
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

På uppdrag av Rättviks pastorat har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk inventering av Boda 

gamla och nya kyrkogård. Inventeringen syftar till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som finns på 

kyrkogårdarna. I samband med att gravvårdar återlämnas behövs rutiner för hur vårdarna ska hanteras. 

För att kunna upprätta dessa rutiner måste gravvårdarna inventeras och deras olika värden beskrivas. 

Rapporten omfattar en översiktlig beskrivning och karaktärisering av kyrkogårdarna, samt en redogörelse 

för dess historik. Vidare följer karaktäriseringar och kulturhistorisk bedömning av de olika områdena, med 

vissa fall listor över särskilt utpekade gravvårdar. 

Inventeringsarbetet har i stora drag följt Centrala Gravvårdskommitténs, CGK:s, samt Länsstyrelsen 

Dalarnas riktlinjer. Arbetet har varit uppdelat i tre delar; fältarbete, historisk efterforskning samt 

rapportarbete. Gravvårdarna har bedömts efter kriterer grundade på ålder, konsthistoria samt lokalhistoria. 

Gravvårdarna har delats in i mycket högt kulturhistoriskt värde, vilka bör bevaras på plats, samt högt 

kulturhistoriskt värde, vilka bör bevaras men som efter varsam bearbetning kan återanvändas. 

Gamla kyrkogården i Boda var platsen för socknens först kapell på 1600-talet, men kyrkogården togs i 

bruk först 1732. Idag består kyrkogården av gravvårdar från slutet av 1800-talet fram till idag. Planen är 

fortfarande den samma som på 1800-talet med en grusgång som delar området i fyra delar. Området 

omgärdas av ett dekorativt tjärat och vitmålat trästaket från 1800-talets mitt. Vid kyrkogården finns också 

ett putsat gravkapell från slutet av 1800-talet. De två västra fjärdedelarna har gjorts om till moderna 

urnkvarter och en askgravlund. De kvarvarande äldre gravvårdarna är främst stående stenar och några 

gjutjärnskors. De flesta av dessa gravvårdar har bedömts ha ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt 

värde och det är även viktigt att hela kyrkogårdens struktur bevaras. 

År 1911 anlades den nya kyrkogården väster om Saxbäcken. Även denna utformades som en kvadratisk 

plan indelad i fyra delar med en grusgång och omgärdning av ett påkostat smidesstaket i diagonalt 

mönster. På 1970-talet förlängdes den med två kvarter norrut och på 1990-talet med en skogskyrkogård åt 

väster. Ursprungliga området har i stort kvar sin ursprungliga struktur. De två äldsta kvarteren, A och B, 

ligger i söder och här finns många bevarandevärda gravvårdar. Även i kvarter C och D, de mellersta 

kvarteren, finns några utpekade gravvårdar. Resterande kvarter har inga specifika kulturhistoriska värden. 

 



 

 

 



 

 

På uppdrag av Rättviks pastorat har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk inventering av Boda 

gamla och nya kyrkogård. Arbetet har genomförts under 2015 av byggnadsantikvarierna Lovisa Smedberg 

och Malena Andersson.  

Inventeringen syftar till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som finns på kyrkogårdarna. I samband 

med att gravvårdar återlämnas till församlingen behöver det finnas rutiner för hur vårdarna ska hanteras. 

För att kunna upprätta dessa rutiner måste gravvårdarnas inventeras och deras olika värden bedömas. Med 

inventeringen som grund kan en plan upprättas för vilka gravvårdar som bör bevaras eller återanvändas 

samt vilka som kan plockas bort helt. Inventeringen är avsedd att utgöra ett underlag i församlingens 

förvaltningsarbete vid återlämning av gravar samt vid fall där gravrättsinnehavaren är okänd. 

Inventeringen kan utgöra en del i en Vård- och Underhållsplan för kyrkogården. 

Inventeringen ska också vara ett stöd vid handläggning av kyrkoantikvariska ärenden och vid sökning av 

kyrkoantikvarisk ersättning. 

Bedömningar och riktlinjer ska ses som färskvaror och ska ses över och uppdateras kontinuerligt. 

Rapporten omfattar en översiktlig beskrivning och karaktärisering av kyrkogården, samt en redogörelse 

för dess historik. Vidare följer karaktäriseringar och kulturhistorisk bedömning samt riktlinjer för de olika 

områdena, med i vissa fall listor över särskilt utpekade gravvårdar. Till varje beskrivning finns kartor. 

Avslutningsvis finns käll- och litteraturförteckning.  

Som komplement till rapporten finns inventeringens fältdokumentation och ett stort antal digitala 

fotografier.

Inventeringsarbetet har i stora drag följt Centrala Gravvårdskommitténs, riktlinjer, framställda i Handbok 

för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar, samt riktlinjer från Länsstyrelsen 

Dalarna. Arbetet har varit uppdelat i tre delar, nämligen historisk efterforskning, fältarbete samt 

rapportarbete.  

Den historiska efterforskningen har innefattat studier av handlingar rörande kyrkogården såsom 

kyrkogårdsnämndens protokoll, planer och kartor i kyrkoarkivet i Landsarkivet i Uppsala. Äldre 

fotografier har även studerats liksom viss litteratur rörande kyrkogården och bygden.  

Fältarbetet började med att kyrkogården beskrevs och karaktäriserades. Därefter bedömdes samtliga 

gravvårdar, varvid vissa inventerades på inventeringsblankett.  Endast gravvårdar före 1960 har kommit 

ifråga om enskild inventering. 

Efter fältarbetet har inventeringsblanketterna kompletterats med foto på gravvården.  Foton samt 

inventeringsmaterial levereras till församlingen på medföljande USB-minne.  



 

 

Allmän grav Grav som uppläts utan kostnad till församlingsbor. Gravplatsernas nyttjades i 

ordningsföljd och anhöriga hade inte möjlighet att välja plats. Kallas även allmänna 

varvet. Uttrycket används i förhållande till Enskild gravplats. 

Askgravplats Avgränsat område på kyrkogården med kollektiv gravsättning av urnor där samtliga 

gravvårdar har likadant utseende och där särskilda regler för enskild plantering och 

dekorationer förekommer. Vanligen arkitektontiskt uppbyggd med planteringar, 

bänkar etc.  

Enskild grav Grav som uppläts mot en kostnad. Gravrättsinnnehavaraen hade vissa möjligheter att 

välja plats. Gravvården är vanligen mer påkostad. Uttrycket används i förhållande till 

allmän grav.  

Ensamgrav Gravplats avsedd för en kista, med fastställd gravrättsinnehavare. I jämförelse med 

allmängrav ej kostnadsfri. Uttrycket används i förhållande till familjegrav. 

Familjegrav Gravplats med plats för minst två kistor. Uttrycket används i förhållande till ensamgrav. 

Jmf även Enskild grav. 

Gravkarta Karta över kyrkogården med alla gravplatser utmarkerade. 

Gravplats Ett mindre begränsat område på kyrkogården som utgör platsen där en eller flera 

människor jordfästs. Gränserna framgår på gravkartan. Storleken beror på antalet 

gravsatta samt om det är kist- eller urnplats. 

