade och karaktäriserade omkring
2006 och finns tillgängliga på 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. Pastoratet och länsmuseet har rätt att fritt bruka
fotografierna. För kyrkogården har en sammanfattande kulturhistorisk bedömning gjorts där de kulturhistoriska värdena lyfts fram.
Den kulturhistoriska bedömningen av kyrkogården i allmänhet
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 nämner i de flesta fall inte enskilda gravstenar utan
beskriver värden och karaktärsdrag i stort. Inför planerade förändringar eller större underhållsåtgärder skall tillstånd inhämtas från

Huvudentrén till kyrkogården i Ås.
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länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall till fall.
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 Anders Franzén
vid Jönköpings läns museum under hösten 2017. Urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravar har diskuterats med församlingen.

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 stads-

BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2019:25 •

kärnorna 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
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 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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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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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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Översikt över kyrkogården 1947. JLM. En stor del av
kyrkogården täcktes av grusgravar med stenramar.

Ås kyrka och kyrkomiljö
Ås socken ligger vid sjön Bolmens norra strand och följer Lillåns
dalgång. Socknen ingår i det forna Finnvedens folkland. I norr dominerar stora mossmarker och ljunghedar medan det i sydväst rör
sig om småkuperad skogsmark. Flera fornlämningar från stenåldern
och framåt finns spridda längs sjöstranden och dalgången. Sockennamnet förekommer första gången 1356 och syftar på den åsrygg
väster om Lillån, på vilken den gamla kyrkbyn ligger. Vid Lillåns
mynning finns det gamla, nu styckade, säteriet Svanaholm, vilket
sedan 1500-talet tillhört släkterna Gyllenstierna, Fleetwood, Cedercrantz och Odencrantz. Församlingen utgjorde innan 1900-talets
pastoratsregleringar ett eget pastorat med Kållerstad. Från 1767
och in i 1900-talet hade ägarna till Svanaholm patronatsrätt, vilket
innebar att de hade rätt att varannan gång utse kyrkoherde. Detta
system ägde bestånd ännu 1914. Jordbruket var på 1700-talet magert och allmogen ägnade sig åt diverse hantverk för avsalu. Den
gamla kyrkbyn, Ås, ligger centralt i socknen med en ödekyrkogård.
Nuvarande kyrka ligger på en höjd några kilometer söderut i byn
Karaby. Båda byarna ingår i den del av Finnvedens folkland som
är klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

Eric Ihrfors teckning av Ås gamla kyrka och kyrkogård i
Smolandia sacra. Lägg märke till gravkullarna. ATA.
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Lantmäteriritning för utvidgningen 1908. Gislaveds
(Reftele) pastorats arkiv.

Ås och Karaby är väl sammanhållna bymiljöer. De ligger på den
nord-sydliga åsrygg som i väster avgränsar slätterna och sankmarkerna kring Lillån. Åsen är uppodlad medan dalgången främst tjänar
som hagmarker. I Ås ligger bebyggelsen samlad längs fyra mötande
vägar från Bredaryd i nordost, Reftele i nordväst, Kållerstad i väster
och Bolmsö i söder. Ödekyrkogården är belägen på åsranden vid
södra sidan av Bredarydsvägen. I slänten nordost om ödekyrkogården finns en stenskodd offerkälla, Sankt Sigfrids källa (RAÄ 199).
Enligt traditionen skall nämnde helgon ha döpt hedningar i källan. Kyrkbyn utgörs av några gårdar med mangårdsbyggnader från
1800- och 1900-talen.
Karaby ligger vid landsvägen mellan Bolmsö i söder och Ås i
norr. Kyrka och kyrkogård ligger vid vägens östra sida, i anslutning
till ett vägskäl med väg mot Kållerstad i väster. De flesta gårdarna
ligger norr och väster om kyrkplatsen, några av dem har bevarade
1800-talsbyggnader. Söder om kyrkogården ligger ett församlingshem från 1971, ritat av arkitekt Torsten Davidson. I anslutning
till detta är en asfalterad parkering och en personal/förrådsbyggnad med vit locklistpanel och sadeltak med svarta betongpannor.
Kyrkan från 1869 är en vitputsad salkyrka som stilistiskt befinner
sig i övergången från empire till medeltidsinspirerade nystilar.
Kyrkobyggnaden var föremål för en omfattande ombyggnad och
restaurering under åren 2016–17.
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Kyrkogårdens historik

Ås kyrkogård anlades i samband med nuvarande kyrkas uppförande
1869. En utvidgning företogs 1908 fram till landsvägen i väster, på
ömse sidor om en befintlig allé. För projekteringen svarade länsträdgårdsmästare Siegfried Larsen, Dannäs. Kyrkogårdsmur samt trädkrans kompletterades och hagtornshäckar planterades längs muren.
År 1938 skedde en utvidgning längs norra sidan efter förslag
av Siegfried Johansson, Västboås. Av 1949 års frågelista och flygfotografier från samma tid framgår att kyrkogården till stor del
upptogs av grusgravar. Senast 1908 hade kyrkogården ordnats med
smala grusgångar mellan varje gravrad. 1949 gjordes ej längre någon åtskillnad mellan enskilda och allmänna gravar, men en sådan
uppdelning tycks tidigare ha funnits. 1944 svarade trädgårdskonsulent Gunnar Bergfeldt vid Jönköpings läns hushållningssällskap
för nyplanteringar på kyrkogården. Rabatter med prydnadsbuskar
anlades på ömse sidor om tornet. Längs kyrkans sidor planterades
cypresser. Vid detta tillfälle tycks de sista gravkullarna med murgröna ha utslätats och ersatts med gräs eller singel.
År 1953 upprättade stadsträdgårdsmästare Ivar Andersson, Jönköping, ett första förslag till omläggning av kyrkogården. Enligt
detta skulle alla gravar besås med gräs och rygghäckar planteras.
Omläggningen kom att ske 1958 under ledning av trädgårdsmästare
John Andersson. Vid detta tillfälle borttogs i princip alla grusgravar på kyrkogården. Grusgångarna mellan gravraderna lades igen

13

Gravkarta över Ås kyrkogård upprättad 1968 av Kommunernas Konsultbyrå i Jönköping. Gislaveds (Reftele)
pastorats arkiv.
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Översikt över kyrkogården 1947. JLM. En stor del av
kyrkogården täcktes av grusgravar med stenramar.

och de större av dessa ersattes med beläggning i form av sexkantiga
cementplattor. De stora kastanjer och lönnar som utgjorde allén
mellan landsväg och kyrka sågades ned p.g.a. hög ålder. Dessa ersattes med nya lövträd. Trädraden mot utvidgningen togs ned. Själva
utvidgningen hade dittills ej fått ”någon värdig stil”. Nu ordnades
den med rygghäckar. Vid okänt tillfälle har cypresserna vid kyrkans
södra sida tagits ned.
År 2001 ordnades en handikappramp till kyrkogården från parkeringen i söder. Förslaget var upprättat av Arnold Samuelsson,
Reftele. Troligen försågs kyrkogårdens trappor vid detta tillfälle
med stålrörsräcken.

