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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.
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SAMMANDRAG

Nedan följer ett sammandrag av den information som finns i områdesbeskrivningarna.
Område A utgörs av området i direkt angränsning till kyrkobyggnaden. Här återfinns
de flesta gravar öster om koret, men även ett fåtal söder om klocktornet. Stor koncentration av högreståndsgravar. Gravplatsens enda gravar med gjutjärnsstaket återfinns
här. Flera vårdar med gårds- och bynamn, samt ett flertal med titel.
Område B utgörs av ett gravkvarter nordöst om kyrkobyggnaden. Flertalet familjegravar. Flera gjutjärnskors och större obeliskliknande gravvårdar med pyramidavslut.
Område C utgör ett gravkvarter direkt norr om kyrkobyggnaden. Här återfinns en urngravplats anlagd på 1950-talet, som omringas på utsidan av nära uteslutande familjegravar. Flera stenar med gårds- och bynamn.
Område D följer kyrkogårdens avgränsning i nordöst. Här återfinns flertalet påkostade gravvårdar, så som en av gravplatsens få obelisker, samt flertalet obeliskliknande
vårdar. Flera stenar bär gårds- och bynamn, samt ett fåtal med titel.
Område E utgör den äldre kyrkogårdens nordvästra hörn. Flertalet högreståndsgravar
och påkostade familjegravar. Flera äldre gjutjärnskors, samt en av gravplatsens enda
gravar inramad med järnkedja.
Område F utgörs av ett stort gravkvarter i den gamla kyrkogårdens nordvästra del. Fåtal stenar kvar efter allmänna varv, varav somliga vårdar av ovanligt hög ålder. Flera av
dessa bär enbart kvinnonamn. Kvarteret ramas in av familjegravar, många med gårdsoch bynamn. Östra halvan främst nyare gravar.
Område G är placerat strax söder om område F, och utgör också äldre allmänna varv
omgärdade av större familjegravar. Flera gravar i allmänna varven bär enbart kvinnonamn. Flera gravar med gårds- och bynamn, vissa med titel.
Område H utgör den äldre kyrkogårdens sydvästra hörn, och utgörs huvudsakligen av
större familjegravar och högreståndsgravar. Här återfinns en av gravplatsens få bautastenar, tillika den största.
Område I utgör den mest östliga delen av ”mellersta” kyrkogården, som tillkom 1929.
Denna gränsar i öst till den äldre kyrkogården. Här återfinns nära uteslutande familjegravar, främst från 1900-talets första hälft. Många vårdar med gårds- och bynamn,
samt ett fåtal med titlar.
Område J utgör ett av de största gravkvarteren på kyrkogården, och är placerat i den
mellersta kyrkogårdens norra del. Ett stort område med allmänna gravar som ramas
in av något större familjegravar. Många gravar med enbart kvinnonamn, samt flertalet
med by- och gårdsnamn. Flertalet vitmålade träkors samt ett par vårdar i rostfri plåt
föreställande pergamentrullar.
Område K återfinns strax söder om område J, och utgör också ett stort gravkvarter
med allmänna varv. Detta tillika omgärdat av större familjegravar. Många gravar med
enbart kvinnonamn, samt flertalet med by- och gårdsnamn. Flertalet vitmålade träkors
samt gravvårdar i rostfri plåt föreställande pergamentrullar. Många små, enklare järnkors.
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Område L ligger strax söder om område K och norr om område M, och utgörs
uteslutande av enskilda gravar. Gravar främst från 1900-talets mitt och framåt. Flera
vårdar med by- eller gårdsnamn, samt ett flertal med titlar.
Område M är förhållandevis litet, och placerat i den ”mellersta” kyrkogårdens absolut
södra del. Enbart enskilda gravar, majoriteten nyare än 1980-tal. Området är försett
med en liten damm med tillhörande plantering.
Område N är ett långsmalt område längs ”mellersta” kyrkogårdens västra och norra
gräns. Området utgörs av enskilda gravar och familjegravar, främst från 1900-talets
senare hälft. Flertal vårdar med gårds- eller bynamn. Enstaka gravar bär titel.
Område O utgör ”västra” kyrkogårdens nordöstra hörn, och utgörs av ett gravkvarter
indelat i allmänna varv omgärdat av familjegravar. Många gravar med enbart kvinnonamn, samt flertalet med by- och gårdsnamn. Ett vitmålat träkors samt ett mindre
kors i plåt.
Område P utgörs av ett gravkvarter, tillika gravplatsens absoluta nordvästra hörn. I
mitten av detta kvarter har på senare tid anlagts en oval askgravplats. Huvudsakligen
enskilda gravar, en stor andel senare än 1980-tal. Flertal vårdar med gårds- eller
bynamn.
Område Q utgörs av ett gravkvarter i ”västra” kyrkogårdens centrala del, angränsande till område P i norr, R i öst och T i söder. Enbart enskilda gravar och familjegravar.
Flertalet nyare än 1980-tal, samtliga övriga uteslutande från 1900-talets senare hälft.
Flertal vårdar med gårds- eller bynamn.
Område R utgörs av ett gravkvarter i ”västra” kyrkogårdens centrala del, angränsande till område Q i väst, O i norr, N & L i öst samt S i söder. Området delas in i ett
mindre område med allmänna varv, omgärdat av enskilda grava och familjegravar.
Många gravar med enbart kvinnonamn, samt flertalet med by- och gårdsnamn samt
ett flertal med titlar.
Område S utgörs av ett gravkvarter i ”västra” kyrkogårdens sydöstra del. Och angränsar till område T i väst, R i norr, L & M i öster samt U i söder. Huvudsakligen
enskilda gravar från 1970- och 80-talet, men även ett fåtal familjegravar. Flera vårdar
med by- eller gårdsnamn.
Område T utgörs av ett gravkvarter i ”västra” kyrkogårdens sydvästra del, och angränsar till område Q i norr, S i öst samt U i söder. Huvudsakligen enskilda gravar
från 1960- och 70-talet, men även ett fåtal familjegravar samt flera gravar nyare än
1980-tal-. Flera vårdar med by- eller gårdsnamn, samt enstaka med titel.
Område U utgörs av ”västra” kyrkogårdens absolut sydligaste del, angränsande till
område M i öst och områden T och S i norr. Majoriteten av gravvårdarna har tillkommit från mitten av 1970-talet och framåt. En stor andel av gravarna bär by- eller
gårdsnamn.
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SÄRSKILT VÄRDEFULLA STRUKTURER