Gravrätt Den rätt gravrättsinnehavaren har till samt ansvar för gravplatsen och dess 

gravanordnig. Gravrätten är 25 år och kan förlängas. Regleras i Begravningslagen (SFS 

1990:1144). 

Gravvård Sten, kors, häll eller annat som utmärker en gravplats. Gravanordning används 

synonymt med gravvård. 

Häll Gravvård i form av en skiva (vanligen i sten, koppar eller järn) liggande på marken. 

Kistgrav Gravplats med storlek för att jordfästa en kista. 

Minneslund Avgränsat område på kyrkogården med anonym och kollektiv gravsättning av urnor 

utan gravvård. Vanligen kollektiva ljusbärare. Vanligen arkitektontiskt uppbyggd med 

planteringar, bänkar etc. 

Obelisk Hög och uppåt avsmalnande gravvård i sten. Fyrkantig genomskärning och 

pyramidformig topp. 

Sandgrav Gravplats med yta täckt med sand eller grus. Vanligen mönsterkrattad. 

Urngrav Gravplats med storlek för att jordfästa en urna. 

 

 



 

 

Följande kriterier har legat till grund för den kulturhistoriska bedömningen av kyrkogårdens områden och 

gravvårdar. En gravvård kan vara kulturhistoriskt värdefull enligt en eller flera kriterier. Kriterierna 

grundar sig på de som fastställs i CGK:s handbok.1 Vid bedömningen görs ett antagande på vilket sätt 

gravvården kan förmedla det kulturhistoriska värdet. Gravvårdar i form av hällar kan t.ex. ha svårare att 

förmedla ett värde då de inte upplevs lika bra som en stående sten. 

Kriterierna är: 

 
Fram till mitten av 1700-talet var hällen vanligast, men många gravsattes också utan gravvård som 

utmärkte platsen, eller med ett enkelt träkors. Stenar från innan mitten av 1800-talet är tillverkade för 

hand. Därefter började gravstenar tillverkas med industriella metoder. Gravvårdar kan ge information 

om tiden då den tillverkades. Många titlar är tydliga historiska markörer.  

Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på ålder:  

 Gravvårdar äldre än 1850. 

 Gravvårdar med ålderdomliga eller unika yrken och titlar. 

 

Gravstenarnas utseende ger en tydlig information om den tid då de skapades. Trender inom konst och 

arkitektur togs upp i tillverkningen av gravstenar, vilket är fallet än idag. Flera material är också tydliga 

tidsmarkörer. Vissa typer av gravvårdar, som t.ex. sandgravar eller staketomgärdningar, har endast 

använts under en mycket begränsad tid under historien. Många kyrkogårdar har anlagts med tydliga 

arkitektoniska ambitioner där gravstenarnas utseende och placering är delar av en helhet med t.ex. 

parkliknande eller monumentala strukturer.  

Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på konsthistoria:  

 Gravvårdar som utgör delar av en viktig arkitektonisk del av kyrkogården 

 Gravvårdar som är speciellt representativa med tidstypiska drag.  

 Gravvårdar som är mycket sällsynta eller ovanliga.  

 Gravvårdar av gjutjärn eller trä. 

 
Kyrkogården är en viktig del av platsens historia. Här finns många ledtrådar till vilken typ av 

verksamhet som bedrivits i området. Historier och kännedom om kända personer som utfört något 

anmärkningsvärt eller som satt platsen ”på kartan” kan bevaras genom att personens gravvård 

bevaras. 

Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på lokalhistoria:  

 Gravvårdar i material med anknytning till Boda, Rättvik och Dalarna. 

 Gravvårdar över berömda personer som haft speciell anknytning till Boda, Rättvik. 

 Gravvårdar med yrkestitlar representativa för Boda, Rättvik. 
 

                                                      

1 CGK Centrala Gravvårdskommittén (2007), Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och 
återanvändning av gravanordningar 



 

 

Kriterierna kan vara av varierande styrka, varför gravvårdarna delas in i 

 bör bevaras på ursprunglig plats, men kan efter försiktig bearbetning återanvändas. 

Detta gäller gravvårdar som är viktiga för upplevelsen av det aktuella kvarteret, men där 

inskriptionerna eller dekoren i sig inte är lika kulturhistoriskt bevarandevärda. Främst gäller skyddet 

form och storlek på gravvården men det är föredömligt om dekorer ändå kan bevaras även om 

inskriptionen görs om.  

 bör bevaras på ursprunglig plats och i ursprungligt utförande.  

Detta gäller gravvårdar där både gravvårdens form och storlek, inskriptionen samt dekoren är viktig 

för att upprätthålla det kulturhistoriska värdet. Det kan t.ex. gälla stenar med titlar, tidstypisk dekor 

etc. 

 

 

 

 

 



 

 

Boda gamla kyrkogård ligger på 

platsen för socknens första kapell. 

Kapellet uppfördes 1632 men 

kyrkogården anlades först hundra år 

senare på kapellets södra sida. 

Inledningvis markerades gravarna 

troligen av enkla träkors, men i 

inventeringsprotokoll från 1830 

antecknades att det fanns sju 

gravstenar av kalksten och en järnhäll. 

Vid storskiftet 1828 utvidgades 

kyrkogården norr om kapellet ut över 

den gamla kyrkvallen. I det sydvästra 

hörnet av kyrkogården fanns en 

murad benbod med pärttak. I 

benboden förvarades de ben som 

kom upp i dagen vid öppnandet av 

nya gravar.  

När den nya kyrkan på bodbacken 

nordväst om kyrkogården uppförts 

revs kapellet på gamla kyrkogården. 

Detta skedde år 1850 och dagens 

trästaket på terrassmurar av kalksten 

blev klart fyra år senare. Stenen från 

den gamla muren hade nyttjats i 

kyrkobygget. I samband med att det 

gamla kapellet revs uppfördes ett 

vitputsat bisättningshus. Detta blev så 

småningom för litet och dagens 

bisättningshus, en putsad byggnad av 

resvirke, uppfördes 1880 utanför 

östra muren. Där skulle ventilationen 

fungera bättre, och ingen plats skulle 

tas i anspråk på kyrkogården. 

Kyrkogården utvidgades också 

ytterligare genom att den sk 

vintergraven fylldes igen. Där begravdes de som dog på vintern, för att senare när tjälen gått ur marken, 

jordfästas i den riktiga graven.2  

Det första bevarade reglementet för Boda kyrkogård är från 1898. I detta framgår att de allmänna gravarna 

skulle öppnas efter nummerordning. Gravöppningen och klockringningen skedde på dödsboets 

bekostnad. På kyrkogårdens norra och södra sidor, utanför de allmänna varven, kostade de enskilda 

gravarna mellan 30 och 40 kronor för församlingsbor. Dessa enskilda gravplatser var ägaren skyldig att 

                                                      

2 Garmo, Sune, 1995 

 



 

 

inhägna med järnstaket eller häck upp till en meter i höjd. Träd fick inte planteras vid graven. På de 

allmänna gravarna hade anhöriga rätt att lägga upp gravkullar och plantera på dessa. De gravkullar som 

inte sköttes jämnades ut. Inga gravvårdar i järn och sten fick tas bort utan ägarens tillåtelse, och vid byte 

av gravrättsinnehavare på de enskilda, eller vid omgrävning av en allmän grav, skulle den gamla gravvården 