Beskrivning av kyrkogården i dag
Allmän karaktär

Ås kyrkogård har en rektangulär plan uppdelad i 47 kvarter, egentligen gravrader. Kvarter 1–30 utgör den äldre del av kyrkogården
som tillkom 1869–1908, vilken är en svag platå med kyrkan centralt
placerad. Resterande kvarter utgör den långsmala, lägre liggande
utvidgningen från 1938 längs norra sidan.
Omgärdning

Flera vårdar på kyrkogården är av gjutjärn och bör ha sin
bakgrund i den lokala järnhanteringen vid bland annat
Åminne Bruk. Flertalet av dessa dataras till 1880-talet.

Kyrkogårdens äldre del omgärdas vid alla sidor utom den norra
av kallmurade stödmurar, från endast någon decimeter i höjd vid
ingången i väster till omkring en meter i öster. Den västra sträckningen består av kilade och tuktade granitblock lagda 1908. I övrigt
rör det sig om block och hällar av marksten, lagda 1869. I söder är
i linje med kyrkans sydport en finhuggen sentida granittrappa. En
äldre trappa finns i murens nordöstra hörn.
Mot utvidgningen i norr är en grässlänt med två betongtrappor.
Utvidgningen begränsas i norr av en mur av kilad granit ca 0,1
meter hög.
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Ingångar

Kyrkogårdens huvudingång är i väster i linje med tornporten. Ingången är något indragen från vägen och har fyra stolpar av granit
med fasade kanter och krön. Dessa är liksom de tre smidesgrindarna
med bandjärnrosetter samtida med kyrkan. Ett likartat utförande
har man gett utvidgningens ingång, också den förlagd i väster.
Vegetation

Kyrkogården omges utanför murarna av en – i söder och öster utglesad – trädkrans av lönn från 1869–1958. I väster är lönnarna
hamlade. I slänten mellan gamla och nya delen växer nyplanterade
askar. Längs kyrkogårdens västra och en del av södra sidan växer
en hagtornshäck. En mindre lövhäck avgränsar utvidgningen mot
norr. Mellan ingången och kyrkporten är en allé av lindar, planterade 1958. Norr om långhuset växer tre resliga cypresser, planterade
1944.

Ovan: Grindarna vid kyrkogårdens huvudingång.
Nedan: Översikt över kyrkogårdsdelen söder om kyrkan.

Gångsystem

En bred grusgång leder från huvudentrén rakt fram till tornporten
och löper sedan runt kyrkan. Från kyrkans sydport är en bred gång
belagd med sexkantiga cementplattor med sjöstensyta. Samma
beläggning finns på en gång som går från utvidgningen i norr till
handikappentrén i söder samt på två smala gångar som löper längs
norra respektive södra sidan av kyrkogårdens äldre del. Utvidgningen genomlöps från väster till öster av en grusgång.
Gravvårdstyper

Ås kyrkogård kan uppvisa gravkonst från 1800-talet fram till idag.
Äldst är en samling gjutjärnsvårdar, vilka representerar den första
industriellt producerade gravkonsten. Dessa står dels placerade
i kvarteren och eventuellt på ursprunglig plats, dels uppställda i
kyrkogårdens sydöstra hörn. Flyttade gjutjärnskors bör föras in i
kyrkans inventarieförteckning.
Från förra sekelskiftet finns flera exempel på resliga vårdtyper av
granit, vanligen i form av bautasten eller obelisk. Med bestämmelser
om maximihöjd på vårdar fick status istället uttryckas på bredden
istället. Bruket av grusbäddar med inramning av sten eller häck var
vanligt bland dessa, liksom hos de föregående, men är idag nästan
helt borttaget. Ofta utgjorde vård och stenram en helhet som blivit
bruten när stenramen avlägsnats.
Under efterkrigstiden blev vårdarna enklare i sina former samt
mer och mer uniforma. En orsak var det begränsade utbudet av
tillverkare, vilka ofta nyttjade samma kataloger. En annan orsak
var tidens kollektivistiska samhällsanda. Genomgående under hela
1900-talet har granit varit närmast allenarådande som material,
mot seklets slut företrädesvis ljus granit, medan svart präglade de
första decennierna.

Ett exempel på en gjutjärnsvård, troligen från 1895.
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Beskrivning av kvarter
Kvarter 1–30

Allmän karaktär
Kvarter 1–30 är kyrkogårdens ursprungliga del, något utvidgad åt
väster 1908. Varje gravrad utgör ett kvarter. Gravarna ligger i nordsydliga rader med ryggen mot varann. Rygghäckar förekommer bara
i enstaka fall, exempelvis öster om södra gången och i en linje som
markerar kyrkogårdens utsträckning innan 1908. Kvarteren utgörs
av sammanhängande gräsmattor sedan de åtskiljande grusgångarna
avlägsnats. Ensamgravar och familjegravar är blandade. Längs östra
kyrkogårdsmuren har en del borttagna äldre vårdar samlats.
Översikt över den norra delen av kyrkogården. I förgrunden tämligen vanliga, liggande vårdar.

Gravvårdstyper

Gjutjärnsvård över kyrkvärden Nils Andersson, troligen
från 1888.

