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OMRÅDESBESKRIVNINGAR
Följande kapitel består av karaktäriseringar av begravningsplatsens 

olika områden. Kapitlet innefattar utöver detta områdesspecifika vär
deringar som belyser ifall ett område och dess gravvårdar besitter unika 
eller särskilda framträdande kulturhistoriska och estetiska värden. Slut
ligen finns information om vilka gravvårdar som pekats ut som särskilt 

värdefulla och ifall det finns några särskilda urvalspremisser som varit 
vägledande i det kulturhistoriska värderings och urvalsarbetet.
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

SAMMANFATTNING AV 
OMRÅDESBESKRIVNINGAR

Område 1 motsvarar kvarter 20, och är placerat i begravningsplatsens sydöstra 
hörn. Området är en del av den ursprungliga begravningsplatsen från 1886 
och innefattar en mångfald av gravvårdar från olika tidsperioder. I området 
finns ett antal äldre gravvårdar som sannolikt varit från allmänna varv. Det 
finns även ett antal stora äldre gravvårdar och f.d sandgravar som planterats 
med gräsmatta. Särskilt värdefulla är äldre gravvårdar i allmänna varv, kvarvar
nande sandgravar och gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900.

Område 2 motsvarar kvarter 21, och är placerat i begravningsplatsens sydvästra 
hörn. Området tillkom i samband med att begravningsplatsen expanderade 
19251927. Området har en tydlig modernistisk karaktär, och innefattar ett 
sammanhållet område med allmänna varv. Särskilt värdefulla är stenhällarna 
i de äldre allmänna varven, samt gravvårdar som återspeglar modernismens 
kyrkogårdsideal.

Område 3 motsvarar kvarter 22, och är placerat i begravningsplatsens västra 
delar. Området är mycket likt kvarter 21. I områdets västra delar finns en mo
numental gångväg som flankeras av exklusiva modernistiska gravar. Många av 
gravarna var tidigare sandgravar. Särskilt värdefulla är gravvårdarna längs den 
västra gångvägen, samt gravvårdar med titel och gravvårdar som återspeglar 
modernismens kyrkogårdsideal.

Område 4 motsvarar kvarter 23, ett långsmalt område mitt på begravningsplat
sen. Området är en del av den ursprungliga anläggningen från 1886, och bär 
en delvis bevarad parkkaraktär som är typisk för det sena 1800talets begrav
ningsplatser. Området innefattar många påkostade och storskaliga gravvårdar 
 bland annat många obelisker och bautastenar från tiden kring sekelskiftet 
år 1900. På äldre flygfoton syns att nästan alla gravar i området tidigare var 
sandgravar. Idag är området istället planterat med gräsmattor och långa rygg
häckar. Många gravar har dock fortfarande markstensbeläggning, inhägnader, 
stenramar och andra spår som är typiska för äldre sandgravar. Särskilt värde
fulla är de karaktäristiska högresta stenarna från tiden kring sekelskiftet år 
1900, samt gravvårdar som är ovanliga, konstnärligt utformade och sandgra
var/gravar som visar spår av att ha varit sandgravar.

Område 5 motsvarar kvarter 24, och är placerat i begravningsplatsens nordös
tra hörn. Området, som är en del av den ursprungliga anläggningen, är långs
malt och visar stora likheter med kvarter 23, men innefattar fler nya gravar, 
särskilt i områdets södra delar. Områdets värden är likställda med de som 
beskrivs för kvarter 23 ovan.

Område 6 motsvarar kvarter 25, och är placerat i begravningsplatsens nord
västra hörn. Området är modernistiskt och innefattar urngravar från 1900ta
let. Samtliga gravvårdar är liggande stenhällar placerade i böjande mönster i 
en sydöstlutande sluttning. Särskilt värdefulla är de stenhällar som bär titel, 
konstnärlig utformning eller återspeglar modernismens kyrkogårdsideal.
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

SÄRSKILT VÄRDEFULLA STRUKTURER

Hästbergs kyrkogård innefattar flera särskilt värdefulla strukturer med grav
vårdar som inte besitter någon av de egenskaper som listas på sidan 8. Följande 
strukturer finns representerade på kyrkogården och är särskilt kulturhistoriskt 
värdefulla, karaktäristiska eller unika för Hästbergs kyrkogård:

• Det finns många gravvårdar med titlar som anknyter till Faluns his
toria. Dessa gravvårdar är viktiga källor till lokalhistorisk kunskap 
om Falu stad och Stora Kopparbergs socken.

