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Områdesbeskrivningar

Följande kapitel består av karaktäriseringar av kyrkogårdens olika
områden. Kapitlet innefattar utöver detta områdesspecifika värderingar som belyser ifall ett område och dess gravvårdar besitter unika eller särskilt framträdande kulturhistoriska och estetiska värden.
Slutligen finns information om vilka gravvårdar som pekats ut som
särskilt värdefulla och ifall det finns några övervägande urvalspremisser som varit vägledande i den kulturhistoriska värdeformuleringen.
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Karta över kyrkogården och dess olika områden.

SAMMANDRAG

Nedan följer ett sammandrag av den information som finns i områdesbeskrivningarna.
Område A utgörs av gravkvarteret närmast kyrkobyggnaden mot norr, samt ett
fåtal gravar längs kyrkans väggar i sydväst och i öst. Flertalet högreståndsgravar.
Många gravvårdar med titel och eller by/gårdsnamn.
Område B utgörs av det mittersta gravkvarteret sett från 1857-års gränser. Detta
är kyrkogårdens gravtätaste område, och består främst av allmänna gravar från
1930-talet och framåt. Väldigt många vårdar med by- eller gårdsnamn, samt ett
flertal gravar med enbart kvinnonamn. Här återfinns en av kyrkogårdens få enskilda
barngravar.
Område C består av kvarteret i kyrkogårdens mest östra del, som togs i bruk efter
1857. Många av gravvårdarna här bär by- eller gårdsnamn, samt ett flertal gravar
med enbart kvinnonamn. Här återfinns även kyrkogårdens enda grav som inhägnats med granitpelare och järnkedja. Ett par gravar markerade med graverade
brickor i vad som torde vara rostfri plåt.
Område D utgörs av kyrkogårdens absolut södra och östra gräns längs kyrkmuren. Här är högreståndsgravarna överrepresenterade sett till övriga områden.
Flertalet av kyrkogårdens obelisker, det enda större stenkorset samt gravplatsens
enda grav som inhägnats med gjutjärnsstaket. Här finns även pastoratets enda
gravvårdar i porfyr.
Område E utgör den nordvästra gränsen mellan den nyare och den äldre kyrkogården. Här återfinns en stor blandning av gravvårdar, både i ålder och stil. Bl.a.
flera obeliskliknande vårdar samt ett flertal med nationalromantiska drag i form av
grovhuggen sten.
Område F ligger centrerat till mitten av dagens kyrkogård och inhägnas av ett stort
antal täta häckrader. Huvudsakligen gravar från 1950- till 1970-talet. Ett starkt
fokus finns på den horisontella betoningen, och så gott som alla vårdar är låga,
breda och i enkel stil.
Område G ligger strax norr om område G och har samma form av planlösning.
Övervägande gravar från 1960- till 1970-talet. Även här följer gravkvarteren strikta
horisontella linjer.
Område H strax väster om områdena G och F har även det samma planlösning
och horisontella fokus gällande gravvårdar. Merparten av stenarna här är från 1980
eller mer nyligen, och tas därför inte upp i denna inventering.
Område I utgörs av nya kyrkogårdens östra del, och består främst av en stor öppen gräsyta för urngravar. I dagsläget ganska tom.
Område J är till yta kyrkogårdens största område, och utgör kyrkogårdens nordvästra del. Här finns ännu inte många gravar. Askgravplats och minneslund finns
på området.
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Gossas Erik Eriksson och Täpp Gustav Olsson är bara två av de
hundratals gårdsnamn som finns att se på Floda kyrkogård.

SÄRSKILT VÄRDEFULLA STRUKTURER

Floda kyrkogård innefattar flera särskilt värdefulla strukturer med gravvårdar som inte
besitter någon av de egenskaper som listas under rubriken Kulturhistoriskt värdefulla
gravvårdar. Följande strukturer finns representerade på flera områden på kyrkogården och är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, karaktäristiska eller unika för Floda kyrkogård:
•

Gravvårdar med by-, orts- eller traktnamn är mycket vanliga på kyrkogården.
Dessa gravvårdar skapar en unik förståelse för Floda sockens utbredning i äldre
tider och visar vilka geografiska områden som nyttjat kyrkogården historiskt.

•

Förekomsten av gravvårdar i älvdalsporfyr på område D är sett till övriga kyrkogårdar i Gagnef pastorat helt unikt. Detta var under 1800-talet bland det mest svårbearbetade och dyrbara material att tillverka en gravvård i. Av denna anledning
kan dessa få gravvårdar idag hjälpa oss att förstå Flodas tidiga socioekonomiska
utveckling under slutet av 1800-talet. Porfyr förekommer inte naturligt i berggrunden i vare sig Gagnef eller Mockfjärd, och är oerhört sällsynt på stora delar av
Västerdalarnas kyrkogårdar.

•

Förekomsten av flertalet storskaliga liggande gravhällar är ett karaktäristiskt stildrag för Floda kyrkogård. Dessa förekommer i en relativt stor utsträckning på område F, och återfinns inte i samma stora antal på någon annan kyrkogård i samma
pastorat. Stora liggande gravhällar har varit vanligare i större stadskyrkogårdar
eller använts av högreståndsfamiljer. Varför detta stildrag plockats upp på Floda
kyrkogård på 1940-1950-talet är oklart.
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Områdesspecifika värden

Vissa värdefulla strukturer framträder endast i enstaka områden på kyrkogården. Dessa har inte listats ovan men beskrivs närmare under rubriken områdesspecifika värden i varje områdesbeskrivning. Ifall gravvårdar med områdesspecifika värden tillskrivs särskilda kulturhistoriskt värde framgår detta
under rubriken särskilda urvalspremisser i varje enskild områdesbeskrivning

Särskilda urvalspremisser

Gravvårdar som är en del av en värdefull struktur tillskrivs i regel högt kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet kan dock variera beroende
på i vilken kontext gravvården är placerad. I områden där den värdefulla
strukturen är mycket tydligt läsbar kan gravvårdarna som ingår i strukturen
tillskrivas ett mycket högt kulturhistoriskt värde. I områden där den värdefulla
strukturen inte framträder särskilt tydligt eller sammanblandas med andra
viktiga värden är det inte säkert att gravvårdar från en särskilt värdefull struktur tillskrivs något kulturhistoriskt värde. I slutet av varje områdesbeskrivning
finns en rubrik som heter särskilda urvalspremisser. De särskilda urvalspremisserna förtydligar vilket värde, om något, som tillskrivs särskilt värdefulla
strukturer i området.

