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Syftet med denna uppsats är att undersöka symbolanvändningen, texten på och utformningen av gravstenar i Tibro kommun under perioden 1916–2016.
Jag har valt att utgå från Steve Bruce beskrivning av sekulariseringsteorin för att se hur de
passar in på utvecklingen av symbolanvändning och textanvändning på de gravstenar i Tibro
kommun under 1916–2016, som mitt material till största del består av.
Jag har i den är uppsatsen gjort en huvudsakligen kvantitativ undersökning med en kvalitativ
del. Jag har samlat in materialet, bestående av 2 781 gravstenar, under tre dagars tid på Tibro
kommuns fyra kyrkogårdar: Ransbergs gamla kyrkogård och Ransbergs nya kyrkogård som
ligger utanför Tibro centralort, och Kyrkefalla kyrkogård och Tibro nya kyrkogård som ligger i Tibro centralort. Dokumentationen har skett genom fotografering och jag har fotograferat alla gravstenar på de fyra kyrkogårdarna där den tidigast avlidna som finns skriven på
stenen är död från och med år 1916 till och med de första fyra månaderna år 2016. Jag har
även gjort en kvalitativ del, en intervju och ett telefonsamtal med begravningsentreprenörer i
Tibro kommun.
Resultatet visar att bruket av religiösa symboler såsom korset minskar medan sekulariserade
och individualiserade symboler ökar.
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1. Inledning
Det enda vi med säkerhet vet om livet är att vi alla någon gång ska lämna det. Även om
döden är den del av människans existens som många har svårt för att tala om eller inte vill
tala om så möts nästan alla av den varje dag på ett eller annat sätt. Det kan vara genom att gå
förbi en kyrkogård eller minneslund, genom att läsa, se på Tv eller surfa på internet. Både
genom verkliga dödsfall som rapporteras i nyheter och media eller overkliga via olika tvprogram och skönlitterära böcker. Men vad händer efter döden? Försvinner de människor
som dör från jordens yta utan att lämna något avtryck efter sig utom minnena hos dem som
lever kvar? Vissa gör kanske det, men många lämnar bestående avtryck genom de gravstenar
med texter och symboler som finns runt om på kyrkogårdar både här i Sverige och runt om i
världen. Även om det oftast är de efterlevande som beslutar om hur gravstenen ska se ut
och vad som ska finnas på den kan gravstenar säga mycket om både personen som avlidit
och samhället den levde i. Dessa gravstenar kan se väldigt olika ut och ha väldigt olika
innehåll. Detta väcker en rad frågeställningar som; vad för slags symboler finns på
gravstenar, har valet av symboler ändrats över tid, får olika människor olika typer av
symboler, vad förmedlar texten på gravstenar?

1.1

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka symbolanvändningen, texten på och
utformningen av gravstenar i Tibro kommun under perioden 1916–2016. Syftet kan brytas
ned i följande frågeställningar:


I vilken omfattning förekommer religiösa respektive sekulära symboler på gravstenar
i Tibro kommun under 1916–2016?



Finns det någon skillnad i symbolanvändning, textanvändning och utformning av
gravstenar när det kommer till tidsperiod, ålder och kön och hur ser dessa skillnader
i sådana fall ut?



Förekommer det någon skillnad mellan de gravstenar som finns på kyrkogårdar i
Tibro centralort och de som finns på kyrkogårdar utanför denna, det vill säga
Ransbergs kyrkogårdar?

1.2 Forskningsläge
Tidigare svensk forskning har på olika sätt behandlat begravningar, dödsannonser och
gravstenar. ”Dödens semiotik: gravstenen som odödlighetens medium”, skriven av Curt
Dahlgren, kom ut som ett kapitel i boken Religion och sociologi: ett fruktbart möte: festskrift till
Göran Gustafsson 2002 och behandlar gravstenars symbolik. Dahlgren ämnar med sin studie
besvara hur gravstenar förmedlar odödlighet. Han har använt sig av 1485 gravstenar spridda
på tre olika kyrkogårdar, i tre olika kommuner och i två olika landskap, nämligen Lomma
kommun och Malmö kommun belägna i Skåne och i Aneby kommun belägen i Småland.
Gravstenarna valdes slumpmässigt och dess tidsrymd sträcker sig från 1840–2001. Dahlgren
kommer bland annat fram till att gravstenar förmedlar odödlighet genom symboler och text
som berättar något om den döde. Han menar att en symbol kan förmedla även för obekanta
betraktare vad den avlidne gillade eller vad den hade för yrke, exempelvis kan en båt
symbolisera att den avlidne gillade natur och fiske eller att denne arbetade på sjön. Han
menar också att texter på gravstenar strävar efter odödlighet genom olika formuleringar.1 I
materialet kunde Dahlgren se att antalet gravstenar med endast namn och födelsedata ökar
samtidigt som antalet gravstenar med yrkesangivelse minskar. Materialet visar även att
antalet gravstenar med blommor, fåglar och olika naturscenarier som symbol ökar. 2
Dahlgren använder sig av termerna ikon, som kan vara ett fotografi som avspeglar den
döde, indicium, en symbol som säger något om den dödes karaktär, och tecken, övriga
symboler kopplade till den dödes liv. Dahlgren menar att man kan förvänta sig att
gravstenar kan ge antydningar om vem den döde var och att detta kan göras genom
indicium och ikoner och att detta förmodligen kommer bli vanligare i framtiden. Dahlgrens
studie omfattar både enskilda gravar och familjegravar och han kommer fram till att dubbelt
så många män som kvinnor har en gravsten som endast har en kristen symbol när det
kommer till gravstenar med endast ett namn. Denna bild förändras inte även om gravstenar
med fler symboler än bara en kristen inkluderas. Han kommer även fram till att de
gravstenar med ikoner i form av fotografier på den avlidna inte har namn som är
traditionellt svenska, vilket enligt honom beror på att bruket kommit till Sverige genom
senare års invandringar.3

Dahlgren, Curt ”Dödens semiotik. Gravstenen som odödlighetens medium”, i Dahlgren, Curt, Hamberg, Eva
M, Pettersson, Thorleif (red.), Religion och sociologi. Ett fruktbart möte, Bjärnums tryckeri AB, Bjärnum, 2002, s. 97
& s. 109.
2 Dahlgren, Curt (2002), s. 109.
3 Dahlgren, Curt (2002), s. 101.
1

2

Dahlgren har även gjort en studie om dödsannonser, När döden skiljer oss åt. Anonymitet och
individualisering i dödsannonser: 1945–1999 som undersöker förändringar i dödsannonser.
Dahlgren avser att visa på hur dessa förändringar ser ut i olika avseenden och att främst
utifrån religionssociologisk teori ge en tolkning av dessa förändringar. Han har använt sig av
ungefär 13 000 dödsannonser och intervjuer med 301 personer som annonserat en nära
anhörigs bortgång. 4 Materialet är hämtat dels från ett allmänt urval av alla Sveriges
dagstidningar, dels från ett urval av enbart storstadstidningar samt ett mindre avtal av
Dagens Nyheters dödsannonser från försommaren 1999.
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Dahlgren kommer i sin

undersökning fram till att andelen dödsannonser med texter som refererar till kristendomen
har minskat mellan 1976 –1995, vilket ur ett religionssociologiskt perspektiv kan tolkas som
ett exempel på sekularisering. 6 Med sekularisering menar han att en specifik religions
relevans både på samhälls- och individnivå minskar. Resultatet visar också att på den
individuella nivån så visar förändringar av dödsannonsens utformning att svensken i ökad
utsträckning lämnat både ett kristet språkbruk och ett kristet symbolspråk. Dahlgren menar
att det faktum att dödsannonsernas texter från 1945 i ökad utsträckning inte går att knyta till
kristendomen kan ses som ett exempel på individens avkristning. När det kommer till
symbolerna kommer Dahlgren fram till att man även här kan tala om individens
sekularisering i den mening att symbolerna inte alltid anknyter till kyrkans symbolspråk.
Korset har ersatts av rad olika symboler. Dock visar de intervjuer han genomfört att flera av
dessa symboler har en allmänreligiös tolkning, de representerar en annan form av religiositet
än den som den etablerade religionen tillhandahåller. Framför allt fåglar som symboler ges
allmänreligiös symbolik. Andra symboler, såsom rosor, landskapsblommor, fotbollar, hästar,
båtar, katter och så vidare, valdes för att säga någonting om personen. 7 Sammanfattningsvis
kommer Dahlgren fram till att texter i dödsannonserna som knyter an till kristendomen
minskar samtidigt som texter som kan tolkas som allmänreligiösa ökar. Kors-symbolernas
andel av symbolerna minskar och personlighetsbeskrivande symboler ökar.8

Vila i frid – under en religiös eller sekulär symbol? En studie om symbolanvändning på gravstenar i Växjö
mellan 1950–2010 är en kandidatuppsats skriven av Sofie Johnsson 2013 med syftet
undersöka om den sekulära utvecklingen håller i sig vad gäller att traditionellt religiösa
Dahlgren, Curt (2001). När döden skiljer oss åt. Anonymitet och individualisering i dödsannonser 1945–1999.
Stockholm: Databokförlaget AB, s. 286-288.
5
Dahlgren, Curt (2001), s. 295-296.
6 Dahlgren, Curt (2001), s. 109.
7
Dahlgren, Curt (2001), s. 114.
8
Dahlgren, Curt (2001), s. 128.
4

symboler minskar i omfattning och mister sin dominans i dagens svenska samhälle.
Johnsson vill undersöka om utvecklingen av bruket av sekulära symboler sprids till områden
som tidigare betraktats som en religionens domän. Hon undersöker även om det finns
skillnader relaterade till ålder, kön och generationstillhörighet. Hon jämför sina resultat med
Dahlgrens resultat i ovan nämnda studie om gravstenars symbolik för att se om en liknande
process som den han upptäckt även skett i Växjö.

9

Hennes material består av 459

gravstenar belägna på tre av de arton olika kyrkogårdar som finns i Växjö och urvalet har
skett slumpmässigt.

10

Hon har även använt sig av en enkätundersökning bland

begravningsentreprenörer verksamma i Växjö. 11 Johnssons resultat visar att religiösa
symboler dominerar symbolbruket under hela perioden 1950–2010. Det näst vanligaste är
sekulära symboler och därefter kommer gravstenar med både religiösa och sekulära
symboler. Dock har symbolbruket förändrats över tid då man gått från religiösa symbolers
dominans till sekulära symbolers dominans. Hon kommer även fram till att religiösa
symboler var lika vanligt förekommande oberoende av den avlidnes kön om man ser till hela
tidsperioden, dock hade kvinnorna en större andel sekulära symboler och symbolik som
kategoriseras som både religiös och sekulär medan männen i större utsträckning inte hade
någon symbol. Ytterligare en könsrelaterad skillnad är att de sekulära symbolerna är olika
beroende på om det är en man eller en kvinna, medan männens gravar i större utsträckning
dekoreras med båtar, bilar och landskap, dekoreras kvinnornas i större utsträckning med
fåglar, hjärtan och blommor. Johnssons resultat visar även att det finns en skillnad mellan de
människor som fötts före 1940 och de som fötts efter, av de som föddes före 1940 hade
majoriteten religiösa symboler och av de som föddes efter hade majoriteten sekulära
symboler. Det var även vanligare att inte ha någon symbol alls före 1940 än att blanda
religiösa och sekulära symboler, något som blir allt vanligare efter. Hon kommer också fram
till att olika åldersgrupper får olika symboler, barn mellan 0–15 år får symboler som andra
inte har på sina gravstenar, till exempel kan de få sina stenar formade som kors,
nallebjörnar, hjärtan och änglar. Däremot får medelålders och äldre ungefär samma
symboler oavsett om de är religiösa eller sekulära. Johnsson menar att symbolanvändningen
ser ut som den gör på grund av sekularisering och att det är på grund av den som
kyrkogårdarna hon studerat präglas av mångfald. Hon menar att det som verkar betyda mest
är i vilket samhäller individen växte upp och levde i och att socialisation och

Johnsson, Sofie. Vila i frid – under en religiös eller sekulär symbol? En studie om symbolanvändning på gravstenar i Växjö
mellan 1950-2010. Växjö, 2013, s. 1-2.
10 Johnsson, Sofie (2013), s. 11.
11 Johnsson, Sofie (2013), s. 9.
9
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samhällsutveckling i form av sekularisering är viktiga faktorer för att förklara detta
fenomen.12

1.3 Teoretisk ram
Steve Bruce är en ledande religionssociolog som skrivit boken Secularization. In defence of an
unfashionable theory som gavs ut 2011. Denna behandlar sekulariseringsteorin och försvarar
denna genom att ta upp den vanligaste kritiken mot teorin och genom att visa på hur denna
kritik inte håller för att kunna avfärda den. Jag har valt att utgå från Bruces beskrivning av
sekulariseringsteorin för att se hur de passar in på utvecklingen av symbolanvändning och
textanvändning på de gravstenar i Tibro kommun under 1916–2016, som mitt material till
största del består av.

Enligt Bruce ämnar sekulariseringsteorin förklara en av de största förändringarna i social
struktur och kultur: förskjutningen av religion från centrumet av mänskligt liv.

13

Sekulariseringsteorin är ett försök att förklara gemensamma drag i den senaste tidens
moderna industriella liberala demokratier. Han menar inte att sekulariseringsteorin är någon
sorts oföränderlig lag i social utveckling som måste gälla för alla samhällen, det är istället en
historisk förklaring som inte har någon applikation på framtiden. Bruce menar däremot att
om förklaringen som sekulariseringsteorin ger är rimlig så blir följden att de samhällen, som i
samma utsträckning upplever de förändringar man tror orsakade nedgången av religion i
väst, också kommer att uppleva sekularisering. Han förklarar dock att historien aldrig
upprepar sig, även om det osannolika skulle inträffa att alla andra omständigheter var
desamma skulle det alltid finnas en viktig skillnad: nämligen att andra samhällen redan gjort
det.14 Sekulariseringsteorin menar att religionens nedgång i väst inte är en slump utan en
oavsiktlig konsekvens av flertalet komplexa sociala förändringar som vi för enkelhetens skull
kallar modernisering.15 Bruce jämför även Europa med USA då det framgår att USA är mer
religiöst än andra industrisamhällen. Han menar att om sekulariseringsteorin ska hålla måste
den kunna förklara denna skillnad på ett sätt som överensstämmer med hur den förklarar
nedgången på andra håll.16 Han kommer fram till att USA är sekulära i den meningen att

Johnsson, Sofie (2013), s. 29.
Bruce, Steve (2011). Secularization. In defence of an unfashionable theory. Oxford: University Press, s.1.
14 Bruce, Steve (2011), s. 3-4.
15 Bruce, Steve (2011), s.56.
16 Bruce, Steve (2011), s.172.
12
13

religion spelar en liten roll i det sociala systemets kärnverksamhet. Det finns tecken på att
religion förlorar sin popularitet i USA och det finns tydliga bevis för en sekularisering av
kristendomen inom kyrkorna. Trons fokus har flyttats från nästa värld till denna, och från
förhärligandet av Gud till tillfredsställelsen av mänskliga behov.

17

Bruce menar att

nyckelförutsägelsen till att kunna använda sekulariseringsteorin utanför Europa är att inte
alla samhällen kommer att moderniseras med samma resultat för religion som de vi sett i
Europa. Det är istället så att om andra ställen moderniseras på ett sätt som liknar den
europeiska erfarenheten så kan vi förvänta oss religionens natur och status också kommer att
ändras på ett liknande sätt.18
Det är rimligt att utifrån tidigare forskning anta att utvecklingen av symboler på gravstenarna
i Tibro kommun kommer gå i riktningen av att bli mer sekulariserade och individualiserade.
Detta ska jag undersöka i detta arbete.

1.4 Metod och material
Jag har i den är uppsatsen gjort en huvudsakligen kvantitativ undersökning med en kvalitativ
del. Jag har samlat in materialet, bestående av 2 781 gravstenar, under tre dagars tid på Tibro
kommuns fyra kyrkogårdar: Ransbergs gamla kyrkogård och Ransbergs nya kyrkogård som
ligger utanför Tibro centralort, och Kyrkefalla kyrkogård och Tibro nya kyrkogård som
ligger i Tibro centralort. Dokumentationen har skett genom fotografering och jag har
fotograferat alla gravstenar på de fyra kyrkogårdarna där den tidigast avlidna som finns
skriven på stenen är död från och med år 1916 till och med de första fyra månaderna år
2016. Det har skett ett naturligt bortfall av vissa stenar som ingår i denna avgränsning då de
varit nedfallna, och därmed oläsliga, och de stenar som varit i för dåligt skick för att jag
skulle kunna tyda dess text och symbol. För att lättare kunna göra jämförelser och finna
eventuella förändringar över tid har jag delat in varje kyrkogårds stenar i fyra
tjugoårsperioder och en tjugoenårsperiod: 1916–1936, 1937–1956, 1957–1976, 1977–1996
och 1997–2016. På Ransbergs gamla kyrkogård har totalt 161 gravstenar använts varav 39
stycken ingår i perioden 1916–1936, 17 stycken ingår i perioden 1937–1956, 21 stycken ingår
i perioden 1957–1976, 54 stycken ingår i perioden 1977–1996 och 30 stycken ingår i
perioden 1997–2016. På Ransbergs nya kyrkogård har totalt 342 gravstenar använts varav 5
stycken ingår i perioden 1916–1936, 74 stycken ingår i perioden 1937–1956, 126 stycken

17
18

Bruce, Steve (2011), s. 176.
Bruce, Steve (2011), s. 201.
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ingår i perioden 1957–1976, 86 stycken ingår i perioden 1977–1996 och 51 stycken ingår i
perioden 1997–2016. På Kyrkefalla kyrkogård har totalt 43 gravstenar använts varav 7
stycken ingår i perioden 1916–1936, 12 stycken ingår i perioden 1937–1956, 6 stycken ingår i
perioden 1957–1976, 12 stycken ingår i perioden 1977–1996 och 6 stycken ingår i perioden
1997–2016. På Tibro nya kyrkogård har totalt 2 235 gravstenar använts varav 120 stycken
ingår i perioden 1916–1936, 237 stycken ingår i perioden 1937–1956, 674 stycken ingår i
perioden 1957–1976, 744 stycken ingår i perioden 1977–1996 och 460 stycken ingår i
perioden 1997–2016.