Till antalet dominerar den låga och breda vårdtyp som blev vanlig
under 1930-talet, företrädesvis den enkla rektangulära form som
präglar efterkrigstiden, ibland med klassiserande drag. De yngre är
friare i form och material, men har samma låga profil. På alla delar
av kyrkogården finns ett visst inslag av högresta stenar från decennierna kring 1900. Det rör sig om bautastenar och obelisker, vanligen i polerad svart granit. Enstaka vårdar har en mer individuell
utformning som exempelvis en trädstam i ljus granit från 1912.
Dessa gravar har som regel haft grusbädd med inramning. En enda
grav, daterad 1885, har kvar detta. Inramningen är påkostad med
gjutjärnsstaket. Graven är dock återanvänd för en ny gravläggning
2005. I många fall har stenen utgjort en inkorporerad del i stenramen, vilket var vanligt på den lägre, gavelformade vårdtyp som blev
vanlig under 1900-talets början. Idag har dessa vårdar ett stympat
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uttryck. Fram till 1950-talet finns exempel på detta. Bland de äldsta
vårdarna på ursprunglig plats är fyra gjutjärnsvårdar från 1886–95.
Äldsta vården är en obelisk rest efter en kyrkovärd 1879. Norr om
sakristian finns några påkostade kyrkoherdegravar. Kontraktsprosten H S Östbergs grav har en obelisk från 1892 vid sidan av två
vårdar över makan och dottern, sistnämnda en liten karaktäristisk
kalkstensvård från 1888 med murgrönsrelief och marmorplatta.
Stora granitkors är resta över J A Sandström 1924 och C A Berggren 1949. I anslutning finns en svart granitvård från 1903 över en
ägare till säteriet Svanaholm jämte två gravar tillhöriga folkskollärare
respektive kantor. Bland de borttagna vårdarna i sydost märks sju
gjutjärnskors från 1885–90 och en granithäll från 1700-talet, vilken
måste komma från ödekyrkogården.
Titlar förekommer på många av de äldre vårdarna, vanligast är
hemmansägare, vidare finns förutom ovan nämnda: soldat, skräddarmästare, kyrkovaktmästare, smedmästare, doktor, lärarinna,
kommunalordförande, häradsdomare, fjärdingsman, mjölnare,
timmerman, stenhuggare, skolvaktmästare, tegelmästare, dräng,
allmogespelman, sjökapten, gratialist och rentier.
Kulturhistorisk bedömning och karaktär
Den gamla delen av Ås kyrkogård fick nuvarande utsträckning 1908.
Till följd av omläggning under 1950-talet har kvarteren idag en
tämligen homogen efterkrigstida prägel med regelbundna gravrader
i gräsmatta, vilket är en vanlig företeelse på svenska kyrkogårdar.
Av den tidigare prägeln med en stor mängd grusgravar kvarstår
bara en grav med ett konstrikt gjutjärnsstaket. Kvarterens kulturhistoriska värde är kopplat till enskilda äldre vårdar, vilka ger ett
historiskt djup och genom sina högresta former utgör ett karaktärsskapande inslag. Av särskilt intresse är en handfull gjutjärnsvårdar,
vilka representerar den tidiga industriella gravvårdsproduktionen,

På kyrkogården förekommer många högresta vårdar av
svart granit.

Översikt över den södra delen av kyrkogården. I förgrunden syns grusgången mot kyrkans södra ingång.
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Ovan: Gravvård med ovanlig utformning i form av en hög
stubbe från omkring 1912.
Ovan till höger: Kyrkogårdens enda bevarade gjutjärnsstaket. Stenen har den ursprungliga framsidan vänd mot
häcken.

knuten till bygdens järnbruk. Vårdar med titel speglar det gamla
bondesamhället och yrken kopplade till detta. Norr om sakristian
ligger några kontraktsprostar begravda jämte säteriägare, folkskollärare och kantor. Dessa kvarter har haft en något högre status och
berättar även om den tid då Ås var moderförsamling.
Kvarter 31–47

Allmän karaktär
Kvarter 31–47 utgör den norra utvidgningen från 1938, omlagd
1958. Gravarna ligger i korta nord-sydliga rader med ryggen mot
varann. Med jämna mellanrum förekommer rygghäckar av måbär.
Ytan utgör en sammanhängande gräsmatta. De östligaste kvarteren
är outnyttjade.
Gravvårdstyper
Gravvårdsbeståndet är tämligen enhetligt med låga, rektangulära
vårdar av främst ljus granit från 1939 till idag. Merparten av vårdarna är från 1970- och 80-talen. De äldre har som regel ett stramt
formspråk, reducerat i modernistisk anda, medan de yngre har en
friare gestaltning och ofta mer kulört stenart. Vård med titel eller
familjegrav finns bara bland de äldsta: donator och skräddarmästare.

Översiktsbild över den utvidgade delen av kyrkogården.