Gagnefs 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 Gagnef kyrkogård:
•

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

•

Kyrkogårdens förhållandevis höga antal träkors som förekommer i de allmänna
varven. Denna typ av gravvård bär på en historia om hur de svenska kyrkogårdarna länge sett ut, men som idag blivit allt ovanligare till förmån för mer
robusta stengravvårdar. Sett till en historisk tidslinje har det enkla träkorset
alltid varit den dominerande gravvårdstypen i hela Sverige, något som började
skifta på det sena 1800-talet.

•

Det stora antalet gravkvarter med väl sammanhållna allmänna varv. Dessa
varv har under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet utsatts för stora
gallringar på flera håll runt om i Dalarna. Dessa varv kan förmedla om ett äldre
historiskt begravningsskick som inte längre är i bruk. Samtidigt hjälper de till att
synliggöra individer som många gånger inte lämnat andra synliga spår i den
skrivna historien.

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.
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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 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 (med undantag för område M) 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 mycket värdefulla, prioriteras beträffande vård och
underhåll för att minimera chanserna för att gravårdar med högt kulturhistoriskt
värde försvinner.

A
OMRÅDE A
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-11
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Etablering

Troligen kyrkogårdens äldsta del, okänt när den togs i bruk. Gravvårdar från
främst sent 1800-tal till 1900-talets mitt. Även flera nyare och enstaka äldre
gravvårdar förekommer.

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande. Stor koncentration
av högreståndsgravar.

Gångar,
belysning,
tappställen

Öster om kyrkan löpen en stor bred grusgång i nord-sydlig riktning, och som
slutar i höjd med de gamla rappade grindstolparna. Gravar som inte ligger
längs denna väg nås över en öppen gräsmatta. Området saknar både tappställe och belysning.

Träd och
buskar

Området är övervägande flackt och saknar häckar och träd, med undantag för
två gravar öster om koret som inramas av lågklippta rygghäckar. Två lövträd,
troligen popplar (?) flankerar den asfalterade gången i områdets nordöstra
hörn.

Gravvårdar

Området innefattar gravvårdar uppförda under sena 1800- och hela 1900-talet, med viss tyngd för 1900-talets första hälft. Därutöver finns ett fåtal gravvårdar från det tidiga 1800-talet. Den äldsta daterade stenen bär årtalet 1794.
Gravvårdarna är främst placerade i rader längs kyrkomuren, och en mindre
samling framför korets östra vägg. Området innefattar flera högreståndsgravar samt betitlade gravvårdar, däribland: Fanjunkare, Stiftssekreterare, Musikdirektör, Prost och Kyrkoherde. Mest märkbar är kanske den kända konstnärinnan Ottilia Adelborgs gravvård, som finns strax öster om kyrkans kor.

Karaktär

Området bär en karaktäristisk prägel som är typisk för äldre kyrkogårdar.
Gravvårdarnas utseende, storlek och utformning varierar kraftigt, och de är
inte nödvändigtvis ordnade i strikta rader. Här finns en stor koncentration
av högreståndsgravar, varav många bär titlar. Gravplatsens enda gravar med
gjutjärnsstaket återfinns här. Området har förtätats med gravvårdar in i vår
tid, varvid gravvårdarna från 1930-talet och framåt bär ett mer enhetligt och
monotont formspråk, i förhållande till de äldre, mer varierat formgivna vårdarna.

Området är beläget söder om områden B, C, G. I syd och väst angränsar området till den gamla kyrkogårdsmuren. Området utgör de ytor närmast kyrkobyggnaden, med flest gravar öster om koret.

Område A.

