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INLEDNING
På uppdrag av Falkenbergs pastorat har en upp-
datering av urvalet av kulturhistoriskt värde-
fulla gravvårdar på Asige kyrkogård utförts under 
maj-juni 2020. Bakgrunden till uppdateringen är 
att ett större antal gravvårdar har fått läggas ned 
efter att alla gravvårdar på kyrkogården har prov-
tryckts för att säkerställa stabiliteten. I samband 
med detta har Falkenbergs pastorat önskat en ny 
urvalsmetod. Endast klass 1-gravar kan säkerställas 
när de gravrätten återfaller till upplåtaren, medan 
övriga inte får ett reellt skydd. Därför har antalet 
klass 1-gravar utökats. Då det bara finns en 
bevarandeklass kallas de här för Kulturgravar. 137 
kulturgravar har pekats ut. 

För att säkerställa ett bevarande av kyrkogår-
dens karaktär har dessutom en enhetlig och sam-
manhållen miljö pekats ut, här kallat värdefullt 
karaktärsområde. 

Urvalet bygger på Bevarandeprogram och vård- 
och underhållsplan som Tyréns tog fram för Abilds 

kyrkogård 2015, med vissa tillägg. I övrigt bör 
Tyréns vård- och underhållsplan följas. 

Bevarandeprogram och kulturhistoriska invente-
ringar är rådgivande underlag. Även ändringar som 
är i linje med en bevarandeplan kräver tillstånd från 
länsstyrelsen enligt Kulturmiljö lagen kapitel 4.

KYRKOGÅRDENS ÅRSRINGAR OCH 
KULTURHISTORISKT VÄRDE
De karaktärsdrag som lyfts fram i beskrivningen 
nedan är viktiga för kyrkogårdens kulturhistoriska 
värde.

Asige kyrkby ligger i Falkenbergs kommun några 
kilometer nordöst om Slöinge. Landskapet utgörs 
av ett böljande slättlandskap präglat av 1800- och 
1900-talets extensiva uppodling, bitvis uppbrutet 
av bergshöjder. Suseåns nedskurna och ringlande 
fåra passerar öster om kyrkbyn. I trakterna finns 
det gott om fornlämningar som präglar landskapet. 

Kvarter A har till stora delar en ålderdomlig prägel med stor variation av gravvårdar beträffande storlek, utform-
ning och ålder. De många höga smalstenarna ger kvarteret dess karaktär.
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De mest framträdande är gravhögarna från bronsål-
dern och de resta stenar såsom Hagbards galge från 
bronsåldern. 

Asige kyrka har anor sedan 1100-talet och har 
kvar medeltida drag men har omgestaltats under 
1800-talet. Den omgivande kyrkbyn har växt 
fram efter 1800-talets mitt. Kyrkogården utgör 
tillsammans med den omgivande bebyggelsen en 
väl sammanhållen kulturhistoriskt värdefull miljö 
och ingår i Ätradalens riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Kyrkogården är relativt liten och 
lättöverskådlig med kyrkan i mitten. Den omges av 
vällagda kallmurade stenmurar och en trädkrans 
vilket skapar en välbevarad landsbygdskyrkogård. 
Kyrkogården präglas också av ett antal välklippta 
buskar och mindre träd inne i kvarteren.

Kyrkogården hade en oregelbunden planform 
under 1850-talet och fick sin nuvarande form genom 
utvidgning under 1920-talet. Kvarter A och D, i 
de områden som ligger längs kyrkans långsidor, 
har den mest ålderdomliga karaktären med något 

oregelbundet placerade gravvårdar av olika ålder, 
form och stenslag. En tydlig och karaktärsskapande 
årsring finns i kvarter A av 1910-20-tal med många 
höga smalstenar och bearbetade bautastenar. Längs 
gången i den västra delen har en mer välordnad 
prägel med flera större påkostade gravvårdar och 
familjegravar. I kvarter D finns också några rader 
som representerar 1930-50-talen med låga enhetliga 
vårdar med många intressanta yrkestitlar.

Kyrkogårdens östra delar kvarter B och C har 
en mer sentida och modern karaktär genom en 
ny gravplatsindelning med tillhörande riktlinjer 
från sent 1950-tal. Gravvårdarna placerades tätare 
i raka rader och de fick inte utföras med stenram 
och inte heller ha en höjd som översteg 100 cm. 
Eftersom ”pietetsfulla” befintliga gravvårdar skulle 
kunna bevaras inom området finns fortfarande flera 
äldre gravvårdar här vilka är viktiga årsringar som 
berättar om kvarterens ålder. I kvarter C hr raderna 
brutits upp då en ask- och urngravplats anlades här 
under tidigt 2010-tal.