Prioriteringar

Alla områden på kyrkogården (förutom område J) innefattar en eller flera kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. I vissa områden har merparten av gravvårdarna tillskrivits särskilda kulturhistoriska värden - i andra har endast ett fåtal
utpekats som värdefulla. I en framtida vård och underhållsplan skulle det
vara möjligt att upprätta en prioriteringslista över vilka av dessa gravvårdar
som är viktigast att tillgodose när det gäller vård och underhåll på kyrkogården. En sådan prioritering har inte inrymts i den här inventeringen eftersom
den är relativ till församlingens ekonomi såväl som gravvårdarnas befintliga
skick. Dalarnas museum rekommenderar dock att de gravvårdar som i nuläget saknar gravrättsinnehavare, samt de gravvårdar som utpekats som
värdefulla på gamla kyrkogården prioriteras beträffande vård och underhåll
av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.
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A
OMRÅDE A
Karaktärisering

Område A

Området inventerades 2018-06-25

Etablering
Historiska
gravtyper
Terräng och
läge
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Troligen den äldsta delen av kyrkogården då den är intill kyrkobyggnaden.
Okänt när gravplatsen tillkom. Möjligen så tidigt som på 1200-talet då kyrkan
(troligen) anlades.
Enskilda gravar och familjegravar
Området ligger intill kyrkan, på den gamla kyrkogårdens sydvästra del. Området gränsar till område E i norr, område B i nordöst och område D i sydöst.

Gångar,
belysning,
tappställen

Samtliga gångar är belagda med grus. Närmast vapenhuset i väst finns även
en större grusplan. Ett enklare tappställe finns längs korets nordvästra vägg.
Detta har försetts med en enklare vattenkran och en ställning av bockat rör för
upphängning av kannor och redskap. Området saknar helt belysning.

Träd och
buskar

Området saknar i stora drag planteringar, och inga former av häckar förekommer. I områdets västra hörn står två äldre lindar längs gångstråket som
angränsar mot område E.

Gravvårdar

Området i söder och öster har en stor koncentration av högreståndsgravar av
varierande ålder och form. Det nordvästra partiet består i huvudsak av låga
och breda modernistiska familjegravvårdar från 1900-talet.

Karaktär

Området har en karaktär som speglar dess höga ålder, i varje fall från det
sena 1800-talet. Den generella avsaknaden av planteringar och den höga variationen av gravvårdstyper ger en visuell förankring i gravplatsens långa
historia och utveckling.

Område A. Översikt åt sydväst med ekonomibyggnad i bakgrunden.

Område A. Översikt åt öst med sakristians nordvästra
vägg.

Område A. Översikt åt norr. Sakristian syns till väster.
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A

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

•
•

Kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 kan på ett tydligt och pedagogiskt vis
förmedla hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändrades och blev mer industrialiserad från och med 1890-talet och framåt.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta viktiga berättelser om Floda och dess invånare under äldre tider.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Floda som historisk kontext
ovan).

Urvalspremisser
•
•
•
•
•

Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhistoriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Förindustriella gravvårdar (före 1870-talet) tillskrivs ett mycket högt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer

Ålder

3 03 87 A 1857
3 03 87 B 1882
3 03 88 ---3 03 ---150ABCD
3 03 149 ---3 03 149 C --3 03 150 C ---3 04 167 1978
3 04 173 ---3 04 171 ---3 04 180 ---3 04 183 ---3 04 96 1921
3 04 97 ---3 04 109 ---3 04 112 1954
3 04 114 1920
3 04 110A 1949
3 04 107 ---3 04 95 1927
3 04 90 1967
3 04 170 1948
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Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

Johan Erik Mörtstedt
W. Leksell
F. O Carlman
J. Thoring

Mycket högt

Anna och Olov Krus
Olof Nordmark
O. E Ericsson
Erik Thoring
J. A Andersson
Wålstedt
Andres Olof Ersson
Per Andersson
Gästgivar Erik Larsson
Rees, Eriksson
Anderses And. Andersson

Högt

Perjons Per Eriksson
Forsström, Vestin
Bäck Olof Larsson
E. O. Liss
Spik Erik Larsson
Kung Olof Larsson
Anders Larsson

Mycket högt

Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt

Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt

Olof Nordmark, bruksinspektor vid Lövsjö
bruk. Hans gravvård tillskrivs mycket högt
värde då den bär på stora lokalhistoriska
kopplingar.

Anna och Olov Krus gravvård tillskrivs högt värde då den
bär en gammal stil som kan förmedla områdets ålder och
kontinuitet som gravplats.

Köpmannen Anders Larssons gravvård tillskrivs mycket höga kulturhistoriska värden då den bär på höga
personhistoriska värden, och kan därför förmedla en viktig del av Flodas historia och framväxt.

B
OMRÅDE B
Karaktärisering

Område B

Området inventerades 2018-06-25
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Etablering

Området finns med på en karta från 1857, och lär alltså ha funnits åtminstone
strax innan dess.

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

Enskilda gravar och familjegravar kantar området, som i större utsträckning
består av äldre allmänna varv.

Gångar,
belysning,
tappställen

Det nära kvadratiska gravkvarteret omgärdas i alla fyra väderstreck av gångvägar belagda med grus. Området saknar både belysning och tappställen.

Träd och
buskar

Området saknar helt buskage och ordnade planteringar, men en hel del träd
förekommer. Längs den sydöstra gångvägen, som angränsar mot område D,
växer ett flertal stora lindar som till viss del skärmar av från den näraliggande Kyrkbyvägen. En större lind växer även strax norr om korets norra hörn.
Längs det nordvästra gångstråket växer ett flertal unga björkar.

Gravvårdar

De allmänna varven har successivt avvecklats och många av stenarna är idag
bortplockade. De gravvårdar som står kvar är i regel små och låga, och är
nära uteslutande från 1950-1960-talen. De kringliggande enskilda gravvarna
daterar främst från 1920-talet och framåt. En majoritet av dessa har tillkommit
mellan 1950-1970-talen och består av låg-breda modernistiska gravvårdar.

Karaktär

Då många av gravvårdarna i de allmänna varven plockats bort är området
idag präglat av en stor öppen gräsyta, med sporadiskt förekommande gravvårdar i brutna linjer. Den generella avsaknaden av planteringar och de kvarvarande delarna av de allmänna varven ger dock en visuell förankring i gravplatsens långa historia och utveckling, där de allmänna varven kan berätta om
ett äldre begravningsskick.

Området ligger centralt på den gamla kyrkogården, och angränsar till område
A i sydväst, E i nordväst, område C i nordöst och område D i sydöst.

Område B. Överiskt mot norr.

Område B. Översikt mot nordost.

Område B. Översikt mot sydväst.

Område B. Översikt mot söder.

Område B. Översikt mot norr.