• Gravvårdar som anger platsnamn kan bidra med förståelse för Stora 
Kopparbergs sockens geografiska utbredning i äldre tider.

• Det finns tidstypiska gravvårdar från många olika tidsperioder och 
stilepoker på begravningsplatsen. Dessa kan på ett pedagogiskt sätt 
berätta om den sena 1800talets och 1900talets kyrkogårds och 
gravstensideal, samt stilförändringar i gravstenarnas utformning osv. 
Stilideal och formspråk är inte frånkopplade samhället som stort, 
och gravvårdar som bär tydliga stil och tidsavtryck kan därför an
vändas som pedagogiska resurser för att förmedla en mångfald av 
berättelser om samhällets historia på ett förståeligt sätt.

• På begravningsplatsen finns ett antal gravvårdar som enbart bär 
kvinnonamn. Dessa gravvårdar utgör särskilt värdefulla pedagogiska 
resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda berät
telser som utspelar sig ur ett kvinnligt narrativ. 

• På begravningsplatsen finns allmänna varvsstrukturer som åter
speglar äldre tiders begravningsskick, såväl som industrisamhällets 
klasskillnader och deras fortlevnad på kyrkogården. Gravvårdar i all
männa varv utgör särskilt värdefulla pedagogiska resurser som kan 
användas för att förmedla glömda och dolda berättelser som utspelar 
sig ur tidigare förbisedda historiska narrativ.

Områdesspecifika värden
Vissa värdefulla strukturer framträder endast i enstaka områden på kyrkogår
den. Dessa har inte listats ovan men beskrivs närmare under rubriken om
rådesspecifika värden i varje områdesbeskrivning. Ifall gravvårdar med om
rådesspecifika 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 kultur
historiskt värde. Det kulturhistoriska värdet kan dock variera beroende på i 
vilken kontext gravvården är placerad. I områden där den värdefulla struktu
ren är mycket tydligt läsbar kan gravvårdarna som ingår i strukturen tillskrivas 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. I områden där den värdefulla struk
turen inte framträder särskilt tydligt eller sammanblandas med andra viktiga 
värden är det inte säkert att gravvårdar från en särskilt värdefull struktur till
skrivs 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. Gravvårdar som endast bär kvinnonamn eller är uppförda i äldre all
männa varv är ovanliga. Sådana gravvårdar prioriteras därför i urvalsprocessen 
med motivet att dessa kan användas för att förmedla kulturhistoriska berättel
ser ur narrativ som på många andra platser blivit bortglömda eller utraderade.

Prioriteringar
Alla områden på kyrkogården innefattar en eller flera kulturhistoriskt värde
fulla 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 grav
rättsinnehavare, samt de gravvårdar som utpekats som värdefulla på norra och 
östra kyrkogårdarna prioriteras beträffande vård och underhåll av kulturhisto
riskt värdefulla gravvårdar.

I områdena 23 och 24 finns många högresta gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900.
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Etablering 1886. Området är en del av den ursprungliga begravningsplatsen från 1886.

Översikt, 
terräng och 

läge

Området är lokaliserat till en platt yta i begravningsplatsens sydöstra hörn och be
står av två större gräsfält som avdelas av en lindallé. Området angränsar till den 
stora kyrkogårdsmuren i söder och öster, samt mot kvarter 21 i väster, kvarter 23 i 
nordväst och kvarter 24 i nordöst. Ytterligare söderut finns en samling större eko
nomibyggnader från 1960 eller 70talet som nyttjas av kyrkogårdsförvaltningen i 
Falu pastorat.

Historiska 
gravtyper

En blandning mellan allmänna gravar och köpegravar. Samtliga gravar är sanno
likt kistgravar. På det västra av de två gräsfälten finns ett antal små, tätt placerade 
gravvårdar som antyder att den delen av området har innefattat allmänna varv. Men 
det finns även större gravar i området, vilket gör det svårt att avläsa vilka historiska 
gravtyper som förekommit var. Många gravvårdar har troligen avlägsnats från om
rådet under 1900talets senare hälft.

Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till kyrkogårdsmuren i söder och öster. Kyrkogårdsmuren är 
en skalmur med skrotsten som fyllning. De sträckningar av muren som angränsar 
till området lades om under åren 2016–2017. Vid områdets sydvästra hörn finns en 
enkel ingång genom muren.

Gångar Området genomskärs av en karaktäristisk lindallé som löper tvärs igenom hela den 
äldre delen av begravningsplatsen. Området avskiljs från andra områden i norr och 
väst av asfalterade gångvägar. Gångvägen i väst, som avskiljer området från kvarter 
21, löper tvärs över begravningsplatsen i nordsydlig riktning. Den ursprungliga 
begravningsplatsen slutade sannolikt där den nämnda gångvägen löper. Åtmins
tone fram tills 1960talet fanns ännu en gångväg som löpte runt igenom området 
(se karta till höger), men denna gångväg har i senare tid avlägsnats och ersatts med 
gräsmatta. Samtliga kvarvarande gångvägar är sedan 1960talet asfalterade.

Träd och 
buskar

Områdets genomskärs av en allé med storvuxna lindar som löper över hela begrav
ningsplatsen i nordsydlig riktning. Längs områdes västra sida växter ett antal lindar 
som sannolikt är en del av en trädkrans som omgärdade den ursprungliga begrav
ningsplatsen. Längs områdets västra sida växer även en långsträckt rygghäck som är 
formklippt med gravplatser mot gångvägen i väster. I anslutning till många av de 
större gravarna i området växter buskar och häckar av varierande storlek. I områdets 
nordvästra hörn finns en stor tuja.

Området inventerades 2018-10-08

Kvarter 20

Karaktärisering 1
1
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Den västra delen av området, med många småskaliga gravvårdar som sannolikt varit över allmänna varv. 

I den östra delen av området finns många olika typer av gravvårdar från olika tider. Det tomma utrymmet mellan gravvårdarna till 
höger i bilden var tidigare en gångväg.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• I området finns ett större antal högresta, monumentala och påkostade gravvårdar från tiden 

kring sekelskiftet år 1900. Dessa har stor betydelse för begravningsplatsens estetiska karaktär.

• Områdets kvarvarande sandgravar, diabasobelisker, högresta nationalromantiska gravstenar och 
kataloggravvårdar kan på ett pedagogiskt sätt användas för att berätta om det sena 1800talet 
och det tidiga 1900talets kyrkogårdsideal och stilinfluenser.

• Vissa gravar är planterade med häckar som utmärker gravens storlek, ett särpräglat och estetiskt 
värdefullt karaktärsdrag. 

• Det finns ett antal småskaliga gravvårdar i området, som sannolikt tidigare varit allmänna varv. 
Gravvårdar i allmänna varv utgör särskilt värdefulla pedagogiska resurser som kan användas 
för att förmedla glömda och dolda berättelser som utspelar sig ur tidigare förbisedda historiska 
narrativ.

• Många gravvårdar är placerade med framsidan mot en nu borttagen gångväg som tidigare löpte 
genom området. Gravvårdarnas riktning och placering kan nyttjas för att i framtiden återskapa, 
eller sprida förståelse för, hur begravningsplatsen såg ut i äldre tid.

Särskilda urvalspremisser
• Samtliga högresta gravvårdar samt gravvårdar med påkostad eller omsorgsfull utformning till

skrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Kvarvarande sandgravar samt gravar med stenram och/eller markstensbeläggning tillskrivs högt 
kulturhistoriskt värde. Gravar med häckanordning som markerar en äldre sandgrav tillskrivs 
inte något kulturhistoriskt värde  pågrund av detta eftersom det idag är svårt att utläsa att dessa 
varit sandgravar.

 1 Gravvårdar I området finns en mångfald av gravvårdar från olika tidsperioder och med kraf
tigt varierande form, storlek och utförande. Invid kyrkogårdsmuren i öst och längs 
områdets västra sida finns exempelvis mindre ansamlingar med bredlåga gravstenar 
och hällar från tiden 1900talets mitt och senare hälft. På gräsfältet i öster och längs 
kyrkogårdsmuren i söder finns flera större gravar med högresta eller bredlåga grav
stenar. Många av dessa antingen är, eller har varit sandgravar, med intakt stenram 
eller annan markstensbeläggning. På flera av de större gravarna flankeras gravstenen 
dessutom av häckar som markerar gravens storlek. I området finns även flera min
dre gravvårdar i trä, gjutjärn och sten som bitvis står tätt placerade – sannolikt över 
äldre allmänna gravar. Det finns endast ett fåtal gravvårdar som bär titel i områ
det. Dessa utgörs av två målarmästare, en snickaremästare och en verkmästare samt 
Kyrkoherde i Stora Kopparbergs församling. Många gravvårdar är placerade med 
framsidan mot äldre gångvägar som har planterats igen under 1900talet. 