Översikt mot sydost, område A

Översikt mot sydväst, område A

Översikt mot norr, område A

Område A, sydöstra hörnet

Område A, sydvästra hörnet
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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 berättelser om Gagnef 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 Gagnef som historisk kontext
ovan).
Området har kyrkogårdens enda bevarade grusgravar, som historiskt har varit många flera
till antal.

Urvalspremisser
•
•
•
•
•

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 med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1ÖK4

1838

Mycket högt

1ÖK3

1821

A. Okänt 1

1794

1 Ö D 32

1928

1 Ö D 34

1983

1 Ö D 30

1867

1 Ö D 29

1921

1 Ö D 28

1892

1ÖE3

1833

1ÖE1

1879

1ÖE2

1851

1ÖE4

1867

1 Ö E 40

1973

1 Ö E 6-7

1941

1 Ö E 6-7

1925

Axel Lindh
A.I.Godenius
Lars (Dalström?)
Anders Johan Dahl
Olof Alfred Morén
Nils Brolén
Lotta och Anna Falk, Clara Wahlst...
Anders August Hammarström
Johan Erelius
Albert Valentin Malmström
O. Rosenius
Robert Blumenberg
Lars Östling
Per Meden
Karl Medén

1 Ö E 8-9

1928

Mycket högt

1 Ö E 35

1936

1 Ö E 36

1938

1 Ö E 37

1955

1 Ö E 39

1966

1 Ö D 24

1916

1 Ö E 23

1890

1 Ö E 10-11

------

Gustaf Andersson
Ottilia Adelborg
Gustaf Lindberg
Oskar Lindberg
Henrik Lindberg
A. Andersson
Grabb Erik Ersson
Olof Andersson

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
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt

Tonsättaren Oskar Lindbergs familjegrav tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta då gravvården besitter höga personhistoriska värden, tillika att
den är tillverkad i ett konstnärligt och hantverksmässigt material.

Gustaf Anderssons familjegrav tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt
värde. Detta då grusgravar omgärdade med gjutjärnsstaket är oerhört ovanliga i hela Gagnefs pastorat, och är representativa för det tidiga 1900-talet.
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1 Ö E 20

------

Mycket högt

1 Ö E 19

------

1 Ö E 18

1877

1 Ö E 17

1963

Anders Eliasson
Olof Olsson
Per Olsson
Olof Nordkvist

1 Ö E 16

1896

Johan Linman

Mycket högt

Högt
Mycket högt
Högt

Konstnär- och författarinnan Ottilia Adelborgs gravvård tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta då gravvården besitter höga personhistoriska värden som är viktiga
för Gagnefsbygdens, och i detta fallet, hela Sveriges historia.
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B

Område B.

OMRÅDE B
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-11

Etablering

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

18

Del av den äldre kyrkogården, varvid det är okänt när den först togs i bruk.
Området är redan etablerat på kartor från 1896, men är troligen betydligt äldre än så. Gravvårdar med spridd ålder från sent 1800-tal fram till idag. Majoriteten tycks datera mellan 1920-1950-talen.
Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande.
Området består av ett sammanhållet gravkvarter, och är beläget nordöst om
område A och direkt öst om område C. I norr och öst angränsar det till område D.

Gångar,
belysning,
tappställen

Området utgörs av ett rektangulärt gravkvarter som ramas in av en asfalterad
väg i söder och grusgångar i väst, öst och norr. Som övriga delar av den äldre
kyrkogården saknar även detta område belysning. Undantaget är en svartmålad lyktstolpe i områdets sydöstra hörn, som med monterade strålkastare
belyser kyrkobyggnaden nattetid. Området saknar också tappställen.

Träd och
buskar

Med undantag för de två popplar (?) som flankerar den asfalterade vägen i
områdets sydöstra hörn, saknar området helt planteringar i form av både träd
och buskar.

Gravvårdar

Området innefattar gravvårdar uppförda under sena 1800- och hela 1900-talet, med viss tyngd för 1900-talets första hälft. Gravarna är huvudsakligen placerade i sex rader i nord-sydlig riktning, där enda undantaget är de två rader
som följer den norra- respektive södra gångvägen. Några få gravar har försetts med stenramar. En stor andel av gravvårdarna följer de modernistiska
strömmarna, och är således breda och förhållandevis låga. Av de något äldre
gravvårdarna återfinns ett fåtal gjutjärnskors och flera högresta obeliskliknande gravvårdar med pyramidavslut. Dessa är främst från det tidiga 1900-talet.

Karaktär

Området har en öppen, enkel och avskalad karaktär, mycket tack vare avsaknaden av planteringar. Detta kan samtidigt ses som ett tecken på områdets
höga ålder, då tankarna kring kyrkogården som en grönskande park fortfarande inte varit aktuellt här. Karaktäristiskt är också de förhållandevis många
högresta gravvårdarna som daterar till sent 1800-tal och de första decennierna
av 1900-talet. Somliga av dessa högresta gravvårdar har även tillkommit senare.

Översikt mot söder. Område B

Översikt mot nordväst. Område B

Översikt mot nordöst. Område B

Översikt mot sydväst. Område B

Översikt mot sydöst. Område B
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B

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 berättelser om Gagnef 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 Gagnef som historisk kontext
ovan).

