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Områdesbeskrivningar
Följande kapitel består av karaktäriseringar av begravnings-
platsens olika områden. Kapitlet innefattar utöver detta om-
rådesspecifika värderingar som belyser ifall ett område och 
dess gravvårdar besitter unika eller särskilt framträdande kul-
turhistoriska 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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*Områden så som de blivit indelade 
under denna inventering.
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SAMMANDRAG
Nedan följer ett sammandrag av den information som finns i områdesbeskrivningar-
na.

Område A utgör området direkt söder om kyrkobyggnaden, och är troligen den 
äldsta delen av kyrkogården. Här finns en stor samling gjutjärnskors och högrestån-
dsgravar från det sena 1800-talet som omges av gamla lindar.

Område B-D den norra och östra delen av den gamla kyrkogården. Den norra de-
len tillhör troligen de äldsta delarna av kyrkogården och skulle kunna ha medeltida 
ursprung. Här finns idag flera gravkors i gjutjärn och en samlingsplats för barngravar 
som tillkommit på 1900-talet.

Område E ligger på den nya kyrkogårdens nordvästra hörn, och är planlagd som 
urnlund kring 1900-talets mitt, med ett område med liggande gravhällar.

Område F har en blandning mellan äldre kataloggravvårdar från tidigt 1900 och 
modernistiska gravar från den senare halvan av 1900-talet.

Område G utgörs främst av modernistiska gravvårdar som ligger fördelade i små 
rektangulära gravkvarter som ramas in av rygghäckar. Här finns några få äldre grav-
vårdar bevarade från en äldre kyrkogårdsplan.

Område H har en stor variation mellan äldre kataloggravvårdar och modernistiska 
gravvårdar. Kataloggravarna från sekelskiftet följer en äldre ordning som skär sig med 
de nyare anlagda nord-sydliga gravvårdsraderna. 

Område J ligger mitt på kyrkogården och utgörs främst av moderninstiska gravvår-
dar, där ett stort antal tillkommit de senaste åren. Stora delar av området har troligen 
tidigare varit allmänna varv.

Område K utgör kyrkogårdens nordöstra gräns mot Kyrkbyvägen. Västra delen har 
flera äldre gravvårdar bevarade från en äldre kyrkogårdsplan, medan den östra delen 
främst har gravvårdar från 1900-talets senare hälft.

Område L  utgörs av äldre allmänna varv från 1920-1930-talen med ett flertal grav-
vårdar i rostfritt stål samt ett flertal bevarade träkors. Området kantas av enskilda 
gravar från främst 1950-talet och framåt.

Område M utgörs av en ensam lång gravvårdslinje, och är kyrkogårdens enda grav-
kvarter som har en gravrad i väst-östlig riktning. Samtliga gravvårdar, med några få 
undantag i metall, följer en strikt modernistisk stilinfluens.

Område N, O, P,  R består av många långsträckta gravvårdsrader med modernis-
tiska låga gravvårdar, som främst tillkommit under 1940-1960-talen. 

Område RI, SF-SH består av många långsträckta gravvårdsrader med modernis-
tiska låga gravvårdar, som bryts av ett litet stensatt torg i områdets mitt som försetts 
med en åttkantig fontän. Runt denna står en ring av gravvårdar i trä, främst träkors 
och enkla brädgravar.
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Område SA, T har främst gravvårdar som tillkommit under 1940-1970-talen, och 
utgörs så gott som enbart av låga och breda gravvårdar i sten. Av de bevarade  all-
männa varven förekommer ett stort antal gravvårdar med enbart kvinnonamn.

Område U gjordes till urnlund 1946 och består idag av ett smalt område med lig-
gande små gravhällar. Här finns också en skulptur i brons föreställande en trana.

Område 1.1 utgörs av en urnlund som tillkommit vid 1960-talets slut. Här följer de 
stora liggande gravhällarna en strikt stil, där de flesta av vårdarna är tillverkade i vån-
gagranit försedda med bokstäver i koppar. Detta är ett av de enda områdena som 
har en sådan sammanhållen stil på sina gravvårdar.

Område 1.2 har gravkvarter vars sidor kantas av stående gravvårdar av moder-
nistiskt typ, medan kvarterens mitt täckts med liggande urngravhällar. Dessa följer 
ett enhetligt utseende, där de flesta gravvårdar tillverkats i vångagranit och försetts 
med bokstäver i koppar.

Område 2 utgörs nära uteslutande av gravvårdar som tillkommit efter 1980, och 
består främst av modernistiska låga men breda gravvårdar.

Område 3 har nyligen tagits i bruk för jordfästningar, och består fortfarande främst 
av tomma gräsytor. Här återfinns även kyrkogårdens minneslund.

Område 4 utgör kyrkogårdens sydöstra hörn och består främst av gravvårdar från 
1980-talet och framåt. Samtliga gravvårdar, med enstaka undantag i metall, följer 
en strikt modernistisk stilinfluens, och är således låga, breda och förhållandevis 
likformade

Askgravplatsen ligger längs kyrkogårdens sydvästra del, med Grytnäsån sling-
rande längs dess västra gräns. Här finns elva stensatta rondeller med askgravar 
anlagda i cirklar runt paradisäppelträd. Detta är kyrkogårdens mest tydliga postmo-
derna område.
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SÄRSKILT VÄRDEFULLA STRUKTURER
Grytnäs 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 Grytnäs kyrkogård:

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

• Gravvårdar som enbart bär kvinnonamn, något som under stora delar av his-
torien varit ovanligt. Dessa kan hjälpa till att belysa ett kvinnligt historiskt narrativ 
som annars kan gå förlorat.

• Gravvårdar speciellt dedikerade till barn och unga. Seden att ge barn en egen 
gravvård blommade egentligen upp stort först på 1980-talet, innan dess har 
det varit oerhört ovanlig att barn fått sina egna gravvårdar. Dessa besitter därför 
höga kulturhistoriska värden. 

• Grytnäs kyrkogårds förhållandevis höga samling gravvårdar i trä. 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-ta-
let.

• Grytnäs kyrkogårds höga antal gravvårdar i järn, gjutjärn och rostfritt stål. Dessa 
är material som knyter ann till bygdens långa och rika brukshistoria, och som 
kan förmedla generationer av hantverkar- och yrkestraditioner.

• Kyrkogården har tidigare haft ett högt antal allmänna varv, något som idag i 
större utstreckning givit plats åt nya enskilda gravrätter. De spår av de äldre 
allmänna varven besitter höga bevarandevärden då de kan förmedla både 
historien om en annars underrepresenterad samhällsgrupp, samtidigt som 
vårdarna tydligt påvisar ett tidigare gravvårdsskickt som inte längre är i bruk.