Karaktär Området har en mångformig karaktär. Många äldre gravvårdar har sannolikt av
lägsnats under 1900talets andra hälft, och därefter inte ersatts av några nya grav
vårdar. Det finns därför stora ytor som endast utgörs av gräsmatta, vilket bidrar till 
att området har en glesartad karaktär. Den glesartade karaktären kan även bero på 
att området tidigare innefattade gångvägar som nu planterats igen.
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Skötselplats i områdets nordöstra hörn.

Vissa gravar omgärdas av häckar. Dessa var sannolikt tidigare sandgravar.

• Ett urval av småskaliga gravvårdar som sannolikt varit allmänna gravar tillskrivs högt, eller 
mycket kulturhistoriskt värde om gravvården är av järn eller ovanlig.

• Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga yrken i 
Falu stads historia tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdar med annan yrkesti
tel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
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Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0088 1920tal Snickarmästare Hans Andersson i Sol
backen

Titel/ struktur (f.d 
sandgr.), personhistoria

2/8

0127 1921 Hustrun Brita Mattson Konstn. utf./ 
ovanlig

2/20

0143 1924 Anders Hedberg Konstn. utf./ 
ovanlig

2/23

0168 1910tal Erik Gunnar Olsson Gjutjärn/koppar 2/26
0171 1917 Albin Ljungkvist Smidesjärn/

struktur (allmänt varv)
2/28

0177 1907 Kyrkoherde i St. Kopparbergs försam
ling Teolog filosofie Dr. Gunnar Wide
gren

Titel, ovanlig, struktur 
(sandgrav), personhis
toria

2/29

0197 1915 Gustav Larsson Gjutjärn 2/32
0269 1914 Anna Katarina Sporre f. Fryklind Gjutjärn/ovanlig 2/36
0280 1913 Karin Jonsson i Östanfors Ovanlig, koppar 2/38
0364 1920tal Perssons familjegrav Struktur (sandgrav) 2/45

 1

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0006 1926 Mor, Brynolf Larshans Struktur (allmänt varv) 2/5
0056 1920tal Mor Struktur (allmänt varv) 2/6
0062 1942 Sofia Palmgren Konstn. utf. 2/7
0096 1930tal Boströms familjegrav Ovanlig/konstn. utf. 2/9
0098 1924 Elisabet Stenberg Gjutjärn 2/10
0106 1899 Maria Lundqvist Struktur (karaktäristisk 

högrest gravvård)
2/11

0107 1929 Knuts Per Olsson Gårdsnamn 2/12
0108 1920tal D Anderssons familjegrav Struktur (karaktäristisk 

högrest gravvård)
2/13

0109 1920tal Falks och Hellbergs familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 2/14
0115 1963 Målaremästare Herbert Johansson Titel/ Struktur (f.d 

sandgrav)
2/15

0116 1978 Verkmästare Gunnar Johansson Titel 2/16
0120 1930tal  Ovanlig/järn 2/17
0123 1910tal E Hagberg Struktur (karaktäristisk 

högrest gravvård)
2/18

0126 1920tal Ester Backlund Struktur (allmänt varv) 2/19
0130 1921 Anna Johansson Struktur (allmänt varv) 2/21
0136 1921 Erika Norlin Struktur (allmänt varv) 2/22
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En äldre gravvård från området östra delar, invid ett gjutjärnskors.