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

B

•
•

•
•

Kataloggravvårdar från tidigt 1900-tal kan på ett tydligt och pedagogiskt vis förmedla hur
tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändrades och blev mer industrialiserad från
och med 1890-talet och framåt.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta viktiga berättelser om Floda och dess invånare under äldre tider.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Floda som historisk kontext
ovan).
Området innefattar delar av äldre allmänna varv som kan berätta om gångna begravningsskick, och förmedla de mindre bemedlades historia i samhället.
Gravvårdar som endast bär kvinnonamn är ovanliga och bär ofta på berättelser som traditionellt placerats i skymundan. Dessa gravvårdar, i den mån de finns kvar idag, utgör
värdefulla pedagogiska resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda
berättelser som utspelar sig ur ett kvinnligt narrativ.

Urvalspremisser.
•
•
•
•
•
•
•

De allmänna varven tillskrivs mycket högt värde. (Se motivering i bilaga 3.1)
Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhistoriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Förindustriella gravvårdar (före 1870-talet) tillskrivs ett mycket högt värde.
Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar som endast bär kvinnonamn tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer

Ålder

3 05 147 1924
3 05 142 ---3 05 151 ---3 05 155 ---3 02 32 ---3 05 158 1935/1958
3 05 159 --3 05 164 A --3 05 166 ---3 05 186 AB 1969
3 05 189 ---B. Okänt 1

1969

B. Okänt 2

1969

3 05 1234 1968
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B. Okänt 3

----

B. Okänt 4

1966

B. Okänt 5

1966

B. Okänt 6

1965

B. Okänt 7

1965

B. Okänt 8

1965

B, Okänt 9

1969

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

E. Werner Zetterqvist
Göras A. Andersson
Koppla Erik Olsson
Olustigs Lars Ersson
Olof Gossas
Bannbers, Persson
Jansson
Lars Munther
Mases Olov Olsson
Sammils Per Olsson
O. E Johansson
Anders Olsson
Olov Lundgren
Karl Ljung
Anna --L. Lars Olsson
Karl Albert Johansson
Jugas Karin Eriksson
Jugas Kerstin Persson
Valfrid E. Larsson
Anna Jakobsson

Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt

Bannbers familjegrav besitter mycket höga
värden tack vare det konstnärliga materialet samt att gravvården besitter personhistoriska värden.

Anna Bergs småskaliga järnkors tillskrivs mycket höga värden.
Dels då den enbart bär ett kvinnonamn, men även då den är en
del av ett större bevarat allmänt varv, samt då vården är utförd i ett
konstnärligt material.

Anna Normans gravvård tillskrivs mycket höga värden. Dels då den enbart bär ett kvinnonamn, men även då
den är en del av ett större bevarat allmänt varv.

B
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

B. Okänt 10

196--

Mycket högt

B. Okänt 11

1962

B. Okänt 12

1962

B. Okänt 13

1962

Hulda Samuelsson
Erik Haglund d.ä
Britta Lindahl
Johan A. Jakobsson
Anna Larsson

B. Okänt 14

1961

Stor Erik V. Eriksson

Högt

B. Okänt 15

1961

Västgöt Brita Jonsson

Mycket högt

B. Okänt 16

1961

Jönses Erik Ersson

Högt

B. Okänt 17

1960

Viktor Nilsson

Högt

B. Okänt 18

1960

Lisa Larsson

Mycket högt

B. Okänt 19

1959

Sigrids Brita Jonsson

Mycket högt

B. Okänt 20

1959

Jugas Erik Persson

Högt

B. Okänt 21

195--

Hilda Olsson

Mycket högt

B. Okänt 22

1957

Anna Berg

Mycket högt

B. Okänt 23

1957

----

Högt

B. Okänt 24

1957

Sammils Anna Olsson

Mycket högt

B Okänt 25

----

Oskar Westerdahl (?)

Högt

B Okänt 26

1957

Ivar Danielsson

Högt

B Okänt 27

1956

Sigrids Olof Jansson

Högt

B Okänt 28

1955

Anna Söderblom

Mycket högt

B Okänt 29

1955

Lasses Erik Larsson

Högt

B Okänt 30

----

Anders Lundgren

Högt

B Okänt 31

19--

Karl Johan Jansson

Högt

B Okänt 32

1952

Andersnils Sofia Andersson

Mycket högt

B Okänt 33

1951

Anders Blomkvist

Mycket högt

B Okänt 34

----

--- --gberg

Högt

B Okänt 35

1951

Anna Norman

Mycket högt

B Okänt 36

195--

Viktor Persson

Högt

B Okänt 37

19----

Skallbergs Per Persson

Högt

B Okänt 38

194--

Anna E. Johansson

Mycket högt

B Okänt 39

194--

Sofia Widén

Mycket högt

B Okänt 40

1948

Maria Haglund

Mycket högt

B Okänt 41

----

Ulla

Mycket högt

B Okänt 42

----

C. A Jansson

Högt

B Okänt 43

----

Vilhelm Johansson

Högt

B Okänt 44

1942

Johannes Söderlind

Högt

B Okänt 45

1940

Suter Brita Olsson

Mycket högt

B Okänt 46

1939

Suter Brita Olsson

Mycket högt

B Okänt 47

1937

Olov Berg

Högt

B Okänt

1935

Anna Hedvall

Mycket högt

3 05 1219 1963

Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt

Anders Blomkvists grav från 1951 markeras enbart med en liten
skylt med stansat namn och datum. Skylten besitter mycket höga
kulturhistoriska värden då den dels förmedlar historien av en tid
då majoriteten av flodaborna var mindre bemedlade, men även då
materialvalet och utformandet är tidstypiskt för den för 1900-talets
mitt.
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Område C

C
OMRÅDE C
Karaktärisering

Området inventerades 2018-06-25
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Etablering

Området överläts 1857 av Eric Jönsson och Kerstin Olsdotter i Forsgärdet, och
borde ha införlivats i kyrkogården strax efter detta.

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge
Gångar och
tappställen
Träd och
buskar

Enskilda gravar och familjegravar kantar området, som i större utsträckning
består av äldre allmänna varv.

Gravvårdar

De allmänna varven har successivt avvecklats och många av stenarna är idag
bortplockade. De gravvårdar som står kvar är i regel små och låga, och daterar rämst från 1920-1930-talen. Ett flertal av dessa har även tillkommit på
1970-talet.
De kringliggande enskilda gravvarna är främst från 1920-talet och framåt.
En majoritet av dessa har tillkommit mellan 1950-1970-talen och består av
låg-breda modernistiska gravvårdar.