Områdesspecifika värden
Vissa värdefulla strukturer framträder endast i enstaka områden på kyrkogården. 
Dessa har inte listats ovan men beskrivs närmare under rubriken områdesspecifi-
ka värden i varje områdesbeskrivning. Ifall gravvårdar med områdesspecifika vär-
den 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 kulturhis-
toriskt 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 kul-
turhistoriskt värde. I områden där den värdefulla strukturen inte framträder särskilt 
tydligt eller sammanblandas med andra viktiga värden är det inte säkert att grav-
vårdar 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 anlagda innan 1980 innefattar en eller flera kultur-
historiskt värdefulla gravvårdar. I vissa områden har merparten av gravvårdarna till-
skrivits 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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Etablering Området är kyrkogårdens äldsta, och har troligen medeltida ur-
sprung.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande. Stor kon-
centration av högreståndsgravar.

Terräng 
och läge

Området utgörs av den gamla kyrkogårdens sydvästra hörn, och 
omges av den gamla kyrkogårdsmuren i söder och av kyrkobygg-
naden i norr. Till norr och öst angränsar området till område B och 
C som utgör den andra halvan av den gamla kyrkogården.

Gångar, 
belysning, 

tappställen

Gravkvarteret saknar gångar, med undantag för en krattad grus-
gång som löper med kyrkans södra långsida. På områdets mitt, 
mot den södra kyrkogårdsmuren, finns ett enklare tappställe med 
en vattenkran, vattenkar i glasfiber och upphängningsanordning i 
plåtrör för vattenkannor och redskap. Området saknar belysning.

Träd och 
buskar

Området saknar ordnade planteringar och häckrader, men omgär-
das av kraftiga äldre lindar som växer i en krans runt områdets ut-
sida.

Gravvårdar Området har kyrkogårdens största koncentration av högrestånds-
gravar och gravvårdar från det sena 1800-talet. Här finns bl.a. en 
stor samling gravvårdar i gjutjärn, obelsiker och obeliskliknande 
gravvårdar, främst i diabas, samt  kyrkogårdens enda gravvård i 
vit marmor. Här finns även en stor koncentration av vårdar som bär 
yrkestitlar och andra rikliga inskriptioner.

Karaktär De gamla lindarna som förutom kyrkobyggnaden och delar av kyr-
komuren, mycket väl kan vara de äldsta bevarade elementen av 
kyrkogården, utgör en oerhört viktig del av gravplatsens historis-
ka intryck. Dessa fungerar samtidigt som en visuell barriär mellan 
den gamla kyrkogården och dess direkta omgivning. Området i sig 
präglas av en typisk förmodernistisk ordning, där en mängd grav-
vårdar i olika storlekar, material och utförande samsas på en förhål-
landevis liten yta.

A
OMRÅDE A
Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-24

Omr.A
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Område A. Översikt mot öster.

Område A. Översikt mot väst. Område A. Översikt mot väst. Den gamla likboden syns i bak-
grunden. 

Område A. Översikt mot öster. Område A. Översikt mot söder. Klocktornets 
västra mur skymtar till vänster.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 kan på ett tydligt och pe-

dagogiskt vis förmedla hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändrades 
och blev mer industrialiserad från och med 1890-talet och framåt.

• Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta om Grytnäs 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 Grytnäs 
som historisk kontext ovan).

• Stor samling av gravvårdar från sent 1800-tal, varav många gjutjärnskors och 
större högreståndsgravar.

• Välbevarat äldre gravområde med gravvårdar av kraftigt varierande storlekar, 
utförande och material.

Urvalspremisser
• Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhisto-

riskt värde.
• Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
• Gravvårdar med yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhisto-

riska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistorisk värde.
• Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/re-

gionens socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

 2 A 2 ---- Anders Larsson Mycket högt
 2 A 3 ---- Anders Jansson Mycket högt
2 A 4 1882 Stina Greta Eriksson, dottern Anna Erika Mycket högt

2 A 5 ---- P. Eriksson Mycket högt
 2 A 7 ---- A. Johansson Mycket högt

 2 A 10 (?) 1918 Karin Karlsson Mycket högt
2 A 15-18 1970 Hilda och Oscar Olsson Garpe Mycket högt
2 A 15-18 1962 Alfred och Emma Garpe Mycket högt

2 A 19 1892 Anders Olsson Mycket högt
A. Okänt 1. ---- ---- Högt

2 A 13 1863 Eric Jansson Mycket högt
2 A 14 1909 Kristina och And. Andersson Mycket högt
2 A 19 189-- Johan och Anna Olsson Mycket högt
2 A 20 ---- A. J. Johansson Mycket högt
2 A 21 ---- Axel Carlsson (?) Högt
2 A 22 1896 Anna och Gabriels Lars Ersson Mycket högt
 2 A 23 1896 Margareta och A. Andersson Mycket högt
 2 A 24 ---- R. G Andersson (?) Mycket högt
2 A 25 1908 Axel Larsson Mycket högt
2 A 26 1903 Erik och Karin Larsson Mycket högt

A
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Hemmansägaren Anders Larssons familjegrav till-
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.  Detta då 
den är tillverkade gjutjärn, ett idag allt mer ovanligt 
material som varit typiskt för Bergslagen och huvud-
näringarna i dess närområden.

Nämndemannen A. Johanssons gravvård tillskrivs ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde, främst baserat på 
att den tillverkats i vit marmor. Ett exklusivt och väldigt 
ovanligt material på kyrkogårdar i hela Dalarna.

Kantor Bengt Arreviks gravhäll tillskrivs ett mycket 
högt kulturhistoriskt värde då den bär en yrkestitel 
som kan kopplas till Grytnäs närbygd.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

A.Okänt 2. ---- ---- Mycket högt

2 A 28 1922 Laurentius Almqvist Mycket högt
2 A 27 1972 Bengt och Alma Arrevik Mycket högt

 2 A 33-34 ---- Alfred Andersson Mycket högt
A. Okänt 3. 1918 Anna-Greta Ersson Mycket högt

2 A 37 Erik Andersson, Albert Eriksson Mycket högt
2 A 36 ---- K. J Andersson Högt
2 A 35 ---- Erik Larsson Mycket högt
2 A 39 1899 J. Andersson Mycket högt
2 A 40 ---- J. F Fredricsson, Gunnar Bolin Mycket högt
 2 A 42 ---- E. Bolin Mycket högt
 2 A 74 1919 Albert Johansson Mycket högt