Kulturhistorisk bedömning och karaktär
Kyrkogårdens norra utvidgning från 1938 har en typiskt efterkrigstida prägel med delvis rygghäckskantade rader av låga vårdar i
gräsmatta. Detta är ett vanligt karaktärsdrag på svenska kyrkogårdar. De enkla vårdarna speglar ståndssamhällets utjämning under
folkhemmet. Det kulturhistoriska värdet ligger i de övergripande
strukturerna.
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Kulturhistorisk bedömning av kyrkogården
i dess helhet
Ås kyrka och kyrkogård är anlagd på ny plats 1869. En utvidgning
åt väster skedde 1908 och längs norra sidan 1938. Kyrkogården har
en strikt rektangulär plan med kyrkan i centrum. Den äldre delen
utgör en platå omgärdad av stödmurar utom i norr. Detta i kombination med delvis hamlad trädkrans av lönn, ursprungligt entréparti
med smidesgrindar och grusade huvudgångar ger karaktär av en
traditionell landsbygdskyrkogård. Vissa mindre grusgångar är dock
igenlagda eller belagda med cementsten, ett för kyrkogårdsmiljön
främmande material. I samband med den omfattande ombygg
nnaden av kyrkan härom året belades flera gångar med stenmjöl.
Den öst-västliga axeln med kyrkan understryks av en allé.
Kyrkogårdens ursprungliga kvarter från 1869–1908 har genom
en omläggning på 1950-talet fått en efterkrigstida karaktär som är
vanligt förekommande på svenska kyrkogårdar. Detta tar sig uttryck
i regelbundna gravrader i sammanhängande gräsmatta. Vårdbeståndet har till större delen den låga profil som blev vanlig omkring
1940, en spegling av ståndssamhällets utjämning under folkhemmet. Som en kontrast mot dessa stenar står det förra sekelskiftets
mer monumentala vårdar, uttryck för ett motsatt kyrkogårdsideal.
Det är främst till denna äldre vårdtyp som kyrkogårdens kulturhistoriska värden är knutna. Ett särskilt högt värde har en handfull gjutjärnsvårdar, vilka vittnar om tidig industriell gravkonstproduktion
vid järnbruken i bygden. Av de grusbäddar som innan 1950-talet
präglade kyrkogården kvarstår bara en, vilken får ett intresse genom
sitt gjutjärnsstaket. Vårdar med titel berättar om socknens historia
och en stark bondeklass. Några kyrkoherdegravar vid sakristian
speglar Ås förflutna som moderförsamling. Utvidgningen från 1938
har en renodlat efterkrigstida karaktär av i länet vanligt slag. Det
kulturhistoriska värdet i dessa kvarter är närmast av strukturell art.
Kyrkogårdar rymmer information om personer, gårdsnamn och
försvunna yrken. På en kyrkogård är det naturligt att gravvårdar
och gravrätter ändras. Det är dock viktigt att man i den långsiktiga förvaltningen är uppmärksam på att bevara de olika delarnas
karaktär och att gravvårdar från olika tider finns representerade.
Att tänka på i förvaltning av kyrkogården:
- Kyrka och kyrkogård ingår i ett område klassat som riksintresse
för kulturmiljövården.
- Kallmurar, nivåskillnader, smidesgrindar, grindstolpar, grusgångar, trädrader och häckar är väsentliga delar av kyrkogårdens
utformning.
- En stor del av vårdarna som är äldre än 1940 eller med titel bör
bevaras på plats. Flyttade gjutjärnsvårdar skall finnas med i kyrkans inventarieförteckning.

I närheten av sakristian står kontraktsprosten Håkan
Samuel Östbergs höga obelisk. Östberg utsågs till kyrkoherder av d tolv ägarna av herrgården Svanaholm eftersom
denna hade alternerande patronatsrätt. Östberg hade
ansvar för kyrkbygget på 1860-talet och förnyelsen av
prästgårdens byggnader.
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Administrativa uppgifter
Jönköpings läns museums dnr:	������������������������� 234/2017
Beställare:	������������������������������������������������������������������������������� Gislaveds Pastorat
Rapportansvarig:	������������������������������������������������������������� Anders Franzén
Rapportgranskning:	����������������������������������������������������� Mikael Nordström
Län:	��������������������������������������������������������������������������������������������� Jönköpings län
Kommun: 	����������������������������������������������������������������������������� Gislaveds kommun
Socken: 	����������������������������������������������������������������������������������� Ås socken
Fastighetsbeteckning:	������������������������������������������������� Ås kyrka
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser
Arkiv
Jönköpings läns museums arkiv. (JLM)
Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA. (JLST)
Reftele pastorats arkiv
Växjö stifts frågelista om kyrkogårdar 1949.
Tryckta källor och litteratur
Gullbrandsson, Robin. Ås kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och
bedömning. Byggnadsvårdsrapport 2006:113. Jönköpings läns museum. 2006.
Hellman, Caroline. Västbokrönika i ord och bild. Växjö 1944.
Kulturhistorisk utredning och bevarandeförslag för Gislaveds kommun.
Jönköpings läns museum 1981.
Ny Smålands beskrifning. Växjö 1914.
Refteleboken. Växjö 1976.
Rogberg, Samuel. Historisk beskrifning om Småland. Karlskrona 1770.
Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala 2003.
Sverige. Geografisk beskrivning. Del IV. Stockholm 1931.
Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Jönköpings län IV. Uddevalla 1957.
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Gravkarta
Urval kulturhistoriskt värdefulla
gravar

Samtliga gravplatser med gravvårdar m.m. som bedömts tillhöra klass 1 eller 2 är rödmarkerade.
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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.

BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2019:25 •

Urval kulturhistoriskt värdefulla gravar
Gravnr.

Beskrivning/år

Inskription

2:24–25

Konstfullt utformad
vård med epitet,
hemvist och
psalmboksreferens.

3:3

Enkel vård från
1930-talet med
allmänna linjenkaraktär.

3:26–27

Påkostad vård,
tidigare med gravram
med hemvist.

Johs. Danielsson
1855–1933
Karolina Danielsson
1861–1929
Storeg.
Draftinge
På flankerna:
David Danielsson
1902–1978
Ester Danielsson
1895–1970

Klass 2
Påkostad vård med
hemvist.

3:30–33

Stor vård med ovanlig
utformning med
bibelreferens.

Fritz Svanberg
*21/7 1890 +6/10 1926
Alice Nilsson
*14/6 1898 +24/9 1972
Torsten Nilsson
*18/2 1908 +23/1 1984
1 Kor. 4:20

Klass 1
Storslagen vård i
iögonfallande läge.

4:26–27

Stor äldre vård med
titel och hemvist.

Här vilar
Hemmansägaren
Aug. Johansson
Från Svanaholm
*26/5 1868 +22/12 1920
Hustrun
Elemina
3/12 1888 + 30/5 1942

Klass 1
Stor äldre vård med
fylliga uppgifter

Hustrun
Maria Larsson
*10/2 1854 +11/12 1933
Dottern
Gunhild Noaksson
*29/7 1886 +31/1 1965
Berget
Sv. Ps. 487 v. 6–7

Hustrun
Jenny Svensson
Dravö
*1891 +1931

Antikvarisk
bedömning/urval
Klass 2
1930-talsvård över två
kvinnor.

Klass 2
Enkel vård från
1930-talet.

Fotografi
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4:31–32

Äldre vård med
titel, hemvist och
psalmboksreferens.

Skräddaremäst.
S.M. Svensson
1844–1921
Hustrun
Johanna Svensson
1850–1925
Sv. Ps. 260
Adolfsberg

Klass 1
Äldre vård med fyllig
text.