Karaktär

Då många av gravvårdarna i de allmänna varven plockats bort är området
idag präglat av en stor öppen gräsyta, med sporadiskt förekommande gravvårdar i brutna linjer, om än bättre bevarade än på område B. Den generella
avsaknaden av planteringar och de kvarvarande delarna av de allmänna varven ger dock en visuell förankring i gravplatsens långa historia och utveckling, där de allmänna varven kan berätta om ett äldre begravningsskick. Typiskt för de allmänna varven på detta område är de äldre småskaliga korsen i
koppar och smidesjärn, samt de anspråkslösa skyltarna i rostfri plåt, som är
förhållandevis välbevarade för sin höga ålder.

Gravkvarteret ligger på den gamla kyrkogårdens nordöstra del, och angränsar
till område D i öst och söder, och område B i väst.
Det nära kvadratiska gravkvarteret omgärdas i alla fyra väderstreck av gångvägar belagda med grus. Området saknar både belysning och tappställen.
Området saknar helt buskage och ordnade planteringar, men en hel del träd
förekommer. Ett större antal storväxta lindar växer längs områdets östra och
södra gräns, och avskärmar därigenom kyrkogården från kringliggande bebyggelse.

Område C. Översikt mot sydväst.

Område C. Översikt mot söder.

Område C. Översikt mot norr.

OmrådeC. Översikt mot söder.

OmrådeC. Översikt mot öst.

C

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

•
•

•
•

Kataloggravvårdar från tidigt 1900-tal kan på ett tydligt och pedagogiskt vis förmedla hur
tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändrades och blev mer industrialiserad från
och med 1890-talet och framåt.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta viktiga berättelser om Floda och dess invånare under äldre tider.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Floda som historisk kontext
ovan).
Området innefattar delar av äldre allmänna varv som kan berätta om gångna begravningsskick, och förmedla de mindre bemedlades historia i samhället.
Gravvårdar som endast bär kvinnonamn är ovanliga och bär ofta på berättelser som traditionellt placerats i skymundan. Dessa gravvårdar, i den mån de finns kvar idag, utgör
värdefulla pedagogiska resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda
berättelser som utspelar sig ur ett kvinnligt narrativ.

Urvalspremisser.
•
•
•
•
•
•
•

De allmänna varven tillskrivs mycket högt värde. (Se motivering i bilaga 4.1)
Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhistoriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Förindustriella gravvårdar (före 1870-talet) tillskrivs ett mycket högt värde.
Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar som endast bär kvinnonamn tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer

3 06 139
3 06 134
3 06 135
3 06 116
3 06 117
3 06 118
3 06 126
3 06 126
3 06 129
3 06 383
3 06 381
3 06 380
3 06 379
3 06 375
3 06 12541255
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Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1927

Eriksson, Redeh
Lundbergs Anna Eriksson
Anna Pettersson, Erik Elias Vestin
Karin och Jonases Jon Larsson
Joh. Johansson
P. Rosendahl
Johan och Brita Hjort
Sven och Elsa Hjort
Henrik Iverus
Snel
Sven Olsson
Oskar Lissel
Karin Lindfors
Oskar Liss
Andersson

Mycket högt

---1922
1929
1937
---1927
---1935
----

1966
1966
1966
-------

Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt

Rosendahls familjegrav tillskrivs mycket höga värden då gravvården är utförd i betong, ett
material som för gravvårdar är tidstypiskt för en väldigt kort period på 1930-1940-talet.

G. O Erikssons familjegrav tillskrivs höga kulturhistoriska värden då gravvården bär ett bynamn. By och gårdsnamnen är viktiga dokument för att i framtiden förstå Floda kyrkogårds
geografiska kontext och samhörighet.
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C

26

3 06 12521253
3 06 12501251
3 06 395396
3 06 393
3 06 390
3 06 389
3 06 387
3 06 386
3 06 385
3 06 384
C. Okänt 1
C. Okänt 2
C. Okänt 3
C. Okänt 4
3 06 1274
C. Okänt 5
C. Okänt 6
C. Okänt 7

1988

Oskar Edvard Johansson

Högt

----

Täpp Lars Olsson

Högt

----

Olknuts Anders Larsson

Högt

----

Arne Segerberg
Nises Olov Nilsson
Erik Frimodig
Axel Johansson
G. O Eriksson
Viktor Pettersson
Länsmans Per Persson
Ludvig Dahlin
Anna Jonsson
Hjortelis Brita Ersson
Hildur Ingeborg Roth
Elin Gustafsson
Kerstin Bratt
Björns Anna Persson
Manda (?) Blomkvist

Högt

1967
------1967
------1931
1929
1925
1927
1977
1974
1971
1971

Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt

D

Område D

OMRÅDE D
Karaktärisering

Området inventerades 2018-06-25

Etablering
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De sydöstra delarna av området som angränsar till områdena A och B har använts sedan åtminstone 1857, och förmodligen längre tillbaka än så. Delarna
som angränsar till område C tillkom efter en utvidgning efter 1857.

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

Enskilda gravar, varav en stor andel familjegravar.

Gångar och
tappställen

Längs hela området löper en grusgång parallellt med kyrkogårdsmuren. I
områdets norra hörn, angränsande till område I, finns ett enklare tappställe
med vattenkran och upphängningsanordning i bockat plåtrör för kannor och
redskap. Området saknar belysning.

Träd och
buskar

Området saknar både häckar och anordnade planteringar, men ett flertal träd
förekommer. Merparten av träden består av stora lindar som står utplacerade
med jämna mellanrum längs hela området, samt ett fåtal unga björkar på områdets östra del. En gravvård på områdets mitt har försetts med en tuja, som
idag vuxit sig riktigt stor. Längs den norra muren har ett flertal gravvårdar
dekorerats med stora ormbunkar.

Gravvårdar

Området har kyrkogårdens största samling av äldre högreståndsgravar, som
här är överrepresenterade. Ett flertal av gravvårdarna är från sekelskiftet
1900, med vissa så gamla som runt 1850-tal, vilket är Flodas äldsta daterade
gravvårdar. Bland högreståndsgravarna förekommer bl.a. ett riktigt gammalt
gjutjärnskors, troligen från andra halvan av 1800-talet. Kyrkogårdens enda
grav med gjutjärnsstaket återfinns även här. De mest påkostade gravvårdarna
är dock de, i regel små, obeliskerna tillverkade i älvdalsporfyr.

Karaktär

Området karaktäriseras av de eklektiska variationerna av gravvårdstyper,
sett till både material, ålder och form. Här återfinns ett flertal högresta vårdar i
granit som är typiska för det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Mest karaktäristiskt är dock de gå gravvårdar som tillverkats av älvdalsporfyr. Detta
material är oerhört exklusivt och förekommer sparsmakat i hela länet. Samtliga gravvårdar i Gagnefs pastorat har inventerats, och porfyr förekommer inte
alls i vare på Mockfjärds eller Gagnefs kyrkogårdar. Dessa är alltså unika för
hela pastoratet, och mycket ovanliga sett till stora delar av Dalarna.