ändå behållas på gravplatsen.3 

I början av 1900-talet fanns ett stort behov av en ny kyrkogård. Den gamla var för liten och lerjorden 

gjorde det till en olämplig plats för kyrkogård. En utvidgning var därför olämplig. Den 17 november 1907 

beslöt kyrkostämman att bygga en ny kyrkogård på sandplatån väster om Saxbäcken.4  Marken inköptes 

från Nords Hans Andersson för 150 kronor.5 Kyrkorådet ansökte i februari 1909 hos Kongl. Majt:s 

Befallningshavare om tillstånd att anlägga kyrkogården på den beslutade platsen. Kyrkorådets ordförande 

beskrev i tillståndsansökan hur någon ritning över platsen inte var nödvändig, eftersom platsen var 

kvadratisk och man planerade att omgärda den med trästaket och lövskog, dela upp ytan i fyra kvadrater 

med gångar emellan samt dra upp gångar längs sidorna på lagom avstånd från staketet för att få plats med 

en ytterrad av familjegravar.6 I kyrkostämmans protokoll några månader senare framkommer att även 

biskopens godkännande efterfrågades. I protokollet framgår också att myndigheterna efterfrågade den 

ritning som ordförande ansett vara överflödig. En ritning upprättades därför och godkändes av 

kyrkostämman.7  

 

  

                                                      

3 Reglemente för Boda församlings kyrkogård, 1898. 
4 Garmo, Sune, 1995. 
5 Köpebrev, 1909. 
6 Brev till Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Kopparbergslän. 
7 Kyrkostämmoprotokoll.  

 



 

 

Kyrkogården kom att omgärdas av ett 

järnstaket. Konungens Befallningshavare, 

liksom biskopen, godkände ritningarna för 

begravningsplatsen i maj 1909.8 Samma år 

anlades kyrkogården och en anslutande väg. 

Stöt Olof  Olsson i Solberga fick uppdraget 

att bygga ett järnstaket runt kyrkogården. 

Staketet kostade mer än vad hela kyrkogården 

kostade att anlägga 9 Det ska enligt uppgift 

även ha funnits eiffeltornsformade pelare av 

plattjärn i fackverk vid kyrkogårdens 

huvudentré10. Nya kyrkogården invigdes av 

kyrkoherden i Ore, Arne Dalqvist och kom 

senare att kallas Skogskyrkogården.  

År 1930 upprättades ett nytt reglemente för kyrkogården. Då fastställdes att gamla kyrkogården bara 

uppläts för enskilda gravar –där fanns inte längre några allmänna gravar. På nya kyrkogården fanns 

allmänna gravar i de två norra kvarteren och enskilda gravar i de två södra kvarteren. Fortfarande skedde 

grävning på dödsboets bekostnad, men grävning i allmänna varven utfördes av kyrkans personal. 

Gravöppning av enskilda gravar fick gravrättsinnnehavaren ordna själv. Till skillnad från reglementet från 

1898, där det fanns påbud om att häckar eller staket skulle planteras runt enskilda gravar, var det nu inte 

längre tillåtet att plantera häckar runt gravplatser inne på kyrkogården, utan endast runt de enskilda gravar 

som låg i kyrkogårdens ytterrad. Däremot öppnades för att efter kyrkorådets godkännande få plantera 

träd, något som inte varit tillåtet tidigare. Liksom tidigare var gravrättsinnehavarna till de enskilda gravarna 

skyldiga att ansa och vårda sina gravar och anhöriga till allmänna gravar hade rätt att ordna en gravkulle 

som fick planteras. Fortfarande skulle alla gravvårdar i järn eller sten på både allmänna och enskilda 

gravplatser behållas på sin plats, även om platsen sålts till en ny gravrättsinnehavare.11  

Under 1920-talet restes i söder på nya 

kyrkogården två gravvårdar av kalksten 

med säreget uttryck. De finns ännu kvar 

idag. Stenhuggare Erikhans Jon Jonsson i 

Silverberg stod för detta gedigna 

stenhantverk. De båda gravvårdarna var 

behuggna med stora delar polerade 

bladmönster i relieff och stora delar 

grovhuggna ytor . 12 

                                                      

8 Res. N:o 1809. 
9 Garmo, Sune, 1995. 
10 Bergin, Christer, 2015, muntlig uppgift. 
11 Reglemente för Boda församlings kyrkogårdar, 1930. 
12 Bergin, Christer, 2015, muntlig uppgift. 



 

 

I mitten av 1900-talet planerades för en omgestaltning av båda kyrkogårdarna. År 1948 gjorde R. Stintzing 

ett förslag till omläggning av gamla kyrkogården. Han föreslog bl.a. Att grusgravarna skulle minskas i antal, 

sandkullarna skulle tas bort och vårdarna ordnas i mer regelbundna rader. Socklar föreslog han skulle ligga 

kvar, men att områden inuti och utanför skulle sås med gräs. Stingtzing menade att gravplatserna kunde 

behållas så länge de sköttes av gravägarna, men att hälften av ytan, där det inte längre fanns några gamla 

gravar, skulle planeras som en parkmiljö. Därför föreslog han en 2,25 meter hög granhäck rakt igenom 

begravningsplatsen. Vidare föreslog har att några buskar och träd skulle tas bort och att Ornäsbjörkar 

skulle planteras.13 Idag kan konstateras att det inte finns några grusgravar kvar på gamla kyrkogården och 

att området kommit att bli mycket lik Stintzing ritning. Vid samma tidpunkt gjorde R. Stintzing också en 

omgestaltningsplan för Skogskyrkogården. Han föreslog att de två kvadrater som ännu inte utnyttjades 

skulle jämnas till och att matjorden skulle fyllas på över hela kyrkogården. Därtill ville han att kommande 

gravvårdar på de ännu outnyttjade kvarteren skulle ha en högsta höjd av 90 cm. De två använda kvarteren 

föreslog han skulle genomgå en ”fullkomlig sanering” där alla sandkullar och grusgårdar skulle tas bort 

och gravvårdarna i kv. III riktas och förskjutas uppemot 75 cm. Han föreslog också ett nytt urnområde 

söder om den befintliga kyrkogården. 14 Ingen ritning tillhörande hans beskrivningen finns bevarad. Även 

vad gäller nya kyrkogården kan man idag konstatera att det inte finns några grusgravar på kyrkogården. 

Utvidgningen söderut genomfördes inte förrän 30 år senare.  