Undersökningsmaterialet i form av fotografier har jag lagt in i dokument där jag numrerat
alla bilder och skrivit av text, symbol, förekomst av andra saker på stenen såsom fotografier
av den avlidna och duvor eller fåglar ovanpå stenen och även utformning av alla stenar i ett
annat dokument. Jag har därefter sorterat dessa utifrån vilken period de hör till. Jag har
därefter gjort en sammanställning av denna information där jag för varje kyrkogård periodvis
räknat exempelvis förekomsten av och avsaknad av symboler, sorters symboler och
förekomsten av orts- och gårdsnamn, yrkestitlar, foton av den avlidna, benämningar såsom
maka och huruvida den som avlidit först i ett par även står först på stenen. Jag har sedan
gjort ytterligare en sammanställning av denna information då jag räknat ut förekomsten av
alla fenomen i procent för att sedan kunna göra en jämförelse dels mellan de olika
perioderna på samma kyrkogård och de olika kyrkogårdarna och dels mellan samma
perioder men på olika kyrkogårdar. Jag har även räknat ut en genomsnittsålder för kvinnor,
män och barn för varje tidsperiod på varje kyrkogård för att kunna se en eventuell
förändring och göra en jämförelse kyrkogårdarna emellan. Detta är den kvantitativa delen av
undersökningen.

Jag har även gjort en kvalitativ del, en intervju med en begravningsentreprenör på en
begravningsbyrå i Tibro kommun. Ytterligare en begravningsentreprenör anslöt till intervjun
i slutet varav även dennes svar är med i intervjuns sista del. Intervjun spelades in som ljudfil
och transkriberades därefter. Jag har också talat med en begravningsentreprenör på en annan
begravningsbyrå i Tibro kommun i telefon och under samtalets gång nedtecknade jag vad
som sades. Dessa personer är i min uppsats anonyma och betecknas i detta arbete endast
med yrkestiteln begravningsentreprenör.

I övrigt har jag i min undersökning använt mig av facklitteratur, en kandidatuppsats, en

avhandling, en byggnadshistorisk rapport och olika internetkällor. Jag har även använt mig av
Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida för att finna symbolers namn och utseende.

Anledningen till att jag valt undersökningsperioden 1916–2016 är jag ville ha en längre
tidsperiod att analysera för att därav lättare kunna se eventuella förändringsprocesser. En
tidsperiod på lite mer än hundra år bör ge ett tillräckligt stort tidsspann för att kunna
anlysera

förändringar över tid.

Att jag

valt just Tibro kommun som mitt

undersökningsområde beror på att det dels är metodisk lämpligt då jag bor där vilket
underlättar materialinsamlingen och dels på att Tibro kommun är analytiskt intressant då jag
kan undersöka kyrkogårdar i både landsbygds- och tätortsmiljö.

1.5 Disposition
Uppsatsen består av en inledningsdel, en bakgrundsdel, en undersökningsdel, en resultatdel
och en diskussions- och slutsatsdel. I inledningen ges en ingång till ämnet, uppsatsens syfte
och frågeställningar redovisas och ämnets forskningsläge redogörs för. Här presenteras även
den teoretiska ram som jag valt att bygga uppsatsen kring, nämligen Steve Bruces
beskrivning av sekulariseringsteorin, och vilken metod och vilket material jag använt. I
bakgrundsdelen redogörs för kyrkogårdar och gravvård i Västergötland och kyrkogårdar i
Tibro kommun. I undersökningsdelen redovisas det empiriska materialet, i resultatdelen
redogör jag för de resultat som framkommit i undersökningsdelen och i den avslutande
diskussions- och slutsatsdelen lägger jag fram och diskuterar mina slutsatser, relaterar
undersökningen till den teoretiska ramen och tidigare forskning och visar på ämnets
didaktiska anknytning.
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2. Bakgrund
2.1 Kyrkogårdar och gravvård i Västergötland
En kyrkogård är en anläggning som är en viktig kulturmiljö och där en lång användning och
framväxt innebär en stark förankring i bygden där den ligger och även ger en lång historisk
kontinuitet. Många kyrkogårdar har använts i flera århundraden, i Västergötland har
exempelvis vissa kyrkogårdar brukats i upp till 900–1000 år.19 Kyrkogårdar är inte bara en
begravningsplats, även om det kanske är de flestas initiala tanke, utan är även sorge- och
minnesplats, en plats för att promenera, vila, tänka och för somliga även att arbeta.
Kyrkogården är en viktig plats även sett ur ett historiskt perspektiv, det kan ses som ett slags
historisk minne där både samhällets och församlingens historia återges. Man kan se det
svenska samhällets utveckling och förändring, ekonomisk status, sociala förhållanden,
näringsliv och människors livsöden. På kyrkogården kan man även se hur synen på döden
och livet efter detta har sett och ser ut.20 Ända fram till långt in på 1900-talet var kyrkplatsen
bygdens centrum och det är så fortfarande på många platser än idag. Vid kyrkomiljön låg
ofta de viktigaste byggnaderna och vägarna och mycket av bygdens dagliga liv skedde därför
i kyrkomiljön, vilket också var platsen där byborna till sist även gravsattes efter att deras liv
var till ända.21
Landsbygdskyrkogårdarna bevarar idag minnet av den livfulla och tätbefolkade landsbygden
från förr. Livet på landsbygden förändrades mycket under 1800- och 1900-talet på grund av
avfolkningen. Trots att avfolkningen pågått så länge var det så nyss som mot mitten av 1900talet som det fortfarande bodde fler människor på landsbygden än i städer och tätorter i
Skaraborg. De flesta bondgårdar var fortfarande bebodda ända in på 1970-talet. Även om
gravstenarna kan berätta mycket om befolkningen på landsbygden under 1900-talets början
är det många människor om vars minne gravstenarna inte kan berätta. Varaktiga vårdar
restes nämligen sällan över exempelvis torpare, backstugusittare och ensamstående kvinnor.
På landsbygdskyrkogården restes nästan bara stenar över män som ägde jord och kvinnorna
benämndes bara som deras hustrur, döttrar och svärmödrar. Även om en gift kvinna ägde
jord fick hon inte full frihet att förvalta den förrän år 1920, och i vissa fall år 1950. Även om
det finns gravstenar med endast kvinnor från denna period är de klart mycket färre. Men
ännu ovanligare än gravstenar över kvinnor är gravstenar över barn, detta trots att
Molander, Lisa. Tibro kyrkogårdar. Förslag till bevarandeplan för Ransbergs gamla och nya kyrkogårdar.
Byggnadshistorisk rapport 2007:22, s. 5.
20 Molander, Lisa (2007), s. 11.
21 Molander, Lisa (2007), s. 11-12.
19

barnadödligheten var stor långt in på 1900-talet. Många stenar som är resta över syskonpar
och syskonskaror på landsbygdskyrkogårdarna vittnar om att det var vanligt att syskon drev
gården tillsammans under denna tid.22

På de äldre kyrkogårdarna i städerna kan man se övergången från den jordbrukspräglade
småstaden till industrisamhället. Detta kan man bland annat se på förekomsten av yrkestitlar
som rådmän, köpmän och olika hantverkare, och senare även av maskinister, ingenjörer,
järnvägare, handlanden och liknande. Glanstiden i slutet av 1800-talet och början av 1900talet för städer som Skövde och Falköping kom i samband med utbyggnaden av järnvägen,
vilket man kan se genom alla gravstenar resta över lokputsare, lokförare, järnvägsarbetare,
eldare och liknande yrken. På samma sätt berättar kyrkogården i Mariestad om staden och
människorna som levde där med hjälp av gravstenarnas yrkestitlar som skeppare, maskinist,
fängelsekonstapel, landskanslist och landshövding. Det var nämligen en residensstad med
både länets centralfunktioner och livlig industri och sjöfart.23

Gravstenarna kan förmedla synen man hade på livet och döden, ofta genom dess
hänvisningar till bibelställen och psalmcitat som var vanligt speciellt på landsbygden. Även
symbolerna från kristendomen och antiken lever kvar mer eller mindre under hela 1900-talet
och förändras inte mer allmänt förrän i nutid då den genomgått större förändringar och
blivit mer personlig.24

Under 1900-talet slog en ny trend från Tyskland och USA igenom i Sverige, nämligen
skogskyrkogårdarna. På dessa reses gravarna bland det befintliga landskapet, bland kullar,
berg, stenblock och träddungar. Dessa har anlagt kontinuerligt sedan 1900-talet och i
Västergötland finns vid Leksbergs kyrkogård i Mariestad från 1960-talet och i Vinkäl utanför
Skara. Men utmärkande för 1900-talet blev en stram kyrkogårdspark med idealet alléer,
buskage, grusgångar och kvartersbundna rader av grusfyllda ramgravar, med ram av huggen
sten eller klippt häck. Även stenindustrins utveckling ledde till förändring under detta
århundrade. Det blev ett stort utbud av olika gravstenar och genom stenhuggeriernas
kataloger spreds de över hela Sverige. Det fanns nu olika prisklasser på gravstenarna och i
och med att det blev billigare att resa en enkel sten ökande antalet gravstenar kraftigt under
Molander, Lisa (2007), s. 12.
Molander, Lisa (2007), s. 13.
24 Molander, Lisa (2007), s. 13.
22
23

10

de första årtiondena på 1900-talet. Dock var det fortfarande skillnad mellan kyrkogårdar i
stad och land och i olika delar av Sverige. Fortfarande under 1930-talet var det vanligt att
många inte hade råd med en gravsten utan den stora allmänheten låg fortfarande på ett
område med enkla små gravkullar och vita träkors. Efter 1945 blev det vanligt med
gravstenar och det blev strängare krav på stenarnas mått och utformning. I 1964 års
gravrättslag försvann linjegraven och dess motsvarighet idag är avgiftsfria enpersonsgravar
som är gratis under tjugofem år. Det gamla, allmänna området på kyrkogården har sedan
1960-talet många gånger omvandlats till urnlundar, minneslundar, gravkvarter eller
parkytor.25 Begravningslagen från år 1990 har inneburit en större frihet för den enskilde att
utforma sin egen grav samtidigt som samhällets ökande individualism och mångkulturellhet
påverkar kyrkogårdens och gravstenarnas utformning. 26 Även de ökade sociala och
ekonomiska skillnaderna som uppkommit under 2000-talet börjar märkas på kyrkogårdarna
genom stora påkostade anläggningar mot mindre kostsamma masstillverkade gravstenar.27

2.2 Kyrkogårdar i Tibro kommun
2.2.1 Ransbergs gamla kyrkogård

Ransberg är historiskt sett en utpräglad landsbrukssocken och dess kyrka som har den gamla
kyrkogården i anslutning har medeltida ursprung. 28 Kyrkogården är troligen samtida med
kyrkan som uppfördes i slutet av 1200-talet. Trots att kyrkogården utvidgades under början
av 1900-talet och genomgick en stor förändring under 1970-talet när det omfattande
systemet med grusgångar togs bort är den en väl bibehållen ålderdomligt präglad
landsbygdskyrkogård.29 Ransbergs gamla kyrkogård är tillsammans med Kyrkefalla kyrkogård
den äldsta begravningsplatsen i Tibro. Här finns både mycket gamla gravar och en del av
kyrkogården som är avsedd för nya gravsättningar av kistor eller urnor.30 Kyrkogården är
indelad i sex kvarter som kallas A-F och har sammanlagt 353 gravvårdar, 31 då är
kyrkogårdens avställda gravstenar och en liljesten32 medräknade. Liljestenen tillkom troligen
tidigast på 1200-talet och är den äldsta gravvården på Ransbergs gamla kyrkogård. Av de 353
gravvårdarna är 19 stycken daterade fram till 1899 och 61 stycken daterade mellan 1900–
Molander, Lisa (2007), s. 17-18.
Molander, Lisa (2007), s. 19.
27 Molander, Lisa (2007),, s. 31.
28 Molander, Lisa (2007), s. 45.
29 Molander, Lisa (2007), s. 56.
30 Svenska kyrkan.se. Hämtad 2016-05-31.
31 Minnesmärke vid grav, av sten, trä eller järn.
32 Medeltida gravhäll av kalksten.
25
26

1929. Många gravstenar på kyrkogården har dock ingen datering vilket medför att det är
svårt att säga exakt hur stort antal gravvårdar som kommer från tidigt 1900-tal.33

När det kommer till gravvårskaraktärer så har kyrkogården flertalet gravstenar med orts- och
gårdsnamn och yrkestitlar. Sammanlagt förekommer 32 olika titlar i 69 förekomster på 63
stenar. 18 % av de 353 gravvårdarna har titlar varav tjugoen är relaterade till jordbruket, tolv
till kyrkan, tre till militärväsendet och sex till järnvägen. Detta är tydliga spår av Ransbergs
historia som utpräglad lantbruks- och jordbrukssocken, järnvägens viktiga roll och även
närheten till den militära verksamheten i länet.34 Majoriteten av dessa gravstenar är resta över
människor som tillhörde det övre skiktet i samhället, ofta över män med stora tillgångar som
hade viktiga poster i samhället. Det finns sällan gravstenar resta över arbetare, kvinnor, barn
och fattiga. Dessa begravdes ofta under en enkel avlång hög med murgröna på och kunde,
om de markerades alls, ha enkla träkors. På Ransbergs gamla kyrkogård finns ett fåtal av
denna befolkning i allmänhet som har gravvårdar resta efter sig.35

På Ransbergs gamla kyrkogård finns en stor variation av utformning av gravstenar. Här finns
allt från påkostade högresta stenar, stenar med stenomgärdningar, tunna kalkstensvårdar och
högresta granitstenar till låga breda stenar, hällar i olika storlekar och väldigt små enkla
gravstenar. Det finns också gravvårdar utformade som kors och ovanligt många bevarade
gravstenar med järnstaket runt för att vara en landsbygdskyrkogård. Det finns stora
variationer i både utformning, tillkomsttid och inskriptioner och de är representativa för
Ransbergs socken från 1800-talet till mitten av 1900-talet.36

2.2.2 Ransbergs nya kyrkogård

Vid sekelskiftet 1900 blev Ransbergs socken större vilket ledde till att man ansåg att den
gamla kyrkogården inte räckte till. I slutet av 1925 köpte man platsen för den nya
kyrkogården några hundra meter öster om den gamla.37 Den nya kyrkogården invigdes i
början av 1930-talet och är till största del av öppen karaktär men har även en

Molander, Lisa (2007), s. 51.
Molander, Lisa (2007), s. 51-52.
35 Molander, Lisa (2007), s. 53.
36 Molander, Lisa (2007), s. 54-56.
37 Molander, Lisa (2007), s. 59.
33
34
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skogskyrkogårdskaraktär i dess västra del med höga tallar.38 Denna del tillkom på 1970-talet
när kyrkogården utvidgades.39 Här finns en minneslund och både urn- och kistgravsättning.40
Kyrkogården är indelad i olika kvarter, den ursprungliga delen i fem stycken kallade A-E och
den utvidgade delen i sex stycken kallade F-J och U. Ransbergs gamla kyrkogård har
sammanlagt 473 gravvårdar varav de äldsta är från 1930-talet.
När det kommer till gravvårdskaraktärer har även denna kyrkogård, i likhet med Ransbergs
gamla, flertalet gravstenar med yrkestitlar och ort- och gårdsnamn. När det kommer till
titlarna förekommer 16 stycken på 27 stenar och när det kommer till ort-och gårdsnamn
förekommer 27 stycken på 36 stenar. Det är främst till Ransbergs skola, handel, industri och
jordbruk som titlarna relateras. Detta är spår av Ransbergs historia som jordbrukssocken
under 1900-talet och av hur mycket den påverkades av möbelindustrin som växte i Tibro
under denna period.
Tills skillnad från Ransbergs gamla kyrkogård är gravstenarna på Ransbergs nya väldigt
homogena. Majoriteten består av låga breda stenar som blev vanliga under 1930-talet.
Meningen med dessa var att man skulle sudda ut de sociala ojämlikheterna som tydligt
framkom på de äldre kyrkogårdarna, tanken var nu jämlikhet och solidaritet. Det finns
gravstenar även här som är mer individuellt utformade, men det är endast ett fåtal. Och
liksom på Ransbergs gamla kyrkogård finns endast ett fåtal gravstenar resta över arbetare,
kvinnor, barn och fattiga. Gravstenarna på Ransbergs nya kyrkogård är representativa för
tiden mellan 1930- och 1980-talet.41

2.2.3 Kyrkefalla kyrkogård

Kyrkefalla kyrkogård ligger i Tibro centralort och är tillsammans med Ransbergs gamla
kyrkogård den äldsta i Tibro kommun. Det är den minsta av de fyra kyrkogårdarna i Tibro
och den används i princip inte längre för nya gravsättningar utan gravsättningar beviljas bara
i gravar som redan finns.42