Området löper längs den gamla kyrkogårdens östra och norra mur, och utgörs av enbart en långsträckt gravvårdslinje. Området angränsar till område
A och B i sydväst och område C i nordväst.

Område D. Översikt åt norr.

Område D. Översikt mot söder.

Område D. Översikt mot sydväst.

Område D. Närbild längd den norra stenmuren.
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D

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

•
•

•

Kataloggravvårdar från tidigt 1900-tal kan på ett tydligt och pedagogiskt vis förmedla hur
tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändrades och blev mer industrialiserad från
och med 1890-talet och framåt.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta viktiga berättelser om Floda och dess invånare under äldre tider.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Floda som historisk kontext
ovan).
Storskaliga gravvårdar och gravvårdar i porfyr kan förmedla Flodas socioekonomiska
historia på ett visuellt och påtagligt sätt, och ge en vidare förståelse för bygdens tidigare
utveckling.

Särskilda urvalspremisser
•
•
•
•
•
•

Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhistoriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Förindustriella gravvårdar (före 1870-talet) tillskrivs ett mycket högt värde.
Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Storskaliga gravvårdar och gravvårdar i porfyr tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer
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Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

3 01 1
3 01 3
3 01 4
3 01 6
3 01 7
3 01 8
3 01 9
3 01 10

----

Mycket högt

3 01 11
3 01 13
3 01 14
3 01 15
3 01 16
3 01 17
3 01 18
3 01 18
3 01 19
3 01 20

----

C. M Roman
Olof Sandell
A. Hedin
Nises Erik Ersson
Anders Liss
Nises Olof Olsson
Eljas Per Persson
Anna Olsdotter, Holpers Erik Olsson
O. Björkman
Ingrids E. Eriksson D.Ä
Edvard Zetterqvist
Ersahols Sigvard Jonsson
Olof Tillman
Eljas Olov Ersson
Eljas Olof Persson
Eljas Per Olsson
Pelles Brita Jonsdotter
Pernils Elsa E. Persson

1957
---------1890
---1895

---------1962
1951
1908
1882
1886
1978

Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt

Samuel N. Ericssons gravvård tillskrivs mycket högt
värde då det är en underrepresenterad gravvårdstyp i hela
Gagnefs pastorat. Vården kan ge en bredare förståelse
för användandet av kataloggravvårdar under det sena
1800-talet till det tidiga 1900-talet.

Gossas A. Olssons gravvård tillskrivs ett mycket högt värde.
Dels för att storskaliga gravvårdar är få till antalet, men även för
att gravvården representerar ett ovanligt formspråk som inte
förekommer på övriga gravplatser i pastoratet.

Marias Erik Perssons gravvård tillskrivs ett mycket högt värde främst då stenramar idag är mycket ovanligt förekommande i Floda. Detta stildrag skvallrar nämligen om att det
troligen varit en sandgrav som senare såtts igen.
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Gravnummer

D

3 01 21
3 01 22
3 01 24
3 01 25
3 02 27
3 02 28
3 02 29
3 02 30
3 02 32
3 02 35
3 02 39
3 02 42
3 02 43
3 02 45

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

----

Pelles Erik Olsson
Drängpers
Otto Gustaf Ruben Lychou
Reinhold, Eriksson, Thunstedt
Janta Lars larsson
Marias E. Ersson
Perjons E. Ersson
Samuel N. Ericsson
Gossas A. Olsson
Gästgivar A. Ersson
Erikpers Per Ersson
Res O. Persson
Gossas Olof Olsson
Nils Ring

Högt

Fors Erik Ersson
Marias Erik Persson

Mycket högt

------1941
1865
---------------------1979
1949

3 02 47 ---3 02 48 ----
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Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt

E

Område E

OMRÅDE E
Karaktärisering

Området inventerades 2018-06-26

Etablering

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

34

Den östra halvan av området, som vetter mot den gamla kyrkogården, har tillkommit någon gång efter 1857 och innan 1906, då området syns på kartor för
första gången. Den västra delen av området tillkom efter en stor utvidgning
som började genomföras på 1940-talet.
Enskilda gravar med ett stort antal familjegravar.
Området är långsmalt och sträcker sig över hela gränsen mellan den gamla
kyrkogården i öst och den nyare kyrkogården i väst. Området angränsar således till områdena A, B och C i söder och öst, område F i väst och område I
i norr.

Gångar,
belysning,
tappställen

Det långsträckta området följs av två parallella grusgångar som går i
nordöst-sydvästlig riktning. Tre gångar som leder mellan den västra och östra kyrkogården delar även in området i tre partier. I korsningen till område C
och D finns ett enklare tappställe med vattenkran och en upphängningsanordning i bockat rör för redskap och vattenkannor.

Träd och
buskar

På områdets norra del växer en stor lind, som utgör områdets enda träd. De
två gravvårdsraderna delas av med en långsträckt rygghäck som löper längs
hela områdets längd.

Gravvårdar

Den östra gravvårdslinjen består främst av högresta gravvårdar från
1910-1930-talen. Den västra halvan består i kontrast främst av låga och breda
gravvårdar från 1950-talet och framåt.

Karaktär

Området karaktäriseras av sin tvåsidighet. Ena halvan är representativ för det
tidiga 1900-talet, med ett stort antal högresta gravvårdar. Medan den västra
halvan är mera representativ för de modernistiska ideal som vid 1950-talet
hunnit bryta igenom och forma de nya gravvårdarnas form och utseende.

Område E. Högresta gravvårdar åt nordost.

Område E. Översikt mot sydväst.

Område E. Översikt mot sydväst.
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E

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

•
•

Kataloggravvårdar från tidigt 1900-tal kan på ett tydligt och pedagogiskt vis förmedla hur
tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändrades och blev mer industrialiserad från
och med 1890-talet och framåt.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta viktiga berättelser om Floda och dess invånare under äldre tider.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Floda som historisk kontext
ovan).