  

                                                      

13 Boda kyrkogård. Orienterande beskrivning till omläggningsförslag 
14 Boda Nya kyrkogård. Orienterande beskrivning över omläggning och komplettering 

 



 

 

Det visade sig att jorden på Boda gamla kyrkogård hade hög lerhalt. På grund av detta förmultnade de 

begravna mycket långsamt, vilket blev ett problem. Vid grävning inför jordfästning blottlades ofta kistor 

och kroppar i nära oförändrat skick, vilket ansågs ovärdigt.15 Under andra hälften av 1900-talet 

upprättades nya kyrkogårdsstadgar i snabb följd. Från och med år 1952 fastställdes att inga gravplatser 

skulle upplåtas på gamla kyrkogården. På Skogskyrkogården uppläts allmänna gravar endast innanför 

häckarna på det nordvästra kvarteret, övriga gravar var enskilda gravar. Först nu fastställdes att 

gravöppning, risning av graven samt klockringning skulle ske utan kostnad för alla församlingsbor.  Det 

fastställdes att gravar inte fick vara högre än 90 cm. och inga gravar alls fick omgärdas med häck. Det 

beslutades också att sandgravar inte längre skulle anläggas. Detta var alltså helt i linje med de planer 

Stingtzing hade för kyrkogårdarnas omgestaltning. Däremot var fortfarande ”smärre gravkullar för 

plantering” tillåtna. Resterande del av gravplatsen skulle vara täckt med gräsmatta. Det varförst nu som 

det förklarades att kyrkan hade ansvaret för klippning och skötsel av häckar, och att kyrkan kunde utföra 

gravskötsel mot en avgift. Det är tydligt att kyrkogårdens gräs hade börjat klippas –då det fastställdes att 

inga kantstenar fick tillfogas gravplatsen. Alla gravvårdar skulle nu godkännas av kyrkogårdsnämnden 

innan de anskaffades.16   

 

  

                                                      

15 Christer Bergin, 2015 
16 Kyrkogårdsstadga för Boda församling, 1951 

 



 

 

Redan 1956 upprättades en ny kyrkogårdsstadga. Nu förklarades att gamla kyrkogården kunde användas 

för askurnor –det hade blivit vanligare med kremering. Liksom tidigare kunde fortfarande redan befintliga 

gravar på gamla kyrkogården komma i bruk, där det fanns plats för nedsänkning av ytterligare kistor. Man 

talade inte längre om allmänna och enskilda gravar –utan istället om ensamgrav och familjegrav. Båda 

gravtyperna uppläts utan kostnad till församlingsbor. De allmänna gravarna var nu helt borta ur 

administrationen av nya gravplatser. Riktlinjerna för gravvårdens höjd, omgärdning etc. är desamma som i 

reglementet från 1952.17 

År 1957 gjorde R. Stingtzing tre förslag på utvidgningar av nya kyrkogården; ett åt väster, ett åt nordväst 

och ett åt norr. Nästa utvidgning skedde dock först 1970, då rakt norr om de ursprungliga kvarteren. 80 

dubbelgravar tillkom. Nu anlades också en asfalterad parkering med plats för 35 bilar. Mellan kyrkogården 

och parkeringen uppfördes en stenmur. På kyrkogårdens södra del restes ett stort kors i trä.18 Då 

uppfördes också personalbyggnaden. Kyrkogården utvidgades även åt nordväst, delvis efter Stingtzings 

förslag, men först på 1990-talet.  

I 1964 års reglemente talade man inte längre om ”gravkullar”, utan fastslog bara att ”plats för plantering av 

blommor anordnas invid gravplatsen”.19 Elva år senare, år 1977, skrevs det ännu en kyrkogårdsstadga. 

Först nu behövde man stadga om att kransställ, ljuslyktor och marshallhållare skulle vara borttagna senast 

15 maj. Det är tydligt att dekorationerna på gravarna hade förändrats. I övrigt anslöt besluten kring 

gravvårdarnas och gravplatsernas utseende till tidigare reglementen.20 

                                                      

17 Kyrkogårdsstadga för Boda församlings, 1956 
18 Garmo, Sune, 1995 
19 Reglemente för Boda församlings begravningsplatser, 1964 
20 Reglemente för Boda församlings begravningsplatser, 1977 

 



 

 

År Händelse 

1632 Boda kapell uppförs. 

1732 Kyrkogården anläggs söder om kapellet. 

1828 Storskifte av Boda. Kyrkgården är utvidgad norr om kapellet. 

1847 Kyrkan börjar byggas. 

1850 Kapellet rivs. Ett bisättningshus uppförs. 

1851 Kyrkan invigs. 

1854 Trästaketet runt kyrkogården färdigställs. 

1880 Ett nytt bistättningshus (dagens) uppförs. 

1898 Reglemente för kyrkogården upprättas. Alla enskilda gravar ska omgärdas av häck eller staket. 

Inga träd får planteras. Gravkullar med plantering är tillåtet vid allmänna gravar.  

1907 Beslut tas om ny kyrkogård väster om Saxbäcken. Marks köps in. 

1911 Skogskyrkogården anläggs. 

1930 Nytt reglemente upprättas. G:a kyrkogården upplåts inte för allmänna gravar. Inte längre tillåtet 

att plantera häck runt enskilda gravar. Träd tillåts efter godkännande. Gravvårdar i järn eller sten 

ska bibehållas på sin plats även vid ny gravrättsinnehavare. 

1948 R. Stingtzing gör omgestaltningsförslag för båda kyrkogårdarna.  

1952 Ny kyrkogårdsstadga upprättas, delvis i enlighet med Stingtzings planer. Kyrkan står nu för 

kostnader kring gravöppning. Inga gravar alls får omgärdas med häck. Stenar får inte vara högre 

än 90 cm. Sandgravar får inte anläggas. 

1956 Ny kyrkogårdsstadga upprättas. De allmänna gravarna är borta ur administrationen. Liksom 

tidigare får inga gravar omgärdas med häck, stenar får inte vara högre än 90 cm och sandgravar får 

inte anläggas. 

1957 R. Stingtzing gör tre olika förslag på utvidgning av skogskyrkogården. Ingen utvidgning sker. 

1964 Nytt reglemente upprättas. Begreppet gravkullar har försvunnit. Liksom tidigare får inga gravar 

omgärdas med häck, stenar får inte vara högre än 90 cm och sandgravar får inte anläggas. 

1970 Nya kyrkogården utvidgas rakt norrut med 80 dubbelgravar i raka linjer. Personalbyggnaden 

uppförs. 

1977 Nytt reglemente upprättas med föreskrifter för när kransställ, ljuslyktor och marschallhållare får 

finnas vid gravarna. Liksom tidigare får inga gravar omgärdas med häck och stenar får inte vara 

högre än 90 cm och sandgravar får inte anläggas. 



 

 

Boda gamla kyrkogård ligger nedanför 

kyrkan i sydöst. Området är närapå 

kvadratiskt med en grusgång som delar in 

området i fyra delar. Området är helt platt 

och omgärdas av ett trästaket med tjärade 

sektioner och vita staketstolpar. 

Grindstolparna är putsade i vitt. Några 

större och mindre lövträd finns spridda på 

kyrkogården. I kyrkogårdens västra 

ytterkant står ett kapell från 1880. Det är 

putsat i gult, har tre vita portar ut mot 

kyrkogården och ett valmat sadeltak belagt 

med tjärade träspån. Portarna har vackra 

lunettfönster som överljus. 

I nordvästra delen av kyrkogården har en 

modern askgravlund anlagts och i sydväst 

finns nyare urngravar från 1970-talet. I 

övrigt består gravvårdarna av äldre gravar 

från slutet av 1800-talet fram till 1940-tal. 

De är av varierande slag, men majoriteten 

av de äldre är stående stenar eller 

 



 

 

gjutjärnskors. 

Kyrkogården är Bodas äldsta, och dessutom platsen för socknens första kyrka. Området har en enkel och 

traditionell arkitektur med raka grusade gångar och raka gravrader. Staketet är i sig självt bevarandevärt 

och omramar området på ett fint sätt. Flera av gravarna är ålderdomliga med höga konsthistoriska och 

lokalhistoriska värden. Kyrkogården som helhet har ett högt kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder 

och bevarade gångsystem samt på grund av de många ålderdomliga gravvårdarna. 