Urvalspremisser
•
•
•
•
•

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

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1ÖR9

----

Högt

1 Ö R 10

----

1 Ö R 11

----

1 Ö R 12

1923

1 Ö R 13

1923

1 Ö R 14

----

1 Ö E 12

1935

1 Ö E 13

1957

1 Ö E 14

1888

1 Ö E 15

1912

1 Ö E 17

1944

1 Ö E 19

1962

1 Ö E 20

----

1 Ö E 25

1926

1 Ö E 26

1976

1 Ö E 27

1939

1 Ö E 28

1950

1 Ö E 30

----

1 Ö E 31

----

1 Ö E 32

----

1 Ö E 33

1930

1 Ö E 34

1942

1 Ö S 59

----

1 Ö S 58

1961

Anders Fernström
Anders Broberg
Janises.P. Persson
Jöns. A. Persson
Petters Anders Olsson
A. Hedblom
Andersson/Almquist
A. Boström
Back Per Persson
Matsts Fält
Per Grönkvist
Hamp Erik Persson
Karis Olof Andersson
Matts Strand
Olof. V. Bergkvist
Per Melin
Per Wass
Olof Lindh
Anders Boström
Anders Sundin
Anders Sundin
P. Forsström
J. A. Lundberg
Herman Lindström

1 Ö S 55

----

----

Mycket högt

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

P. Strands gravvård tillskrivs mycket höga kulturhistoriska värden. Detta då den anspelar på ett förindustriellt
formsspråk som varit vanligare under 1700-1800-talet.
Stilen är högst ovanlig för hela Gagnefs pastorat.

Kerstihs gjutjärnskors tillskrivs mycket höga kulturhistoriska värden. Detta dels då gravvården är tillverkad i ett
allt mer sällsynt material, men främst då vården är dedikerad till en kvinna. Gravvårdar med enbart kvinnonamn
har i alla tider varit ovanliga, och besitter därför höga
dokumentationsvärden över bygdens kvinnohistoria.
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1 Ö S 53

----

Lasses Erik Olsson

Högt

1 Ö S 49

----

----

Mycket högt

1 Ö S 38

----

Siversen

Högt

1 Ö S 39

1927

Mycket högt

1 Ö S 40

1927

1 Ö S 41

----

1 Ö S 43

----

1 Ö S 45

----

1 Ö S 46

1929

1 Ö S 47

1932

1 Ö S 48

----

1 Ö S 30

----

1 Ö S 29

1953

1 Ö S 27

1926

1 Ö S 26

----

1 Ö E 22

1948

1ÖF1

1924

1ÖF2

----

1ÖF3

----

1ÖF4

1942

1ÖF5

----

1ÖS1

1923

1ÖS4

1972

1ÖS3

----

1ÖS5

----

Johan Jakobsson
Per Murén
C. A. Norling
Kerstih
Anders Sandström
Far/Mor (född Anna Andersdotter)
Far/mor
Johan B. Lund
P. Strand
Prest Elias Andersson
Anderses Anders Olsson
Törnes Anders Olsson
Kugg Per Persson
Jönis Olof Jansson
Bäsen Per Olsson
Daniels Olof Olsson
Fredrik Hane
A. Lövgren
Lars E:son Snickare
Anders Kiltäpp
M. E. Eriksson
Erik Matsson

1 Ö S 10

----

Dahlin

Högt

1 Ö S 11

----

Jönses And:Andersson

Högt

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

Back Per Perssons gravvård tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt värde då stenramar idag är ovanligt
förekommande i Gagnef. Detta stildrag har varit betydligt vanligare förekommande, men är idag sällsynta.

Hemmansägaren Daniels Olof Olssons gravvård tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt
värde då den bär en yrkestitel som kan kopplas till den direkta närbygden. Vården bär dessutom ett bynamn.
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C

Område C.

OMRÅDE C
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-11
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Etablering

Området är en del av den äldre kyrkogården, varvid det är okänt när den först
togs i bruk. Området är redan etablerat på kartor från 1896, men är troligen
betydligt äldre än så. Urngravplatsen som tar upp större del av området anlades 1953.

Historiska
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande. Den största andelen gravar är dock urngravar, som samtliga försetts med små liggande, oftast
rektangulära hällar.

Terräng och
läge

Området ligger direkt norr om kyrkobyggnaden, och är placerad centralt i det
som kallas för den gamla kyrkogården. Området angränsar till område A i
söder, B i öst, D i norr, samt G och F i väst.

Gångar och
tappställen

Området utgörs av ett rektangulärt gravkvarter som ramas in av en asfalterad
väg i söder, och grusgångar i övriga väderstreck. Intill urngravplatsen leder
en liten glest utlagd gång av oregelbundet formad sandsten. Området saknar
tappställen.

Träd och
buskar

Urngravplatsen som anlades i mitten av gravkvarteret 1953 omsluts av en tät
måbärshäck, där enda öppningen är ett gångstråkspassage i öst. Inne på urngravplatsen finns ett flertal olika lågväxande växter, däribland en gravplats
med ormbunkar. Utanför urngravplatsen på områdets västra sida växer fyra
lindar, de enda träd som finns på området.