A. Okänt 4. 1846 Olof Jansson, Margareta Andersdotter Mycke t högt

2 A 44 1883 C. E Johansson Mycket högt
2 A 43 1894 Per Erik Berggren Mycket högt
2 A 47 1936 Anna-Karin och Erik Johansson Högt
2 A 48 ---- Gustav Jansson Mycket högt
2 A 49 1901 Kristina och Isaac Isaacsson Mycket högt

A. Okänt 5. 1890 --- Pehrsdotter, Anders Andersson Mycket högt
2 A 52 ---- J. Andersson Mycket högt

2 A 051b 1988 Bertil Risberg Mycket högt
2 A 51 ---- J. Carlsson Mycket högt
2 A 54 ---- Per Persson, Johan Pettersson Mycket högt
2 A 56 ---- Johan Andersson Mycket högt

2 A 58-59 1981 Emil och Edit Boman Mycket högt
2 A 58-59 1930 David och Anna Larsson Mycket högt

2 A 61  1892 Erik Andersson Mycket högt
2 A 57 1934 P. E Johansson Högt
2 A 60 ---- J. E Bergström Högt
2 A 61 ---- Joas Johan Andersson Mycket högt

  2 A 62 ---- And. Andersson Mycket högt
  2 A 68 ---- J. Andersson Mycket högt

2 A 63 ---- Far och Mor Mycket högt
2 A 66 (?) ---- J. Andersson Mycket högt

 2 A 68 ---- J. F Johansson Mycket högt
2 A 70 ---- I. Andersson Mycket högt

A. Okänt 6. ---- ---- Högt
2 A 71-72 ---- Johan Larsson, Axel Johansson Olmats Mycket högt

2 A 64-65 ---- Anders-Pers Johan Andersson Högt
2 A 75-76  1970 Sven Andersson Högt

A. Okänt 7 . 1887 Anders Larsson, Christina Andersdotter Mycket högt

2 A 74 ---- Albert Johansson Högt

A
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Etablering Östra halvan av området tillkom efter markköp 1804, medan ytorna 
närmast kyrkan kan ha medeltida ursprung som kyrkogård.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande. Stor kon-
centration av högreståndsgravar. Även ett litet område dedikerat till 
barngravar.

Terräng 
och läge

Området utgörs av ett av kyrkogårdens äldsta områden, och an-
gränsar till kyrkobyggnaden i väst (samt en mindre samling grav-
vårdar nordväst om vapenhuset). Området gränsar till område A i 
väst och områdena U och E i öst.

Gångar, 
belysning, 

tappställen

Gravkvarteren saknar gångar, med undantag för en krattad grus-
gång som löper runt själva kyrkobyggnaden, och en grusgång som 
löper över områdets mitt i väst-östlig riktning. På områdets västra 
gräns finns en enklare gångväg av glest lagda betongplattor som 
leder till en stentrappa i den gamla kyrkogårdsmuren, som i sin tur 
leder ner till en parkeringsplats. Området saknar både tappställen 
och belysning. 

Träd och 
buskar

Området saknar ordnade planteringar och häckrader, men omgär-
das av kraftiga äldre lindar som växer i en krans runt områdets ut-
sida. I söder växer även ett par rönnar längs den gamla kyrkogård-
smuren.

Gravvårdar Området har en av kyrkogårdens största koncentration av högre-
ståndsgravar och gravvårdar från det sena 1800-talet. Bland dessa 
har det även tillkommit en del gravvårdar under 1900-talets senare 
skeden. Här finns även en stor koncentration av vårdar som bär yr-
kestitlar och andra rikliga inskriptioner. Många av gravkvarterets 
äldre gravvårdar har dock plockats bort, och idag är gravvårds-
raderna väldigt glesa. På områdets sydöstra hörn har det under 
1900-talet anlagt en liten avdelning dedikerad åt barngravar, som 
alla består av små liggande hällar. Intill dessa står även tre järnkors, 
varav två av dem daterar från 1800-talets mitt (några av de äldsta 
gravvårdarna på kyrkogården). En liggande gravhäll i järn, intill 
sakristian, är kyrkogårdens definitivt äldsta gravvård, och är den 
enda som kan dateras till 1700-talet. 

Karaktär De gamla lindarna som förutom kyrkobyggnaden och delar av kyr-
komuren, mycket väl kan vara de äldsta bevarade elementen av 
kyrkogården, utgör en oerhört viktig del av gravplatsens historis-
ka intryck. Dessa fungerar samtidigt som en visuell barriär mellan 
den gamla kyrkogården och dess direkta omgivning. Området i sig 
präglas av en typisk förmodernistisk ordning, där en mängd grav-
vårdar i olika storlekar, material och utförande samsas på en förhål-
landevis liten yta.

OMRÅDE B-D
Karaktärisering

B-D

Området inventerades 2018-10-24

Omr. B-D



19

Område B och D. Översikt mot nordöst. Öst om kyrkan.

Område B. Liten samling gravvårdar nordväst om 
klocktornet.

Område D. Översikt mot väst. Öst om kyrkan.

Område C2. Översikt mot sydöst, med den dedike-
rade barnkyrkogården i förgrunden.

Område C. Översikt mot sydöst. Sydöst om kyrkan.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan be-

rätta om de kulturhistoriska sammanhangen. (Se mer under rubriken Grytnäs som 
historisk kontext ovan).

• Stor samling av gravvårdar från sent 1800-tal, varav många gjutjärnskors och stör-
re högreståndsgravar.

• Äldre gravområde med gravvårdar av kraftigt varierande storlekar, utförande och 
material. Många vårdar bortplockade.

• Ett mindre område dedikerat till barngravar har upprättats, och är ovanligt tidigt 
då somliga gravvårdar daterar från 1950-talet, sett till att barn sällan fick egna 
gravvårdar längre tillbaka i tiden.

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 kulturhistoris-

ka sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistorisk värde.
• Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/re-

gionens socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
• Gravvårdar dedikerade till barn och ungdomar tillskrivs mycket högt kulturhis-

toriskt värde. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 B 4 ---- J. L Alm Mycket högt
2 B 3 ---- Sofia Hjelm Mycket högt
2 B 5 1905 A. J Andersson Mycket högt
2 B 6 ---- Erik Persson Mycket högt

B. Okänt 1 1881 Anders Forssberg Mycket högt
B. Okänt 2 1786 Johannes Abr. Johansson Mycket högt

2 B 14 ---- A. G Alm Mycket högt
2 B 15 ---- A. F Johansson Mycket högt
2 B 16 ---- C. J Alm Mycket högt
2 B 17 1874, 1937 Joh. S Eriksson (senaste) Mycket högt

2 B 20 1922 Per och Kristina Persson Mycket högt
2 B 19 ---- Per Persson (?) Högt
2 B 18 1896 Anna Wåhlström Mycket högt
2 D 1 ---- Anders Johansson Högt
2 D 3 1916 Teres Karlsson Mycket högt
2 D 4 1881 Johanna Catrina Berggren Mycket högt

2 D 1 (?) ---- --- A. Andersson Mycket högt
2 D 6 1889 Erik och Greta Persson Mycket högt

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

B-D
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Johanna Catrina Berggrens gravkors tillskrivs mycket 
högt kulturhistoriskt värde. Detta då gravvården har en 
ovanligt rik inskription, samtidigt som den är dedike-
rad åt en kvinna.