Svenska kyrkan.se. Hämtad 2016-05-31.
Molander, Lisa (2007), s. 59.
40 Svenska kyrkan.se. Hämtad 2016-05-31.
41
Molander, Lisa (2007), s 63-65.
42 Svenska kyrkan.se. Hämtad 2016-06-01.
38
39

2.2.4 Tibro nya kyrkogård

Denna kyrkogård ligger i Tibro centralort och är den största av de fyra kyrkogårdarna i
kommunen. Den invigdes 1906 och är belägen på ett stort område som har utvidgats i
omgångar. Områdena på kyrkogården är väldigt olika varandra då varje ny del av
kyrkogården har fått en tidstypisk karaktär från den tid de tillkommit. Kyrkogårdens södra
del har en skogskyrkogårdskaraktär med höga tallar och i kyrkogårdens norra del finns en
askgravplats. Kyrkogårdens minneslund är belägen i den centrala delen.43

De äldre delarna från början av 1900-talet byggdes om under 1960-talet och dessa blev då
gräsytor till skillnad från tidigare då de bestått av grusgravar med antingen stenramar eller
häckar. Även om många stenar då försvann finns det fortfarande en del sådana gravar kvar.44

43
44

Svenska kyrkan.se Hämtad 2016-06-01.
Svenska kyrkan.se. Hämtad 2016-06-01.
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3. Undersökning
I materialet som följer nedan anger jag bara de stenar som själva utger sig för att vara
familjegravar som familjegravar. Som barn räknas pojkar och flickor mellan 0–18 år, jag
utgår alltså från vår tids synsätt på när man är myndig. På de stenar där par eller familjer där
par ingår har information som visar vem i paret som dog först har jag undersökt om
mannen eller kvinnan dog först och vilket av deras namn som står först på stenen. På vissa
stenar benämns barn till antingen föräldrar som står skrivna över dem på samma sten eller
på en annan sten på samma gravplats som söner och/eller döttrar. Observera att dessa barn i
många fall är barn i den mening att de är barn till sina föräldrar, och inte att de är barn i den
mening att de är mellan 0–18 år. När jag talar om ”övrig text” syftar jag till ord eller text som
återfinns på stenen som inte har med benämningar eller de avlidnas namn att göra och
denna kan vara antingen religiös eller inte religiös. Exempel på övrig text som är religiös är
hänvisningar

till

Gud,

Jesus,

himmelriket,

bibelcitat,

bibelhänvisningar

och

psalmhänvisningar. Exempel på övrig text som inte är religiös är ord och fraser som älskad,
saknad och alltid i våra hjärtan. När det kommer till både texter och symboler kan det vara
svårt att avgöra vilka som bör räkans till religiösa och vilka som bör räknas till profana. Det
som allmänt ses som religiösa symboler eller texter kan för innehavaren stå för tradition eller
finnas med för att de är fina. På samma sätt kan både texter och symboler som allmänt ses
som profana ha en religiös innebörd för innehavaren. De symboler jag räknar som religiösa
är kors, Jesusmotiv, kristusmonogram, strålande stjärnor, änglar, vinrankor, oljelampor,
duvor, Guds strålande öga och symbolen för tro hopp och kärlek. Jag har valt att räkna dessa
som religiösa då de har en starkt förankrad religiös symbolik. Vissa symboler som
ursprungligen har en religiös innebörd räknar jag som profana, detta då dessa i regel i första
hand inte tolkas med en religiös innebörd idag. Exempel på sådana symboler är rosen som
inom kristendomen tolkas som Kristus och hans dygder, fjärilen vars tre stadier symboliserar
treenigheten och svalor vilka är Mariafågeln och även en symbol för Kristus. I de tabeller
som följer nedan finns i vissa tabellrutor ett streck, ”-”, detta innebär att det inte finns någon
siffra som ska in i den rutan.

3.1 Ransbergs gamla kyrkogård
Jag har samlat in material bestående av information från 161 stycken gravstenar från
Ransbergs gamla kyrkogård. Dessa är indelade i fem perioder: 1916–1936, 1937–1956,
1957–1976, 1977–1996 och 1997–2016.

3.1.1 Perioden 1916–1936

Från perioden 1916–1936 har information från 39 gravstenar samlats in. På 3 av dessa stenar
återfinns endast en person, av dessa är två män och en kvinna. Bland stenarna återfinns 4
familjegravar. På 26 av stenarna har det gått att utläsa om mannen eller kvinnan dog först
och i 15 av fallen dog mannen före kvinnan. I alla 26 fall står mannens namn före kvinnans.
När det kommer till benämningar inleds texten på 3 stenar med ”här vilar”, ”vilorum för”
eller ”hvilorum för... och hans familj”. På 10 av de 39 stenarna benämns barn vars föräldrar
antingen står skrivna över dem på samma sten eller på en annan sten på samma gravplats
som söner och/eller döttrar. Av dessa benämns söner på 6 stenar och döttrar på 5. På 1 av
de 39 stenarna anges att det ligger ett syskon, i detta fall benämns denna ”brodern”. På 2 av
stenarna benämns de som ligger där endast med släktförbindelser och inte med personnamn,
i ett av fallen med mormor och i det andra med mor och far. Benämningen makan som
återkopplar till mannen som denna var gift med och vars namn står före hennes på stenen
förekommer på 27 av stenarna. Kvinnans förnamn, efternamn och namn som ogift återfinns
på 2 av stenarna.
En yrkestitel finns på 12 av stenarna och i alla dessa tillhör män. Ort- och gårdsnamn
återfinns på majoriteten av stenarna, motsvarande 30 stycken.
ANTAL STENAR
Endast en person
Familjegravar
Död först
Benämningen
”här vilar”, ”vilorum för” eller
”hvilorum för...
och hans familj”
Döttrar/söner
Syskon
Inget personnamn
Makan
Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift
Yrkestitel
Ort- och gårdsnamn

3
4
26
3

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR
7,7 %
10,2 %
66,6 %
7,7 %

10
1
2

25,6 %
2,6 %
5,1 %

27
2

69,2 %
5,1 %

12
30

30,8 %
76,9 %

Tabell 1 Ransbergs gamla kyrkogård 1916-1936

KVINNA

MAN

16

PAR/FAMILJ

Endast en person
Död först
Först på sten
Döttrar/söner
Yrkestitel

1 = 33,3 %
11 = 42,3 %
0=0%
5 = 50 %
0=0%

2 = 66,6 %
15 = 57,7 %
26 = 100 %
6 = 60 %
12 = 100 %

0=0%
-

Tabell 2 Ransbergs gamla kyrkogård 1916-1936

När det kommer till symboler återfinns ingen symbol alls på 5 av stenarna. Av de stenar som
inte har någon symbol tillhör 2 män och 3 tillhör familjer eller par. På resterande stenar som
har minst en symbol är korset den vanligast förekommande. Det förekommer i någon form
på 13 av de 39 stenarna. Näst mest förekommande är någon form av blomma eller växt, de
förekommer på 10 stenar. Den tredje vanligast förekommande symbolen är någon form av
stjärna eller stjärnor, de återfinns på totalt 9 stenar. Av dessa är majoriteten, 7 av 9, strålande
stjärnor. Olika former av naturmotiv finns på 5 av de 39 stenarna. Två symboler, oljelampa
och pelare, återkommer på 2 stenar vardera. Två symboler förekommer en gång vardera,
dessa är Guds strålande öga och en okänd symbol. På 8 av de 39 stenarna återfinns mer än
en symbol.
På 2 av stenarna återfinns övrig text. På båda av dessa är texten av religiös karaktär. 2 av
stenarna är formade som kors.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

5

12,8 %

Kors

13

33,3 %

Blomma/växt

10

25,6 %

Vanliga 12 = 92,3 %
Strålande 1 = 7,7 %
-

Stjärna

9

23,1 %

Strålande 7 = 77,7 %

Naturmotiv

5

12,8 %

-

Oljelampa

2

5,1 %

-

Pelare

2

5,1 %

-

Guds strålande
öga

1

2,6 %

-

Okänd

1

2,6 %

-

Mer än en symbol

8

20,5 %

-

Tabell 3 Ransbergs gamla kyrkogård 1916-1936

ÖVRIGT

-

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

0=0%

2 = 40 %

3 = 60 %

Tabell 4 Ransbergs gamla kyrkogård 1916-1936

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

2

5,1 %

Religiös 2 = 100 %

Sten formad som kors

2

5,1 %

-

Tabell 5 Ransbergs gamla kyrkogård 1916-1936

Den totala medelåldern för denna period är 67,3 år. För män är den 66,8 år och för kvinnor
73 år.

3.1.2 Perioden 1937–1956

Från perioden 1937–1956 har information från 17 gravstenar samlats in. På 4 av dessa
återfinns endast en person. Av dessa är tre män och en kvinna. Bland stenarna återfinns 4
familjegravar. På 9 av stenarna har det gått att utläsa om mannen eller kvinnan dog först och
i 5 av fallen var det kvinnan och i 4 var det mannen. I alla 9 fall står mannens namn före
kvinnans. När det kommer till benämningar inleds stenens text på 1 ställe med ”här vilar”.
På 3 av de 17 stenarna benämns barn vars föräldrar antingen står skrivna över dem på
samma sten eller på en annan sten på samma gravplats som söner och/eller döttrar. Av dessa
är två döttrar och en son. Benämningen makan som återkopplar till mannen som denna var
gift med och vars namn står före hennes på stenen förekommer på 8 av stenarna.
På 3 av stenarna återfinns en yrkestitel, dessa tre titlar tillhör tre män. Ort- och gårdsnamn
återfinns på majoriteten av stenarna motsvarande 12 stycken.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

4

23,5 %

Familjegravar

4

23,5 %

Död först

9

52,9 %

18

Benämningen
”här vilar”

1

5,9 %

Döttrar/söner

3

17,6 %

Makan

8

47,0 %

Yrkestitel

3

17,6 %

Ort- och gårdsnamn

12

70,6 %

Tabell 1 Ransbergs gamla kyrkogård 1937-1956

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

1=75 %

3 =25 %

0 =0 %

Död först

5 = 55,5 %

4 = 44,4 %

-

Först på sten

0=0%

9 =100 %

-

Döttrar/söner

2 = 33,3 %

1 = 66,6 %

-

Yrkestitel

0= 0 %

3 = 100 %

-

Tabell 2 Ransbergs gamla kyrkogård 1937-1956

När det kommer till symboler återfinns ingen symbol alls på 2 av stenarna, dessa tillhör par
eller familjer. På resterande 15 stenar är korset den dominerande symbolen och återfinns på
10 stenar. Av dessa är majoriteten, 9 stycken, vanliga kors. Därefter är blommor och växter
mest förekommande och återfinns på 9 stenar. På 1 sten återfinns en strålande stjärna. Det
förekommer mer än en symbol på 5 av stenarna.
På 2 av stenarna finns även övrig text. På den ena av dessa återfinns religiös text och på den
andra återfinns både religiös och icke-religiös text. 1 av stenarna har som en del i sin
utformning och som en del av stenen en urna med ett keltiskt kors.

SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

2

11,7 %

Kors

10

58,8 %

ÖVRIGT

Vanliga 9 = 90 %

Blomma/växt

9

52,9 %

Stjärna

1

5,9 %

Mer än en symbol

5

29,4 %

Strålande 1 = 100 %
-

Tabell 3 Ransbergs gamla kyrkogård 1937-1956

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

0=0%

0=0%

2 = 100 %

Tabell 4 Ransbergs gamla kyrkogård 1937-1956

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

2

11,8 %

Religiös 1 = 50 %
Religiös och inte religiös 1 = 50 %

Utformning: Urna
med keltiskt kors del
av stenen (överst)

1

5,9

-

Tabell 5 Ransbergs gamla kyrkogård 1937-1956

Den totala medelåldern för denna period är 69,7 år. För män är den 80,4 år och för kvinnor
70,2 år.

3.1.3 Perioden 1957–1976

Information från 21 stenar har samlats in från denna period. På 3 av dessa återfinns endast
en person. Under alla dessa ligger par eller familjer. Det återfinns 2 familjegravar bland det
insamlade materialet. Det går att utläsa om mannen eller kvinnan dog först på 17 av
stenarna. Mannen dog först på 11 av dessa och kvinnan dog först på 6 av dessa. I 17 av de
17 fallen står mannens namn före kvinnans. När det kommer till benämningar inleds texten
på 2 av stenarna med ”här vilar” eller ”... gravplats”. På 1 av stenarna inleds texten med
”makarna”. På 3 av de 21 stenarna benämns barn vars föräldrar står skrivna antingen över
dem på samma sten eller på en annan sten på samma gravplats som söner. Benämningen
makan som återkopplar till mannen som denna var gift med och vars namn står före hennes
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på stenen förekommer på 13 stycken stenar. Kvinnans förnamn, efternamn och namn som
ogift återfinns på 2 av stenarna.
På 5 av stenarna återfinns yrkestitlar för män. På majoriteten av stenarna, 13 stycken,
återfinns ort- och gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

3

14,3 %

Familjegravar

2

9,5 %

Död först

17

80,9 %

Benämningen
”här vilar”, ”...
gravplats”

2

9,5 %

Döttrar/söner

3

14,3 %

Makarna

1

4,8 %

Makan

13

61,9 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

2

9,5 %

Yrkestitel

5

23,8 %

Ort- och gårdsnamn

13

61,9 %

Tabell 1 Ransbergs gamla kyrkogård 1957-1976

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

0=0%

0=0%

3 = 100 %

Död först

6 = 35,3 %

11 = 64,7 %

-

Först på sten

0=0%

17 = 100 %

-

Döttrar/söner

0=0%

3 = 100 %

-

Yrkestitel

0=0%

5 = 100 %

-

Tabell 2 Ransbergs gamla kyrkogård 1957-1976

På 4 av stenarna finns ingen symbol. Dessa stenar tillhör alla par eller familjer. På resterande
stenar som har minst en symbol är korset den vanligast förekommande. Det förekommer i
någon form på 14 av de 21 stenarna. Alla dessa är vanliga. Näst mest förekommande är
någon form av blomma eller växt, de förekommer på 7 stenar. Den tredje vanligast
förekommande symbolen är strålande stjärnor, de återfinns på totalt 3 stenar. På 3 av de 21
stenarna återfinns mer än en symbol.
På 3 av stenarna återfinns övrig text. Av dessa har 1 religiös text, 1 har icke- religiös text och
1 har både religiös och icke-religiös text.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

4

19 %

Kors

14

66,6 %

Vanliga 14 = 100 %

Blomma/växt

7

33,3 %

Ros 3 = 42,8 %

Stjärna

3

14,3 %

Strålande 3 = 100 %

Mer än en symbol

3

14,3 %

ÖVRIGT

-

-

Tabell 3 Ransbergs gamla kyrkogård 1957-1976

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

0=0%

0=0%

4 = 100 %

Tabell 4 Ransbergs gamla kyrkogård 1957-1976

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

3

14,3 %

Religiös 1 = 33,3 %
Inte religiös 1= 33,3 %
Religiös och inte religiös 1 = 33,3 %

Tabell 5 Ransbergs gamla kyrkogård 1957-1976
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Den totala medelåldern för denna period är 80,1 år. För män är den 76,1 år och för kvinnor
84,5 år.

3.1.4 Perioden 1977–1996

På 14 av de 54 stenar som hör till det insamlade materialet för denna period återfinns endast
en person. Av dessa är sju män, sex kvinnor och en pojke. Det finns 4 familjegravar. På 37 av
stenarna går det att utläsa om mannen eller kvinna dog först. Mannen dog först i 22 av fallen
och kvinnan i 15 av fallen. Mannens namn står först på stenen i 33 av 37 fall medan
kvinnans namn står först i 4 av 37 fall. När det kommer till benämningar inleds texten på
stenen i tre fall med ”syskonen” och i ett fall med ”makarna”. Barn benämns som söner eller
döttrar till föräldrar på totalt 6 stenar, av dessa nämns sonen eller söner på 4 stenar, dottern
på 1 sten och vår älskade på 1 sten. Benämningen maka förekommer på 14 av stenarna och
kvinnans förnamn, efternamn och namn som ogift förekommer på 3 av stenarna.
Yrkestitlar finns på 5 av stenarna och de tillhör alla män. Ort- och gårdsnamn finns på 25 av
stenarna.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

14

25,9 %

Familjegravar

4

7,4 %

Död först

37

68,5 %

Döttrar/söner

6

11,1 %

Syskon

3

5,5 %

Makarna

1

1,8 %

Makan

14

25,9 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

3

5,5 %

Yrkestitel

5

9,2 %

Ort- och gårdsnamn

25

46,3 %

Tabell 1 Ransbergs gamla kyrkogård 1977-1996

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

ÖVRIGT

Endast en person

6 = 42,8 %

7 = 50 %

0=0%

0=0%

1 = 7,2
%

-

Död först

15 = 40,5 %

22 = 59,4
%

-

-

-

-

Först på sten

4 = 10,8 %

33 = 89,2
%

-

-

-

-

Döttrar/söner

1 = 16,6 %

4 = 66,6 %

-

-

-

Yrkestitel

0=0%

5 = 100 %

-

-

-

Vår
älskade
1 = 16,6
%
-

Tabell 2 Ransbergs gamla kyrkogård 1977-1996

När det kommer till symboler har 9 av 54 gravstenar ingen sådan. Av dessa tillhör 1 gravsten
en kvinna, 2 en man och 6 par eller familjer. På resterande stenar är någon form av blomma
eller växt vanligast och återfinns på 24 stenar. Därefter är korset den vanligaste symbolen
och den förekommer på 19 stenar. Av dessa är alla vanliga kors. Tredje vanligast är strålande
stjärnor, vilka förekommer på 7 stenar, och ax som också förekommer på 7 stenar. Fjärde
vanligast är fåglar som återfinns på 6 av stenarna. Av dessa är fyra med duvor, en med svalor
och en med flygande fåglar. 5 stenar har någon form av naturmotiv och 10 stenar har mer än
en symbol.
2 av stenarna har övrig text, av dessa har 1 sten religiös text och 1 har inte religiös text. 4
stenar har en duva ovanpå stenen. Av dessa är det 3 stenar som både har en duva ovanpå
stenen och en symbol.

SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

9

16,6 %

Kors

19

35,1 %

Vanliga 19 = 100 %

Blomma/växt

24

44,4 %

Ros 5 = 20,8 %
Liljekonvalj 6 = 25 %

24

ÖVRIGT

-

Linnéa 1 = 4,2 %
Stjärna

7

12,9 %

Strålande 7 = 100 %

Naturmotiv

5

9,2 %

-

Ax

7

12,9 %

-

Fåglar

6

11,1 %

Duva 4 = 66,6 %
Svala 1 = 16,6 %
Flygande fåglar 1 = 16,6
%

Mer än en symbol

10

18,5 %

-

Ovanpå stenen
Ovanpå stenen
och symbol

4
3

7,4 %
5,5 %

Duva 4 = 100 %
-

Tabell 3 Ransbergs gamla kyrkogård 1977-1996

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

1 = 11,1 %

2 = 22,2 %

6 = 66,6 %

Tabell 4 Ransbergs gamla kyrkogård 1977-1996

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

2

3,7 %

Religiös 1 = 50 %
Inte religiös 1 = 50 %

Tabell 5 Ransbergs gamla kyrkogård 1977-1996

Den totala medelåldern för denna period är 78,2 år. För män är den 77,4 år och för kvinnor
81 år.

3.1.5 Perioden 1997–2016

Det insamlade materialet från denna period består av 30 stenar. Av dessa ligger det endast en
person under 13 stycken av stenarna. Nio av dessa är män och fyra av dessa är kvinnor. Det
finns 1 familjegrav bland de 30 stenarna. På hälften av stenarna gick det att utläsa om
mannen eller kvinnan dog först och mannen dog först i 7 av fallen och kvinnan i 8 av fallen.
Mannens namn står före kvinnans i 11 av dessa fall och kvinnans namn står före mannens i

4 av fallen. Benämningen makan förekommer på 2 stenar. På 3 av stenarna är namnen på
stenarna signaturer.
På 13 av stenarna finns ort- och gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

13

43,3 %

Familjegravar

1

3,3 %

Död först

15

50 %

Makan

2

6,6 %

Signaturer

3

10 %

Ort- och gårdsnamn

13

43,3 %

Tabell 1 Ransbergs gamla kyrkogård 1997-2016

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

4 =30,8 %

9 = 69,2 %

0=0%

Död först

8 = 53,3 %

7 = 46,6 %

Först på sten

4= 26,6 %

11 = 73,3 %

Tabell 2 Ransbergs gamla kyrkogård 1997-2016

När det kommer till symboler är det 1 sten som inte har någon och under denna ligger en
kvinna. De vanligast förekommande symbolerna är kors och blommor eller växter som
förekommer totalt 12 gånger vardera. Av korsen är alla vanliga och bland blommor och
växter är två rosor och två liljekonvaljer. Näst vanligast är naturmotiven som förekommer på
8 av stenarna. Därefter kommer duvor som återfinns på 4 stenar och därefter ax och stjärnor
som återkommer på 3 stenar vardera. Av stjärnorna är två strålande. Pelare och
yrkessymboler förekommer en gång vardera. Mer än en symbol förekommer på 6 av
stenarna.
2 av stenarna har något ovanpå stenen, 2 i form av duvor och 1 i form av ett par fåglar. Alla
dessa 3 stenar har även en symbol.
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SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

1

3,3 %

Kors

12

40 %

Vanliga 12 = 100 %

Blomma/växt

12

40 %

Ros 2 = 16,6 %
Liljekonvalj 2 = 16,6 %

Stjärna

3

10 %

Strålande 2 = 66,6 %

Naturmotiv

8

26,6 %

-

Pelare

1

3,3 %

-

Ax

3

10 %

-

Fåglar

4

13,3 %

Yrkessymbol

1

3,3 %

-

Mer än en symbol

6

20 %

-

Ovanpå stenen

3

10 %

Ovanpå stenen
och symbol

3

10 %

ÖVRIGT

-

Duva 4 = 100 %

Duva 2 = 66,6 %
Två fåglar 1 = 33,3 %
-

Tabell 3 Ransbergs gamla kyrkogård 1997-2016

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

1 = 100 %

0=0%

0=0%

Tabell 4 Ransbergs gamla kyrkogård 1997-2016

Den totala medelåldern för denna period är 76,4 år. För män är den 77,9 år och för kvinnor
82,1 år.

3.2 Ransbergs nya kyrkogård
Jag har samlat in material bestående av information från 342 stycken gravstenar från
Ransbergs nya kyrkogård. Dessa är indelade i fem perioder: 1916–1936, 1937–1956, 1957–
1976, 1977–1996 och 1997–2016.

3.2.1 Perioden 1916–1936

Det insamlade materialet består av 5 stenar. På 1 av dessa återfinns endast en person och
detta är en kvinna. På 2 av stenarna har det gått att utläsa om mannen eller kvinnan dog
först. På den ena av stenarna har mannen avlidit före kvinnan och på den andra har kvinnan
avlidit före mannen. På båda stenarna står mannens namn först. Benämningen maka
förekommer på 2 av stenarna, en annan benämning som används på 1 sten är dotterdottern.
På 1 av stenarna återfinns en yrkestitel för en man och på 2 av stenarna återfinns ort- och
gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

1

20 %

Död först

2

40 %

Makan

2

40 %

Dotterdottern

1

20 %

Yrkestitel

1

20 %

Ort- och gårdsnamn

2

40 %

Tabell 1 Ransbergs nya kyrkogård 1916-1936

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

1 = 100 %

0=0%

0=0%

Död först

1 = 50 %

1 = 50 %

-

Först på sten

0=0%

2 = 100 %

-

Yrkestitel

0=0%

1 = 100 %

-

Tabell 2 Ransbergs nya kyrkogård 1916-1936

Gällande symboler återfinns naturmotiv på 2 av stenarna. Även blommor och växter
återfinns på 2 av stenarna, av dessa återfinns en ros och en liljekonvalj. Korset som symbol
förekommer på en sten.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
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ÖVRIGT

MÄNGDEN STENAR
Kors

1

20 %

Vanligt 1 = 100 %

Blomma/växt

2

40 %

Ros 1 = 50 %
Liljekonvalj 1 = 50 %

Naturmotiv

2

40 %

-

Tabell 3 Ransbergs nya kyrkogård 1916-1936

Under denna period är den totala medelåldern 71,9 år. För män är den 59 år och för kvinnor
är den 75,5 år.

3.2.2 Perioden 1937–1956

Det insamlade materialet består av 74 stenar. På 12 av dessa stenar återfinns endast en
person. Av dessa är sju män och fem kvinnor. Bland stenarna återfinns 5 familjegravar. På
46 av stenarna har det gått att utläsa om mannen eller kvinnan dog först och i 24 av fallen
dog mannen före kvinnan. Mannens namn står före kvinnans i 45 av 46 fall. När det
kommer till benämningar inleds texten på 2 stenar med ”makarna”. Andra benämningar
som förekommer är ”faster” på 1 sten och ”syskonen” och ”syster” på 3 stenar. På 16 av de
74 stenarna benämns föräldrars barn som söner och/eller döttrar. På 11 av dessa
förekommer sonen eller sönerna och på 5 av dessa förekommer dottern. Benämningen
makan förekommer på 36 av stenarna. Kvinnans förnamn, efternamn och namn som ogift
återfinns på 2 av stenarna.
En yrkestitel finns på 7 av stenarna och i sex av dessa sju fall tillhör de män och i ett en
kvinna. Ort- och gårdsnamn återfinns på majoriteten av stenarna, motsvarande 55 stenar.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

12

16,2 %

Familjegravar

5

6,7 %

Död först

46

62,1 %

Döttrar/söner

16

21, 6 %

Faster

1

1,3 %

Syskon

3

4%

Makarna

2

2,7 %

Makan

36

48,6 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

2

5,1 %

Yrkestitel

7

9,4 %

Ort- och gårdsnamn

55

74,3 %

Tabell 1 Ransbergs nya kyrkogård 1937-1956

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

5 = 41,6 %

7 = 58,3 %

0=0%

Död först

22 = 47, 8 %

24 = 53,3 %

-

Först på sten

1 = 2,2 %

45 = 97, 8 %

-

Döttrar/söner

5 = 31,2 %

11 = 68,7 %

-

Yrkestitel

1 = 14,3 %

6 = 85,7 %

-

Tabell 2 Ransbergs nya kyrkogård 1937-1956

När det kommer till symboler återfinns ingen symbol alls på 5 av stenarna. Av de stenar som
inte har någon symbol tillhör 4 par eller familjer och 1 tillhör en kvinna. På resterande stenar
som har minst en symbol är korset den vanligast förekommande. Det förekommer i någon
form på 36 av de 74 stenarna. Av dessa är 34, alltså majoriteten, vanliga kors och 2 strålande
kors. Näst mest förekommande är någon form av blomma eller växt, de förekommer på 20
av stenarna. Den tredje vanligast förekommande symbolen är någon form av stjärna eller
stjärnor, de återfinns på totalt 18 stenar. Av dessa är majoriteten, 11 av 18, strålande stjärnor.
Fjärde vanligast är pelare som återkommer på 8 stenar. Olika former av naturmotiv finns på
6 av de 74 stenarna. Tre symboler förekommer en gång vardera, dessa är oljelampa, ax och
strålande kristusmonogram. Facklan och snäckan som symbol förekommer två gånger
vardera, ax, en oljelampa och ett strålande kristusmonogram förekommer även de en gång
vardera. Mer än en symbol förekommer på totalt 20 stenar.
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På 5 av stenarna återfinns övrig text. På 4 av dessa är texten av religiös karaktär. och på 1 av
dessa är texten inte religiös. 2 av stenarna har en duva ovanpå stenen och 1 av dessa har även
en symbol.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

5

6,7 %

Kors

36

48,6 %

Vanliga 34 = 94,4 %
Strålande 2 = 5,5 %

Blomma/växt

27

20 %

Ros 1 = 5 %

Stjärna

18

24,3 %

Strålande 11 = 61,1 %
Vanlig 7 = 38,8 %

Naturmotiv

6

16,6 %

Med kors 1 = 16,6 %

Oljelampa

1

1,3 %

-

Pelare

8

10,8 %

-

Ax

1

1,3 %

-

Strålande kristusmonogram

1

1,3 %

-

Fackla

2

2,7 %

-

Snäcka

2

2,7 %

-

Mer än en symbol
Ovanpå sten
Symbol och
ovanpå sten

20
2
1

27,0 %
2,7 %
1,3 %

ÖVRIGT

-

Duva 2 = 100 %
-

Tabell 3 Ransbergs nya kyrkogård 1937-1956

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

1 = 20 %

0=0%

4 = 80 %

Tabell 4 Ransbergs nya kyrkogård 1937-1956

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

5

6,7 %

Religiös 4 = 80 %
Inte religiös 1 = 20 %

Tabell 5 Ransbergs nya kyrkogård 1937-1956

Under denna period är den totala medelåldern 72,1 år. För män är den 73,4 år och för
kvinnor är den 74 år.

3.2.3 Perioden 1957–1976

Det insamlade materialet under denna period består av 126 stenar. På dessa finns endast
enskilda personer på 28 stycken. Av dessa är 17 män, 10 kvinnor och 1 pojke. 7 av stenarna
är familjegravar. På 15 av stenarna inleds texten med ”vilorum för”, ”makarna... vilorum”
eller ”vilorum för makarna...”. När det kommer till benämningar så benämns syskon på 1
sten genom ”brodern” och ”brorsonen” och ”sonsonen” förekommer även de en gång
vardera. Barn till föräldrar benämns på 12 stenar och av dessa är 11 sonen och 1 är ”lille...”.
På 81 av stenarna har det gått att fastställa om mannen eller kvinnan dog först, på 50 av
dessa dog mannen först och på 31 dog kvinnan först. Mannens namn står före kvinnans i 73
av fallen. Benämningen makan förekommer på 60 stenar och kvinnans förnamn, efternamn
och namn som ogift förekommer på 1 sten. På 1 av stenarna är namnen signaturer.
På 9 av stenarna återfinns yrkestitlar varav alla tillhör män. På 104 stenar återfinns ort- och
gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

28

22,2 %

Familjegravar

7

5,5 %

Död först

81

64,3 %

Benämningen
”vilorum för”,
”makarna... vilorum” eller ”vilorum för makarna”

15

11,9 %

Döttrar/söner

12

9,5 %

Syskon

1

0,8 %

32

Brorsonen, sonsonen

2

1,6 %

Makan

60

47, 6 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

1

0,8 %

Signatur
Yrkestitel

1
9

0,8 %
7,1 %

Ort- och gårdsnamn

104

82,5 %

Tabell 1 Ransbergs nya kyrkogård 1957-1976

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Endast en person

10 = 35,7 %

17 = 60,7 %

0=0%

0=0%

1 = 3,7 %

Död först

31 = 38,3 %

50 = 61,7 %

-

-

-

Först på sten

8 = 9,9 %

73 = 90,1 %

-

-

-

Döttrar/söner

0=0%

11 = 91,7 %

-

-

Yrkestitel

0=0%

9 = 100 %

-

-

”Lille” 1
= 8,3 %
-

Tabell 2 Ransbergs nya kyrkogård 1957-1976

När det kommer till symboler finns det på 3 stenar ingen symbol. Under 2 av dessa stenar
ligger par eller familjer och under 1 ligger en kvinna. Den vanligast använda symbolen är
korset som förekommer på 88 av 126 stenar. Av dessa är majoriteten, 88 stycken, vanliga och
6 strålande. Den näst vanligast förekommande symbolen är blommor och växter, de
förekommer på 50 stenar. Av dessa är 10 stycken rosor. Därefter kommer stjärnor på 29 av
stenarna varav 27 är strålande. Den fjärde vanligast förekommande symbolen är ax, dessa
förekommer på totalt 16 stenar. Oljelampan förekommer på 2 stenar. Fem symboler
förekommer endast en gång vardera. Dessa är: Guds strålande öga, naturmotiv, flygande
fågel, en människa på knä och ett kors i bakgrunden med en människa på knä som håller en
oljelampa. Mer än en symbol förekommer på 33 stenar.

3 av stenarna har en övrig text. Av dessa har 2 stenar religiös text och 2 stenar inte religiös
text. Totalt 8 stenar har en duva ovanpå stenen, av dessa har alla även en symbol.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

3

2,3 %

Kors

88

69,8 %

Vanliga 82 = 93,2 %
Strålande 6 = 6,8 %

Blomma/växt

50

39,7 %

Ros 10 = 20 %
Liljekonvalj 1 = 2,0 %

Stjärna

29

23 %

Strålande 27 = 93,1 %
Vanliga 2 = 6,9 %

Naturmotiv

1

0,8 %

-

Oljelampa

2

1,6 %

-

Naturmotiv

1

0,8 %

-

Guds strålande
öga

1

0,8 %

-

Ax

16

12,7 %

-

Fåglar

1

0,8 %

Människa på knä

1

0,8 %

-

Ett kors i bakgrunden, i förgrunden en människa på knä om
håller oljelampa
Mer än en symbol
Ovanpå sten
Ovanpå sten och
symbol

1

0,8 %

-

33
8
8

26,2 %
6,3 %
6,3 %

ÖVRIGT

-

Flygande fågel 1 = 100
%

Duva 8 = 100 %
-

Tabell 3 Ransbergs nya kyrkogård 1957-1976

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

1 = 33,3 %

0=%

2 = 66,6 %

Tabell 4 Ransbergs nya kyrkogård 1957-1976
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Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

4

3,2 %

Religiös 2 = 50 %
Inte religiös 2 = 50 %

Tabell 5 Ransbergs nya kyrkogård 1957-1976

Under denna period är den totala medelåldern 73,4 år. För män är den 72,2 år och för
kvinnor är den 77,8 år.