En småskalig gravsten i områdets västra delar, sannolikt över en allmän grav. Östanfors är en av stadsdelarna som tillhör Stora Koppar-
bergs församling.
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 1 Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0148 1900 Lars Larssons familjegrav Struktur (karaktäristisk 
högrest gravvård)

2/24

0135 1920tal H F Nilssons familjegrav Ovanlig 2/25
0169 1917 Hilma Måhl Konstn. utf./ 

struktur (allmänt varv)
2/27

0178 1920tal And. Östberg Ovanlig/ struktur (f.d 
sandgrav)

2/30

0183 1920tal Per Pettersson Struktur (karaktäristisk 
högrest gravvård)

2/32

0238 1920 Augusta Sundström Struktur (allmänt varv)
/ovanlig

2/33

0239 1920tal Walter Struktur (allmänt varv) 2/34
0268 1913 Carl Alf Skogqvist Trä/ovanlig 2/35
0167 1918 G E Hedlund Trä/ovanlig 2/37
0291 1924 Viktor Anell, Betty Anell Struktur (karaktäristisk 

högrest gravvård)
2/39

0306   Struktur (f.d sandgrav) 2/40
0333 1920tal C A Löf Struktur (karaktäristisk 

högrest gravvård)
2/41

0336 1930 Erik Eriksson Konstn. utf. 2/42
0338 1932 Emma Sandberg Konstn. utf.

Ovanlig
2/43

0335 1910tal H E. Forslunds familjegrav Struktur (karaktäristisk 
högrest gravvård)

2/44

0368 1940 Målaremästare Per Larsson Titel 2/46
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Det finns även flera gjutjärnsgravvårdar i området.

Lindallén som genomskär området slutar i en nationalromantisk sandgrav i söder. I bakgrunden finns kyrkogårdsmuren.
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 2

Området inventerades 2018-10-08

Kvarter 21

Karaktärisering

Etablering 19251927. Området tillkom i samband med en utvidgning av begravningsplatsen 
under 1900talet.

Översikt, 
terräng och 

läge

Området finns i begravningsplatsens sydvästra hörn och är ordnat som två större 
gräsfält som avdelas av en lönnallé som löper nordsydlig riktning. Området är 
svagt kuperat med sin högsta punkt i områdets nordvästra hörn. I öster angränsar 
området till kvarter 20, i norr mot kvarter 22. I söder och väster angränsar områ
det mot kyrkogårdsmuren, som beskrivs närmare i föregående områdesbeskrivning 
samt i kapitlet »begravningsplatsen idag«.  Bortom kyrkogårdsmuren finns i sö
der ett ekonomiområde med en samling större ekonomibyggnader från 1960 eller 
70talet som nyttjas av kyrkogårdsförvaltningen i Falu pastorat. Ytterligare söderut 
ligger Skogskyrkogården som tillkom under 1930talet efter ritningar av Faluns då
varande stadsarkitekt Erik Lundgren och invigdes 1938. Bortanför muren västerut 
finns en mindre bilväg och en skogsdunge som döljer Lustigknopp, ett flerbostads
husområde från tiden kring 1900talets mitt.

Historiska 
gravtyper

Allmänna varv och köpegravar. Samtliga gravar är sannolikt kistgravar. Den östra 
delen av området är anordnad så att påkostade och exklusiva köpegravar är place
rade i enhetliga rader kring sidorna av ett gräsfält, på vilket det finns små allmänna 
gravar i varvstruktur. Köpegravarna markeras oftast med stora bredlåga eller hög
smala modernistiska gravstenar som vilar mot en rygghäck, vilken avskiljer ytterra
den från det öppna gräsfältet. De allmänna gravarna markeras oftast av små liggan
de stenhällar. En del av området, precis väster om den genomskärande lönnallén, 
planerades ursprungligen för att innefatta enskilda köpegravar (köpegravar för en 
person, tillskillnad från familjegravar som inrymde flera). Idag finns där både en
skilda köpegravar och familjegravar.

Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till kyrkogårdsmuren i söder och väster. Strax norr om om
rådets sydvästra hörn finns en ingång till begravningsplatsen. I ingången finns en 
dubbel järngrind.

Gångar Området genomskärs av en allé med lönnar som löper över hela begravningsplatsen 
i nordsydlig riktning. I norr finns en rak gångväg som avgränsar området mot kvar
ter 22. I öster avgränsas området från kvarter 20 av ännu en gångväg som löper tvärs 
över hela begravningsplatsen i nordsydlig riktning. Det finns även en gångväg som 
löper indragen längs med kyrkogårdsmuren i söder och väster. Den västra delen av 
området genomskars tidigare av ytterligare en gångväg som har planterats igen med 
gräsmatta. Detta skedde sannolikt i samband med mark och planteringsarbeten 
under 1960talet. Samtliga kvarvarande gångvägar asfalterades under samma period.