Gravvårdar

De gravvårdar som på utsidan omger urngravplatsen är i huvudsak familjegravar tillkomna mellan 1920- och 1950-talet. Områdets äldsta daterade
gravvård har tillkommit vid 1910-talets början. En stor andel av gravvårdarna
följer de modernistiska strömmarna, och är således breda och förhållandevis
låga. Av de något äldre gravvårdarna återfinns flera högresta obeliskliknande
gravvårdar med pyramidavslut. Dessa har en spridd ålder som spänner mellan 1910-talet ända fram till millennieskiftet 2000.

Karaktär

Till karaktären domineras området av den år 1953 anlagda urngravplatsen,
som tar upp större delar av det som tidigare varit ett äldre gravkvarter. Längs
häckraderna på utsidan står det rader med enskilda gravar, främst familjegravar. Somliga av dessa är äldre än urngravplatsen, och påvisar att denna
till vis mån respekterat redan befintliga gravar. De enskilda gravarna följer
två huvudsakliga formspråk. Ena halvan består av högresta obeliskformade
gravvårdar, oftast tillkomna under 1900-talets första hälft, medan den andra
halvan utgörs av låga och breda gravvårdar som mer strikt följer de modernistiska strömningarna om en horisontell sammanhållning.

Översikt mot sydöst. Område C

Översikt mod söder. Område C

Översikt mot sydväst. Område C

Översikt mot nordväst. Område C

Översikt mot väst. Område C

25

C

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

•

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.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Gagnef som historisk kontext
ovan).

Särskilda urvalspremisser
•
•
•
•
•
•

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.
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 by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1ÖR1

1961

Mycket högt

1ÖR2

----

1ÖR5

1933

1ÖR6

1942

1 Ö S 22

----

1 Ö S 19

1932

1 Ö S 16

----

1 Ö S 15

----

1 Ö S 14

1925

1 Ö S 13

----

1ÖF9

1957

1 Ö F 13

----

1 Ö F 15

1913

1ÖP1

----

1ÖP6

----

Märta Ferm
Olof Hedin
Erkers Olof Olsson
Snibb Olof Persson
Hanses And. persson
Lasses Anders Larsson
Prest. A. Danielsson
O. Öhman
Anders Bergman
O. Olsson/ Anders Bergqvist
Erik Öst
Lis. P. Jansson
A. Nordin
O. Malm
Olov Grankvist

1ÖP8

1919

Högt

1 Ö P 11

----

1 Ö P 13

----

1 Ö U 20

1970

1 Ö U 23

1977

1 Ö U 24

1961

1 Ö U 68

1979

1 Ö U 67

1978

1 Ö U 62

1978

1ÖU5

1971

Kriss. P. Jansson
Olov Blomkvist
J. Dalkvist
Olof Nisses
Ester/Erik Östlund
Syskonen Andersson
Sten-Inge Mattsson
Per/Kerstin Bringsell
Bengt Asp
Harry Löfgren

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

Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt

Erkers Olof Olssons gravvård tillskrivs ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. Detta då gravvården besitter höga
konstnärliga drag, samt att den till stilen är både ovanlig
och hantverksmässigt utförd.

A. Nordins familjegrav tillskrivs ett högt kulturhistoriskt
värde. Detta dels då den bär ett bynamn, men även utifrån
att gravvården till stilen följer ett äldre, förmodernistiskt
formspråk som knyter ann till det tidiga 1900-talet på ett
tydligt vis.
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1ÖU3

1977

1ÖU2

1955

1ÖU1

1972

1 Ö U 50

1973

1 Ö U 49

1973

1 Ö U 42

1967

1 Ö U 34

1965

1 Ö U 10

1967

1 Ö U 11

1975

1 Ö U 13

1975

1 Ö U 16

1960

Einar/Anna Andersson
Erik Nordström
Elon /Dagny Lundberg
Matts/Barbro Hedberg
Anders /Märta Andersson
Erik/Hilda Cederberg
Olof/Hilma Haglund
Folke/Frida Lunell
Ernst Juhlin
Ryss Brita Mattsson
Anders/Karolina Hellberg

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

Både Olof Hamp och Olof Hedins gravvårdar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde då de bär by- eller gårdsnamn. By och gårdsnamnen är
viktiga dokument för att i framtiden kunna förstå Gagnef kyrkogårds
geografiska kontext och samhörighet.
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D

Område D.

OMRÅDE D
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-11

Etablering

30

Området är en del av den äldre kyrkogården, varvid det är okänt när den först
togs i bruk. Området är redan etablerat på kartor från 1896, men är troligen
betydligt äldre än så.

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande.

Gångar och
tappställen

Genom hela området löper en bred grusgång som parallellt följer gjutjärnsstaketet och häckraderna som utgör kyrkogårdens nordöstra tomtgräns. I det
nordöstra hörnet gör grusgången således en 90°-vinkel i syd-västlig riktning.
Ett enklare tappställe finns på områdets mitt mot den norra tomtgränsen.
Tappstället har kompletterats med en åttkantig brunn/vattenreservoar i svartmålad metall, med enklare figurmotiv i relief på sidorna. Området saknar belysning.