3.2.4 Perioden 1977–1996

Det insamlade materialet under denna period består av 86 stenar. På dessa finns endast
enskilda personer på 22 stycken. Av dessa är 16 män, 5 kvinnor och 1 pojke. 1 av stenarna är
familjegravar. På 3 av stenarna inleds texten med ”makarna”. När det kommer till andra
benämningar så benämns syskon på 4 stenar genom ”bröderna” en gång och ”syskonen” tre
gånger. Barn till föräldrar benämns på 2 stenar och av dessa är två ”sonen” och en
”dottern”. På 54 av stenarna har det gått att fastställa om mannen eller kvinnan dog först, i
37 av dessa fall dog mannen först och i 17 dog kvinnan först. Mannens namn står före
kvinnans i 52 av fallen. Benämningen makan förekommer på 24 stenar. På 1 av stenarna är
namnen signaturer.
På 2 av stenarna återfinns yrkestitlar varav alla tillhör män. På 40 stenar återfinns ort- och
gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

22

25,6 %

Familjegravar

1

1,2 %

Död först

54

62,8 %

Döttrar/söner

2

2,3 %

Syskon

4

4,6 %

Makarna

3

3,5 %

Makan

24

52,2 %

Signatur

1

1,2 %

Yrkestitel

2

2,3 %

Ort- och gårdsnamn

40

46,5 %

Tabell 1 Ransbergs nya kyrkogård 1977-1996

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Endast en person

5 = 22,7 %

16 = 72,7 %

0=0%

0=0%

1 = 4,5 %

Död först

17 = 31,5 %

37 = 68,5 %

-

-

-

Först på sten

2 = 3,7 %

52 = 96,3 %

-

-

-

Döttrar/söner

1 = 50 %

1 = 50 %

-

-

-

Yrkestitel

0=0%

2 = 100 %

-

-

-

Tabell 2 Ransbergs nya kyrkogård 1977-1996

När det kommer till symboler finns det på 3 stenar ingen symbol. Under 2 av dessa stenar
ligger en man och under 1 ligger ett par eller en familj. Den vanligast använda symbolen är
blommor eller växter som förekommer på 41 stenar. Den näst vanligast förekommande
symbolen är korset, det förekommer på 39 stenar. Därefter kommer symbolerna ax och
naturmotiv som vardera återfinns på 19 stenar. Tredje vanligast är stjärnor som förekommer
på 11 stenar, av dessa är majoriteten strålande. Fåglar återkommer på 5 stenar, av dessa är 2
duvor, 2 svalor och 1 flygande fåglar. Lyran återkommer på 2 stenar och en katt och en
nallebjörn återkommer på 1 sten vardera. Mer än en symbol förekommer totalt 18 gånger.
1 av stenarna har en övrig text och denna text är religiös. Totalt 7 stenar har en duva ovanpå,
av dessa har alla även en symbol.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

3

3,5 %

Kors

39

45,3 %

Vanligt 38 = 97,4 %
Strålande 1 = 2,6 %

Blomma/växt

41

47,7 %

Ros 10 = 24,4 %
Liljekonvalj 2 = 4,9 %

ÖVRIGT

-

36

Linnéa 1 = 2,4 %
Stjärna

11

12,8 %

Strålande 10 = 90 %
Vanligt 1 = 10 %

Naturmotiv

19

22,1 %

Med kors 2 = 10,5 %

Ax

19

22,1 %

-

Fåglar

5

5,8 %

Duva 2 = 40 %
Svala 2 = 40 %
Flygande fåglar 1 = 20 %

Lyra

2

2,3 %

-

Katt

1

1,2 %

-

Nallebjörn

1

1,2 %

-

Mer än en symbol

18

20,9 %

-

Ovanpå sten
Ovanpå sten och
symbol

7
7

8,1 %
8,1 %

Duva 7 = 100 %
-

Tabell 3 Ransbergs nya kyrkogård 1977-1996

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

0=0%

2 = 66,6 %

1 = 33,3 %

Tabell 4 Ransbergs nya kyrkogård 1977-1996

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

1

1,2 %

Religiös 1 = 100 %

Tabell 5 Ransbergs nya kyrkogård 1977-1996

Under denna period är den totala medelåldern 75,7 år. För män är den 73,1 år och för
kvinnor är den 80,2 år.

3.2.5 Perioden 1996–2016

Det insamlade materialet under denna period består av 51 stenar. På dessa finns enskilda
personer på 35 stycken. Under dessa ligger det män under 27 stycken, kvinnor under 7
stycken och ett par tvillingflickor under 1 stycken. På totalt 2 stenar benämns barn till
föräldrar, på 1 av stenarna är det ”son” och på den andra är det ”tvillingarna”. På 14 stenar
gick det att fastsälla om mannen eller kvinnan dog först och i 6 fall var det mannen och i 8
fall var det kvinnan. Mannens namn står före kvinnans i 9 av fallen. Benämningen makan
förekommer på 2 stenar. På 2 av stenarna är namnen signaturer.
På 12 av stenarna återfinns ort- och gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

35

68,6 %

Död först

14

27,4 %

Döttrar/söner

2

3,9 %

Makan

2

3,9 %

Signatur

2

3,9 %

Ort- och gårdsnamn

12

21,8 %

Tabell 1 Ransbergs nya kyrkogård 1997-2016

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Endast en person

7 = 20 %

27 = 77,1 %

0=0%

1 = 2,8 %

0=0%

Död först

8 = 57,1 %

6 = 42,8 %

-

-

-

Först på sten

5 = 35,7 %

9 = 64,3 %

-

-

-

Döttrar/söner

0=0%

1 = 50 %

-

”Tvillingarna” 0 = 0 %
1 = 50 %

Tabell 2 Ransbergs nya kyrkogård 1997-2016

När det kommer till symboler är det totalt 3 stenar som inte har någon. Under dessa ligger
en kvinna, en man och ett par eller en familj. Den mest använda symbolen är naturmotivet

38

som återfinns på 24 stenar. Därefter kommer blommor och växter som återfinns på 11
stenar. Tredje vanligast är korset som återfinns på 10 stenar, av dessa är majoriteten strålande
och resten vanliga. Fjärde vanligast är fåglar som finns på totalt 7 stenar, av dessa är fem
duvor och två flygande fåglar. Därefter kommer ax som finns på 5 stenar. Strålande stjärnor
återfinns på 2 stenar och jägare med hund, G-klav med ros och teddybjörn återfinns en gång
vardera. På totalt 11 stenar återfinns mer än en symbol.
På 6 stenar återfinns övrig text, av dessa är alla icke-religiösa. På 9 stenar finns något ovanpå
stenen och av dessa är fem duvor, varav 1 sten har två duvor, och fyra är två fåglar ovanpå
stenen. Alla dessa 9 stenar har även en symbol. 1 av stenarna är formad som ett hjärta.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

3

5,9 %

Kors

10

19,6 %

Vanliga 8 = 80 %
Strålande 2 = 20 %

Blomma/växt

11

21,6 %

Ros 3 = 27,3% Liljekonvalj 3 = 27,3%, Linnéa 1
= 9,1 %

Stjärna

2

3,9 %

Strålande 2 = 100 %

Naturmotiv

24

47 %

Med kors 2 = 8,3 %
Personligt 2 = 8,3 %

Fåglar

7

13,7 %

Duva 5 = 71,4 %
Flygande fåglar 2 =28,6
%

Ax

5

9,8 %

-

Jägare med hund

1

1,9 %

-

G-klav med ros

1

1,9 %

-

Nallebjörn

1

1,9 %

-

Mer än en symbol

11

21,6 %

-

Ovanpå sten

9

17,6 %

Ovanpå sten och
symbol

9

17,6 %

ÖVRIGT

-

Duva 5 = 55,5 % (varav
en sten har två duvor,
dock räknad som en)
Två fåglar 4 = 44,4 %
-

Tabell 3 Ransbergs nya kyrkogård 1997-2016

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

1 = 33,3 %

1 = 33,3 %

1 = 33,3 %

Tabell 4 Ransbergs nya kyrkogård 1997-2016

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

6

11,8 %

Inte religiös 6 = 100 %

Sten formad som
hjärta

1

1,9 %

-

Tabell 5 Ransbergs nya kyrkogård 1997-2016

Under denna period är den totala medelåldern 72,4 år. För män är den 73,1 år och för
kvinnor är den 77,5 år.

3.3 Kyrkefalla kyrkogård
3.3.1 Perioden 1916–1936

Det insamlade materialet under denna period består av 7 stenar. Under 3 av dessa ligger
endast en person, under 2 män och under 1 en kvinna. Det återfinns 1 familjegrav i
materialet. På 2 stenar gick det att fastsälla om mannen eller kvinnan dog först och i båda
fallen var det en man. Mannens namn står även före kvinnans i båda fallen. Benämningen
makan förekommer på 1 sten. På 2 stenar förekommer kvinnans förnamn, efternamn och
namn som ogift.
På 4 av stenarna återfinns en yrkestitel, alla tillhörande män och på 2 av stenarna återfinns
ort- och gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

3

42,8 %

Familjegravar

1

14,2 %

40

Död först

2

28,6 %

Makan

1

14,2 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

2

28,6 %

Yrkestitel

4

57,1 %

Ort- och gårdsnamn

2

28,6 %

Tabell 1 Kyrkefalla kyrkogård 1916-1936

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

2 = 66,6 %

1 = 33,3 %

0=0%

Död först

0=0%

2 = 100 %

-

Först på sten

0=0%

2 = 100 %

-

Yrkestitel

0=0%

4 = 100 %

-

Tabell 2 Kyrkefalla kyrkogård 1916-1936

Ingen av de 7 stenarna har någon symbol. Under dessa ligger tre män, tre kvinnor och ett
par eller familj.
3 stenar har övrig text och denna är inte religiös. 3 stenar är formade som kors.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

7

100 %

ÖVRIGT

-

Tabell 3 Kyrkefalla kyrkogård 1916-1936

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

3 = 42,8 %

3 = 42,8 %

1 = 14,3 %

Tabell 4 Kyrkefalla kyrkogård 1916-1936

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

3

42,8 %

Inte religiös 3 = 100 %

Sten formad som kors

3

42,8 %

-

Tabell 5 Kyrkefalla kyrkogård 1916-1936

Under denna period är den totala medelåldern 63,8 år. För män är den 66 år och för kvinnor
är den 69,8 år.

3.3.2 Perioden 1937–1956

Det insamlade materialet består av 12 stenar. Under 3 av dessa ligger endast en person,
under 2 en man och under 1 en kvinna. Det finns 1 familjegrav. På 4 stenar benämns söner
eller döttrar och på 3 av dessa återfinns döttrar och på 1 söner. På 3 stenar har det gått att
fastställa om mannen eller kvinnan dog först och i alla tre fall var det mannen. Mannens
namn står även före kvinnans i alla tre fall. Benämningen makan återfinns på 4 stenar och
kvinnans förnamn, efternamn och namn som ogift på 2 stenar.
På 7 av stenarna finns en yrkestitel kopplad till en man och på 3 stenar finns ort- och
gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

3

25 %

Familjegravar

1

8,3 %

Död först

3

25 %

Döttrar/söner

4

33,3 %

Makan

4

33,3 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

2

16,6 %

Yrkestitel

7

58,3 %

Ort- och gårds-

3

25 %
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namn
Tabell 1 Kyrkefalla kyrkogård 1937-1956

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

1 = 33,3 %

2 = 66,6 %

0=0%

Död först

0=0%

3 = 100 %

-

Först på sten

0=0%

3 = 100 %

-

Döttrar/söner

3 = 75 %

1 = 25 %

-

Yrkestitel

0=0%

7 = 100 %

-

Tabell 2 Kyrkefalla kyrkogård 1937-1956

När det kommer till symboler är det 6 stenar som inte har någon. Under dessa ligger två
kvinnor, tre män och ett par eller familj. Den vanligast förekommande symbolen är korset
som återfinns på 3 stenar. Näst mest förekommande är klockan/bjällran som förekommer
på 2 stenar. Därefter återfinns blomma eller växt, lagerkrans och stjärna på 1 sten vardera.
Mer än en symbol förekommer på 1 sten.
Övrig text förekommer på 1 sten och är religiös. 2 stenar är formade som kors, ett vanligt
och ett keltiskt.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

6

50 %

Kors

3

25 %

Blomma/växt

1

8,3 %

Stjärna

1

8,3 %

Lagerkrans

1

8,3 %

Klocka/bjällra

2

16,7 %

Mer än en symbol

1

8,3 %

Tabell 3 Kyrkefalla kyrkogård 1937-1956

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

2 = 33,3 %

3 = 50 %

1 = 16,6 %

Tabell 4 Kyrkefalla kyrkogård 1937-1956

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

1

8,3 %

Religiös 1 = 100 %

Sten formad som kors

2

16,6 %

Vanligt 1 = 50 %
Keltiskt 1 = 50 %

Tabell 5 Kyrkefalla kyrkogård 1937-1956

Under denna period är den totala medelåldern 68,6 år. För män är den 66,5 år och för
kvinnor är den 75 år.

3.3.3 Perioden 1957–1976

Det insamlade materialet består av 6 stenar. Under 3 av dessa ligger endast en person, i alla
tre fall en man. På 4 stenar har det gått att utläsa om mannen eller kvinnan dog först och i
alla fall var det mannen, hans namn står även först på alla 4 stenar. Benämningen makan
förekommer på 1 sten och signaturer på 1 sten.
Yrkestitlar förekommer på 4 stenar, tre tillhör män och en tillhör en kvinna. Ort-och
gårdsnamn återfinns på 4 stenar.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

3

50 %

Död först

4

66,6 %

Makan

1

16,6 %

Signatur

1

16,6 %

Yrkestitel

4

66,6 %

Ort- och gårdsnamn

4

66,6 %

Tabell 1 Kyrkefalla kyrkogård 1957-1976
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KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

0=0%

3 = 100 %

0=0%

Död först

0=0%

4 = 100 %

-

Först på sten

0=0%

4 = 100 %

-

Yrkestitel

1 = 25 %

4 = 100 %

-

Tabell 2 Kyrkefalla kyrkogård 1957-1976

När det kommer till symboler är det 3 stenar som inte har någon, under dessa 3 ligger män.
Den dominerande symbolen är korset som återfinns på 3 stenar och därefter kommer
blommor eller växter som återfinns på 1 sten.
På 2 stenar finns övrig text, på 1 sten är den religiös och på 1 sten är den både religiös och
inte religiös.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

3

50 %

-

Kors

3

50 %

-

Blomma/växt

1

16,6 %

-

ÖVRIGT

Tabell 3 Kyrkefalla kyrkogård 1957-1976

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

0=0%

3 = 100 %

0=0%

Tabell 4 Kyrkefalla kyrkogård 1957-1976

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

2

33,3 %

Religiös 1 = 50 %
Religiös och inte religiös 1 = 50 %

Tabell 5 Kyrkefalla kyrkogård 1957-1976

Under denna period är den totala medelåldern 73,3 år. För män är den 67,1 år och för
kvinnor är den 84 år.

3.3.4 Perioden 1977–1996

Det insamlade materialet består av 12 stenar. Under hälften av dessa ligger endast en person,
i fyra fall en kvinna och i två fall en man. Bland stenarna återfinns 1 familjegrav. På 1 sten
benämns föräldrars barn som son eller söner. På 4 stenar har det gått att utläsa om mannen
eller kvinnan dog först och i hälften av fallen var det kvinnan som dog först och i den andra
hälften var det mannen. Benämningen makan återfinns på 2 stenar och kvinnan förnamn,
efternamn och namn som ogift återfinns på 1 sten.
Yrkestitlar förekommer på 3 stenar varav alla tillhör män. Ort- och gårdsnamn förekommer
på 2 stenar.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

6

50 %

Familjegravar

1

8,3 %

Död först

4

33,3 %

Döttrar/söner

1

8,3 %

Makan

2

16,7 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

1

8,3 %

Yrkestitel

3

25 %

Ort- och gårdsnamn

2

16,7 %

Tabell 1 Kyrkefalla kyrkogård 1977-1996

Endast en person

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

4 = 66,6 %

2 = 33,3 %

0=0%
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Död först

2 = 50 %

2 = 50 %

-

Först på sten

0=0%

4 = 100 %

-

Döttrar/söner

0=0%

1 = 100 %

-

Yrkestitel

0=0%

3 = 100 %

-

Tabell 2 Kyrkefalla kyrkogård 1977-1996

När det gäller symboler återfinns ingen symbol på 6 av stenarna. Under 2 av dessa ligger
kvinnor, under 2 ligger män och under resterande 2 ligger par eller familjer. Den vanligast
förekommande symbolen är korset som förekommer på 5 stenar, av dessa är fyra vanliga
kors. Därefter kommer blomma eller växt, stjärna och lagerkrans som återkommer på 1 sten
vardera.
Övrig text finns på 3 av stenarna, på 2 är den religiös och på 1 är den inte religiös.

SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

6

50 %

Kors

5

41,7 %

Blomma/växt

1

8,3 %

Stjärna

1

8,3 %

Lagerkrans

1

8,3 %

ÖVRIGT

Vanligt 4 = 80 %
Strålande 1 = 100 %
-

Tabell 3 Kyrkefalla kyrkogård 1977-1996

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

2 = 33,3 %

2 = 33,3 %

2 = 33,3 %

Tabell 4 Kyrkefalla kyrkogård 1977-1996

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

3

25 %

Religiös 2 = 66,6 %
Inte religiös 1 = 33,3 %

Tabell 5 Kyrkefalla kyrkogård 1977-1996

Under denna period är den totala medelåldern 79,1 år. För män är den 79,8 år och för
kvinnor är den 78,4 år.

3.3.5 Perioden 1997–2016

Det insamlade materialet består av 6 stenar. Av dessa ligger det endast en person under
hälften, två män och en kvinna. Det har gått att fastställa om mannen eller kvinnan dog först
på 1 av stenarna och det var kvinnan, det var även hennes namn som stod först på stenen.
En yrkestitel återfinns på 1 sten och den tillhör en kvinna. Ort- och gårdsnamn återkommer
på 1 sten.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

3

50 %

Död först

1

16,6 %

Yrkestitel

1

16,6 %

Ort- och gårdsnamn

1

16,6 %

Tabell 1 Kyrkefalla kyrkogård 1997-2016

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Endast en person

1 = 33,3 %

2 = 66,6 %

0=0%

Död först

1 = 100 %

0 =0 %

-

Först på sten

1 = 100 %

0=0%

-

Yrkestitel

1 = 100 %

0=0%

-

Tabell 2 Kyrkefalla kyrkogård 1997-2016

När det kommer till symboler är det 2 stenar som inte har någon, under 1 av dessa ligger en
man och under en ligger en kvinna. Den vanligaste symbolen är naturmotiv vilket återfinns
på hälften av stenarna. Därefter kommer blommor eller växter som finns på 1 sten. På 2 av
stenarna återfinns mer än en symbol.
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SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

2

33,3 %

Blomma/växt

1

16,6 %

Naturmotiv

3

50 %

Mer än en symbol

2

33,3 %

Tabell 3 Kyrkefalla kyrkogård 1997-2016

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

1 = 50 %

1 = 50 %

0=0%

Tabell 4 Kyrkefalla kyrkogård 1997-2016

Under denna period är den totala medelåldern 84,5 år. För män är den 77 år och för kvinnor
är den 92 år.