Särskilda urvalspremisser
•
•
•
•

Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhistoriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer

3 07 86
3 07 88-84
3 07 82
3 07 79
3 07 77
3 08 70
3 08 69
3 08 68
3 08 67
3 08 65
3 08 64
3 08 62
3 12 59
3 12 58
3 12 57
3 12 53
3 12 52
3 08 206
3 08 205
3 08 204
3 08 203
3 08 202A
3 07 201
3 07 194
3 07 192
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Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

----

T. O Olsson
V. E Olsson
G. E Eriksson
Per Larsson
O. Enmalm
Holpers E. Ersson
Ingrids O. Ersson
Nises Nils Olsson
Erik Eljan

Mycket högt

Bäck E. Larsson
Lisell O. Ersson
Olars E. Nilsson
Pernils P. Larsson
Pernils P. Persson
Nordström (?)
John (?) Pettersson
Anestedt
Gossas Erik Olsson
Israël Kolmodin
E. Kanzler
Stark E. Persson
Svarvar Erik Persson
Ernlöf
Anders Höök
Spel E. Andersson

Mycket högt

------1965
---1910-tal
1910-tal
1914
---1931
------------------------1951
1943
---------1943
----

Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt

Ingrids O. Erssons och Nises Nils Olssons gravvårdar besitter båda mycket höga kulturhistoriska värden då de är bra representanter för en äldre gravvårdsstil som på ett pedagogiskt och visuellt sätt kan klargöra för områdets långa kontinuerliga användning som kyrkogård. Detta då omgivande områden annars främst präglas av modernistiska gravvårdar.

Skogvaktaren John Petterssons gravvård besitter mycket höga kulturhistoriska
värden då den innehar en yrkestitel som kan kopplas till närbygden. Arbetstitlar är
viktiga dokument som kan hjälpa framtida generationer att tolka och förstå Flodas
framväxt och utveckling som ett samhälle.
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Område F

F

OMRÅDE F
Karaktärisering

Området inventerades 2018-06-26

Etablering
Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

38

Området tillkom efter en stor utvidgning på 1940-talet.
Enskilda gravar med ett stort antal familjegravar.
Området ligger mitt på kyrkogården, och angränsar till område G i nordväst,
område I nordöst, område E i öst, och område H i sydväst.

Gångar,
belysning,
tappställen
Träd och
buskar

Det rektangulära området ramas in av grusgångar i alla fyra väderstreck. För
att nå gravvårdarna, som är uppdelade i olika rum inhägnade av häckar, får
man gå över gräset. Området saknar både belysning och tappställen.

Gravvårdar

På området förekommer enbart låga och breda gravvårdar som följer de modernistiska idealen om att skapa en enhetligt sammanhållen gravplats. Gravvårdar från hela andra halvan av 1900-talet förekommer, där 1950-1960-talen
är överrepresenterade.
Stora liggande gravhällar förekommer också i viss mån, en förekomst som
annars är ovanlig i hela pastoratet.

Karaktär

Området karaktäriseras av den typiska modernistiska synen på kyrkogårdarna som enhetliga och sammanhängande. Därför är gravvårdarna, sett till den
äldre kyrkogården, relativt monotona till form och storlek. Det horisontella
formspråket artikuleras ytterligare av en stor mängd långsträckta häckar.

Träd är planterade längs de två långsträckta grusgångarna som löper längs
områdets hela längd. Dessa består uteslutande av unga lindar och björkar
som varvats vartannat.
Området nyttjar även häckrader till det yttersta, varav samtliga femton gravvårdsrader inramas av täta och trimmade häckar.

Område F. Översikt mot norr.

Område F. Översikt mot väst.

Område F. Översikt mot nordväst.

Område F. Översikt mot sydöst.

Område F. Översikt mot nordväst.
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F

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•
•

Området är väl sammanhållet med unisona låga gravvårdar som är tidstypiska för den
andra halvan av 1900-talet.
Området innehåller ett flertal storskaliga liggande hällar, och påvisar om ett regionalt/lokalt stildrag som inte förekommer i samma utsträckning i det övriga pastoratet.

Särskilda urvalspremisser
•
•
•

Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhistoriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer

40

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

3 11 292
3 11 296
3 11 297
3 11 298
3 11 299
3 10 212
3 10 213
3 10 214
3 10 215
3 10 221
3 10 220
3 10 218
3 10 217
3 10 224
3 10 225
3 10 228
3 10 233
3 10 232
3 10 231
3 10 230

1956

Anna och Axel Westlund
Anna och Allan Lindgren
Anders, Elsa och Anna Andersson
Per Nesvold
Ester och Lars Bergsten
Spik Erik Ersson
Lundbergs Anders Ersson
Vilhelmina och Elias Nordblad
Oscar Fridholm
Sigfrid och Anna Freden
Eric Öhrn
Perols Erik Eriksson
Grus Olov Nilsson
Anderses Erik Andersson
Mats Olov Eriksson
Nises O. Ersson
Erik Holm
Kung Erik Olsson D.Ä
Forsman
Mårtens Erik Eriksson

Högt

3 10 229
3 10 235
3 10 236
3 10 237
3 10 238
3 10 239
3 10 240
3 10 246

----

Gretas
Nises Olof Ersson
Pros Erik Persson
Lissel, Larsson
Jons Gustaf Eriksson
Hjorterkers Anna Eriksson
Olof Hindén
Per Forsberg

Högt

1956
1966
---1957
1958
---1944
---1964
------1945
---------------------------------------1949

Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt

Advokaten Peter A. Fries gravvård besitter mycket
höga kulturhistoriska värden. Liggande stora gravhällar är ett stildrag som förekommer i mycket större utsträckning i Floda än i det övriga pastoratet. Förutom
detta bär stenen även en prestigefylld yrkestitel.

Martin Westerberg, delgrundare till Dala-Floda snickeri AB. Denna gravvård besitter mycket höga personhistoriska värden som grundar sig i att individen varit delaktig i att utforma en del av samhällets socioekonomiska historia.
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Gravnummer

F

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

----

Lundbergs Erik Larsson
Anders Forsstrand
C. H. Lindblom
Peter A. Fries
C. A. Samuelsson
K. Nordin
Erik Rosendahl
Märta och Ernst Eriksson
Fredrik Carlsson

Högt

3 10 262 ----

Harald Ericson

Högt

3 10 263 ---3 10 269 1960
3 11 271 ----

O. E. Andersson
Erik Ödman
Erik Olsson

Högt

Axel Westerlund
Bergqvist, Persson
Arne Hedkvist
Nisses Erik Ersson
Anders Forsgren
Martin Westerberg

Högt

3 10 244
3 10 243
3 10 242
3 10 241
3 10 247
3 10 248
3 10 252
3 10 258
3 10 260

3 11 275
3 11 276
3 11 277
3 11 283
3 11 284
3 11 285
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------1945
------1966
1967
----

1954
1954
---1955
1955
1955

Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt

Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt

Både Anderses Erik Anderssons (ovan)och Grus Olov Nilssons (nedan) gravvårdar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde då de bär by- eller gårdsnamn. By och gårdsnamnen är viktiga dokument för att förstå Floda kyrkogårds geografiska kontext och samhörighet.
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Område G

G
OMRÅDE G
Karaktärisering

Området inventerades 2018-06-26

Etablering
Historiska
gravtyper
Terräng och
läge
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Området tillkom efter en stor utvidgning på 1940-talet.