 

 

 



 

 

De flesta av gravvårdarna, bortsett från de i 1970-talets urnlund bör bevaras. Se nedanstående lista.  

På kyrkogårdsmuren i väst ligger en högsmal gravvård (G DM 3) med trekantig botten och 

pyrmaidformad topp. Gravvården har omkullagts och mist sitt sammanhang på kyrkogården. Trots detta 

bedöms den, på grund av sin ovanliga form, besitta mycket högt kulturhistoriskt värde och bör 

återplaceras på kyrkogården. 

Områdets struktur bör bevaras. Gångar bör även fortsättningsvis vara grusade och det omgivande staketet 

bör vårdas med traditionella material och metoder. Nya gravområden bör inte tillåtas, däremot kan 

området förtätas med nya gravrätter inom befintliga äldre områden. Detta bör dock göras med strikta krav 

på utseende av nya gravvårdar. Dessa krav bör fastställas i kyrkogårdsstadga antagen av kyrkan. Dalarnas 

museum anser att nya gravvårdar bör utgöras av stående stenar eller kors i samma dimensioner som 

befintliga stenar. Moderna stenstorter som t.ex. labrador bör ej tillåtas.  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Listan nedan avser utpekade 

gravvårdar på Boda gamla kyrkogård 

som bedömts ha högt eller mycket 

högt kulturhistoriskt värde. 

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt 

värde bör bevaras men kan 

återanvändas efter varsam 

omberabetning av inskription. 

Gravvårdar med mycket högt 

kulturhistoriskt värde bör bevaras i 

befintligt utförande på ursprunglig 

plats. 

 

 

 

På grund av otydlighet i gravkartan kan gravnumren här nedan skilja sig från gravlistans numrering. För 

säker identifiering av utpekade gravvårdar bör bilaga 1 G med bild och beskrivning användas.  

       

Gravvård  År  Namn  Bedömning 
G  2  1907  GROP OLSSON  Högt 
G  3  1884  ARV HANS OLSSON. ARV ERIK HANSSON M.FL.  Mycket högt 
G  3  1884  SKÄGG BRITA MATTSDOTTER  Mycket högt 
G  4  1876  PELL ANDERS ANDERSSON  Mycket högt 
G  5-6  1884  OLLAS ANDERS ERIKSSON  Mycket högt 
G  7  1875  SOLD ANDERS ERSSON. ANDERSSON.   Mycket högt 
G  8  1898  PETTERS FAM.GRAV (KUS)  Högt 
G  9  1898  EMMA JOHANNA LEVIN  Mycket högt 
G  10  1897  NYGÅRDS ERIK & ANNA PERSSON  Högt 
G  11  1897  ERIK KARLSSON  Mycket högt 
G  12  1897  MARIA KRISTINA PETERSSON  Mycket högt 
G  15  1903  TORRÅNGS JONAS ANDERSSON. ANNA BJÖRK  Högt 
G  16  1903  TORRÅNGS OLOF OLSSON. (MOR OCH FAR)  Mycket hög 
G  17  1930  BUNIS  Mycket högt 
G  19  1902  MASES ANDERS & ANNA JONSSON.  Mycket högt 
G  21  18--  ---  Mycket högt 
G  23  1903  JELK OLOF JONSSON.  Högt 
G  24  1913  ANDREAS H HANSSON  Mycket högt 
G  26  1904  KROPPS ANNA OLSSON.LOMAN ANDERS 

OLSSON. 
 Mycket högt 

G  28  1904  KUS ERIK & BRITA ERIKSSON.  Högt 
G  29  1905  BRÄND ANDERS KARLSSON  Högt 
G  30  1905  LISS ANDERS ANDERSSON.  Mycket högt 
G  31  1905  KRISTINA & H. HAMMAR.   Mycket högt 
G  33  1906  GULLÅS OLOF ERIKSSON.  Mycket högt 
G  35  1906  LAGGAR ANDERS HANSSON  Högt 
G  36  1906  FINN JON JONSSON.  Mycket högt 
G  37  1907  NORDAHLS FAMILJEGRAV  Mycket högt 
G  38  1907  JANNES ANDERS JONSSON.  Högt 
G  39  1906  A. OLSSON  Mycket högt 
G  40  1933?  BYLANDER.   Mycket högt 

 



 

 

G  41  1907  BUDGIFVARS HANS OLSSON.  Högt 
G  42  1907  KUS ERIK & KERSTIN HANSSON.  Mycket högt 
G  43  1908  SKÄGG ANDERS OLSSON  Högt 
G  44  1908  PELL JON & PELL ANNA ERSSON.  Mycket högt 
G  45  1908  SERS HANS LARSSON  Högt 
G  46  1908  BRÄND LARS HANSSON.   Högt 
G  48  ----  HAGA A OLSSON  Mycket högt 
G  48  1909  SPARF HANS JONSSON.SPARF KERSTIN A:SSON.  Mycket högt 
G  49  1909  LISS ANDERS ANDERSSON. NEDIN.   Mycket högt 
G  51  1909  HANS & KERSTIN NORD.  Mycket högt 
G  52  185-  JONES ERIK ANDERSSON.  Mycket högt 
G  53  1909  THORS ERIK ERSSON. (ERIKSSON)  Högt 
G  54  1909  ANDERSPERS ANDERS OLSSON.   Högt 
G  55  1910  HED OLOF & HED ANNA OLSSON.   Högt 
G  58  1910  A. GISSLAR    Högt 
G  60  1911  NYGÅRDS HANS HANSSON.TYSK ANDERS 

A:SSON. 
 Högt 

G  62  1912  STÖT ANDERS ANDERSSON.  Högt 
G  64  1910?  HÄRADSDOMARE FRÄS E. ANDERSSON  Mycket högt 
G  65  1924  JÖNS HANS ANDERSSON   Mycket högt 
G  66  1876  PELL H ERIKSSON  Högt 
G  67  19--  --  Högt 
G  68  1933  O NORDIN.  LARS & EMMA KRISTINA JONSSON.

  
 Mycket högt 

G  69  1935  OLLAS  Högt 
G  71  19--  --  Högt 
G  72  192-  J.E. ERIKSSON  Mycket högt 
G  73  1900  LANGSVENS OLOF ERSSON  Högt 
G 74  1943  BERGVIKS   Högt 
G  78  1945  KARLSTRÖM  Högt 
G  79  1948  SINDERS HENNING PERSSON. HELSING.  Högt 
G  120  18--  JONAS HANSSON BODFORS  Mycket högt 
G  121  18--  OLOF HANSSON  Mycket högt 
G  122  1902  LISBET LENELL F. JONSSON  Högt 
Nedanstående beteckningar avser gravvårdar som ej är markerade i befintlig gravkarta. Beteckningar med 
DM är upprättade av Dalarnas museum. 
G  DM 1  1851  M. SAMUEL JONSSON   Mycket högt 
G  DM 2  1830  BRITTA ERSDOTTER   Mycket högt 
G  DM 3  18--    Mycket högt 
   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Nya kyrkogården består av en 

rektangulär del och i väster en 

skogskyrkogård. Skogskyrkogården är 

yngst och beskrivs under avsnittet 

”Kvarter SH, SI, SK, SL, SLU, SM”. 