3.4 Tibros nya kyrkogård
3.4.1 Perioden 1916–1936

Det insamlade materialet under denna period består av 120 stenar. Under 35 av dessa ligger
endast enskilda personer, av dessa är 14 kvinnor, 14 män, 6 pojkar och 1 flicka. Det finns 8
familjegravar och benämningen ”här vilar” återfinns på 1 av de 120 stenarna. Föräldrars barn
benämns på 27 stenar, i 13 fall som döttrar, 15 som söner, 1 som ”barnen” och 1 som ”vår
älskling”. På 61 stenar har det gått att utläsa om mannen eller kvinnan dog först och i 22 fall
var det kvinnan och i 39 fall mannen. Mannens namn står före kvinnans på alla de 61
stenarna. Benämningen makan återfinns på 44 stenar och kvinnans förnamn, efternamn och
namn som ogift återfinns på 3 stenar.
Yrkestitlar återfinns på 10 av stenarna och tillhör män. Ort- och gårdsnamn finns på 26
stenar.

Endast en person

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

35

29,2 %

Familjegravar

8

6,7 %

Död först

61

50,8 %

Benämningen
”här vilar”

1

0,8 %

Döttrar/söner

27

22,5 %

Makan

44

36,6 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

3

8,2 %

Yrkestitel

10

8,3 %

Ort- och gårdsnamn

26

21,6 %

Tabell 1 Tibro nya kyrkogård 1916-1936

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

ÖVRIGT

Endast en person

14 = 40 %

14 = 40 %

0=0%

1 = 2,9 %

6 = 17,1
%

-

Död först

22 = 36,1 %

39 = 63,9
%

-

-

-

-

Först på sten

0=0%

61 = 100
%

-

-

-

-

Döttrar/söner

13 = 48,6 %

15 = 55,5
%

-

-

-

Yrkestitel

0=0%

10 = 100
%

-

-

-

Barnen
1 = 2,7
%
Vår
älskling
1 = 2,7
%
-

Tabell 2 Tibro nya kyrkogård 1916-1936

När det kommer till symboler återfinns ingen symbol på 35 av stenarna. Under dessa ligger
8 kvinnor, 7 män, 4 pojkar och 16 par eller familjer. Den vanligast förekommande symbolen
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är korset, det återfinns på 54 stenar. Majoriteten av dessa är vanliga kors. Näst vanligast är
blommor eller växter som förekommer på 30 stenar. Tredje vanligast är stjärnor vilka
återfinns på 13 av stenarna, av dessa är 12 strålande. Därefter kommer naturmotiv,
oljelampa, timglas och banderoll som återkommer på 2 stenar vardera. Lagerkrans och
okänd symbol återkommer på 1 sten var. Det finns mer än en symbol på 13 av stenarna.
Övrig text återfinns på 8 av stenarna och av dessa är fem religiösa och tre inte religiösa.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

35

29,2 %

Kors

54

45 %

Vanliga 49 = 90,7 %

Blomma/växt

30

25 %

Ros 3 = 10 %

Stjärna

13

10,8 %

Strålande 12 = 92,3 %

Naturmotiv

2

1,7 %

-

Oljelampa

2

1,7 %

-

Timglas

2

1,7 %

Banderoll

2

1,7 %

-

Okänt

1

0,8 %

-

Lagerkrans

1

0,8 %

-

Mer än en symbol

13

10,8 %

-

ÖVRIGT

-

Med vingar 1 = 50 %

Tabell 3 Tibro nya kyrkogård 1916-1936

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Ingen

8 = 22,9 %

7 = 20 %

16 = 45,7 %

0=0%

4 = 11,4 %

Tabell 4 Tibro nya kyrkogård 1916-1936

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

8

6,7 %

Religiös 5 = 62,5 %
Inte religiös 3 = 37,5 %

Stenen har pelare

2

1,7 %

-

Tabell 5 Tibro nya kyrkogård 1916-1936

Under denna period är den totala medelåldern 72 år. För män är den 66,1 år och för kvinnor
är den 73,2 år.

3.4.2 Perioden 1937–1956

Det insamlade materialet består av 237 stenar. Under 49 av dessa ligger endast en person, 22
kvinnor, 16 män, 5 flickor och 6 pojkar. Bland stenarna återfinns 4 familjegravar.
Benämningen ”här vilar” eller ”... gravplats” återfinns på 3 av stenarna. Söner och/eller
döttrar benämns på 49 stenar, av dessa återfinns döttrar på 26 stenar och söner på 30.
Syskon benämns på 2 stenar och makan på 86. Det har gått att utläsa om mannen eller
kvinnan dog först på 145 av stenarna, i 56 av fallen var det kvinnan och i 89 mannen.
Mannens namn står först på stenen i majoriteten av fallen, 140 av 145. Kvinnans förnamn,
efternamn och namn som ogift återfinns på 2 stena och signaturer återfinns på 1 sten.
Yrkestitlar återfinns på 27 stenar, av dessa tillhör 26 män och 1 en kvinna.Ort- och
gårdsnamns finns på 50 stenar.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

49

20,7 %

Familjegravar

4

1,7 %

Död först

145

61,2 %

Benämningen
”här vilar” ”...
gravplats”

3

1,3 %

Döttrar/söner

49

20,7 %

Syskon

2

0,8 %

Signatur

1

0,4 %

Makan

86

36,3 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som

2

0,8 %
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ogift
Yrkestitel

27

10,9 %

Ort- och gårdsnamn

50

21,1 %

Tabell 1 Tibro nya kyrkogård 1937-1956

KVINNA

MAN

FLICKA

POJKE

Endast en person

22 = 44,9 %

16 = 32,7 %

5 = 10,2 %

6 = 12,2 %

Död först

56 = 38,6 %

89 = 61,4 %

-

-

Först på sten

5 = 3,4 %

140 = 96,6 %

-

-

Döttrar/söner

26 = 53,1 %

30 = 61,2 %

-

-

Yrkestitel

1 = 3,7 %

26 = 96,3 %

-

-

Tabell 2 Tibro nya kyrkogård 1937-1956

När det kommer till symboler är det 32 stenar som inte har någon. Av dessa tillhör 3
kvinnor, 1 man, 2 flickor, 2 pojkar och 21 par eller familjer. Den mest använda symbolen är
korset, det återfinns på mer än hälften av alla stenar, 120 stycken. Av dessa är majoriteten
vanliga kors. Den näst mest använda symbolen är blommor eller växter, de återfinns på 82
stenar. Tredje vanligast är stjärnor, de återfinns på 38 stenar. Därefter kommer lagerkransar,
som återfinns på 20 stenar, och naturmotiv som återfinns på 18 stenar. Av naturmotiven är
det två stycken som innehåller kors. Oljelampa och pelare återkommer på 10 stenar vardera
och banderoll och kvinna med oljelampa i handen återkommer på 4 stenar vardera. Okänd
symbol förekommer på 3 stenar och timglas och fåglar förekommer på 2 stenar vardera. Åtta
symboler förekommer en gång vardera: lyra i lagerkrans, ax, tro, hopp och kärlek, ängel med
oljelampa och kors, kristusmonogram, snäcka, hand som håller brinnande fackla och fiol.
Mer än en symbol förekommer på 71 stenar.
8 stenar har något ovanpå stenen, i sju fall en duva och i ett fall ett kors. Av dessa har 6
stenar även en symbol. Övrig text förekommer på 12 av stenarna, av dessa har 11 religiös
text och 1 inte religiös text. 2 stenar är formade som kors.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Ingen

32

13,5 %

-

Kors

120

50,6 %

Vanliga 108 = 90 %

Blomma/växt

82

34,6 %

Ros 6 = 18,8 %
Linnéa 1 = 1,2 %

Stjärna

38

16 %

Strålande 38 = 44,7 %

Naturmotiv

18

7,6 %

Med kors 2 = 11,1 %

Oljelampa

10

4,2 %

-

Pelare

10

4,2 %

-

Banderoll

4

1,7 %

-

Timglas

2

0,8 %

Okänt

3

1,3 %

Lagerkrans
Lyra i lagerkrans
Ax
Fåglar
Tro, hopp och
kärlek
Ängel med oljelampa och kors
Kvinna med oljelampa i handen
Kristusmonogram
Snäcka
Hand som håller
brinnande fackla
Fiol
Mer än en symbol

20
1
1
2
1

8,4 %
0,4 %
0,4 %
0,8 %
0,4 %

1

0,4 %

-

4

1,7 %

-

1
1
1

0,4 %
0,4 %
0,4 %

-

1
71

0,4 %
30 %

-

Ovanpå sten

8

3,4 %

Symbol och
ovanpå sten

7

3%

Med vingar 1 = 50 %
Duva 2 = 100 %
-

Duva 7 = 87,5 %
Kors 1 = 12,5 %
-

Tabell 3 Tibro nya kyrkogård 1937-1956

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Ingen

3 = 9,4 %

1 = 3,1 %

21 = 65,6 %

2 = 6,3 %

2 = 6,3 %

Tabell 4 Tibro nya kyrkogård 1937-1956
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Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

12

5,1 %

Religiös 11 = 91,7 %
Inte religiös 1 = 8,3 %

Sten har pelare

4

1,7 %

-

Sten formad som kors

2

0,8 %

-

Tabell 5 Tibro nya kyrkogård 1937-1956

Under denna period är den totala medelåldern 70 år. För män är den 71,6 år och för kvinnor
är den 75,3 år.

3.4.3 Perioden 1957–1976

Det insamlade materialet består av 674 stenar. Av dessa ligger endast en person under 129
stycken: 47 kvinnor, 72 män, 6 flickor och 4 pojkar. Det finns 13 familjegravar. När det
kommer till benämningar förekommer sonhustru, vår älskade, älskade make och makarna på
1 sten vardera. Syskon förekommer på 6 stenar. Döttrar och/eller söner förekommer på 79
stenar, döttrar på 25 stenar och söner på 61 stenar. På 480 stenar har det gått att utläsa om
mannen eller kvinnan dog först och i 166 fall dog kvinnan först och i 314 fall dog mannen
först. Mannens namn står före kvinnans i nästan alla fall, 473 av 480. Benämningen makan
förekommer på 290 stenar och kvinnans förnamn, efternamn och namn som ogift
förekommer på 8 stenar. Signaturer förekommer på 30 stenar.
Yrkestitlar finns på 55 stenar och av dessa tillhör majoriteten, 54 stycken, män och 1 tillhör
en kvinna. Ort-och gårdsnamn förekommer på 150 stenar.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

129

19,1 %

Familjegravar

13

1,9 %

Död först

480

71,2 %

Sonhustru, vår
älskade, älskade
make
Döttrar/söner

3

0,4 %

79

11,7 %

Syskon

6

0,9 %

Makarna

1

0,1 %

Makan

290

43 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

8

1,2 %

Signatur
Yrkestitel

30
55

4,5 %
8,2 %

Ort- och gårdsnamn

150

22,2 %

Tabell 1 Tibro nya kyrkogård 1957-1976

KVINNA

MAN

FLICKA

POJKE

Endast en person

47 = 36,4 %

72 = 55,8 %

6 = 4,7 %

4 = 3,1 %

Död först

166 = 34,6 %

314 = 65,4 %

-

-

Först på sten

7 = 1,5 %

473 = 98,5 %

-

-

Döttrar/söner

25 = 36,1 %

61 = 77,2 %

-

-

Yrkestitel

1 = 1,8 %

54 = 98,1 %

-

-

Tabell 2 Tibro nya kyrkogård 1957-1976

När det kommer till symboler är det 140 stenar som inte har någon. Under 7 av dessa stenar
ligger en kvinna, under 10 en man, under 2 en flicka och under 121 par eller familjer. Den
mest förekommande symbolen är korset som återfinns på 278 stenar, av dessa är majoriteten
vanliga och ungefär en fjärdedel strålande. Den näst mest förekommande symbolen är
blommor eller växter som finns på 258 stenar. Tredje vanligast är stjärnan som återfinns på
133 stenar varav majoriteten är strålande. Därefter kommer naturmotiv som finns på 48
stenar, varav 6 innehåller kors, och pelare som finns på 25 stenar. Lagerkransar återkommer
på 16 stenar och tro, hopp och kärlek på 8. Ax och symbolen för Mercuriordern
förekommer på 2 stenar vardera och nio symboler förekommer på 1 sten vardera: oljelampa,
banderoll, okänd symbol, lyra i lagerkrans, snäcka, hand som håller fackla, urna med växter,
ankare och en yrkessymbol. På 152 stenar återfinns mer än en symbol.

56

48 av stenarna har någonting ovanpå stenen, i 47 fall en duva och i 1 fall ett kors. Av dessa
har 45 stenar även en symbol. Övrig text finns på 21 stenar och på 18 av dessa är den
religiös och på 3 är den inte religiös. 1 gravvård är av järn och har ett kors som en del i
utformningen. 1 annan sten har ett stående kors på en separat platta intill stenen.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

140

20,8 %

Kors

278

41,2 %

Vanliga 170 = 61,1 %
Strålande 43 =15,5 %

Blomma/växt

258

38,3 %

Ros 19 = 7,4 %
Liljekonvalj 3 = 1,2 %

Stjärna

133

19,7 %

Strålande 88 = 66,2 %

Naturmotiv

48

7,1 %

Med kors 6 = 12,5 %

Oljelampa

1

0,1 %

-

Pelare

25

3,7 %

-

Banderoll

1

0,1 %

-

Timglas

2

0,3 %

Okänt

1

0,1 %

-

Lagerkrans

16

2,4 %

-

Lyra i lagerkrans
Ax
Tro, hopp och
kärlek
Snäcka
Hand som håller
fackla
Urna med växter
Mercuriordern
Ankare
Yrkessymbol
Mer än en symbol
Ovanpå sten

1
2
8

0,1 %
0,3 %
1,2 %

-

1
1

0,1 %
0,1 %

-

1
2
1
1
152
48

0,1 %
0,3 %
0,1 %
0,1 %
22,6 %
7,1 %

Ovanpå sten och

45

6,7 %

Duva 47 = 97, 9 %
(varav en sten har två
duvor, men räknad som
en)
Kors 1 = 2,1 %
-

ÖVRIGT

-

Med vingar 1 = 50 %

symbol
Tabell 3 Tibro nya kyrkogård 1957-1976

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Ingen

7=5%

10 = 7,1 %

121 = 86,4 %

2 = 1,4 %

0=0%

Tabell 4 Tibro nya kyrkogård 1957-1976

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

21

3,1 %

Religiös 18 =85,7 %
Inte religiös 3 =14,3 %

Sten har pelare

38

5,6 %

-

Gravvård av järn med
ett kors som del av
utformningen
Ett stående kors på
separat platta intill
sten

1

0,1 %

-

1

0,1 %

-

Tabell 5 Tibro nya kyrkogård 1957-1976

Under denna period är den totala medelåldern 72 år. För män är den 70,9 år och för kvinnor
är den 76 år.