Enskilda gravar med ett stort antal familjegravar.
Området ligger i mitten av kyrkogården, och angränsar norrut till E 16, också
kallad Stora vägen. Området angränsar till område I i öst, område F i sydöst
och område H i väst.

Gångar,
belysning,
tappställen

Det nästan triangulära området ramas in av grusgångar i samtliga väderstreck, och i norr på områdets mitt finns även en mindre stensatt plan med
tillhörande tappställe och planteringar. Tappstället är av enklare typen med
en vattenkran och en upphängningsanordning i bockat rör för upphängning
av vattenkannor och redskap.

Träd och
buskar

Området nyttjar även häckrader till det yttersta, varav samtliga fjorton gravvårdsrader inramas av täta och trimmade rygghäckar. Intill tappstället i norr
finns en större plantering som ramar in en stensatt plan. Förutom en större
lind har här planterats större buskar och en variation av blommor i stenkantade rabatter.
På området i övrigt finns en handfull lindar placerade längs de större gångstråken.

Gravvårdar

På området förekommer enbart låga och breda gravvårdar som följer de modernistiska idealen om att skapa en enhetligt sammanhållen gravplats. Gravvårdar från hela andra halvan av 1900-talet förekommer, där 1950-1970-talen
är överrepresenterade.

Karaktär

Området karaktäriseras av den typiska modernistiska synen på kyrkogårdarna som enhetliga och sammanhängande. Därför är gravvårdarna, sett till den
äldre kyrkogården, relativt monotona till form och storlek. Det horisontella
formspråket artikuleras ytterligare av en stor mängd långsträckta häckar.

Område G. Översikt mot sydväst.

Område G. Översikt mot norr.

Område G. Översikt mot söder.

Område G. Översikt mot norr.

Område G. Rastplats med stensättning och planteringar.

G

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

Området är väl sammanhållet med unisona låga gravvårdar som är tidstypiska för den
andra halvan av 1900-talet.

Särskilda urvalspremisser
•
•
•

Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhistoriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer
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Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

3 15 373
3 15 370
3 15 369
3 15 365
3 15 368
3 15 360
3 15 364
3 15 359
3 15 356

1966

Olof och Anna Sjöberg
Erik och Hilda Lundgren
Britta och Anders Nordlund
Karin och Jon Jonases Larsson
Helge och Maj Lindgren
Daniels Erik Persson
Axel Sjöberg
Anders sjöberg
Erik W. Johansson

Högt

3 15 347
3 14 346
3 14 344
3 14 343
3 14 342
3 14 336
3 14 337
3 14 341
3 14 48348
3 14 332
3 14 325
3 14 326
3 1 4 327
3 14 329
3 14 330
3 14 462463
3 14 322
3 14 318
3 14 312

1933

Storpers Olof Ersson
K. G. Norberg
Lissel Anders Persson
Olov, Anna och Haldor Lindqvist
Olof Tillman
Erik och Anna Björk
Bäck Lars Eriksson
Johan och Elin Karlsson
Erik och Brita Lejon

Mycket högt

Olof Fors
Sammils Oskar Eriksson
Anna och Marias Olof Persson
Erik och Kerstin Roos
Ingvar Klarbäck
Maria och Erik Edvard Östnor
Gustav Göte Fors

Högt

Bäck Anders Eriksson
Saras Jon Jonsson
Kerstin och Albert Eriksson

Högt

1965
1965
1964
1965
------1964
------1962
1962
1962
1961
1961
1962
1969
---1977
1960
1978
1960
1969
1969
---1959
1958

Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt

Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt

Högt
Högt

Helge och Maj Lindgrens gravvård tillskrivs mycket högt
kulturhistoriskt värde. Detta främst då formspråket och
smide är ovanligt sett till Flodas övriga gravvårdar, men
även då den besitter höga konstnärliga och hantverksmässiga egenskaper.

Kerstin och Olle Linds gravvård tillskrivs ett högt värde då den följer ett något ovanligt och frisläppt formspråk, sett till övriga gravvårdar som förekommer under samma tid.
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Gravnummer

G

3 14 314
3 14 315
3 14 446447
3 14 448449
3 14 452453
3 14 425426
3 14 423424
3 14 421422
3 14 419420
3 14 310
3 14 308
3 14 302
3 14 303
3 14 304
3 14 305
3 14 400401
3 14 402403
3 14 404405
3 14 406407

Ålder

Namn på grav

1959
----

Kerstin & Oljons Anders Andersson Högt
Högt
Anna och Mårtens Olof Olsson
Högt
Einar Persson

----

Hulda och Ragnar Eriksson

Högt

----

Erik Hindrikes

Högt

----

Erik Sjöberg

Högt

----

Olle Munther

Högt

----

Erik Sjöberg

Högt

197--

Karin och Jugas Erik Larsson

Högt

195--

Högt

1971

Theodor Carlsson
Kerstin och Olle Lind
Hanses Per Jonsson
Signe och Trost Per Larsson
Kerstin, Anna och Gustav Hindriks
Erik och Hildur Händemark
Leif, Ragnar och Maria Sundberg

1971

Nils och Amelie Rask

Högt

1972

Gotthard och Anna Söderlind

Högt

1972

Ivar och Anna Forslund

Högt

Thäpp Erik och Karin Eriksson

Högt

1959

1958
1957
1958
1958
1958

3 14 408- 1972
409
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Kulturhistoriskt värde

Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt

Daniels Erik Perssons gravvård tillskrivs ett högt värde då den följer ett något ovanligt och frisläppt formspråk, sett
till övriga gravvårdar som förekommer under samma tid. Denna gravvård visar på en utveckling under det sena
1900-talet mot mer personligt utformade gravvårdar, och således början till en brytning med de tidigare gällande
modernistiska stilidealen.
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Område H

H
OMRÅDE H
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-02

Etablering
Historiska
gravtyper
Terräng och
läge
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Området tillkom efter en stor utvidgning på 1940-talet.

Enskilda gravar med ett stort antal familjegravar.
Området utgör den mest västra del av 1940-talets utvidgning, och angränsar
till det senare anlagda område J i väst. Till öst och sydöst angränsar området
till områdena G och F.

Gångar,
belysning,
tappställen

Det rektangulära området ramas in av två huvudsakliga grusgångar i nordväst-sydöstlig riktning, varav det västra gångstråket kantas av en rad svartmålade parklyktor med sfäriska glaskupor i klarglas. Dessa har troligen tillkommit sent på 1980-talet, då område J anlades. Området har ett tappställe i
det norra hörnet som inhägnats med trästaket med tätt sittande stående ribbor.

Träd och
buskar

På området växer ett stort antal unga lindar, varav de flesta återfinns längs det
västra gångstråket. Samtliga gravvårdsrader kantas även av täta trimmade
rygghäckar.