Träd och
buskar

Området saknar helt och hållet träd, och de buskage som finns utgörs av den
rygghäck som löper längs den norra tomtgränsen. Vid tappstället, också det
längs den norra sidan, finns ett litet utstickande häckparti som skärmar av
tappstället något.

Gravvårdar

Gravvårdarna är övervägande i form av familjegravar. De äldsta daterade
gravvårdarna härrör från de första åren av 1900-talet, men gravvårdar från
hela 1900-talet förekommer i en ganska jämn blandning. Många av familjegravarna saknar datering i inskription, men en majoritet av dem kan ändå
stildateras till 1950-tal eller äldre. Flera av gravvårdarna bär titlar, däribland
återfinns bl.a.: f.d soldat, järnhandlare, organist, nämndeman m.fl.

Karaktär

Området har en öppen, enkel och avskalad karaktär, mycket tack vare avsaknaden av planteringar. Detta kan samtidigt ses som ett tecken på områdets
höga ålder, då tankarna kring kyrkogården som en grönskande park fortfarande inte varit aktuellt här. Karaktäristiskt är också de förhållandevis många
familjegravarna som uppkommit under de första decennierna av 1900-talet.

Området utgör kyrkogårdens absolut nordöstra del, och avgränsas med gjutjärnsstaket och häckar i norr och öst. Området är smalt och vinkelformat, och
gränsar delvis till område A i söder, men i huvudsak till områdena B och C i
syd och sydväst.

Översikt mot öster. Område D

Översikt mot sydöst. Område D
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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.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Gagnef som historisk kontext
ovan).

Särskilda urvalspremisser
•
•
•

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 om de är uppförda innan 1930. Övriga gravvårdar med yrkestitel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1 Ö D 13

1973

Högt

1 Ö D 12

1935

1 Ö D 10

1968

1ÖD9

1954

1ÖD7

----

1ÖD6

1925

1ÖD5

----

1ÖD4

----

1ÖD3

1948

1 Ö C 40

1908

1 Ö C 39

----

1 Ö C 38

1938

1 Ö C 37

----

1 Ö C 36

----

1 Ö C 35

1959

1 Ö C 34

----

1 Ö C 33

----

1 Ö C 32

----

1 Ö C 30

----

1 Ö C 29

----

1 Ö C 26

----

1 Ö C 24

1959

1 Ö C 22

----

Erkers Anders Olsson
Lars Lunell
Jan Holm
Anders/Helmer Lärka
Olof Andersson
Påvals Anders Andersson
Back Erik Ersson d.ä
S. Olsson
Olof Bergkvist
Kymmer. A. Persson
Eric Janis
Anders Alm
Karis Olsson
J. Wik
Anders Jönses
Knis Erik Mattsson
G. I. Åkerström
C. E. Pettersson
Hök Mats Persson
O. F. Mohlin
P. Östberg
Niss Erik Olsson
Anders Almkvist, Anders Olsson

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

Nämndemannen Niss Erik Olssons gravvård tillskrivs
ett mycket högt kulturhistoriskt värde då den bär en
yrkestitel som kan kopplas till den direkta närbygden.
Vården bär dessutom ett bynamn som ger en geografisk förankring.

Hök Mats Perssons gravvård tillskrivs ett mycket
högt kulturhistoriskt värde då obelisker är väldigt
ovanligt förekommande på Gagnef kyrkogård,
tillika i det övriga pastoratet. Gravvården är en
bra representant för de mer ovanliga typerna av
kataloggravvårdar som funnits i bruk sedan det
sena 1800-talet.
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Område E.

OMRÅDE E
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-11
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Etablering

Området är en del av den äldre kyrkogården, varvid det är okänt när den först
togs i bruk. Området är redan etablerat på kartor från 1896, men är troligen
betydligt äldre än så.

Historiska
gravtyper
Terräng och
läge

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande. Stor andel högreståndsgravar.

Gångar,
belysning,
tappställen

Genom hela området löper en bred grusgång som parallellt följer häckraderna som utgör kyrkogårdens nordvästra tomtgräns. I det nordvästra hörnet
gör grusgången således en 90°-vinkel i syd-västlig riktning. Området har inte
försetts med några egna tappställen. Området saknar belysning.

Träd och
buskar

Hela områdets följer längs en kortklippt rygghäck som löper längs kyrkogårdstomtens norra gräns, samt längs områdets västra gräns mot område I.
Här växer också en rad kraftiga gamla lindar, som troligen utgör gravplatsens
äldsta element. Intill en av gravarna i väst har det också planterats två tujor,
som idag skjutit avsevärt i höjd.

Gravvårdar

Området innefattar gravvårdar uppförda under sena 1800- och hela 1900-talet, med viss tyngd för 1900-talets första hälft. På området finns flera äldre
gjutjärnskors, samt en av gravplatsens enda gravar inramad med järnkedja.
Området innefattar flera högreståndsgravar samt betitlade gravvårdar, däribland titlar som: Fil.Dr, Småskollärare, Barnmorska, Lärare, Kommunalman,
Länsman och ett flertal hemmansägare.