5:7–8

Stor, äldre vård med
fylliga uppgifter.

Anders
Pettersson
W. Ingaryd
*27/2 1843 +16/4 1919
Hustrun
Inga-Kajsa
*11/7 1846 +12/6 1925
Ps. 260

5:10–11

Anspråkslös vård från
1940-talet, identisk
med grannvård.

Klara
Bengtsson
*1862 +1941
Lilla Nordlid
Sv. Ps. 260

Klass 1
Enkel vård i enhetligt
sammanhang

samma

Äldre vård med
hemvist och
psalmboksreferens,
identisk med
grannvård.

S. Gustaf
Bengtsson
*1848 +1919
Lilla Norlid
Sv. Ps. 260

Klass 2
Enkel vård i enhetligt
sammanhang.

Klass 1
Äldre stående vård.
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5:12

Stor vård med kors
från 1910-talet.

Lovisa Svensson
*5/2 1839 +17/8 1919
Sov i ro
Vården rest av barnen
Manfred och Lydia

Klass 1
Stor sten med ovanlig
text.

5:26

Vård från 1910-talet
med hemvist och
bibelreferens.

Minne af
Hustrun
Vilhelmina
Karlson
Född Vallentin
Fr. Bjernhultet
*5/8 1884 +4/5 1917
Pa. fö. br. ti. kor
13 kap 13 v.

Klass 2
Äldre vård med fyllig
text.

6:16–17

Stor vård från omkring
1920.

S.A. Svanberg
*15/6 1858 +10/1 1927
Johanna Svanberg
*23/12 1858 +11/5 1915
från
Ås Andersagård.
Frida Svanberg
*12/10 1896 14/3 1983
Agnes Svanberg
12/2 1894 +6/5 1986

Klass 1
Stor vård i
iögonfallande läge.

6:27–28

Stor vård från
1910-talet med
hemvist och
psalmboksreferens.

Makarna
S. Lundin
*5/10 1832 +30/8 1916
och
Charlotta Lundin
*2/10 1834 +8/2 1913
Från
Ås Norregård
Ps. 280:7

Klass 1
Stor, äldre vård i
iögonfallande läge.
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6:30–31

Stor vård från
1910-talet.

Minne av
Hustrun
Ida Mat. Eriksson
Fr. Draftge Svensg.
*16/1 1866 +17/4 1913
Sv. ps. 487

Klass 1
Stor vård i
iögonfallande läge.

7:1–2

Stor granitvård från
1910-talet.

Minne över
Peter Berggren
Fr. Draftinge Svensgård
*3/2 1837 – +29/10 1910
Resten oläsligt…

Klass 1
Stor vård i
iögonfallande läge.

7:4

Anspråkslös barngrav
från 1910 med
liggande vård efter
tvillingar.

Minne af
Astrid Viktoria
*4/10 1910 +16/11 1910
Oskar Valfrid
*4/11 1910 +18/3 1911

Klass 1
Enkel barngrav.

7:13–14

Stor granitvård från
tidigt 1900-tal.

Kyrkvärden
N.P. Nilsson
Oläsligt
Hans maka
Petronella
Oläsligt…

Klass 1
Stor vård i
iögonfallande läge
över person med
anknytning till
församlingen.
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8:1–2

Stående vård från
tidigt 1900-tal.

Hemmansägaren
K. Andreasson
*1832 +1920
Maria Persdotter
*1842 +1908
Gustav Johansson
*13/10 1909 +17/11 2001
Märtha Johansson
*30/8 1915 +8/1 1991
Kolabo
Familjegrav

Klass 1
Stor vård med titel och
hemvist.

8:16–18

Stor, stående vård från
tidigt 1900-tal.

Här vilar
Hemmansägaren
Joakim Andersson
Fr. Svanaholm
*21/1 1846 +11/11 1907
Ebr. 4 kap.
Hustrun
Anna Lovisa
*25/8 +6/6 1939
Sonen
Johan Albert
*1/10 1879 +24/8 1945

Klass 1
Äldre vård med
titel, hemvist och
bibelreferens.

8:21

Stående vård från
1908.

Johan Johansson
*10/7 1847 +20/2 1934
Hustrun
Sofia Lovisa
Johansson
*9/3 1843 +12/11 1908
Upp.b. 7k. 17 v.
Enet

Klass 1
Äldre vård med epitet,
bibelreferens och
hemvist.

10:16–17

Stående vård från
1904. Troligen har
överdelen tidigare
varit vänd mot öster.

Minne af
Hemmansägaren
And. Nilsson
Fr. Karaby Backen
*10/6 1844 +18/8 1904
Hustrun Kristina
*10/11 1844 +24/3 1931
På sockelns andra sida:
Älskad i livet
Saknad i döden

Klass 1
Äldre vård med titel
och hemvist.
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10:13–14

Stående vård från
1904.

Minne af
Hemmansägaren
J. Johansson
*5/3 1853 +26/2 1930
Hustrun
Karolina
Johansson
Fr. Enet
*11/3 1854 +1/3 1904
Joh. Uppenb. 22.1

12:11

Granitvård av stort
format från 1925.
Känd person. docent
i straffrätt, professor
m.m.

Doktor
Herman Antell
1855–1925

12:12–13

Korsformad vård
från 1940-talet
med anknytning till
församlingen.

Kontraktsprosten
Carl August Berggren
*12/2 1863 +5/5 1949
Maria Berggren
*4/5 1880 +6/7 1968
Jag tror på syndernas förlåtelse
De dödas uppståndelse och ett evigt liv

13:2–3

Stor granitvård
i korsform från
1920-talet med
anknytning till
församlingen.

Kontraktsprosten
J.A. Sandström
*25/2 1851 +7/9 1924
och
Hans maka
Kerstin f. Borgh
*1/4 1856 +8/1 1935
Gud är kärleken

Klass 1
Äldre vård med
titel, hemvist och
bibelreferens.

Klass 1
Äldre vård med
ovanlig form.

Klass 2
Stor vård med ovanlig
form för sin tid samt
med anknytning till
församlingen.

Klass 1
Stor vård med
anknytning till
församlingen.
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13:6–8

Tre olika vårdar
med anknytning till
församlingen.