Johanna Ahlins träkors tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt 
värde. Detta då trä idag förekommer i allt mindre utsträckning 
på våra kyrkogårdar. Gravvården är dessutom dedikerad till en 
kvinna.

Gravvård över ”våra söner”. Gravvårdar dedike-
rade till unga barn har länge varit ovanliga, och 
tillskrivs mycket höga kulturhistoriska värden.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 D 7 ---- ---- Mycket högt
2 D 8 1917 K. A Hallgren Mycket högt

2 D 10 18-- A. Sjöström Mycket högt
2 D 9 1918 Karin Jansdotter Mycket högt

2 D 11 ---- ---- Högt

2 D 12 1919 Johanna Ahlin Mycket högt
2 D 13 1882 Olof Ersson och Christia An-

dersdotter
Mycket högt

 2 D 32 ---- A. P Andersson Mycket högt
 2 D 29 ---- F. Hermansson Högt

2 C 3 ---- Anders Samuelsson Högt

2 C 2 ---- Johan Johansson Högt

2 C 6 ---- A. E Johansson Mycket högt
2 C 8 1918 Oskar Johansson, Petter Persson Mycket högt

B. Okänt 3 1980 Vår lille son Mycket högt
B. Okänt 4 1982 Agnetha Mycket högt
B. Okänt 5 ---- Våra söner Mycket högt
B. Okänt 6 ---- Vår son Mycket högt
B. Okänt 7 1974 Torlejf Mycket högt
B. Okänt 8 ---- Kjell Mycket högt
B. Okänt 9 ---- Solveig Mycket högt
B. Okänt 10 ---- Jan-Åke Mycket högt
B. Okänt 11 1957 Anders Mycket högt
B. Okänt 12 ---- Vår lille son Mycket högt
B. Okänt 13 1955 Sigbritt Mycket högt
        2 C2 11 1955 Barbro Mycket högt

2 LA 2 1938 Elina Andersson Mycket högt
B. Okänt 14 ---- ---- Mycket högt
B. Okänt 15 1901 Johan Gabriel Johansson Mycket högt
B. Okänt 16 1850 O. O Mycket högt

B-D
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E

Etablering Området ingick i 1894 års utvidgning av kyrkogården, men ompla-
nerades till urnlund på 1960-1970-talet.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar och urngravar.

Terräng 
och läge

Området ligger direkt utanför den gamla kyrkogården, och an-
gränsar till område B i väst, områdena U och G i söder, samt område 
F i öst. Strax norr om området löper kyrkbyvägen.

Gångar, 
belysning, 
tappställen

Gravkvarteret ligger norr om en större grusväg som löper från kyr-
kan i väst hela vägen till kyrkogårdens östra gräns, men i gravkvar-
teret i sig finns inga gångar, utan gravarna nås över en öppen gräs-
yta. Området saknar både tappställe och belysning.

Träd och 
buskar

Området skärmas i norr av från Kyrkbyvägen av en tät formklippt 
granhäck, och områdets västra respektive östra gränser markeras av 
två betydligt lägre rygghäckar. Längs grusgången som löper längs-
med områdets södra gräns växer ett par stora kraftiga lindar som 
ingår i en större allé. 

Gravvårdar Med undantag för en ensam äldre förmodernistisk kataloggrav-
vård som sparats efter anläggandet av urngravplatsen, har de älds-
ta gravvårdarna på området tillkommit tidigt på 1970-talet. Flera 
gravvårdar på området har även tillkommit efter 1980, och tas inte 
upp närmare i denna rapport då detta år sats som en hitre gräns för 
den utförda inventeringen.  De liggande urngravhällarna på om-
rådets mitt följer alla en likartad och väl sammanhållen stil, sett till 
både materialval, utförande och storlek.

Karaktär Kvarteret präglas av det modernistiska urngravsområde som tar 
upp stora delar av området, och som har en tydlig utformning för 
sin tid. En ensam gravvård från det tidiga 1900-talet har sparats vid 
omorganiseringen av området, och är idag den enda synliga ledtrå-
den till att kvarteret har en historia som sträcker sig längre tillbaka 
än till de urngravar som syns idag.

OMRÅDE E
Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-24

Omr. E
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Område E. Översikt mot sydväst.

Område E. Översikt mot nordväst. Område E. Översikt mot nordöst.

Område E. Översikt mot sydöst. Område E. Översikt mot nordväst, med områdets enda äldre 
gravvård mitt i bild.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Med ett undantag är gravkvarteret enhetligt utformat med modernismens 

tidstypiska låga gravvårdar. Dessa skapar en tydlig och pedagogisk kontrast 
gentemot de på den äldre kyrkogården mer mångsidigt utformade gravvår-
dar.

• Väl sammanhållet område med urngravar som alla följer ett strikt material- 
och stilmönster.

Särskilda urvalspremisser
• Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
• Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhis-

toriskt värde.

Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 E 26 1979 Henning och Naima Söderblom Högt

2 E 30 1977 Verner och Astrid Eriksson Högt

 2 E 73 1976 Gustav och Britta Winther Högt

 2 E 79 ---- J. E Andersson Mycket högt

 

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

E



Gustav och Britta Winthers (ovan) samt 
Verner och Astrid Erikssons gravvårdar 
tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde då 
de bär by- eller gårdsnamn. By och gårds-
namnen är viktiga dokument för att i fram-
tiden kunna förstå Grytnäs kyrkogårds 
geografiska kontext och samhörighet.

Winthers liggande gravhäll följer dessutom 
ett mycket medvetet stildrag som går igen 
i alla områdets urngravvårdar. Distinkt här 
är det frekventa användandet av röd granit 
och förankrad text i koppar.

J. E Anderssons gravvård tillskrivs mycket 
högt kulturhistoriskt värde. Detta främst 
då det är den enda av områdets bevara-
de förmodernistiska gravvårdar. Denna 
typ av kataloggravvård har troligen innan 
1970-talet dominerat området, och kan 
idag hjälpa oss att uppskatta områdets ålder 
och historia som begravningsplats.