Gravvårdar

På området förekommer enbart låga och breda gravvårdar som följer de modernistiska idealen om att skapa en enhetligt sammanhållen gravplats. Gravvårdar från hela andra halvan av 1900-talet förekommer, där 1960-1970-talen
är överrepresenterade. En stor mängd av gravvårdarna på detta område är
också tillkomna senare än 1980, vilket satts som en hitre gräns för denna inventering. Av detta skäl tas dessa inte upp närmare här.

Karaktär

Området karaktäriseras av den typiska modernistiska synen på kyrkogårdarna som enhetliga och sammanhängande. Därför är gravvårdarna, sett till den
äldre kyrkogården, relativt monotona till form och storlek. Det horisontella
formspråket artikuleras ytterligare av en stor mängd långsträckta häckar

Område H. Översikt mot sydöst.

Område H. Översikt mot söder.

Område H. Översikt mot sydöst.

Område H. Översikt mot nordväst.

Område H. Översikt mot väst.
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H

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

Området är väl sammanhållet med unisona låga gravvårdar som är tidstypiska för den
andra halvan av 1900-talet.

Särskilda urvalspremisser
•
•

Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/regionens
socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Särskilt skyddvärda gravvårdar
Gravnummer

3 13 523524
3 13 521522
3 09 504505
3 09 502503
3 09 500501
3 09 574575
3 13 584585
3 13 590591
3 13 596597
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Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1973

Erik och Anna Holm

Högt

1973

Olof och Anna Holman

Högt

1972

Axel och Karin Eriksson

Högt

1971

Erik och Anna Gustavsson

Högt

1971

Ragnar och Greta Hallbeck

Högt

1977

Täpp Gustav och Hilda Olsson

Högt

1979

Helmer och Elsy Gruhs

Högt

1979

Berit och Gunnar Gruhs

Mycket högt

1980

Anna och Jentoft Pettersen

Högt

Berit och Gunnar Gruhs gravvård tillskrivs mycket högt
kulturhistoriskt värde. Detta främst då formspråket och
materialet är ovanligt sett till Flodas övriga gravvårdar,
men även då den besitter höga konstnärliga och hantverksmässiga egenskaper.

Helmer och Elsy Gruhs gravvård tillskrivs högt kulturhistoriskt värde då den bär by- eller gårdsnamn. By- och gårdsnamnen är viktiga dokument för att kunna förstå Floda kyrkogårds geografiska kontext och samhörighet.
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Område I

I
OMRÅDE I
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-02

Etablering
Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

Området tillkom efter en stor utvidgning på 1940-talet.

Urngravar
Området utgör kyrkogårdens nordligaste del, och angränsar till områdena G
och F i väst, och område E i söder och sydöst.

Gångar,
belysning,
tappställe
Träd och
buskar

Förutom en stensatt rastplats i områdets nordöstra del saknar området helt
gångvägar. Området saknar också belysning och tappställen.

Gravvårdar

Vanligast förekommande är små stående gravvårdar i sten som placerats i täta
rader. Dessa är främst från det sena 1900-talet, varav många tillkommit efter
1980, som satts som hitre gräns för denna inventering. Av detta skäl tas dessa
inte upp närmare här.

Karaktär

Området är i dagsläget glest, och består till stor del av en öppen gräsmatta. De
täta gravvårdsraderna med urngravar speglar ett förhållandevis nytt begravningssätt som blivit allt mer populärt under det sena 1900-talet.

Området avskärmas i sydväst och sydöst av häckrader, och till norr av fem
unga lövträd. Den stensatta rastplatsen till nordöst har omgärdats av en
mängd olika lummiga buskar och blomsorter.

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

Området är väl sammanhållet med unisona låga gravvårdar som är tidstypiska för den
andra halvan av 1900-talet.

Särskilda urvalspremisser
•

Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer

Ålder

3 U 1549 1966
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Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

August Johnsson

Högt

Område I. Översikt mot nordöst med livsmedelsbutik och bensinstation i bakgrunden.

Område I. Översikt mot norr.

Område I. Översikt mot väst, med E16 till höger i bild.
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Område J

J
OMRÅDE J
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-02

Etablering
Historiska
gravtyper
Terräng och
läge
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Området utgör hela det område som tillkom under en utvidgning 1986-1987.
Området planerades av Söderblom och palm AB.
Enskilda gravvårdar, Minneslund, Askgravplats
Området utgör kyrkogårdens västligaste del, och angränsar till område H i
öst.

Gångar,
belysning,
tappställe

Området är uppbyggt kring fyra bredare grusgångar som tillsammans bildar
en något förvriden och slingrande korsform. Gångstråken kantas av glest utplacerade parklyktor med svartmålade stolpar och sfäriska kupor i klarglas.
Området har två tappställen, ett strax norr om minneslunden i områdets sydöstra hörn, och ett tappställe strax sydväst om samma minneslund. Det norra tappstället har inhägnats med trästaket med tätt sittande, stående ribbor.
Tappstället mellan minneslunden och askgravplatsen är av en enklare typ,
med en vattenkran, en svartmålad ställning för upphägning av redskap, samt
ett litet arbetsbord för blommor.

Träd och
buskar

Området är det mest grönskande och parkliknande på hela kyrkogården, och
består av en uppsjö av buskage, träd och planteringar. Bland de vanligaste
trädtyperna förekommer lind och rönn, men även andra bladträd förekommer. Bl.a. har en rönn planterats mitt i askgravplatsens ovala plantering.
Områdets västra gräns utgörs av en hög vägg av växtlighet, i form av en tät
variation av högväxta träd och buskage. Minneslunden och askgravplatsen
i områdets sydöstra hörn kantas av flertalet stora blomsterplanteringar och
yviga buskage.

Gravvårdar

Samtliga gravvårdar på detta område har tillkommit efter 1980, som satts som
en hitre gräns för denna rapport. Av detta skäl tas detta område inte upp närmare i denna inventering.

Karaktär

Området karaktäriseras främst av sin yviga grönska och sitt stora utbud av
växtlighet. Denna önska att skapa en gravplats inspirerad av de engelska
parkerna kontrasterar sig skarpt mot de övriga delarna av Floda kyrkogård,
där symmetri och återhållsamhet varit mer tilltalande. Denna kontrast skapar
samtidigt en intressant och synlig kronologi i gravplatsens utveckling.

Område J. Översikt mot sydväst.

Område J. Del av mur som omsluter minneslunden.

Område J. Vattendammen minneslunden.

Område J. Översikt över askgravplatsen.

Område J. Översikt mot norr, med upplag av uttjänta gravvårdar
till vänster i bild.