Kontraktsprosten
m.m.
H. S. Östberg
*5/11 1824 +20/12 1892
Upp.b. 14:13 Math. 25:21
Samt
Prostinnan
Emma Östberg
*9/1 1827 +3/4 1899
Job 19:25
Samt
Maria Ulrika
Östberg
*1/6 1857
+3/5 1888
Job. 11:25

Klass 1
Tre vårdar med
anknytning till
varandra och
församlingen.

14:12–13

Stor polerad vård från
sekelskiftet 1900.

Minne af
Sätteriägaren
Noak Wilhelm
Magnusson
Fr. Svanaholm
*20/7 1851 +29/4 1903
1 Mosebok 24 k. 56 v.
Hustrun
Emma Sofia
*9/8 1856 +9/9 1946
Djupt sörjd af maka
Och en dotter

Klass 1
Äldre vård med titel
och hemvist.

15:10–11

Stående äldre vård.

Här hvilar
Kyrkovärden
Joh:s Svensson
Fr. Enett
*5/2 1825 +20/4 1870
Hustrun
Anna Maria
Johannesdot.
*16/5 1822 +1/10 1900

Klass 1
Äldre vård med
anknytning till
församlingen.

15:21–24

En stående och två
liggande vårdar.

Kyrkovärden
A. Larsson
Anna Lovisa Larsson
*27/4 1854 +8/4 1900
Sp. Västragärde
Anton
*13/1 1875 +20/3 1875
Jenny
*25/2 1876 +14/1 1882
Vi tro på syndernas förlåtelse
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.
Samt
Esther Seabeck
f. Larsson
*31/3 1881+20/11 1933
Av glansen framför honom
veko molnen undan.
Ps. 18/13
Samt
Diakonissan
Rut Anna Ulrika
Larsson
*4/7 1890 +22/5 1961
Nåd i ofärgängligt liv
EF. 6:24.

Klass 1
Olikgamla vårdar
med anknytning till
församlingen.
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15:39–40

Stor vård från
sekelskiftet 1900.

15:85–87

Stor vård från omkring
1930.

15:63–64

Stående vård med
omfattande text.

15:65–66

Stående vård från
1890-talet. Stenen
har en form som var
vanlig hos trävårdar i
slutet av 1800-talet.

15:82

Stående vård från
1910-talet.

Kristus är mitt lif – döden är min vinning
Här hvilar
Johannes Larsson
*28/8 1840 + 11/9 1903
Fr. Sporda Bergsgård
Hustrun
Kristina Andersson
*1/8 1839 +9/5 1910
Barnen
Amanda Karolina
*18/7 1870 +3/1 1882
Lars Emil
*17/4 1881 +30/5 1882
Jesu Kristiguds sons blod
renar os af alla våra synder

Klass 1
Äldre vård med fyllig
inskrift.

Kommunaln. Ordf.
S. J. Nilsson
*1854 +1930
Hustrun
Johanna Nilsson
*1855 +1928
Hildur Nilsson
*1895 +1924
Karaby

Klass 1
Storslagen vård över
betydande person i
lokalsamhället.

Minne af
Hemmansägaren
Sven Adolfsson
Fr. Karaby
Adolfsberg
*4/2 1829 +6/1 1903
Hustrun
Britta Stina
Pettersdotter
*11/7 1831 +16/3 1884
När jag slutar mina dagar
låt mig roligt somna in. Ske
det när dig helst behagar
blott jag ovigt blifver din
Kom o Jesus bli mig när
Låt mig blifva där du är

Klass 2
Äldre vård med titel,
hemvist och citat.

Kyrkovärden
A.J. Svanberg
Fr Ås Andersag.
*1855 +1891
Joh.Ev 5.24
Hustrun
Johanna
*1849 +1925

Drängen
Johan Svensson
Börjagård
*19/1 1836 +24/10 1917
Rom. brev 8.1.2

Klass 1
Äldre vård med
intressant form.

Klass 2
Anspråkslös vård med
titel (dräng), hemvist
och bibelreferens.
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16:85–8

Stående vård med
oklar datering.

Här hvilar
Daniel Larsson
*21/4 1815 +28/1 1887
Hustrun
Inga Kajsa
25/10 1825 +28/11 1908
Dotren
Amanda
25/6 1864 +14/9 1870
Fr. Åhs Södergord
Joh. 11:15

Klass 2
Äldre vård med
ålderdomlig text.

16:89–
90/91

Äldre vård med
omfattande text.

Minne af
Katarina Bengtsd.
Fr. Starrebo
*16/4 1814 +9/3 1903
Joh. Ev. Hk 25–26 v.
Jonas Bengtsson
*1828 +1916
Maria Andersdotter
*1845 +1927
Kåraby Västergård

16:utan
nr

Ålderdomlig vård
av flis.

Oläslig

Klass 1
Vård från
ödekyrkogården,
flyttade, bör läggas
till församlingens
inventarieförteckning.

16:utan
nr

Äldre gjutjärnsvård
i korsform och
barngrav, en korsarm
avbruten.

Viktor
Severns
Johansson fr.
Draftinge Gad
*10/8 1883 +13/12
1885
Baksida:
Låten
barnen
komma till
mig osv.
Lukas Ev.
18.16

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

Klass 1
Äldre vård med
hemvist och
bibelreferens.

33

34

• BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2019:25

16:utan
nr

Äldre gjutjärnsvård i
korsform. Barngrav.
Dotter till skolläraren
August Leander
och syskon med
intilliggande Gustaf
Hjalmar.

Aug.
Matilda
Li. Leander
*17/2 1875 +23/9 1882
Sv. Ps.
473

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

16:utan
nr

Äldre gjutjärnsvård i
korsform. Barngrav.
Son till skolläraren
August Leander
och syskon med
intilliggande Augusta
Matilda Lisette.

Gustaf
Hjalmar
A. Leander
*10/1 1885 17/2 1888
Job.
5.18.