28

F

Etablering Nordligaste delen av området tillkom vid en utvidgning vid slu-
tet av 1800-talet, medan merparten av södra området uppstod först 
runt 1920.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar, där familjegravar är ett vanligt inslag.

Terräng 
och läge

Området utgörs av sex gravvårdsrader placerade direkt norr om 
bisättnings- och personalhuset. Området angränsar till område U i 
väst, E i norr och område H öst.

Gångar 
och tapp-

ställen

Området är uppdelat på tre rektangulära gravkvarter i nord-syd-
lig riktning. Varje gravkvarter har i sin mitt en löpande gångväg av 
kvadratiska betongplattor med synlig ballast. Gångarna är enbart en 
platta breda. På områdets södra sid, mot personalbyggnadens vägg, 
finns ett enklare tappställe med en vattenkran, vattenkar i glasfiber 
och upphängningsanordning i plåtrör för vattenkannor och red-
skap. Området saknar belysning.

Träd och 
buskar

Området saknar både träd och övriga planteringar, med undantag 
för de nord-sydgående rygghäckarna som följer varje gravvårdlinje. 
På områdets norra del har en gravvård försetts med en tuja, som 
numera är otaliga meter hög och dominerar hela området.

Gravvårdar Området domineras till antal av modernistiska gravvårdar som till-
kommit etappvis under det sena 1900-talet, där ett fåtal gravvårdar 
i norr är betydligt äldre. Dessa äldre vårdar härstammar stilmässigt 
från 1920-1930-talen och härstammar främst från de förmodernis-
tisk och högresta kataloggravvårdarna. 

Karaktär Med undantag för ett fåtal äldre gravvårdar präglas området av den 
modernistiska epoken. Detta tar sig i uttryck genom att de flesta 
gravvårdarna följer en stil- och formmässig trend, och bygger på 
bredden istället för på höjden. Även de korta rygghäckarna förstär-
ker detta modernistiska fokus på horisontellitet.

OMRÅDE F
Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-24

Omr. F



Område F. Översikt mot sydväst.

Område F. Översikt mot söder. Område F. Översikt mot sydöst.

Område F. Översikt mot nordväst. Område F. Översikt mot norr.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 kan på ett tydligt och pe-

dagogiskt vis förmedla hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändra-
des och blev mer industrialiserad från och med 1890-talet och framåt.

• Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta om Grytnäs 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 Gryt-
näs 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 kulturhis-

toriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistorisk värde.
• Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/

regionens socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt 
värde.

Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 F 61:3  1967 Maria och Ernst Söderlund Högt
D. Okänt 1 1968 Gunnar och Nanny Backström Högt

2 F 62:2  1967 Åke, Ann-Marie och Per-Åke 
Almqvist

Högt

2 F 63:3  1972 Fritz och Ida Larsson Högt
2 F 64  ---- A. Andersson Högt

2 F 65 (?) ---- -- B. Engström Högt
2 F 66 (?)  1928 Oscar och Ingeborg Olson Mycket högt

2 F 67 ---- Mångs Erik Persson Högt
 2 F 68  ---- P. E Larsson Mycket högt
 2 F 70 ---- Ivar Olsson Högt
2 F 71  ---- Johan Olsson Högt
2 F 72 ---- A. J Andersson Högt
2 F 60  ---- Markus Eriksson Högt 

2 F 59 (?) 1960 Erik och Britta Ljunggren Högt 
2 F 58 ---- C. F. Ottosson Mycket högt
2 F 57 1930 Erik Persson Högt
2 F 56 1931 Jan Erik Eriksson Mycket högt
2 F 55 1930 C. G. O Hamin Mycket högt

2 F 53:3  1968 Emil och Hanna Ericsson Högt
2 F 53:1  1968 Erik Ristborg Mycket högt
2 F 52:1  1963 Allan och Ruth Sundin Högt
2 F 52:3 ---- C. A Nilsson Högt
2 F 51:2 1970 Eva och Gustav A. Persson Mycket högt

2 F 50:3  1972 Sven och Edit Palm Högt

2 F 50:2  1972 Lennart och Stina Ericsson Högt

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

F



Otto Hamins gravkors i granit tillskriv mycket högt 
kulturhistoriskt värde. Detta då den besitter höga 
personhistoriska värden, samt då den har en ovanlig 
och personlig utformning.

Hemmansägaren Per Anderssons familjegrav tillskrivs 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta främst då äldre 
kataloggravvårdar kan förmedla områdets tidiga historia, 
sett till att kvarteret idag främst utgörs av sentida moder-
nistiska gravvårdar.

Holmbergs familjegrav tillskrivs högt kulturhistoriskt värde då den bär by- 
eller gårdsnamn. By och gårdsnamnen är viktiga dokument för att i framtiden 
kunna förstå Grytnäs kyrkogårds geografiska kontext och samhörighet.
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Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 F 50:2  1949 Olga och J. F. Strand Högt

 2 F 38b  1975 Filip och Britta Sandberg Högt
 2 F 39-

39b  
1975 Alice Lindén Mycket högt

 2 F 40 ---- Carl Pettersson Mycket högt
2 F 39 (?)  ---- Emil Andersson Högt

2 F 35   ---- A. F Anderström Högt
2 F 34 ---- Arvid Andersson Mycket högt

 2 F 33  ---- Erik E. Holstensson Mycket högt
 2 F 31 ---- A. H Larsson Högt

2 F 30  ---- Aug. Andersson Högt
2 F 28a 1943 Matilda Sahlin Mycket högt
2 F 27 ---- Gunnar Ottosson Mycket högt
2 F 26 ---- Alfred Eriksson Högt

 2 F 25  ---- G. A Jonsson Mycket högt
2 F 1,13  ---- N. A Gothilander Mycket högt

2 F 14  ---- Konrad Johansson Mycket högt
2 F 15 ---- Per Skoglund Högt
2 F 16  1906 Emma Carlotta Håffberg Mycket högt
2 F 16  1952 K. J Hofberg Mycket högt
2 F 17  1938 Hell Jan Erik Andersson Mycket högt
2 F 18 1925 Albert och Anna Boman Mycket högt
2 F 21  ---- H. Abrahamsson Högt
2 F 22 ---- A. Jakobsson Högt
2 F 23  1923 Bängs Johan Andersson Högt
2 F 24 1974 Birger Holmberg Högt
2 F 12  ---- O. M. E Palm Högt
2 F 10 ---- Bomans And. Andersson Högt
2 F 9 1922 Fredrik och Matilda Johansson Högt
2 F 8 ---- Aug. Johansson Mycket högt
2 F 7  ---- F. O Andersson Högt
2 F 6 ---- Anders Abrahamsson Mycket högt
2 F 5  1908 Anna och A. Andersson Mycket högt
2 F 4 1904 Per Andersson Mycket högt

 2 F 3 1918 J. P Persson Mycket högt
 2 F 2 1906 E. G Jonsson Mycket högt

F
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G

Etablering Området ingick i 1894 års utvidgning av kyrkogården.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar, där familjegravar är vanligt förekommande.