Kvarter C och D har till vissa delar en ålderdomlig prägel med stor variation av gravvårdar beträffande storlek, 
utformning och ålder. Framför allt ger höga smalstenar från 1900-1920-talet en ålderdomlig karaktär.
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De östra delarna av kyrkogården, i kvarter B och 
C, finns de yngre årsringarna från senare delen av 
1900-talet.

Stora delar av kvarter C gjordes om till askgravlund på 
2010-talet.

I den västra delen av kvarter D finns en årsring av enhetliga låga stående gravvårdar från 1930-50-talet.
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RIKTLINJER FÖR HELA 
KYRKOGÅRDEN
Följande har bedömts som väsentligt att bevara ur 
kulturhistorisk synpunkt. I förvaltningen och vid 
eventuella ändringar av begravningsplatsen som hel-
het ska särskild hänsyn tas till följande punkter:
• Ändringar som förändrar kyrkogården krä-

ver tillstånd enligt kulturmiljölagen kapitel 4. 
Ändringar bör därför föregås av samråd med 
länsstyrelsen.

• Tillägg och ändringar i kyrkogårdsmiljön ska 
anpassas till kyrkogårdens karaktär, utseende, 
materialval och utformning. 

• Inga befintliga gångar bör tas bort. 
• Gångarnas beläggning med slitlager av grus ska 

så långt som möjligt bevaras. 
• Äldre igenlagda gångar kan med fördel återska-

pas med grusbeläggning. 
• Kyrkogårdens entréer med grindstolpar och smi-

desgrindar ska bevaras och underhållas med tra-
ditionella material och metoder.

• Kyrkogårdens träd och övrigt växtmaterial ska 
skötas och under-hållas enligt upprättad träd-
vårdsplan. Avsteg från gällande plan och änd-
ringar av växtmaterial kan kräva tillstånd enligt 
kulturmiljölagen. Trädkransen kan omfattas av 
det generella biotopskyddet varför nedtagning 
av träd kan behöva dispens enligt miljöbalken. 

Åtgärder som avviker från trädvårdsplan som 
länsstyrelsen god-känt i beslut behöver föregås 
av samråd med länsstyrelsen.

• Kyrkogården bör vara omgärdad av en 
trädkrans. 

• Kyrkogårdens murar ska bevaras och under-
hållas. En eventuell omläggning av muren ska 
ske med befintlig sten samt i ett utförande likt 
befintligt. Omläggning av murar ska föregås av 
samråd med länsstyrelsen. 

Hela kyrkogården omges av en vällagd kallmurad skal-
mur av natursten. I kvarter A och B finns även en klippt 
häck innanför muren och delar av en äldre trädkrans.

Mittgången från öster kantas av en allé av hamlade 
träd och en klippt häck.

Till kyrkogården finns även några fina smidesgrindar 
mellan stenpelare.
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RIKTLINJER FÖR KULTURGRAVAR 
Knappt 140 gravvårdar på Asige kyrkogård har 
bedömts som kulturgravar, inklusive de äldre ste-
narna längs murarna. När gravrätten för en kultur-
grav tillfallit gravrättsupplåtaren ska följande riktlin-
jer följas: 
• Kulturgravar ska bevaras och vårdas på plats. 

De får inte återupplåtas eller återanvändas.
• Skadade vårdar ska lagas. Vid vård och under-

håll av samtliga gravvårdar ska material och tek-
nik anpassas till gravens befintliga utformning 
och material. Företrädesvis anlitas konservator 
för att upprätta program för att åtgärda skadade 
äldre gravanordningar.

• En plan för att stabilisera och återmontera ned-
lagda/instabila gravar bör upprättas.

• Alternativ kan undersökas för att anordna vår-
dar i liggande ställning. 

• Alla stenramar ska bevaras och vårdas och 
underhållas med traditionella metoder. 

• Alla omgärdningar som gjutjärns-, smidesjärns-, 
och buxbom samt stenramar ska bevaras, vårdas 
och underhållas med traditionella metoder. 

• Om man på något sätt vill ändra eller flytta en 
kulturgrav ska tillstånd sökas från länsstyrelsen. 

Fram till mitten av 1900-talet, ibland ända fram till 
1970-talet, fanns en tradition att samla barngravar på 
samma ställe, som här i kvarter D. Dessa gravar har ett 
viktigt socialhistoriskt värde som berättar om tider när 
barnadödligheten var högre.