3.4.4 Perioden 1977–1996

Det insamlade materialet består av 744 stenar. Under 193 av dessa ligger endast en person, i
51 fall en kvinna, i 130 fall en man, i 5 fall en flicka och i 7 fall en pojke. Bland materialet
återfinns 9 familjegravar. Benämningen ”vår mor” förekommer på 1 sten, syskon på 5 stenar
och makarna på 3 stenar. Barn till föräldrar benämns på totalt 49 stenar, på 12 av dessa som
döttrar, på 36 som söner och på 1 som ”vår lilla”. På 490 stenar har det gått att utläsa om
mannen eller kvinnan dog först och i 150 fall dog kvinnan först och i 340 dog mannen först.
På majoriteten av dessa stenar, 478, står mannens namn före kvinnans. Benämningen makan
återkommer på 166 stenar och kvinnans förnamn, efternamn och namn som ogift
förekommer på 2 stenar. På 14 stenar finns signaturer.
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Yrkestitlar återfinns på 10 stenar, alla tillhörande män och ort- och gårdsnamn återfinns på
68 stenar.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

193

25,9 %

Familjegravar

9

1,2 %

Död först

490

65,9 %

Vår mor

1

0,1 %

Döttrar/söner

49

6,6 %

Syskon

5

0,7 %

Makarna

3

0,4 %

Makan

166

22,3 %

Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

2

0,3 %

Signatur
Yrkestitel

14
10

1,6 %
1,3 %

Ort- och gårdsnamn

68

9,1 %

Tabell 1 Tibro nya kyrkogård 1977-1996

KVINNA

MAN

FLICKA

POJKE

ÖVRIGT

Endast en person

51 = 26,4 %

130 = 67,3
%

5 = 2,6 %

7 = 3,6 %

-

Död först

150 = 30,6 %

340 = 69,4
%

-

-

-

Först på sten

12 = 2,4 %

478 = 97,5
%

-

-

-

Döttrar/söner

12 = 26,5 %

36 = 73,5 %

-

-

Vår lilla
1 = 2,0
%

Yrkestitel

0=0%

-

10 = 100 %

-

-

Tabell 2 Tibro nya kyrkogård 1977-1996

När det kommer till symboler är det 264 stenar som inte har någon. Under 6 av dessa ligger
en kvinna, under 4 en man, under 2 en flicka och under 252 par eller familjer. Den mest
frekvent använda symbolen är korset som återfinns på 330 stenar. Näst mest använda
symbol är blomma eller växt som återfinns på 273 stenar och därefter kommer naturmotiv
som återfinns på 148 stenar, varav 23 innehåller kors och 3 är personliga. Fjärde vanligast är
stjärnor, dessa finns på 127 stenar och majoriteten är strålande. Sedan kommer ax vilka finns
på 97 stenar och fåglar som finns på 51 stenar och där majoriteten är duvor. Därefter
återfinns pelare på 3 stenar och symbolerna tro, hopp och kärlek, flygande fjäril, strålande
moln med stjärnor under och hjärta på 2 stenar vardera. På 1 sten vardera återfinns
symbolen för oljelampa, snäcka, urna, ängel på knä, solstrålar och händer som skakar
varandra, klocka/bjällra, kvinna som håller bukett, händer som håller en ros och ett hjärta,
veteranbil, fotboll, fiol, Frälsningsarmén korset och kronan och Tempelriddarordern. På 159
stenar återfinns mer än en symbol.
71 stenar har någonting ovanpå stenen, i 66 fall en duva, varav en brun, och i 5 fall två fåglar.
Av dessa har 67 även en symbol. 30 av stenarna har övrig text, på majoriteten, 18 stycken, är
denna religiös, och på 12 är den inte religiös. 1 sten är formad som en bok, 1 som ett hjärta
och 3 stenar är formade som kors. På 3 stenar återfinns text på ett annat språk än svenska.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

264

35,5 %

Kors

330

44,3 %

Vanligt 228 =69,1 %
Strålande 13 = 1,7 %

Blomma/växt

273

36,7 %

Ros 89 = 32,6 %
Liljekonvalj 22 = 8,0 %
Linnéa 5 = 0,7 %

Stjärna

127

17,1 %

Strålande 113 = 88,9 %

Naturmotiv

148

19,9 %

Med kors 23 =15,5 %
Personligt 3 = 2 %

Oljelampa

1

0,1 %

-

Pelare

3

0,4 %

-

60

ÖVRIGT

-

Ax

97

13 %

-

Fåglar

51

6,8 %

Duva 31 = 60,8 %
Svala 14 = 27,4 %
Flygande fåglar 6 = 11,8
%

Tro, hopp och kärlek

2

0,3 %

-

Snäcka
Urna
Ängel på knä
Flygande fjäril
Solstrålar och händer som skakar
varandra
Klocka/bjällra
Strålande moln med
stjärnor under
Hjärta
Kvinna som håller
bukett
Händer som håller
en ros och ett hjärta
Veteranbil
Fotboll
Fiol
Frälsningsarmen
korset och kronan
Tempelriddarordern
Mer än en symbol

1
1
1
2
1

0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,3 %
0,1 %

-

1
2

0,1 %
0,3 %

-

2
1

0,3 %
0,1 %

-

1

0,1 %

-

1
1
1
1

0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %

-

1
159

0,1 %
21,4 %

-

Ovanpå sten

71

9,5 %

Symbol och ovanpå
sten

67

9%

Duva 66 =92,9 % (varav
en brun)
Två fåglar 5 = 7 %
-

Tabell 3 Tibro nya kyrkogård 1977-1996

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Ingen

6 = 0,8 %

4 = 0,5 %

252 =95,4 %

2 = 0,3 %

0=0%

Tabell 4 Tibro nya kyrkogård 1977-1996

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

30

4%

Religiös 18 = 60 %
Inte religiös 12 = 40 %

Sten har pelare

12

1,6 %

-

Sten formad som bok
Sten formad som kors
Sten formad som
hjärta
Annat språk än
svenska på sten

1
3
1

0,1 %
0,4 %
0,1 %

-

3

0,4 %

-

Tabell 5 Tibro nya kyrkogård 1977-1996

Under denna period är den totala medelåldern 76,1 år. För män är den 74,6 år och för
kvinnor är den 79,5 år.

3.4.5 Perioden 1997–2016

Det insamlade materialet består av 460 stenar. Under 283 av dessa ligger endast en person.
Av dessa är majoriteten, 172 stycken, män, 100 kvinnor, 6 pojkar och 5 flickor. Det återfinns
2 familjegravar. Benämningarna vår älskade, vår innerligt älskade, vår kära mor, vår älskade
mamma, älskad mor och mormor förekommer på totalt 13 stenar. Syskon finns på 1 sten
benämningen döttrar eller söner finns på 14 stenar, av dessa är döttrar på 3 stycken och
söner på 11 stycken. På 150 av stenarna har det gått att utläsa om mannen eller kvinnan dog
först och i 88 fall var det mannen och i 61 fall var det kvinnan. Av dessa står mannens namn
före kvinnans på 120 stenar. Makan förekommer på 31 stenar och maken på 1 sten.
Kvinnans förnamn, efternamn och namn som ogift förekommer på 1 sten och detsamma
gäller frasen ”mot ljus” mellan årtalen för födelse och död. På 9 stenar finns signaturer.
På 11 stenar finns yrkestitlar varav alla tillhör män. På 33 stenar finns ort- och gårdsnamn.
ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Endast en person

283

61,5 %

Familjegravar

2

0,4 %

Död först

150

32,6

62

Vår älskade, vår
innerligt älskade,
vår kära mor, vår
älskade mamma,
älskad mor och
mormor

13

2,8 %

Döttrar/söner

14

3,0 %

Syskon

1

0,2 %

”Mot ljus” mellan
åren för födelse
och död

1

0,2 %

Makan

31

6,7 %

Maken
Kvinnans förnamn, efternamn
och namn som
ogift

1
1

0,2 %
0,2 %

Signatur
Yrkestitel

9
11

1,9 %
2,4 %

Ort- och gårdsnamn

33

7,2 %

Tabell 1 Tibro nya kyrkogård 1997-2016

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

FLICKA

POJKE

Endast en person

100 = 35,3 %

172 = 60,8 %

0=0%

5 = 1,8 %

6 = 2,1 %

Död först

61 = 40,7 %

88 = 32,6 %

-

-

-

Först på sten

26 = 17,3 %

125 = 83,3 %

-

-

-

Döttrar/söner

3 = 21,4 %

11 = 78,6 %

-

-

-

Yrkestitel

0=0%

11 = 100 %

-

-

-

Tabell 2 Tibro nya kyrkogård 1997-2016

När det kommer till symboler så finns ingen på 27 av stenarna. Av dessa tillhör 9 en kvinna,
8 en man och 10 par eller familjer. Den mest använda symbolen är blommor eller växter
vilka förekommer på 249 stenar. Därefter kommer naturmotiv som förekommer på 190

stenar, av dessa innehåller 7 kors och 4 är personliga. Tredje vanligast förekommande är
fåglar, de återfinns på 131 stenar. På 55 av dessa finns duvor, på 23 finns flygande fåglar och
på 1 finns en fågelsymbol med personlig prägel. Därefter kommer korset som finns utbrett
på 88 stenar. Ax förekommer på 36 stenar, stjärnor på 24 stenar varav majoriteten är
strålande, och hjärtan på 13 stenar. Av de symboler som förekommer mindre frekvent
återfinns Jesus på 6 stenar, verktyg på 4 stenar, katt och noter på 3 stenar vardera och
rashund och nallebjörn på 2 stenar vardera. Totalt sju symboler som förekommer bara en
gång på 1 sten vardera. Dessa är trumset, trumpet och hjärta, glad groda, motorcykel,
segelbåt, finskor herr och okänd symbol. Mer än en symbol förekommer på 78 stenar.
58 stenar har någonting ovanpå stenen, i 47 fall en duva och i 11 fall två fåglar. Av dessa har
56 även en symbol. På 45 stenar förekommer övrig text, på 37 av dessa är texten religiös och
på å8 av dessa är den inte religiös. 1 sten är formad som ett kors och 5 stenar är formade
som ett hjärta. På 1 sten är både inskriptionen och symbolen graverade på metallplattor som
är fastsatta på stenen och på 1 sten är ett kors fastsatt. På 11 stenar förekommer ett annat
språk än svenska och på 6 stenar finns ett fotografi av den avlidna på stenen.
SYMBOL

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

Ingen

27

5,9 %

Kors

88

19,1 %

Vanligt 77 = 87,5 %
Strålande 9 = 10,2 %

Blomma/växt

249

54,1 %

Ros 41 = 16,5 %
Liljekonvalj 33 = 13,2 %
Linnéa 8 = 3,2 %

Stjärna

24

5,2 %

Strålande 23 = 95,8 %
Vanligt 1 = 4,2 %

Naturmotiv

190

41,3 %

Med kors 7 = 3,7 %
Personligt 4 = 2,1 %

Ax

36

7,8 %

De fyra sädesslagen 1 =
2,8 %

Pelare

2

0,4 %

-

Fåglar

131

28,5 %

ÖVRIGT

-

64

Duva 55 = 42,4 %
Flygande fåglar 23 =
17,5 %

Personligt 1 = 0,8 %
Tro, hopp och
kärlek

5

1,1 %

Ängel

5

1,1 %

Hjärta
Jesus
Verktyg
Rashund
Katt
Trumset
Noter
Trumpet och
hjärta
Nallebjörn
Glad groda
Motorcykel
Segelbåt
Finskor herr
Okänt
Mer än en symbol

13
6
4
2
3
1
3
1

2,8 %
1,3 %
0,9 %
0,4 %
0,6 %
0,2 %
0,6 %
0,2 %

-

2
1
1
1
1
1
78

0,4 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
16,9 %

-

Ovanpå sten

58

12,6 %

Ovanpå sten och
symbol

56

12,1 %

-

På moln 2 = 40 %
Med trumpet 1 = 20 %

Duva 47 = 81 %
Två fåglar 11 = 18,9 %
-

Tabell 3 Tibro nya kyrkogård 1997-2016

SYMBOL

KVINNA

MAN

PAR/FAMILJ

Ingen

9 = 33,3 %

8 = 29,6 %

10 = 37,0 %

Tabell 4 Tibro nya kyrkogård 1997-2016

Övrig text och utformning

ANTAL STENAR

PROCENT AV TOTALA
MÄNGDEN STENAR

ÖVRIGT

Övrig text

45

9,7 %

Religiös 37 = 82,2 %
Inte religiös 8 = 17,7 %

Sten formad som kors

1

0,2 %

-

Sten formad som
hjärta

5

1,1 %

-

Sten har pelare
Metallplatta på sten
med inskription och
symbol
Kors fastsatt på sten
Annat språk än
svenska
Foto av den avlidna

4
1

0,9 %
0,2 %

-

1
11

0,2 %
2,4 %

-

6

1,3 %

-

Tabell 5 Tibro nya kyrkogård 1997-2016

Under denna period är den totala medelåldern 75 år. För män är den 76,2 år och för kvinnor
är den 76,1 år.

3.5 Intervju och samtal med begravningsentreprenörer
Enligt en av de begravningsentreprenörer jag intervjuade är det vanligt att den symbol som
används i dödsannonsen även används som symbol på gravstenen. Det är vanligt med
privata symboler i dödsannonser vilket då även går igen bland gravstenarna. Det kan
exempelvis vara en symbol som står för ett intresse som den avlidna hade när denne ännu
var i livet. Anhöriga kan själva visa bilder från internet på symboler som de skulle vilja ha i
dödsannonsen och/eller på stenen, om dessa inte redan finns i begravningsbyråns arkiv
tillkommer en kostnad för att lägga in den nya symbolen i arkivet som sedan kan användas.
Enligt begravningsentreprenören är det vanligt att de anhöriga kollar i de kataloger som
finns tillgängliga på begravningsbyrån för att välja utformningen av sten, dock inte när det
kommer till valet av symboler. De anhöriga kommer oftast med egna symboler om det inte
ska vara naturmotiv vilket enligt begravningsentreprenören är standard idag. Däremot är det
få avlidna idag som får ett kors som symbol, begravningsentreprenören hade inte varit med
om att anhöriga har valt ett kors på nya stenar. Begravningsentreprenören menar även att det
går upp och ner med stenförsäljningen, det är många som väljer att istället ligga i en
minneslund. Denne menar också att det finns skillnader mellan landsbygd och stad: ”sedan
är det så olika, det är annorlunda ute på landet, alltså om vi kommer ut här på Ransberg då
är det helt annat, då är det mer, och då är det mer vanligt med jordbegravning, du vet i
Skövde är det mer kremering, alltså det är väldigt mycket sånt. Är det jordbegravning då blir
det per automatik med sten”. De anhöriga är oftast klara med valet av symbol när de
kommer, om de inte är det och väljer symbol på plats är det enligt
begravningsentreprenörens erfarenhet motiv som fåglar, soluppgångar och naturmotiv som
väljs. Symbolen brukar idag spegla den avlidne och det brukar vara mer personligt, om den
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avlidne exempelvis gillade Cadillac så blir symbolen en Cadillac. Begravningsentreprenören
menar att detta har ändrat sig med åren, att det var annat förr. Då var det stelare
överhuvudtaget, även vid kundmöten på begravningsbyrån då begravningsentreprenörerna
skulle vara klädda i svart och det var strikt, det var inte mer lättsamt och avslappnat som
man försöker göra det idag. Det var vanligare mer korset som symbol förr men det har
försvunnit mer och mer. Begravningsentreprenören har svårt att säga när denna förändring
skedde, när man gick från att korset var väldigt vanligt till att det blev mindre vanligt, men
gissar på att förändringen började ske för 20-30 år sedan. Den andre
begravningsentreprenören på samma begravningsbyrå tror att det hänger ihop med hur
människor tänker. Denne menar att det är något de märker av när de gör programkort för
begravningar och dödsannonser, är det äldre personer födda på 1920-talet är det oftast
korset som symbol som används för att de tycker att det ska vara kors. Ser man däremot till
de som är födda på 1930-, 1940- och 1950-talet så ser man att det som symbol väljs mer
blommor, naturmotiv och personliga symboler. Begravningsentreprenören menar att denna
förändring är tydlig i dödsannonser där det än så länge förekommer mer symboler än på
gravstenar, men denne tror att detta kan ändra sig så att det kommer mer privata symboler
även på dessa.
Begravningsentreprenören menar att det finns skillnader mellan de symboler som väljs för
äldre och de som väljs för yngre. Om de äldre inte får ett kors så är det oftast solar och
fåglar. Hos yngre är det mer personliga symboler eller ingen symbol alls. Däremot anser inte
begravningsentreprenören att det finns någon skillnad mellan de symboler som väljs till
kvinnor och de symboler som väljs till män. När det kommer till avsaknaden av symboler
som finns på vissa stenar menar begravningsentreprenören att detta med säkerhet inte har
med kostnaden för symbolen att göra utan att det antagligen beror på att de anhöriga tycker
att det räcker med bara namnet på gravstenen. När det kommer till de stenar som har mer än
en symbol tror begravningsentreprenören att det beror på att man helt enkelt inte nöjer sig
med en symbol, man kanske exempelvis vill ha en sol som symbol men den avlidne hade ett
stort intresse för hav och segling så man vill även ha med en symbol som relaterar till det.
På en annan begravningsbyrå i ett samtal med en begravningsentreprenör som arbetar där
framgår att valet av symbol görs när denne inte är närvarande. De anhöriga får ta med sig en
katalog hem där de ombeds titta på gravstenens form, färg, yta, text och symbol för att hitta
någonting som de tycker om. De får också tipset att gå runt lite på kyrkogården för att se
om det är någon speciell sten de gillar och som de vill beställa en likadan eller liknande.
Många gånger ser de då en symbol på en befintlig sten som de gillar och som de helt enkelt

kopierar. Även denne begravningsentreprenör menar att det rätt ofta är symbolen de
anhöriga valt för dödsannonsen som följer med och även blir symbolen på gravstenen.
Begravningsentreprenören menar att det har skett en förändring över tid. Förr var det
mycket mer vanligt med korset som symbol på gravstenar. Det var vanligare med religiösa
symboler överlag men detta försvinner mer och mer då det idag är självklart med
existentiella symboler. Ytterligare en skillnad är att man förr använde sig av mer titlar, man
skrev oftast ut vilken gård man bodde på längst ner på stenen. På så sätt visste alla som läste
på gravstenen precis vem det var som hade dött, fanns inget gårdsnamn utsatt visste man
ofta inte vem stenen var rest för. Detta går ju inte om man bor inne i samhället där det inte
finns några gårdar.
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4. Resultat
4.1

Förekomsten av religiösa respektive sekulära symboler på

gravstenar i Tibro kommun under 1916-2016
Gravstenarna på de fyra kyrkogårdarna i Tibro kommun har en mångfald av symboler. Det
resultatet tydligt visar är att korset, som är en religiös symbol, är den dominerande symbolen
i nästan alla tidsperioder på alla kyrkogårdar. I de fyra tidsperioder, Kyrkefalla kyrkogårds
period 1997 – 2016 borträknad då denna endast hade 5 stenar med sammanlagt två
symboler, där korset inte var den vanligaste symbolen var den ändå näst vanligast i två och
tredje vanligast och fjärde vanligast i en tidsperiod vardera. Det är under den senaste
tidsperioden, 1997 – 2016, på Ransbergs nya kyrkogård och Tibro nya kyrkogård som korset
går från att vara den vanligaste eller näst mest vanliga till tredje eller fjärde vanligaste symbol.
När det kommer till övriga religiösa symboler är det bara den strålande stjärnan som
förekommer bland de vanligast förekommande symbolerna. Denna symbol finns med som
topp tre vanligast i nästan alla tidsperioder. Resultatet visar också att bruket av fåglar som
symbol ökar i de senare tidsperioderna, av dessa är majoriteten duvor. Även bruket av en
duva ovanpå stenen ökar i de senare tidsperioderna.
Resultatet visar även att bruket av sekulära, individualiserade symboler börjar användas
under de två senare perioderna, 1977– 1996 och 1997 – 2016 på de två nyare kyrkogårdarna,
Ransbergs nya kyrkogård och Tibro nya kyrkogård. Naturmotiven som klart blir fler under
samma perioder börjar till viss del individualiseras och bli personliga genom att införliva just
personliga motiv i naturmotiven, såsom hästar med föl, man som paddlar kajak, man som
fiskar och liknande. Samtidigt börjar helt sekulariserade och individualiserade motiv
användas såsom trumset, finskor för herrar, rashundar, katter, glada grodor och segelbåtar.