Terräng 
och läge

Området ligger längs kyrkogårdens norra gräns, och angränsar till 
Kyrkbyvägen i norr. Området angränsar till område E i väst, områ-
de K i öst, samt områdena H och J i söder.

Gångar, 
belysning, 
tappställen

Området ligger norr om en större grusväg, som löper från kyrkan i 
väst hela vägen till kyrkogårdens östra gräns. Gravvårdsraderna är 
inte försedda med egna gångar, utan är nås genom att gå över gräs-
mattan. Området saknar både belysning och tappställen.

Träd och 
buskar

Området skärmas i norr av från Kyrkbyvägen av en tät formklippt 
granhäck. En serie av betydligt lägre rygghäckar i nord-sydlig rikt-
ning delar in området i sex mindre rum för gravvårdsrader. Längs 
grusgången som löper längsmed områdets södra gräns växer ett par 
stora kraftiga lindar som ingår i en större allé. 

 Gravvårdar Ett fåtal äldre förmodernistiska kataloggravvårdar finns bevarade, 
men i stora drag består området av typiska låga och breda gravvår-
dar från 1900-talets andra hälft. En stor andel av dessa har tillkom-
mit på 1980-1990-talen, och tas inte upp närmare i denna rapport. 
Detta då 1980 satts som en hitre åldersgräns för gravvårdar som tas 
med i denna inventering.

Karaktär Området karaktäriseras av modernistiska låga gravvårdar, som 
med flertalet låga rygghäckar delats in i en serie av mindre rum. På 
områdets västra gräns finns en rad kataloggravvårdar från 1910-ta-
let, som idag är den enda synliga ledtråden till att kvarteret har en 
historia som sträcker sig längre tillbaka än till 1900-talets mitt.

OMRÅDE G
Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-24

Omr. G
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Område G. Översikt mot norr.

Område G, Översikt mot nordöst. Område G. Översikt mot sydöst.

Område G. Översikt mot nordväst. Område G Översikt mot väst.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 kan på ett tydligt och pe-

dagogiskt vis förmedla hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändra-
des och blev mer industrialiserad från och med 1890-talet och framåt.

Särskilda urvalspremisser
• Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
• Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhis-

toriskt värde.
• Gravvårdar med enbart kvinnonamn tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt 

värde.
• Gravvårdar i gjutjärn eller andra ovanliga material som anspelar på bygdens/

regionens socioekonomiska framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt 
värde.

Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 G 48 ---- Johan Persson, Evert och Greta 
Bromark

Mycket högt

2 G 49 1913 J. E Wallman Mycket högt
2 G 50 1920 Anders Andersson Mycket högt
2 G 51 1913 Anna-Greta Krönby, Margareta 

Charlotta Häggblom
Mycket högt

2 G 4a ---- Jonas och Margit Persson Högt
2 G 3 ---- Per Erik Andersson Mycket högt
2 G 2 1919 Karl Fredrik och Alma Johansson Mycket högt
2 G 1 1908 Christina och Johan Johansson Mycket högt

F. Okänt 1 1916 Anna Johansson Mycket högt

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

G
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H

Etablering Den norra halvan av området ingick i 1894 års utvidgning, med-
an den södra delen borde ha tillkommit efter en serie markköp på 
1910-talet.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar med ett stort antal familjegravar.

Terräng 
och läge

Området ligger mitt i det utvidgningsområde som tillkom 1919-
1920, och angränsar till område F i väst, område G i norr, område 
J i öst, samt område M i söder. Personal- och bisättningshus ligger 
direkt sydväst om området. 

Gångar, 
belysning, 
tappställen

Området omges i öst, norr och söder av en krattad grusgång, där 
de flesta gravvårdar nås över en öppen gräsmatta. Området saknar 
både belysning och tappställen.

Träd och 
buskar

Längs grusgången i öst växer en serie av unga rönnar. Likaså växer 
ett flertal rönnar längre in i själva kvarteret. På områdets norra del 
växer ett stort kraftigt lövträd (lind eller lönn), som ingår i en större 
allé. Området avgränsas till väst av en nord till syd gående rygg-
häck. Likaså växer en kort rygghäck i samma riktning strax öst om 
personal- och bisättningshuset.  I övrigt saknar gravvårdslinjerna 
rygghäckar, vilket detta område är ensamt om utanför den gamla 
kyrkogården.

Gravvårdar En stor del av gravvårdarna utgörs av modernistiska, låga och be-
reda vårdar. Dessa har främst tillkommit på 1970-1980-talet . Här 
återfinns bl.a kyrkogårdens ända gravvård i glas, i form av ett kors 
med ram i stål. Ett flertal gravvårdar från det tidiga 1900-talet finns 
också bevarade från den äldre gravordningen. Dessa utgörs främst 
av högresta kataloggravvårdar från 1900-1910-talet. 

Karaktär Det ursprungliga norra området som anlades 1894 hade grav-
vårdslinjer i en öst-västlig axel. Detta ändrades någon gång under 
1900-talets senare hälft, då man började anlägga gravarna i norr till 
södergående linjer. Detta har medfört att de äldre gravvårdarna, då 
i synnerhet de större kataloggravvårdarna från sekelskiftet, står i en 
linje som bryter av den numera dominerande ordningen. Detta ska-
par en karaktäristisk struktur på området som inte står att finna nå-
gon annanstans på kyrkogården. Här möter 1800-talets kyrkogårds-
ordning den modernistiska kyrkogården i en ovanlig blandning.

OMRÅDE H
Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-24

Omr. H



Område H. Översikt mot nordväst.

Område H. Översikt mot nordväst. Område H. Översikt mot sydväst.

Område H. Översikt mot sydöst. Område H. Översikt mot nordöst.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 kan på ett tydligt och pe-

dagogiskt vis förmedla hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändra-
des 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 Gryt-
näs som historisk kontext ovan).

Särskilda urvalspremisser
• Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
• Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhis-

toriskt värde.
• Gravvårdar med enbart kvinnonamn 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 yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhis-
toriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistorisk värde.