Gravvården över Severin Nilsson är en kulturgrav både ge-
nom sin monumentala utformning och det personhistoriska 
värdet. Grav A: 2-3.

Det finns inte så många riktigt gamla gravvårdar på 
Asige kyrkogård. De äldre är från andra hälften av 
1800-talet utom denna gravhäll från 1600-talet som 
bröderna Oluf och Bendt Lauritzen reste över sina 
föräldrar Lauritz och Anne. Grav B:147.
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GENERELLA RIKTLINJER FÖR 
ÖVRIGA GRAVVÅRDAR 
• Om det är möjligt bör det strävas efter att 

bevara och återupplåta även de gravvårdar som 
inte är kulturgravar. Detta gäller framför allt 
äldre stenar från tiden före 1920. De kan eventu-
ellt flyttas, men gärna inom det befintliga kvar-
teret för att ännu visa kvarterets eller kyrko-
gårdsdelens årsring och historia.

• Det är bättre att lägga ned en sten, på ett ordnat 
och prydligt sätt än att ta bort den och förstöra 
den och på så sätt ha möjligheten att återställa 
gravvården i framtiden.

• Om skäl för bevarande saknas kan dock grav-
vårdarna bortföras. Gränsen för vad som 
betraktas som kulturhistoriskt värdefullt flyt-
tas ständigt framåt och inom ett tiotal år kan 
1950–60-talens gravvårdar betraktas som spår 
av äldre tiders gravvårdskultur som hotas av 
utplåning. Det är därför önskvärt att man så 
långt det är möjligt bevarar alla gravvårdar på 
sin ursprungliga plats.

• Vid omarbetning av befintlig gravvård bör man 
ta särskild hänsyn till gravvården utformning 
vad gäller omgärdning, detaljer och dekor. Ste-
nens inskription bör om möjligt bevaras t.ex. 
genom att stenen vänds eller att inskriptionen 
täcks med metallplatta med ny inskription.

• Vid förflyttning och omarbetning av en vård 
rekommenderas dokumentation genom fotogra-
fering. Genom fotona ska framgå stenens hel-
hetsutseende, detaljer och text, samt vårdens 
placering på kyrkogården. Fotona bör sedan 
arkiveras då detta är av stort värde för den fort-
satta samhällsforskningen och för enskilda 
släktforskare. 

• När en befintlig gravplats ska kompletteras med 
nya vårdar som t.ex. placeras i en stenram, bör 
den nya vården anpassas till den äldre vården 
genom liknande material, bearbetningssätt, typ-
snitt och formspråk.

Detta kors har senare kompletterats med två flanke-
rande likadana lägre gravvårdar i samma stenart som 
korset vilket skapar en fin helhet. Grav A: 30-33.

Yrkestitlar kan berätta mycket om historien i socknen, 
som här gravvården över Rättaren Oskar Karlsson. 
Grav D: 77-78.

Alla stenramar och andra inhägnader ska bevaras, 
även på gravvårdar som inte är kulturgravar. Detta är 
dock en kulturgrav över lantbrukaren J. E. Hellström 
och hans familj. Grav D: 291-294.
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RIKTLINJER FÖR VÄRDEFULLA 
KARAKTÄRSOMRÅDEN 

Gravar från 1930-50-talen i kvarter D
De västra delarna av kvarter D bildar en årsring som 
till stora delar hör till den modernistiska epoken från 
tiden efter 1930 när ett striktare och mer enhetligt 
formspråk blev gällande i utformning av kyrkogårdar 
och gravvårdar. Uppbyggnaden av denna årsring på 
Asige kyrkogård skiljer sig idag inte så mycket från 
övriga kvarter då alla kvarter kännetecknas av gravar 
i mer eller mindre raka rader. Här hade dock de allra 
flesta gravvårdar en stenram framför sig, varav bara 
enstaka finns kvar. Idag består miljön främst av låga 
stående gravvårdar i sten, alla i nästan samma höjd. 
De är vända mot väster. De äldre från 1920-talet 
har lite mer varierande former och är ofta högre än 
vad de är breda men de är ofta enklare och striktare 
än tidigare årtiondens gravvårdar. Från 1930-talet 
och framåt blir de allt mer enhetliga och bredden är 
större än höjden. Tyvärr har många gravvårdar fått 
läggas ned på grund av instabilitet.
Riktlinjer:
• Gravvårdar bör vara utförda i sten och placeras 

stående och vända mot väster. 
• Nya gravvårdar bör hålla en låg höjd, likt de 

enhetliga vårdar som finns från 1940-50-talen.
• Alla gravvårdar från tiden före 1960 bevaras och 

kan återupplåtas. 
• Ev. dekor på stenarna bevaras.
• Nedlagda stenar placeras stående på stabilt och 

säkert sätt.
• Strävan bör vara att även övriga gravvården åter-

används, men de kan även ersättas med en ny 
eller flyttas inom kvarteret. 