4.2 Skillnader i symbolanvändning, textanvändning och utformning
av gravstenar när det kommer till tidsperiod, ålder och kön
Resultatet visar att de skillnader som finns i symbolanvändningen när det kommer till de
olika tidsperioderna är att naturmotiven blir vanligare under de två senare tidsperioderna där
de till viss del även börjar bli mer personliga och individualiserade. Vissa symboler, såsom
Guds strålande öga, förekommer inte alls i de senare perioderna utan återfinns bara i de

tidigare. När det kommer till skillnader i symbolanvändning utifrån ålder visar resultatet att
vissa symboler endast används på gravstenar tillhörande barn, exempelvis förekommer
symbolen teddybjörn endast på dessa. Resultatet visar inga framträdande skillnader när det
kommer till symbolanvändning och kön utan alla symboler som används verkar i hög grad
brukas av både kvinnor och män.
När det gäller textanvändningen på gravstenar visar resultatet att det finns skillnader mellan
de olika tidsperioderna. I de tidigare perioderna förekommer exempelvis inte det i senare
perioder vanliga ”älskad – saknad” eller liknande fraser. Ytterligare en skillnad är att det
förekommande bruket i de tidigare perioderna med att skriva vem eller vilka som reste
stenen och dylikt helt har försvunnit i de senare. Resultatet visar även att förekomsten av
yrkestitlar och ort- och gårdsnamn blir färre. Detsamma gäller bruket av ordet ”makan”. I
den senaste perioden 1997 – 2016 på Tibros nya kyrkogård förekommer även bruket av
”maken” på en sten, det ordet som referens till att mannen är gift med kvinnan som dog
tidigare har inte brukats någon gång tidigare. När det gäller textanvändning och ålder visar
resultatet att vissa ord och fraser, såsom ”lille”, ”vår lilla älskling” och, ”vårt lilla hjärta” och
”vår lilla” endast används om barn. Av naturliga anledningar används inte heller yrkestitlar
och liknande på barns gravstenar. Av resultatet framkommer att det finns skillnader när det
gäller textanvändning och kön. På de stenar där yrkestitlar förekommer är nästan alla
kopplade till män. Oavsett vem av makarna i ett par som avlidit först är det nästan alltid
mannens namn som står först på stenen. Ytterligare en skillnad är att kvinnan ofta refereras
till som ”makan” medan mannen endast refereras till som ”maken” på samma sätt vid ett
tillfälle på en gravsten på en kyrkogård. Resultatet visar även att bruket av text på ett annat
språk än svenska är något som kommit under de senare tidsperioderna. Det har även gått att
genom namn och årtal utläsa medelåldern, både den totala under de olika perioderna och
den specifika för kvinnor och män. Här visar resultatet att den totala medelåldern ökar på
alla fyra kyrkogårdar sett ur ett kronologiskt perspektiv från den första tidsperioden till den
senaste. Resultatet visar också att kvinnor med ett fåtal undantag har högre genomsnittsålder
än män på alla kyrkogårdar under alla tidsperioder.
Resultatet visar inga större skillnader när det kommer till gravstenars utformning när det
kommer till tidsperiod, ålder och kön. Det man kan se är att stenar formade som hjärtan är
någonting som tagits i bruk under senare tidsperioder. Stenar formade som kors kan man
däremot finna oavsett tidsperiod. Ytterligare en skillnad man kan se när det kommer till
gravstenars utformning och tidsperioder är att det i de senare perioderna är mer
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individualiserade stenar. Det är även i den senaste perioden som fotografier av de avlidna
börjar brukas på vissa stenar.

4.3 Skillnader mellan gravstenar på kyrkogårdar i Tibro centralort
och kyrkogårdar utanför denna
Resultatet visar att det finns några skillnader mellan gravstenarna på kyrkogårdarna i Tibro
centralort och de utanför denna i Ransberg. Ort- och gårdsnamn förekommer i mycket
högre grad på gravstenarna på Ransbergs båda kyrkogårdar än på de gravstenar som finns på
kyrkogårdarna i Tibro centralort. Yrkestitlar förekommer däremot mer på gravstenarna på
kyrkogårdarna i Tibro centralort än i de på Ransbergs båda kyrkogårdar. På Ransbergs båda
kyrkogårdar förekommer exempelvis inga yrkestitlar alls under den sista perioden 1997 –
2016. Ytterligare en skillnad är att det finns symboler på gravstenar i Ransbergs båda
kyrkogårdar som inte finns på gravstenar i kyrkogårdar i Tibro centralort och vice versa. Det
finns även ett större antal olika symboler på gravstenarna i Tibro centralort än på de i
Ransberg.
Resultatet visar även på andra skillnader när det kommer till texten på gravstenar, i
Ransbergs båda kyrkogårdar förekommer ingen text på något annat språk än svenska vilket
det gör på gravstenar i Tibro centralort. Det förekommer heller inga fotografier av de
avlidna på någon gravsten i Ransbergs båda kyrkogårdar, detta förekommer dock på
gravstenar i Tibro centralort.

5. Diskussion och slutsatser
5.1 Resultat i relation till Bruces beskrivning av sekulariseringsteorin
Enligt Bruces beskrivning av sekulariseringsteorin ämnar den förklara en av de största
förändringarna i social struktur och kultur: förskjutningen av religion från centrumet av
mänskligt liv. Enligt det material jag erhållit från de olika kyrkogårdarna i Tibro kommun har
utvecklingen av symboler på gravstenar börjat göra en sådan förändring. Korset har gått från
att vara den vanligaste symbolen under de tidigare av de undersökta perioderna för att i
senare perioder bli mindre vanlig. Trots att korset fortfarande finns med bland de fyra
vanligaste symbolerna kan man se en förändring över tid. Symbolernas utveckling går i
riktningen av att bli mer sekulariserade och individualiserade. Detta kan man tydligt se under
de två senare av de undersökta perioderna.

5.2 Resultat i relation till tidigare forskning
Enligt Dahlgren kan en symbol förmedla även för obekanta betraktare vad den avlidne
gillade eller vad den hade för yrke. Han kommer fram till att gravstenar med yrkesangivelser
minskar och att antalet gravstenar med blommor, fåglar och olika naturscenarier som symbol
ökar. Han kommer även fram till att de gravstenar med ikoner i form av fotografier på den
avlidna inte har namn som är traditionellt svenska, vilket enligt honom beror på att bruket
kommit till Sverige genom senare års invandringar. Detta stämmer överens med mina
resultat då även mitt insamlade material visar att symboler på gravstenar i de senare
undersökningsperioderna används för att förmedla vad den avlidna gillade, hade för
intressen eller yrke. Även mitt resultat visar att antalet stenar med yrkesangivelser minskar
och att blommor, fåglar och naturmotiv som symbol ökar. När det kommer till gravstenar
som har fotografier på den avlidna stämmer mitt resultat till viss del med Dahlgrens,
majoriteten av de stenar jag undersökt som har fotografier av den avlidne har inte namn som
är traditionellt svenska. Dock finns det undantag, ett fåtal personer med traditionellt svenska
namn har fotografier på sina gravstenar.
Dahlgren kommer i sin studie om dödsannonser fram till att texter i dödsannonserna som
knyter an till kristendomen minskar samtidigt som texter som kan tolkas som allmänreligiösa
ökar. Kors-symbolernas andel av symbolerna minskar och personlighetsbeskrivande
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symboler ökar. Detta kan knytas an till min undersökning vars resultat visar att korsets andel
av symbolerna minskar och att personlighetsbeskrivande symboler ökar även på gravstenar.

Mitt resultat visar, i överensstämmelse med Johnssons forskning, att symbolbruket har
förändrats över tid då man gått från religiösa symbolers dominans till sekulära symbolers
dominans. Även mitt resultat visar, i likhet med hennes, att barn får symboler som andra inte
har på sina gravstenar, exempelvis nallebjörnar. Dock skiljer sig mitt resultat från Johnssons
när det kommer till vilka symboler barn får som inte andra får. Enligt hennes undersökning
kan barn få sina stenar formade som kors, nallebjörnar, hjärtan och änglar, vilket inte andra
åldersgrupper får. Mitt resultat visar att även vuxna kan ha stenar formade som kors och
hjärtan.

5.3 Didaktisk anknytning
Det som gravstenars symboler, texter och utformning förmedlar kan ge en större förståelse
för både hur samhället har sett ut och hur det ser ut idag. Man kan se förändringsprocesser
över tid, men även vad som bevarats över tid. I Lgy 11 står det under religionskunskapens
syfte att eleverna i undervisningen ska ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt
granska källor, diskutera och argumentera. 45 Genom att exempelvis studera gravstenar i
undervisningen får eleverna möjlighet att göra allt detta. De skulle kunna få möjlighet att
använda gravstenar som källor som de kritiskt ska granska genom att analysera de texter och
begrepp som återfinns på dessa och diskutera och argumentera kring text- och
symbolanvändningen på gravstenarna. De skulle kunna undersöka om det skett en
förändring över tid och i så fall på vilket sätt och varför, vilka kristna symboler som används
och i vilken utsträckning och vad de olika kristna symbolerna står för. I ämnets syfte står det
även att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan
förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.46 Även
detta kan man göra med hjälp av gravstenar. Eleverna kan med hjälp av gravstenar
undersöka hur etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund förhåller sig till de
symboler gravstenarna har. Kan exempelvis etnicitet vara en faktor bakom vilken typ av
symbol man har? Är förekomsten av vissa religiösa symboler större bland vissa etniska
grupper?

45
46

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 137
Skolverket (2011). S. 137.

5.4 Diskussion och slutsatser
Innan jag började min undersökning om symbolanvändningen på gravstenar i Tibro
kommun under åren 1916 – 2016 förväntade jag mig att utvecklingen av symboler på
gravstenarna i Tibro kommun skulle gå i riktningen av att bli mer sekulariserade och
individualiserade. Resultatet har visat att detta stämmer. Under de två senare perioderna
1977–1996 och 1997–2016 på de två nyare kyrkogårdarna börjar bruket av sekulära,
individualiserade symboler att användas och under den senaste går korset från att vara den
vanligaste eller näst mest vanliga till tredje eller fjärde vanligaste symbolen på Ransbergs nya
kyrkogård och Tibro nya kyrkogård.
Jag har funnit vissa skillnader mellan gravstenar på kyrkogårdar i Tibro centralort och
kyrkogårdarna i Ransberg. Vissa av dessa skillnader finner jag ha naturliga orsaker. Att ortoch gårdsnamn förekommer i mycket högre grad på landsbygdskyrkogårdarna i Ransberg än
på kyrkogårdarna i Tibro centralort beror antagligen på att det både funnits och finns fler
gårdar på landsbygden än i centralorten. Att det finns ett större antal olika symboler på
gravstenarna på kyrkogårdarna i Tibro centralort beror antagligen på att det bor fler
människor där vilket leder till en större kyrkogård med fler stenar och även en större
mångfald. Att det finns gravstenar med text på ett annat språk än svenska i Tibro centralort
men inte i Ransbergs kyrkogårdar faller sig också naturligt då det finns fler människor och
därmed en större mångfald bland människorna som bor i Tibro centralort. Det bor
exempelvis fler människor med utländsk härkomst eller påbrå i Tibro centralort än vad det
gör på landsbygden i Ransberg. Av samma anledning, att det finns en större mångfald, är det
heller inte så konstigt att det finns gravstenar med fotografier av den avlidna i Tibro
centralort men inte i Ransberg. Majoriteten av de gravstenar som har fotografier av den
avlidna har inte namn som är traditionellt svenska, då det bor fler med utländsk härkomst
eller påbrå i Tibro centralort är det heller inte så konstigt att bruket som kommit till Sverige
genom senare års invandring är mer utbrett där än i Ransberg.
Ytterligare en aspekt värd att diskutera är att resultatet visar att oavsett vem av makarna i ett
par som avlidit först är det nästan alltid mannens namn som står först på stenen. Detta kan
även relateras till det faktum att kvinnan ofta refereras till som ”makan” medan mannen
endast refereras till som ”maken” på samma sätt vid ett tillfälle på en gravsten på en
kyrkogård. Detta hör antagligen samman med det faktum att män tidigare i historien har
setts som familjens överhuvud som fattade alla viktiga beslut och även hade en större roll i
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samhället i övrigt medan kvinnan fått mindre plats och haft en mer tillbakadragen roll.
Rådande samhällsordning speglas på så sätt även på kyrkogården. Trots att det även i den
senare perioden fortfarande är vanligt att mannens namn som står före kvinnans oavsett
vem som dog först och benämningen ”makan” som hänvisar till mannen hon var gift med
fortfarande används så har båda fenomenen minskat. Detta kommer kanske minska ännu
mer i framtiden. Jag har inte kunnat finna någon gravsten där det framkommer att det ligger
samkönade par, detta kommer kanske även det framträda mer tydligt i framtiden då
samkönade äktenskap legaliserades i Sverige så sent som 2009, endast 7 år innan denna
studie genomfördes.
Jag hoppas att jag har lyckats lyfta fram både symbolanvändningen och textanvändningen på
gravstenar i Tibro kommun under större delen av 1900-talet och början av 2000-talet och
hur dessa har förändrats över tid. Detta är en viktig del av Tibros lokalhistoria som kan säga
mycket om samhället vilket jag anser borde belysas och lyftas fram. Även om det finns
problematik kring denna typ av studie gällande att gravstenar inte alltid blir resta samma år
som personen avlidit utan senare, att gravstenar tas bort och att det kan finnas ekonomiska
faktorer bakom huruvida den avlidna får en sten och hur den i sådana fall är utformad tror
jag att man ändå kan finna intressanta resultat. Ytterligare faktorer att ta i beaktande är att
det antagligen finns fler gravstenar i senare perioder än tidigare då det dels finns mer
människor på grund av befolkningstillväxten, att en större del av befolkningen idag har
gravstenar och att fler gravstenar är bevarade idag. Även det faktum att försäljningen av
gravstenar går upp och ner i och med att många människor väljer att istället ligga i en
minneslund eller asklund påverkar siffrorna. Allt detta påverkar givetvis resultatet i och med
att det finns mer information från vissa tidsperioder än andra. Om tidsspannet för detta
arbete hade varit större hade man kanske kunnat undersöka detta närmare för att få mer
riktiga resultat.
Man skulle kunna gå vidare och utveckla detta arbete på ett flertal sätt. Man skulle
exempelvis kunna göra en större undersökning där man kartlägger fler gravstenar och
kyrkogårdar och gör en jämförande studie. Man skulle även kunna göra en undersökning där
man kartlägger hur symboler väljs eller hur vanligt det är att symboler som väljs till
dödsannonser även används till gravstenar.

Jag skulle vilja avsluta detta arbete med att framföra ett stort tack till de personer som hjälpt
mig i kalkylerandets och organiserandets djungel och utan vars hjälp jag aldrig hade hunnit
sammanställa allt det material jag nu har kunnat använda mig av. Ett särskilt tack riktas till
pappa Glenn och till Ellen. TACK!
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Bilaga
Intervjufrågor
Statistik och katalog

1. Har ni statistik i era system över valet av symboler på gravstenar? Om ja, går det att
ta del av denna?
2. Har ni någon katalog över symboler som ni använder? Om ja, hur många symboler
finns? Vill alla som kommer hit titta i denna?
Diskussion vid val av symbol

3. Hur går diskussionen kring val av symbol/symboler, hur resonerar de som kommer
hit kring valet?
4. Kommer folk med en bestämd uppfattning om vilken symbol de vill ha? Är det redan givet?
5. Är de personer som kommer hit överens om vilken symbol som ska väljas eller är
det något som i regel diskuteras fram?
6. Är det huvudsakligen traditioner som styr valet av symboler eller ska symbolerna
spegla den avlidna?
7. Är det främst de efterlevandes önskan eller vad som verkar vara den avlidnas önskan
som står i fokus vid valet av symbol?
Symbolens betydelse

8. Vilket eller vilka motiv väljs ofta enligt dig?
9. Vilka symboler kan anses vara kristna? Är exempelvis korset främst en religiös symbol eller för oss ett tecken för död?
10. Vad lägger man för betydelse i ett fågelmotiv, en blomma eller en soluppgång/solnedgång?
11. Har symbolers innebörd ändrats över tid? Om ja, på vilket sätt?
12. Anser du att symbolanvändningen har förändrats? Om ja, hur har den förändrats
och när har förändringen skett?
Kategorier: Ålder och kön

13. Anser du att det finns en skillnad på vilka symboler som väljs för äldre människor
och vilka som väljs för yngre? Om ja, vilken?
14. Anser du att finns skillnad på vilka symboler som väljs till män och vilka som väljs
till kvinnor? Om ja, vilken?
Avsaknad av eller flera symboler

15. På många gravstenar finns en avsaknad av symboler. Hur brukar resonemanget gå
hos de som väljer att inte ha någon symbol på gravstenen? Beror det på att de efterlevande inte vill ha någon symbol, att den avlidna inte ville ha någon symbol, kunde
de efterlevande inte komma överrens om symbol eller har det med kostnad att göra?
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16. Många gravstenar har mer än en symbol, hur kommer det sig att det väljs mer än ett
motiv?