Särskilt skyddvärda gravvårdar

Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 H 65 1979 Ragnar och Eva Örtenblad Högt
2 H 61 1979 Halvar och Elsa Söderström Högt
2 H 56 1978 Rolf och Emmy Johansson Högt
2 H 53 1978 Wiktor och Lisa Johansson Högt
2 H 27 ---- Per Andersson, Per Eriksson Högt
2 H 31 1975 Einar och Hilda Andersson Högt
2 H 22 1921 C. F och Anna-Stina Johansson Mycket högt
2 H 21 ---- J. E Eriksson Högt
2 H 34 1980 Yngve och Hans Bängs Högt
2 H 38 1980 Eric och Maggie Björklund Högt
2 H 9 ---- Lars Eriksson Mycket högt
2 H 3 ---- J. E Eriksson Mycket högt
2 H 2 1903 Erik Jansson Mycket högt

2 H 10 1907 K. E Pettersson Mycket högt
2 H 14 ---- J. E Johansson Mycket högt
2 H 37 1983 Hans Tyskbo Mycket högt

2 H 18 (?) ---- Björks Mycket högt
2 H 33 1979 Emil, Fanny, Birger och Yngve 

Johansson
Mycket högt

2 H 19 ---- A. Livén Högt
2 H 6 ---- C. G Jonsson Högt
2 H 7 1965 Olof och Matilda Persson Högt
2 H 8 1964 Stina och Johan Åkergren Högt

2 H 28 1965 Albertina Ek Mycket högt
2 H 12 1965 Ingrid Birgitta och John Seved Ek Högt
2 H 29 1973 Ernst och Edit Engkvist Högt
2 H 16 ---- P. G Andersson Högt
2 H 20 1940 Anders Petter Pettersson Mycket högt

H



Anders Petter Petterssons gravvård i rostfritt stål från 1940 
tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta ba-
seras dels på den ovanligt rika inskriptionen, och dels på 
det lokalhistoriskt förankrade materialet den är tillverkat i. 
Det rostfria stålet är ett starkt varumärke för Avesta och den 
närmaste närbygden, och detta gravkors besitter även höga 
konstnärliga och hantverksmässiga kvaliteter.

Hans Tyskbos gravkors i glas och stål från 1983 tillskrivs 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta då glas är 
ett oerhört ovanligt förekommande material för grav-
vårdar i Dalarna, och är säkerligen unikt för kyrkogår-
darna i Grytnäs närområde. 

Närbild på Anders Petter Petterssons 
gravvårdsinskription, som säger att vän-
ner och tacksamma elever reste vården 
över sin forne lärare och organist.
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J

Etablering Den norra halvan av området ingick i 1894 års utvidgning, med-
an den södra delen borde ha tillkommit efter en serie markköp på 
1910-talet.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar med ett stort antal familjegravar.

Terräng 
och läge

Området ligger mitt i det utvidgningsområde som tillkom 1919-
1920, och angränsar till område H i väst, områdena G och K i norr, 
område L i öst, samt område M i söder.

Gångar, 
belysning, 
tappställe

Det långsmala rektangulära området omges på alla fyra sidor av 
krattade grusgångar. De inre gravvårdslinjerna nås över en öppen 
gräsmatta. Området saknar både belysning och tappställen.

Träd och 
buskar

Områdets enda träd växer intill grusgången till norr, och består av 
ett stort kraftigt lövträd (lönn eller lind), som ingår i en större allé. 
Längs hela områdets längd löper två rader av nyplanterade tujor i 
nord-sydlig riktning, som så småningom ska utgöra nya rygghäckar 
åt gravvårdslinjerna som löper i samma väderstreck.

Gravvårdar De flesta gravvårdarna följer den modernistiska stilinfluensen, och 
är således breda och låga. Av dessa har ett stort antal tillkommit 
på 1980-talet och framåt, och tas därför inte upp närmare i denna 
inventering. I den östligaste gravvårdslinjen påträffas däremot en 
större samling stora gravvårdar från 1920-1930-talen.

Karaktär Området har på sina håll glest med gravvårdar, något som ses extra 
tydligt på den sydvästra delen av gravkvarteret.

OMRÅDE J
Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-24

Omr. J



Område J. Översikt mot nordväst.

Område J. Översikt mot sydväst. Område J. Översikt mot nordväst.

Område J. Översikt mot sydöst. Område J. Översikt mot nordöst.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 kan på ett tydligt och pe-

dagogiskt vis förmedla hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändra-
des 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 Gryt-
näs som historisk kontext ovan).

Särskilda urvalspremisser
• Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
• Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhis-

toriskt värde.
• Gravvårdar med enbart kvinnonamn 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 yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhis-
toriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistorisk värde.

Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

 2 J 17 1927 Alfred, Hulda och Ture Svantes-
son

Mycket högt

2 J 14 ---- Far och mor Högt
2 J 13 ---- E. Joel Andersson Högt
2 J 12 ---- C. J Larsson Högt
2 J 8 1932 Gunnar och Ester Hällgården Högt
2 J 6 1976 Ernfrid och Hanna Björk Högt
2 J 4 1976 Nils och Ester Kjellin Högt
2 J 3 ---- Olof Larsson Högt
2 J 2 1975 Einar och Margareta Karlsson Högt

2 J 122 1926 Axel Johansson Mycket högt
2 J 57 ---- A. G. Pettersson Mycket högt

2 J 99 2011 Henrik Abramsson Mycket högt
2 J 20  ---- Johan Andersson Mycket högt

2 J 21-22 1921 Erik och Johanna Lovisa Eriksson Mycket högt
2 J 23 1928 Erik och Mina Andersson Mycket högt
 2 J 25 ---- Johan Hedman Högt
 2 J 27 ---- J. A Rossbäck Högt
 2 J 28 1937 And. F Johansson Högt
 2 J 30 ---- Klas Andersson Högt
2 J 33  ---- C. A Johansson Högt

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

J



Skräddarmästaren Axel Johanssons gravvård 
tillskrivs (delvis) ett mycket högt kulturhisto-
riskt värde. Namnbrickan i rostfri plåt från 1926 
har troligen ursprungligen suttit på ett träkors, 
men har senare monterats på ett kors(?) av plåt- 
eller aluminiumrör, som dessutom komplet-
terats med solcellsbelysning. Värdet avser den 
graverade namnbrickan, som om möjligt bör 
återmonteras på ett tidstypiskt träkors för att 
komma till sin rätta plats.