Den rektangulära delen består av sex 

kvarter, A-F. De största gravvårdarna 

finns i områdets sydligaste del och 

endast längst norrut finns urngravar. 

Det är inte särskilt visuellt tydligt 

vilka gravar som upplåtits som all-

männa och vilka som var enskilda. 

Gångarna är raka och grusade, i ett 

fågelperspektiv bildar gångarna ett 

kors. Huvudstråket går rakt igenom 

området och flankeras av lyktstolpar i 

brunt trä med herrgårdslampor. Inom 

kvarteren finns inga gångar utan bara 

gräsmatta. Området sluttar lätt mot 

söder och avslutas i söder med ett 

stort rest träkors. De fyra kvarteren 

längst söderut kantas eller omgärdas 

av häckar. Kyrkogården omgärdas av 

ett smidesstaket i rutnätsmönster (se 

historik). Mot parkeringen i norr 

avgränsas kyrkogården av en sten-

mur. Det finns inga träd inom 

kyrkogården, men hela området ligger 

som en glänta med skog omedelbart 

utanför. I nordväst mot skogsbrynet 

finns en timrad ekonomibyggnad, 

troligen uppförd på 1970-talet. 

Kyrkogården har en medveten ark-

itektur med de största stenarna i 

söder och i ytterrader och väl 

sammanhållna kvarter vad gäller stil 

och storlek på gravvårdarna. Kyrko-

gården har kvar sin ursprungliga plan 

och struktur som bör bevaras. 



 

 

I nya kyrkogårdens nordvästra del finns ett 

assymetriskt område i södersluttning. Detta 

område nås snett från parkeringen och besökaren 

leds fram mellan gravkvarteren på en slingrig 

grusväg, kantad med moderna herrgårdslyktor på 

fyrkantiga trästolpar. Direkt i anslutning till 

grusvägen finns en kvadratisk stenläggning med 

bland annat vattenpost. 

Området ramas i nordöst mot parkeringen och i 

norr mot en väg av en kallmurad 

gråstensomgärdning med rundat hörn. Längs dess 

ytterkanter mot öst och väst finns äldre murar, 

delvis raserade och övervuxna. Längs vägen i norr 

finns ett enkelt uthus under sadeltak och rödfärgad 

locklistpanel, vitt fönster och svarta bräddörrar.  

Gravkvarteren är gräsbevuxna och i områdets 

sydöstra del finns en trekantig plantering med 

prydnadsbuskar och plats för säsongsväxter. I 

övrigt domineras området av stora granar, några 



 

 

björkar och tallar liksom ris och mossa. I öster, mellan de stora träden, finns en skuggad och diskret stig 

som länkar samman detta området med kvarter A-F. 

Många av gravplatserna i detta område är ännu outnyttjade. Det finns ett fåtal gravrader i områdets östra 

sida. En enkel rad längs stenmuren i öster och en dubbelrad närmast i väster. Gravvårdarna är 

företrädesvis av sten, men kors av gjutjärn och trä förekommer. De äldsta är från slutet av 1990-talet men 

de flesta från 2000-talet.  

Området är, tidstypiskt för andra hälften av 1900-talet, anlagt som en skogskyrkgård med organiskt 

utlagda gravrader och med naturen som främsta dekor och arkitektur. Inom området finns stenmurar från 

äldre tid som är värda att bevaras. Områdets låga ålder gör dock att det ännu inte har ett särskilt starkt 

kulturhistoriskt värde, och inga gravvårdar inom detta område är speciellt utpekade.  

Inga kulturhistoriskt motiverade riktlinjer kan idag anges för gravvårdar. Däremot bör de gamla 

murverken och områdets skogskaraktär med höga granar och mjuka gångar värnas.



 

 

Kvarter A ligger i nya kyrkogårdens 

sydöstra hörn. Kvarteret är 

rektangulärt med raka gravrader i 

nord-sydlig och öst-västlig riktning. 

Kvarteret kantas av en häck i öster 

och norr, utanför den östra finns en 

ytterrad. Gravvårdarna är samtliga 

stående, av varierande material. Här 

finns stenhuggare Erikhans Jon 

Jonssons egen gravvård(A 5).  

Kvarteret är tillsammans med kvarter 

B områdets äldsta. Många av stenarna 

har ett särskilt kulturhistoriskt värde. 

Kvarterets struktur är tidstypisk och 

bör värnas vid förtätning. 

Nya gravstenar bör ansluta till 

befintliga i form, material och 

dimension. Detta bör fastställas i 

kyrkogårdsstadga. Området bör ej 

beläggas med gångar och häcken bör 

bevaras.  

 



 

 

Gravvård  År  Namn  Bedömning 
A  2  1913  FRÄS JONAS & KERSTIN JONSSON.  Högt 
A  3  1916  ANNA & RICKARD OLSSON.  Mycket högt 
A  4  1913  KUS ERIK ANDERSSON  Högt 
A  5  1914  JONSSON. VIKHOLM. JONSDOTTER.  Mycket högt 
A  7  1915  VON KNORRING  Högt 
A  8  1915  GISSLARS FAMILJEGRAV/FLAT  Högt 
A  9  1915  ERKERS ERIK & BRITA ERSSON. ANNA ERSDTR.  Högt 
A  10  1915  ERIKHANS ANDERS OLSSON.  Mycket högt 
A  13  1925  JONSSON. HANSSON.  Högt 
A  15  1924  JOHAN & KERSTIN STENBERG. GUNNAR STEN-G  Högt 
A  16  1924  LISS JON & ANNA ANDERSSON. JONAS JONSSON  Högt 
A  17  1923  HANSOLS ANDERS ERSSON  Högt 
A  18  1923  HANS ÖSTBERG  Mycket högt 
A  19  1922  HANSSON. RÖJÅS.  Högt 
A  22  1930  BÄCK ANDERS & ANNA ANDERSSON   Högt 
A  24  1930  RÖJÅS ANDERS & KERSTIN ANDERSSON.  Högt 
A  25  1930  SKARP HANS HANSSON   Högt 
A  26  1930  ANDERS GJERS. EVA BERG. ESTER OLOFSSON  Mycket högt 
A  28  1916  BORG. BERGIN. OLSDOTTER.  Högt 
A  29  1916  BACK ANNA & ERIK JONSSON.  Mycket högt 
A  32  1917  BÄCK OLOV HANSSON   Högt 
A  33  1917  KNAPP. OLSDOTTER.  Mycket högt 
A  34  1917  E A FRÄSÉN   Mycket högt 
A  36  1929  HANS SJÖBERG  Mycket högt 
A  37  1928  KONTRAKTSPROSTEN H PETERSSON   Mycket högt 
A  38  1923  MÖKJAS SAMUEL SAMUELSSON  Högt 
A  39  1927  STOR HANS & ANNA HANSSON. O.TIGERSTRÖM  Högt 
A  41  1928  LÅNGSVENS A. ANDERSSON  Högt 
A  42  1928  CONRAD NORSTEDT  Högt 
A  43  1928  GULDBRAND JONAS ANDERSSON.  Mycket högt 
A  44  1928  TINSVEDS KARIN & ERIK OLSSON.  Högt 
A  45  1928  ANDERS HANSSON KVIST.  Mycket högt 
A  49  1928  SOLVIKS BRITA & HANS HANSSON. A&A SOLVIK  Mycket högt 
A  51  1928  BERGS JON ANDERSSON   Högt 
A  52  1927  A. E. SVEDLUND.  Mycket högt 
A  53  1922  JONES ERIK ANDERSSON  Mycket högt 
A  54  1922  SAMMILS HANS ERSSON.   Högt 
A  55  1922  RÖJÅS HARRY EVERT OLSSON.  Högt 
A  56  1922  STÖT ANDERS ANDERSSON. WITASP.   Högt 
A  59  1922  SOLING A. & AND. HANSSON. S.A.& A. AND.  Mycket högt 
A  60  1922  ERIKANDERS OLOF ERSSON.  Mycket högt 
A  62  1933  ELIN & ANDERS ERSBRANT.  Högt 
A  63  1932  H. OLSSON LISS.  Högt 
A  65  1931  BERGS OLOF & LISBETH ANDERSSON.  Högt 
A  69  1930  PER & KERSTIN SOHL. BRITA SOHL.  Högt 
A  70  1932  JONAS HANSSON SKARP & ANNA SKARP  Högt 
A  71  1932  SAMILS OLOF ANDERSSON  Högt 
A  72  1932  HANS & BRITA WERNER. NILS SWANSON.  Högt 
A  73  1933  ERIK TYLÉN. A.L.& E. KARLSTRÖM  Högt 
A  77  1934  FURUBOMS OLOF ERSSON  Mycket högt 
A  79  1935  NYGÅRDS ANDERS ANDERSSON (D.Ä)   Högt 
A  80  1935  LAGGAR AND. JOHANSSON  Högt 
A  81  1935  KUS HANS ANDERSSON   Högt 
A  84  1934  HANSERS ERIK & ANNA ANDERSSON.   Högt 