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

16:utan
nr

Äldre genombruten
gjutjärnsvård i
korsform

Minne
Öfver
Kommunal Ordföranden
Johan Aug. Svensson fr Draftinge
Norrg. Född 10/8 1833 död 6/4 1889
Cor. 15:56–57
Baksida:
Älskad i lifvet Saknad i döden

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

16:utan
nr

Äldre genombruten
gjutjärnsvård i
korsform

Här
hvilar
Drängen Noak Johannesson
Från Tottebo Född den 9/10 1862 död den
2/5
1885 djupt sörjd av föräldrar och
syskon. Sv. Ps 477 v. 8.
Baksida:
Rest af en kär sörjande broder

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.
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16:utan
nr

Äldre gjutjärnsvård i
korsform rest efter två
bröder.

Minne
Öfver
Drängen Johan Andersson
f. Drafve Söderg. *8/3 1856 +18/8 1883 Si
han
går hasteliga fort ho vill vänta honom
igen.
Baksida:
Minne
Öfver
Drängen Nils Peter Anders
Son f. Drafve Södreg *18/7 1852 +22/1 1885
Si jag dör Gud vare med eder

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

16:utan
nr

Äldre gjutjärnsvård i
korsform rest efter två
syskon.

Minne
Öfver
Frans Alfrid Johannesson
d. 17/2 +4/12 1875 systeren Marta Christina
D. 6/9 1864 ? 23/1 1890 från Drafö Söderg.
Sv. Ps. 492 v.2 Mat. 25:15.
Baksida:
Rest af sörjande syskon i Amerika

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

17:5–10

Rest daterad vård
med hemvist och
bibelcitat.

And. Erlandsson
Från
Dravö
Familjegrav
Johannes Ev. 3 k. 16 v.
1913
7 sekundära liggande stenar.

17:utan
nr

Gjutjärnsvård
i korsform, ev
ursprunglig plats.

Här
Vilar
Petter Johanson . Draftinge Gärdet
* f. 12/9 1797 +10/5 1876 Samt hustru Anna
Eriksdotter 14/1 1801 +10/15 1886.
Ps. 4. V. 9.

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

17:24

Gjutjärnsvård
i korsform, ev
ursprunglig plats.

Här
Hvilar
f.d. kyrkovärden Nils Andersson
från Karaby Backen *d.20/10 1814 + d. ¼
1888
D.Ps. 42. V. 2.
Baksida:
Rest av tacksamt sörjande barn.

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

Klass 1
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17:25–26

Rest sten med
titel, hemvist och
psalmboksreferens.

Minne af
Fjärdingsmannen
Anders Jonsson
Fr. Karaby Storgård
*10/12 1819 +26/2 1876
Hustrun
Anna Stina
Svensdotter
*26/5 1826 +23/12 1902
Ps. 490 v.5
Frid öfver edert minne
En tacksam son
reste vården

Klass 1

17:34–35

Rest vård med oklar
datering. Omfattar
hemvist och
psalmboksreferens.

Minne af
J. Erlanson
Fr. Drafö
*17/12 1835 +17/4 1923
Hustrun
Marta Erlanson
*18/7 1842 +10/2 1896
Sv. Ps. 499. 7

Klass 1

17:59–60

Stor, rest sten med
omfattande text,
troligen från 1890.

Minnesvård
Över
Nils Magnusson
Fr. Draftinge Bärkegård
*23/9 1829 +28/5 1890
Hustrun
Maria
*20/5 1853 +3/6 1937
Döden väntar eder,
varen därför
redo!

Klass 2

19:1–2

Liggande, konstfullt
utfomad vård från
1960-talet. Siluett av
Ås kyrka,

Kyrkvärd
Carl Nydén
*30.6.1898 +8.11.1966
Makan Karin
*18.1.1902 +18.7.1995
Baggebo
Var trogen intill döden så skall jag giva Dig
livets krona.

Klass 1

20:5–6

Äldre, stående och
återanvänd vård med
gravstaket av gjutjärn.

Nilsson
Bernt
*26.8 1934 +17.5 2017
Astrid
*31.12 1939 +6.9 2005
Tallberga
Baksida (ursprunglig):
Här vilar
I.L. Jonasson
*11/8 1818 +1/2 1907
Dav. 39.13
A.G. Eriksdotter
* d. ½ 1829 + d. 29/3 1885
Nahum 1:7

Klass 1
Staketomgärdningen
av särskilt värde.
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22:9–10

Stående gjutjärnsvård
med hemvist och
referenser.

22:11–12

Stående vård med
titel, hemvist och
psalmboksreferens.

22:31–32

Stående gjutjärnsvård
med hemvist och
psalmboksreferens.
Gjuten ca 1895.
Dagen efter
hustruns begravning
dog maken av
åöderdomssvaghet.

23:38–41

En stående och en
liggande vård med
släktanknytning.

Minne efter
Anders
Andersson
I Sporda kvarnagård
Född 21/12 1815
Död 8/1 1890
Ebr. 9:27 sv. Ps. 358.2
Baksida:
Älskad i lifvet, saknad i
döden.

Minnet av
Landtbrukaren
Anders Eriksson
Fr. Kärshult
*10/8 1810 +3/6 1901
Hustrun
Maria Persdotter
*18/2 1818 +7/12 1888
Ps 424

Här
Hvila
Jonas Jonsson
Från
Spårda Slätten
*D. 6/12 1810
+d 27/5 1895
och hans
hustru
Katarina Jonsdotter
*d ¼ 1818
+d 17/5 1895
Sv ps. 473 v. 1.4.
Samt sonen
Otto Jonasson
*d 1/12 1861
+d 25/5 1887
Hemmansegaren
Gudmund Bengtsson
Storesen
*21/11 1811 +5/4 1889
Hustrun
Anna Persdotter
*25/9 1819 +10/12 1891
Ps. 482:6 – Rom.8.23
Tacksamma barn
Reste vården
Samt
August
Gudmundsson
*16/5 1869 +17/12 1954
Inga Kristina
Gudmundsson
*21/12 1866 +17/4 1940
St Stenen

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör ev läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

Klass 2

Klass 1
Gjutjärnsvård,
bör ev läggas till
församlingens
inventarieförteckning.

Klass 2
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24:7

Stående vård
med hemvist och
bibelreferens.
Johannes Oskar
Melin dog som
undantagshjon på
Lilla Sten under
Svanaholm.