• Alla kvarvarande stenramar bevaras och åter-
upplåts. Nya stenramar kan tillåtas.

• Planteringsramar bevaras. Nya planteringsramar 
i sten kan tillåtas.
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BILAGA 1. KULTURGRAVAR, KARTA

Översikt över Asige kyrkogård med utpekade kulturgravar. Kulturgravarna är utströdda över stora delar av kyrko-
gården med en koncentration till de delar som ligger längs kyrkans långsidor. (Karta Metria AB, 2019)
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Bilaga 1. Kulturgravar, karta över kvarter A och D
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Bilaga 1. Kulturgravar, karta över kvarter B och C
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BILAGA 2. KULTURGRAVAR, TABELL
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2020:56 Falkenbergs stadshus, ändring av ventilation
2020:57 Ny spillvattenledning i Skrea. Ark. utredning
2020:58 Lugnarohögen, renovering av gravhög och stuga
2020:59 Boplatslämningar inom Altona 2:1 och 4:34. Ark. utr.
2020:60 Odlingen, Tönnersjö 4:2, Dokumentation inför rivning
2020:61 Excellensen 2, Fasad- och markförändring
2020:62 Arkeologisk utredning av Boberg 8:27
2020:63 Arkeologisk utredning av fastigh. Mellby 5:44 i Södra Mellby, Laholms kommun
2020:64 Landeryds godsmagasin, underlag inför renovering
2020:65 Hunnestad 5:24 och 5:13. Ark. utr.
2020:66 Svenstorps mejeri. Renovering av fönster, etapp 2.
2020:67 Vinbergs prästgård, renovering av fasad
2020:68 Nya fornlämningar på Galgberget, Halmstad stad, Ark. utr.
2020:69 Österskans, Halmstad. Ark. förundersökning
2020:70 Nösslinge kyrka, klimatanpassing
2020-71 Nösslinge kyrka, borttagande av bänk
2020-72 Lugnarohögen inför renovering, Hasslöv socken, Ark. undersökning
2020:73 Bårarps stenbrott, Steninge och Rävinge. Ark. fältinventering
2020:74 Knäreds kyrka, ommålning av utvändiga snickerier
2020:75 Vippentorpet, omläggning av halmtak
2020:76 Frillesås-Rya 4:17, Frillesås socken, Ark. utr.
2020:77 Slätteryds byskola, takrenovering mm.
2020:78 Centralstationen i Halmstad, färgundersökning
2020:79 Lindbergs kyrka, exteriör och interiör restaurering
2020:80 Lindbergs kyrka, bemålat brädtak
2020:81 Färjeterminalen i Varbergs hamn
2020:82 Abilds kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:83 Asige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:84 Eftra kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:85 Årstads kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:86 VA Tönnersjö-Perstorp. Ark utr. 

2020:40 Krutkällargången, Halmstad kommun och stad, Bastionen Norre Katt, RAÄ 33:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:41 Kv Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Laholm. Förslag till planbestämmelser.
2020:42 Spannarp Östra, Spannarps socken, Ark. utredning
2020:43 Fem provborrhål inom Österskans. Halmstad kommun, Österskans 1 och Halmstad 6:31. Ark. kontroll.
2020:44 Arkeologisk utredning inom Tofta 2:2. Varbergs kommun. 
2020:45 Apelviksgården, omläggning av stråtak. Antikvarisk medv.
2020:46 Professorn 7, Hotell Gästis i Varberg, Antikvarisk förundersökning
2020: 47 Folkvandringstid, Vendeltid & Vikingatid, Kvibille 21:1, Ark. förundersökning
2020:48 Boplatslämningar i Hasslöv, Hallands län, Laholms kommun, Hasslövs socken, Ark. utredning
2020:49 Gravar och boplatser invid Kistinge deponi, Eldsberga socken, Ark. utredning
2020:50 Villa Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk förundersökning.
2020:51 Kvarnadalen i Sällstorp, Vård- och underhållspan
2020:52 Landa kyrka, mögelsanering
2020:53 Societetshuset i Varberg, antikvarisk konsekvensutredning
2020:54 Långanskogen, vård- och underhållsplan
2020:55 Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning
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