 

 

A  85  1936  ANDERS & ANNA LENELL.  Mycket högt 
A  89  1936  LAGGAR ANDERS ANDERSSON  Högt 
A  90  1937  GIVARS OLOV JONSSON. MARIA GIVARS.  Högt 
A  91  1937  IDA JOSEFINA STRÖM. HANS OLSSON    Högt 
A  93  1938  GROP OLSSON  Högt 
A  94  1938  HANS JON JONSSON  Högt 
A  95  1938  ANDERS HAMMARE, NYGÅRDS  Mycket högt 
A  97  1938  THORS ANDERS & BRITA HANSSON.  Högt 
A  98  1937  JÖNSLARS ANDERS & ANNA ANDERSSON.  Högt 
A  99  1937  GÖRAS ERIK ERSSON  Högt 
A  101  1939  ÅKER HANS JONSSON  Högt 
A  102  1939  ANNA & OLOV SOMMAR. SOMMAR ERIK OLSSON  Högt 
A  104  1940  BURTUS EMIL & STINA ERIKSSON. DTR:INGA-B  Mycket högt 
A  105  1940  HOL BRITA HANSSON  Högt 
    

 

 

 

 

 



 

 

Kvarter B ligger i nya kyrkogårdens 

sydvästra hörn. Kvarteret är 

rektangulärt med raka gravrader i nord-

sydlig och öst-västlig riktning. 

Kvarteret kantas av en häck i väster. 

Gravvårdarna är samtliga stående, av 

varierande material. 

I detta kvarter finns en av de stora 

gravvårdarna i kalksten av stenhuggare 

Erikhans Jon Jonsson från Silverberg. 

Kvarteret är tillsammans med kvarter A 

områdets äldsta. Många av stenarna har 

ett särskilt kulturhistoriskt värde. 

Kvarterets struktur är tidstypiskt och 

bör värnas vid förtätning. 

Nya gravstenar bör ansluta till 

befintliga i form, material och 

dimension. Detta bör fastställas i 

kyrkogårdsstadga. Området bör ej beläggas med gångar och häcken bör bevaras. 

 



 

 

Gravvård  År  Namn  Bedömning 
B  2  1914  HAMPUS ERIK ERIKSSON   Högt 
B  3  1914  TYSK OLOF ANDERSSON   Mycket högt 
B  4  1914  PERES HANS HANSSON   Mycket högt 
B  5  1915  MANS A. ERSDOTTER  Mycket högt 
B  6  1915  STÖT ERIK ANDERSSON.N.A.ANDERS   Mycket högt 
B  7  1915  JÖNSLARS HANS & KERSTIN HANSSON.  Mycket högt 
B  8  1915  LISBET LENELLS   Mycket högt 
B  10  1920  SPÅMANS ANNA & ANDERS ANDERSSON.  Högt 
B  12  1926  ÄNGS ANDERS ANDERSSON  Mycket högt 
B  13  1926  INGELS A. ANDERSSON   Mycket högt 
B  14  1925  KARLSSON. NYGÅRDS.   Högt 
B  15  1925  JONAS HEDLUND  Högt 
B  17  1925  KROPP ERIK OLSSON   Mycket högt 
B  23  1940  HAMPUS ERIK & MARIA OLSSON  Högt 
B  24  1940  ANDERS & ANNA SVEDBERG. BRITA LUNDIN.  Högt 
B  25  1920  JELK OLOF OLSSON  Mycket högt 
B  26  1916  THORS HANS HANSSON.  Mycket högt 
B  27  1949  ERIK & MARIA JÖNSLARS. SON: MARTIN.  Högt 
B  28  1929  STÖT. HANSDOTTER. JOHANSSON. JONSSON  Mycket högt 
B  29  1917  LUND JON ERSSON.   Högt 
B  30  1917  BJÖRK ANDERS SAMUELSSON  Mycket högt 
B  31  1917  MÅG ERIK HANSSON    Högt 
B  32   1917  OLOF HANSSON ÖST   Mycket högt 
B  33  1918  ANDERSSON. ERSDOTTER. NÖJD.   Mycket högt 
B  34  1918  BYGGM. A HANSSON   Mycket högt 
B  36  1922  HANSSON. HANSDOTTER.  Mycket högt 
B  37  1921  ÖST HANS HANSSON. NORDAHL.  Mycket högt 
B  38  1921  HANS SVÄRD. OLSSON.   Mycket högt 
B  39  1921  BÄCK H. HANSSON.  Mycket högt 
B  40  1921  GRUVRIS ERIK ANDERSSON  Högt 
B  43  1920  JELK H. ANDERSSON   Mycket högt 
B  47  1941  BRITA & JON PETTERSSON   Mycket högt 
B  49  1940  GISSLAR KERSTIN HANSDOTTER   Högt 
B  50  1940  KUS OLOF & ANNA ERSSON. KUS OTTILIA O-N.  Högt 
B  56  1943  GOT E. J. ERIKSSON.   Högt 
B  58  1944  WIBORG. BERG.   Högt 
B  59  1945  TYSK ANNA & ANDERS OLSSON.   Högt 
B  60  1945  GOT LISBET & ANDERS ANDERSSON.   Högt 
B  65  1947  ELISABET O RUNE RUSTAS.   Högt 
B  68  1946  OLOF JÖNSÉN.  Högt 
B  69  1946  HANSERS OLOF & ALMA HANSSON.   Högt 
B  73  1945  JONAS HEDIN  Mycket högt 
B  75  1948  EMIL EKLÖF.  Högt 
B  81  1949  GOT ANDERS & GUNHILD LINNÉA ANDERSSON.  Högt 
B  82  1949  LISPERS OLOF & ANNA OLSSON.   Högt 
B  83  1949  HANS LISBET & ANDERS OLSSON.  Högt 
B  85  1950  LOMAN HANS & ANNA OLSSON.  Högt 
B  86  1952  ANDERS JONES  Högt 
B  90  1951  SKARP HANS & KERSTIN HANSSON.  Högt 
B  93  1950  LANT ANDERS ANDERSSON  Högt 
B  96  1950  JONAS GRAN  Högt 
B  98  1949  ERIK RÖJÅS.   Högt 
 