Karaktär

Områdets karaktär bygger främst på dess höga ålder, och därigenom dess
breda mångfald av eklektiskt formgivna gravvårdar. De gamla lindarna som
förutom kyrkobyggnaden och delar av kyrkomuren, mycket väl kan vara de
äldsta bevarade elementen av kyrkogården, utgör en oerhört viktig del av
gravplatsens historiska intryck. Dessa fungerar samtidigt som en visuell barriär mellan vad som en gång var den gamla kyrkogården, gentemot de senare
anlagda delarna i väster. Områdets många gravvårdar i gjutjärn och flertalet
stenar i materialromantisk anda från sekelskiftet 1900 utgör en stark värdebärare.

Området löper längs kyrkogårdstomtens norra gräns, och utgör samtidigt
den gamla kyrkogårdens nordvästra hörn. Området avgränsar i huvudsak
mot områdena I och F, men nuddar även vid område H i sydväst och område
D i öst.

Översikt mot sydväst. Område E

Översikt mot norr. Område E

Översikt mot nordost. Område E

Översikt mot nordost. Område E

Översikt mot nordväst. Område E
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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.
Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om
de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Gagnef som historisk kontext
ovan).

Särskilda urvalspremisser
•
•
•
•
•
•

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.
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 by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

36

Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1 Ö C 20

1918

Mycket högt

1 Ö C 18

----

1 Ö C 17

1916

1 Ö C 16

1918

1 Ö C 15

1884

1 Ö C 14

1945

1 Ö C 13

----

1 Ö C 12

----

1 Ö C 11

----

1 Ö C 10

----

1ÖC9

----

1ÖC8

1900

1ÖC7

----

1ÖC6

1949

1ÖC4

1905

1ÖC3

----

1ÖC2

----

1ÖC1

1930

1 Ö B 24

----

1 Ö B 23

1937

1 Ö B 22

1908

1 Ö B 19

1907

1 Ö B 17

----

1 Ö B 16

----

1 Ö B 14

1924

J. H. Andersson
Liss Per Andersson
Wik Anders Andersson
Grabb Olof Ersson
Samuel Johan Ekeroth
Per Boman
Brolin
Andersson
Elias Per Ersson, G. Staf Persson
Erik Mört
Per Åberg
Mört Jan Jansson
Olof Löf
Erik Lindsten d.ä
Lissdaniel E. Andersson
P. Hellberg
E. J. A. Grape
Per Lindberg
Olof Palm
Per/Amy Lind
Olof Morén
Erik Hedman
Preskas Per Olsson
Hök Olof Mattsson
Kils Olof Hansson

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

Folkskolläraren E. J. A. Grapes och Folkskolläraren Per Lindbergs gjutjärnskors tillskrivs båda
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta då, förutom att de bär prestigefyllda titlar som kan
knytas till närbygden, är tillverkade i ett idag allt mer ovanligt material som varit typiskt för
Bergslagen och dess närområden.
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Område F.

OMRÅDE F
Karaktärisering

Området inventerades 2018-07-13
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Etablering

Området är en del av den äldre kyrkogården, varvid det är okänt när den först
togs i bruk. Området är redan etablerat på kartor från 1896, men är troligen
betydligt äldre än så. Den östra halvan utgörs i huvudsak av en urngravplats
som anlades 1989.

Historiska
gravtyper

I de yttre kanterna av området är det uteslutande enskilda gravar och familjegravar. Gravkvarterets inre har länge varit allmänna varv, något som fortfarande finns bevarat till viss del i områdets västra halva. Den östra delen som
tidigare också utgjort allmänna varv har idag tagits i anspråk av en urngravplats.

Terräng och
läge

Området utgör den gamla kyrkogårdens nordvästra gravkvarter, och gränsar
till område E i nord och väst, samt till område G i söder och C i väst.

Gångar,
belysning,
tappställen
Träd och
buskar

Området utgörs av ett rektangulärt gravkvarter som ramas in av grusgångar
i samtliga fyra väderstreck. Området saknar både belysning och egna tappställen.

Gravvårdar

Urngravplatsen har tillkommit efter 1980, vilket satts som gräns för denna
inventering. Av dessa själ tas inte dessa gravvårdar upp i större detalj. De
enskilda gravarna som omger området utgörs främst av familjegravar. Dessa
har en varierad ålder som täcker hela 1900-talet, med en viss koncentration
runt 1950-talet. Flera av dessa gravvårdar bär titlar, så som: Sångarpastor,
Tandläkare, Kyrkoherde, Diakon m.fl. Området har ett fåtal gjutjärnskors,
men de något högresta obeliskformade gravvårdarna är desto flera. Många
av de gravar som är från 1950-talet och framåt följer dock de modernistiska
idealen, och är därför förhållandevis låga sett till sin bredd. De delar av det
allmänna varvet som överlevt innehåller ett flertal gamla gravvårdar, varav
en som ser ut att vara avsevärt gammal (oläslig skrift och stenen har kilats ner
i backen). Flera av dessa äldre gravar daterar från 1900-talets första decennier.
Många av de gamla stenarna från de allmänna varven återanvändes som liggande gravvårdar vid uppförandet av urngravplatsen.