Minne öfver maka.
J.O. Melin
*1/12 1829 +4/9 1897
Hustrun
Stina Johannesdot.
*29/9 1828 +28/9 1911
Fr. Svanaholm L. St.
S.V.B. 454.v.3
Rest av barnen

Klass 2

25:5, 6

En stående barngrav
och en liggande vård
med ovanlig form amt
titel.

Dottern
Helga Fredrika
Andersson
*14/1 1896 +10/7 1900
Samt
John E.A. Ericson
Sjökapten
1897–1942
Dottern
Lisabeth Persson
1942–2000

Klass 2

25:11–12

Anspråkslös vård
med ovanlig titel.
Bengt Johan Nilsson
(1840–1916) var en
känd musiker lång
utanför sockens
gränser. Stenen är
tillkommen långt efter
Nilssons död.

Allmogespelmannen
Bengt Johan
Nilsson
Familjegrav

Klass 2
Välkänd person.

25:16–17

Stående vård
med hemvist och
bibelreferens.

Här hvilar
A.F. Jönsson
Fr. Svanaholm
*11/2 1823 +18/5 1899
Ps. 203
Hustrun
Kerstin Arvidott.
*24/6 1822 +26/12 1906

Klass 2

25:18–19

Stående vård med
titel.

Hemmansägaren
J.P. Jonasson
*22/1 1840 +24/10 1924
Hustrun
Lisa Jonsdotter
*14/9 1837 +4/9 1902

Klass 2
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25:21–22

Stående vård med
hemvist.

Minne af
K.A.S. Luttgens
Fr Karaby Skattegård
*16/8 1815 +6/8 1896
Maria Luttgens
*15/12 1839 +30/8 1904

Klass 2

26:17–20

Stor vård i form
av stubbe med
bibelreferens och
hemvist. Troligen
tillkommen 1912.

Joh. Larsson
*1856 +1949
Hans maka
Kristina
*1854 +1912
Sonen Janne
*1898 +1959
Johs 3:16
Bökullen

26:21–22

Stående vård med
titel och hemvist.

Här vila
Kyrkovärden
P. Andersson
Från Karaby Västergård
*16/11 1823 +27/7 1911
Och ans hustru
Lisa Jönsson
*28/10 1828 +6/10 1911

Klass 2

26:27

Liten stående vård
med titel och hemvist.

Drängen
Joh:s Emil
Andersson
Drafö, Skatteg.
*17/12 1886 +23/6 1914

Klass 1

Klass 1
Ovanlig utformning.
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26:36-37

Stående vård
med hemvist och
psalmreferens.

Här vila
Makarna
D. Nilsson
*19/5 1821 +3/2 1902
och
Karolina Johansson
*15/6 1831 +29/7 1914
Fr. Ås Norregård
Ps. 477:3

Klass 2

26:44

Anspråkslös barngrav.
John Gunnar
Augustsson från
Odlingsberg under
Sunnerås.

Gunnar
*16/4 1901 +9/6 1901
Odlingsberg
Sv. Ps. 582

Klass 2

26:45

Stående vård med
titel, hemvist och
psalmreferens.

Minne af
f. hemmansägaren
Nils Svensson
Fr. Karaby Lunnagård
*8/8 1828 +6/6 1901
Hans maka
Britta Stina
Svesson
*18/3 1828 +21/4 1912
Sv ps. 424. V9

Klass 2

26:52–
53

Stående vård
med hemvist och
psalmreferens.

Minne av Sven Andersson
*12/3 1823 +5/7 1903
Hustrun
Johanna Andersson
*16/3 1821 +11/8 1900
Ps. 257 8–9 v.
Rafö Sjöslätt.

Klass 2
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27:1

Anspråkslös barngrav,
som troligen ingått i
allmänna linjen.

Minne av
Margit
Mannesson
W Ingaryd
*4/4 1919
+20/4 1920

Klass 1

27:3

Anspråkslös barngrav,
som troligen ingått i
allmänna linjen.

Astrid
Andersson
V. Ingaryd
F 25/2 1913 d. 22/4 1920
Sv Ps 345 v 5

Klass 1

27:4

Anspråkslös barngrav,
som troligen ingått i
allmänna linjen.

Minne av
Olga
Wallentin
Ö. Ingaryd
*12/2 1916
+10/4 1920

Klass 1

27:5–6

Alla döda nästan
samtidigt. Stående
anspråkslös vård inom
allmänna linjen.

Carl Andersson
Starrebo
*19/11 1885 +3/4 1920
Barn
Lilly
*10/6 1917 +4/5 1920
Lennart
*1/12 1919 +15/51920

Klass 1

27:10–11

Stående vård
med hemvist och
psalmreferens.

Alex. Nilsson
*17/8 1836 +23/10 1919
Eva Nilsson
*30/10 1836 +8/5 1926
Ås Mellangård
Sv ps oläsl.

Klass 2

41

42
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27:12

Stående vård
med hemvist och
psalmreferens.

Minne öfver
Makarna
C. A. Jonasson
*6/10 1844 +15/8 1921
Inga Jonasson
*8/12 1845 +10/10 1919
Sp. Slätten
Sv ps 480

Klass 2

28:9

Stående vård över
dräng.

Drängen
Daniel Johansson
*8/5 1863 +30/7 1925
Sv. Ps 469. 3
Sporda Åkerlund

Klass 2

28:34–35

Anspråkslös stående
vård med hemvist och
bibelreferens.

Här vilar
Axel Robert Hill
Norlid*17/12 1894 +12/3 1922
Herren är min sol
och sköld
Sv. Ps 491 v.3

Klass 2

29:48–50

Stående vård med
hemvist och ref till
sångbok.

Här vilar
Sidor M. Svensson
Backagärdet Svanahom
*2/10 1896 +28/9 1926
Blida Svensson
*9/4 1898 +10/5 1987
Sv Missionsförb. 453

Klass 2

29:52–54

Stor liggande vård
från 1960-talet.

J.G. Alms familjegrav
Svanaholm
Far
Mor
Johannes
Maria
1875–1968
1879–1962
Dottern
Hildur
1917–1926
De övervunno i kraft av lammets blod
Sonen
Gustav
1908–1963

Klass 2

År 2017–18 genomfördes en kulturhistorisk inventering av
alla gravar på Ås kyrkogård. Föreliggande rapport presenterar inventeringen och ger ett förslag till bevarandeplan.
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