 

 

  

 

 

 



 

 

Kvarter C ligger i nya kyrkogårdens 

östra mellersta del. Kvarteret är 

rektangulärt med raka gravrader i nord-

sydlig och öst-västlig riktning. Kvarteret 

kantas i väster av en häck, utanför 

denna finns en ytterrad. Inne i kvarteret 

finns ytterligare en nord-sydlig häck 

som utgör rygghäck åt dessa gravrader. 

Gravvårdarna är samtliga stående, av 

varierande material. 

Kvarteret ingår i kyrkogården 

ursprungliga plan från 1909, även om 

kvarteret därefter har lagts om och inte 

var fullbelagt förrän runt 1960-talet. 

Några gravvårdar är dock från 1910-tal. 

Kvarteret har i sin helhet ett 

kulturhistoriskt värde genom sin 

struktur och sin plats i kyrkogårdens 

sammanhang.  

Inga kulturhistoriskt motiverade 

riktlinjer kan anges förutom de 

riktlinjer som gäller kyrkgården som 

helhet.  

 

  



 

 

 

Gravvård  År  Namn  Bedömning 
C  1  1920  SOLD LISBET & JOHAN ANDERSSON. SOLGÅRD.  Mycket högt 
C  2  1920  ERIK & ANNA HEDIN. ERIK AXEL HEDIN.  Högt 
C  3  1920  OLOF & ANNA HEDIN.   Högt 
C  7  1919  HAGA KERSTIN & ANDERS ANDERSSON.  Mycket högt 
C  8  1919  LÅNGSVENS LISBET ANDERSSON.  Mycket högt 
C  9  1918  NYGÅRDS DANIEL HANSSON.  Högt 
C  12  1918  HOPP. KALMÉR.  Mycket högt 
C  13  1918  SPÅMANS JONAS & LISBET OLSSON.   Högt 
C  14  1918  LARSOLS KERSTIN & ANDERS ANDERSSON.  Högt 
C  16  1918  BUDGIFVAS ERIK ERIKSSON  Högt 
C  17  1918  HAGA ANDERS HANSSON  Mycket högt 
C  18  1918  TYSK OLOF & ANNA OLSSON  Mycket högt 
C  20  1929  LENELLS FAMILJEGRAV / JONAS CALLING  Mycket högt 
C  23  1926  BRITA JOHANNA & HANS OLSSON.   Mycket högt 
C  26  1926  DRÄNG E. ERSSON. NILS HJELM. JOHAN T  Mycket högt 
C  44  1952  GOLIATH    Högt 
C  47  1952  H A BÄCKSTAM  Mycket högt 
C  51  1956  GISSLAR ERIK HANSSON   Högt 
C  54  1945  KYRKOHERDE GUSTAF SKOG  Mycket högt 
C  57  1965  JELK ERIK ANDERSSON.   Mycket högt 
C  77  1957  TYSK ANDERS & KERSTIN ANDERSSON.  Mycket högt 
C  85  1959  LINNÉA & CARL NORDAHL.   Mycket högt 
 



 

 

Kvarter D ligger i nya kyrkogårdens 

västra mellersta del. Kvarteret är 

rektangulärt med raka gravrader i nord-

sydlig och öst-västlig riktning. Alla 

sidor av kvarteret omgärdas av häck, 

utanför dessa finns ytterrader. 

Gravvårdarna är samtliga stående, av 

varierande material. 

Kvarteret ingår i kyrkogården 

ursprungliga plan från 1909, även om 

kvarteret därefter har lagts om och inte 

var fullbelagt förrän runt 1960-talet. 

Några gravvårdar är dock från 1910-tal. 

Kvarteret har i sin helhet ett 

kulturhistoriskt värde genom sin 

struktur och sin plats i kyrkogårdens 

sammanhang. 

Inga kulturhistoriskt motiverade 

riktlinjer kan anges förutom de 

riktlinjer som gäller kyrkgården som 

helhet. 



 

 

Gravvård  År  Namn  Bedömning 
D  2  1920  OLLAS KARL & ANNA JONSSON. FRITS OLLAS  Högt 
D  3  1920  ERIK HANSSON NORD.  Högt 
D  4  1920  BRÄND OLOV OLSSON   Mycket högt 
D  5  1920  ANDERS & KERSTIN GLAD.  Mycket högt 
D  8  1919  LAGGAR ERIK & ELIN OLSSON.  Högt 
D  11  1920  FRANS OSKAR SVAN   Mycket högt 
D  12  1920  SNÄLL ANNA & JON OLSSON.  Högt 
D  13  1918  MATS ANNA & HANS HANSSON.  Högt 
D  14  1918  MÅRS ANDERS ANDERSSON  Mycket högt 
D  15  1918  GULLÅS E. ERIKSSON.   Mycket högt 
D  16  1918  DRÄNG ANNA OLSDOTTER  Högt 
D  17  1917  WÅL ANDERS OLSSON   Högt 
D  19  1917  SPRING JON & BRITA ANDERSSON.SAMUELSSON.  Högt 
D  ?  1937  MOR KAROLINA  Mycket högt 
D  ?  1936  MOR  Mycket högt 
D  114    LANS BRITA OLSDOTTER   Högt 
D  115  1948  FRÄS BRITA HANSSON   Högt 



 

 

Kvarteret ligger i kyrkogårdens 

nordvästra hörn. Gravarna är 

urngravar som ligger i öst-västliga 

rader. Vissa av gravraderna har 

rygghäckar. Kvarteret sluttar något åt 

söder. Gravarna är från 1970-talet 

och framåt. 

Områdets låga ålder gör att det ännu 

inte har ett eget kulturhistoriskt 

värde, och inga gravvårdar inom 

detta område är speciellt utpekade.  

Inga kulturhistoriskt motiverade 

riktlinjer kan anges. 



 

 

Kvarteret ligger i kyrkogårdens 

nordöstra hörn. Gravarna är 

urngravar som ligger i öst-västliga 

rader. Vissa av gravraderna har 

rygghäckar. Kvarteret sluttar något åt 

söder. Gravarna är från 1970-talet 

och framåt. 

Områdets låga ålder gör att det ännu 

inte har ett eget kulturhistoriskt 

värde, och inga gravvårdar inom 

detta område är speciellt utpekade.  

Inga kulturhistoriskt motiverade 

riktlinjer kan anges idag. 
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