Kyrkogårdens minsta träkors, med en namn-
skylt som idag är så gott som oläslig. Gravvården 
tillskrivs ändå ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde, då trä historiskt varit det vanligast före-
kommande materialet på svenska gravplatser, 
men som idag blivit allt mer sällsynt. Småskaliga 
gradvårdar som denna är sällan bevarade, varvid 
ett väldigt litet antal idag finns att se. I Grytnäs är 
denna vård unik.
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K

Etablering Området ingick i en större serie av markköp på 1900-1910-talen, där 
den äldsta daterade gravvården tillkommit 1905. Området i sig pla-
nerades troligen mer genomgående först 1919-1920.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar med ett större antal familjegravar.

Terräng 
och läge

Området ligger längs kyrkogårdens norra gräns, och angränsar i 
norr till Kyrkbyvägen. Området angränsar till område G i väst, om-
rådena L, N, O, P, R,  och S i söder, samt område T i öst.

Gångar, 
belysning, 
tappställen

Området ligger norr om en större grusväg, som löper från kyrkan i 
väst hela vägen till kyrkogårdens östra gräns. Gravvårdsraderna är 
inte försedda med egna gångar, utan är nås genom att gå över gräs-
mattan. Området har ett enklare tappställe på sin mitt, i anslutning 
till den större grusgången. Här finns vattenkran, en upphängnings-
anordning  i metallrör för kannor och redskap, samt ett vattenkar i 
glasfiber. Området saknar belysning.

Träd och 
buskar

Området skärmas i norr av från Kyrkbyvägen av en tät formklippt 
granhäck. En serie av betydligt lägre rygghäckar i nord-sydlig rikt-
ning delar in området i nio mindre rum för gravvårdsrader. Längs 
grusgången som löper längsmed områdets södra gräns växer en rad 
stora kraftiga lindar som ingår i en större allé. På områdets östra del 
har man nyligen planterat nya häckrader i form av unga tujor.

Gravvårdar På områdets västra del finns en samling äldre storsakliga katalog-
gravvårdar, varvid de äldsta tillkommit runt 1905. Utöver dessa 
består området främst av modernistiska låga och breda gravvårdar 
som tillkommit allt sedan 1950-talet och framåt.

Karaktär Området karaktäriseras av modernistiska låga gravvårdar, som 
med flertalet låga rygghäckar delats in i en serie av mindre rum. 
På områdets västra del finns en större samling kataloggravvårdar 
från 1900-talets början, som idag är den enda synliga ledtråden till 
att kvarteret har en historia som sträcker sig längre tillbaka än till 
1900-talets mitt.

OMRÅDE K
Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-24

Omr. K



Område K. Översikt mot nordväst.

Område K. Översikt mot nordöst, med flera av de äldre 
kataloggravvårdarna i bild.

Område K. Översikt mot väst. Nyplanterade rader av 
tuja ses i bild.

Område K. Översikt mot nordost.

Område K. Tappställe på områdets mitt.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 kan på ett tydligt och pe-

dagogiskt vis förmedla hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändra-
des 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 Gryt-
näs som historisk kontext ovan).

Särskilda urvalspremisser
• Gravvårdar med by- eller gårdsnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
• Kataloggravvårdar från perioden 1890-1920 tillskrivs mycket högt kulturhis-

toriskt värde.
• Gravvårdar med enbart kvinnonamn 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 yrkestitel som hänger samman med ovannämnda kulturhis-
toriska sammanhang tillskrivs mycket högt kulturhistorisk värde.

Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 K 4 ---- A. G Andersson Mycket högt
2 K 3 1905 A. G Johansson Mycket högt
2 K 2 ---- A. J Andersson Mycket högt
2 K 1 ---- J. A Klingström Mycket högt
2 K 8 ---- Arvid Åkerlund Högt
2 K 9 ---- E. A Eriksson Mycket högt

 2 K 10 ---- A. O Andersson Högt
 2 K 16 ---- Johan Eriksson Högt
2 K 15 1943 Anna Leontina Eriksson Mycket högt
2 K 13 ---- Jan Erik Johansson Mycket högt
2 K 20 ---- K. Lidström Högt
2 K 18 ---- Sigfrid Eriksson Högt

 2 K 17 ---- Bröderna Eriksson Högt
2 K 23a-b ---- Karin Örnevik, Nils Nilsson Högt

2 K 22 ---- E. G Nyström Högt
2 K 27-a 1944 Helga S. M Björk Mycket högt
2 K 27-b 1945 Matilda Kling Mycket högt

2 K 28 (?) ---- P. E Johansson Högt
2 K 31 ---- Sjöström Högt
2 K 29 1964 Axel och Emma Strömvall Mycket högt

2 K 36a 1949 Bernhard och Elida Carlsson, A. J 
Thornel

Mycket högt

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde

K
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Anna-Greta Krönby och Margareta Charlotta 
Häggbloms gjutjärnskors (vänster), samt Anna 
Leonita Erikssons liggande gravhäll (nedan) till-
skrivs båda ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 
Detta då båda gravvårdarna enbart bär kvinno-
namn, något som alltid varit ovanligt förekomman-
de på enskilda gravvårdar. Dessa typer av gravvår-
dar är viktiga för att kunna belysa bygdens kvinnor 
och det kvinnliga historiska narrativet, något som 
länge varit ett eftersatt forskningsområde.
Gjutjärnskorset med tillhörande plint i diabas ut-
gör även en av de äldsta bevarade gravvårdarna på 
området.
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Gravnum-
mer

Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt 
värde

2 K 34 1946 K. J Eklund Högt
2 K 40 ---- Knut Björklund Högt
2 K 39 ---- A. Wesström Högt
2 K 38 1948 A Fernström Högt
2 K 43 ---- Jonas Igglund Högt
2 K 47 1953 Viktor och Agnes Åkerlund Högt
2 K 52 1967 Nils Gösta och Frida Maria Nils-

son
Högt

2 K 51 1960 Valdemar Sundström Mycket högt
2 K 50 ---- Karl Johan Andersson Högt
2 K 49 1954 Jan Erik och Anna Eriksson Mycket högt
2 K 55 1963 Albin, Mary och Catrin Eriksson Högt
2 K 54 ---- Sven Gustav, Elin och Sven Erik 

Andersson
Högt

2 K 53 1966 Evert, Aina och Sören Nyholm Högt

2 K 58 1965 Edvard och Hulda Jansson Högt
2 K 57 1962 Johannes och Klara Hallgren Mycket högt

 2 K 70-71 1969 Oskar och Teresia Pettersson Högt

K
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Postadress

Box 22, 791 21 Falun

Besöksadress

Stigaregatan 2–4, Falun

E-adress

info@dalarnasmuseum.se

Telefon, växel

023-666 55 00

www.dalarnasmuseum.se