Karaktär

De bevarade delarna av det allmänna varvet på områdets västra del utgör en
viktig historisk grundsten för att möjliggöra tolkningar av gravplatsens olika
skeden. Dessa varv innehåller dessutom ett flertal gravvårdar av avsevärd
ålder, i förhållande till övriga vårdar i samma område.

Den senare tillkomna urngravplatsen har ramats in i fyra mindre kvarter,
samtliga omslutna av låga men täta rygghäckar. Inne på detta område finns
även ett par unga lövträd planterade. Den västra delen av området saknar helt
planteringar, och utgörs fortfarande till stora delar av allmänna varv.

Översikt mot väst. Område F

Översikt mot sydost. Område F

Översikt mot öst. Område F

Översikt mot nordväst. Område F

Översikt mot nordost. Område F
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

•

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.
Området innefattar ett av kyrkogårdens äldsta allmänna varv, med ett stort antal bevarade mindre gravvårdar. Dessa förmedlar både samhällets socioekonomiska historia, då de
främst nyttjats av de som varit mindre bemedlade, samtidigt som de påvisar den historiska
användningen av Gagnefs kyrkogård.

Särskilda urvalspremisser
•
•
•
•
•

Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs 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 som endast bär kvinnonamn tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde
Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1ÖO1

----

Högt

1ÖO3

1928

1ÖG7

----

1ÖG2

1922

1ÖG4

1960

1ÖG7

----

1 Ö G 11

1961

1 Ö G 12

----

1 Ö G 13

1950

1 Ö G 16

1935

1 Ö G 20

1935

1 Ö G 22

1936

1 Ö G 23

1949

1 Ö G 24

1952

1ÖH2

1933

1ÖH4

1929

1ÖH8

----

1ÖH9

----

1 Ö H 12

1913

1ÖN1

----

1ÖN3

----

1ÖN5

----

1ÖN6

----

1ÖN7

1956

1ÖN8

1969

Olof Lärka
Nyåkers Lars Mattsson
Svan Anders Andersson
Liss Per Persson
Sven Berglund
Erik Wike
Anders Dahlin
Bäck P. Andersson
Kerstin Forsell, Erik/Alice Grabb
Jans Anders Andersson
Janises Per Andersson
Tis O. Olsson
Daniel Wik
Janises Per Persson
---- Jansson
Kerstin/Anna/Karin Eriksson
Nygårds O. Olsson
Olof Moberg
Peters Anders Ersson
Gustaf Larsson
Mo Erik Danielsson
Prans Per Olsson
Erik Nyström
Anders Palm
Olof Vikström

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

Anna Dahlbergs gravvård tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta utifrån flera kriterier. Bland annat är vården
dedikerad till en kvinna, något som i alla tider varit ovanligt.
Vården besitter dessutom mycket höga estetiska, materiella och
hantverksmässiga värden. Även den rikliga inskriptionen är att
betrakta som ett historiskt dokument.
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Kulturhistoriskt värde

1ÖN9

----

Mycket högt

1 Ö N 10

----

1 Ö N 11

1959

1 Ö N 12

1959

1 Ö N 13

----

1 Ö N 14

----

1 Ö N 15

----

Nisses Anders Andersson
Erik Lisell
Erik Lövgren
Anders nyman
E. Nyström
J. Norman
Lissdaniels A. Andersson

1 Ö N 16

----

----

Mycket högt

1 Ö N 21

----

Högt

F. Okänt 1

1907

F. Okänt 2

1918

F. Okänt 3

1918

F. Okänt 4

----

F. Okänt 5

1918

F. Okänt 6

1908

1 Ö G 25

1919

A. Dahlkvist
Petters O. Ersson
Kerstin Wik
Brita Olsson
Edit Lövfält
Kerstin Andersdotter
A. Jansson
Anna Olsdotter

F. Okänt 7

----

----

Mycket högt

F. Okänt 8

1920

F. Okänt 9

----

F. Okänt 10

----

F. Okänt 11

1910

Kerstin Lundgren
Diksved E. Jansson
Buller Olof Mattsson
Wik A. Persson

Mycket högt

F. Okänt 12

1940 (?)

----

Mycket högt

F. Okänt 13

1920

Mycket högt

F. Okänt 14

1920

F. Okänt 15

1920

Bing Olof Olsson
Ols ---- Andersson
Ols Erik Anderssons hustru

F. Okänt 19

----

----

Mycket högt

F. Okänt 20

1920

F. Okänt 21

1920

F. Okänt 22

1911

F. Okänt 23

1921

Erik ---E. Engman
Anna Dahlberg
Jakobs Olof Ersson

Mycket högt

Högt
Högt
Högt
Mycket högt
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

Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt

Jakobs Olof Erssons och E. Engmans gravvårdar tillskrivs
båda ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta utifrån att
de ingår i vad som kan vara Gagnef pastorats äldsta ännu bevarade allmänna varv. Gravvårdar från de allmänna varven
plockades i regel bort efter 40år, så att dessa fått vara orörda
sedan 1920-talet är förhållandevis ovanligt.
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