2
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Översikt över områdets västra delar. Här syns de modernistiska kyrkogårdsidealen tydligt, med avgränsande rygghäckar och bredlåga gravstenar.

Översikt över områdets östra delar. Bakom häckarna finns allmänna varv.



22

Träd och 
buskar

Området genomskärs i nordsydlig riktning av en allé med lönnar. Längs de östra, 
södra och västra sidorna av gräsfältet i den östra delen av området växer rygghäckar 
som agerar fondverk åt de gravvårdar som finns där. Det finns även rygghäckar i 
den västra delen av området, dessa häckar efterföljer i regel linjer med gravvårdar 
som är ordnade efter gångvägsnätet. Längs områdets västra sida växer två rönnar 
intill kyrkogårdsmuren. Det finns även mindre växtlighet i anslutning till många 
gravvårdar. I områdets nordvästra delar finns en modernistisk parkbänksplats som 
beskrivs mer utförligt nedan, samt i kapitlet »begravningsplatsen idag«. Vid den 
modernistiska parkbänksplatsen växer olika typer av stora och små buskar och på 
en liten höjd strax västerut finns två storvuxna lönnar och ett större buskage. De 
storvuxna lönnarna är särskilt karaktäristiska och utgör en viktig del i siktlinjer över 
den västra delen av begravningsplatsen.

Modernistisk 
platsbildning

I områdets nordvästra delar finns en modernistisk parkbänksplats, som även be
skrivs i kapitlet »begravningsplatsen idag«. Parkbänksplatsen består av en halvcirkel
formad, markstensbelagd yta där det finns bänkar samt soptunnor och en skötsel
station. Markstenen är rödaktig sandsten, något som är att betrakta som stiltypiskt 
för modernismen. Parkbänksplatsen genomskärs av en gångväg som leder upp till 
en liten höjd i väster. Där ansluter gångvägen mot en annan gångväg som löper 
längs områdets västra sida och vidare upp genom kvarter 22, samt mot en liten grus
gång som leder till en sandstenstrappa om 6 trappsteg i väster. Sandstenstrappan 
leder upp till en liten höjd där det finns en parkbänk.

Gravvårdar Områdets gravvårdar går att kategorisera in i flera olika strukturer. Dels finns sär
skilt många bredlåga eller högsmala gravvårdar som är placerade på köpegravar 
längs med områdets olika gångvägar och i den genomskärande lönnallén. Dessa 
gravvårdar är nästan alltid placerade mot fondverk, antingen i form av rygghäckar 
eller kyrkogårdsmuren. I områdets sydvästra delar är flera av de större gravarna 
belagda med marksten. I den östra delen av området är samtliga köpegravar gravar 
med tillhörande gravvårdar placerade som avgränsande ytterrader kring ett öppet 
gräsfält. En liknande struktur finns i områdets västra delar men där är gräsfältet inte 
öppet, istället finns mitt i området ett antal rader med stiltypiska modernistiska 
gravstenar som avdelas av rygghäckar. De gräsytor som idag finns på det västra gräs
fältet var tidigare en gångväg. Längs den södra och västligt belägna gångvägen, som 
följer kyrkogårdsmuren, finns ett antal särskilt monumentala äldre köpegravar med 
speciella eller särskilt påkostade gravvårdar. Det förekommer att dessa gravvårdar, 
som till viss del är resta under 1920 och 1930talen, bär ett klassicerande, national
romantiskt eller jugendinspirerat formspråk. Den monumentala karaktären och de 
ålderdomligare stilinfluenserna fortsätter norrut längs samma gångväg i kvarter 22. 
På det öppna gräsfältet i öster finns många småskaliga gravvårdar så som enkla och 
små stenhällar, samt enkla trä eller järnkors. Gräsfältet var tidigare begravnings
platsens allmänna varv. Det har sannolikt funnits fler gravvårdar på gräsfältet, men 
som under 1900talets senare del avlägsnats. På några gravplatser i de allmänna var
ven finns smala stenhällar som endast visar gravnummer. Det finns många gravvår
dar med intressanta titlar i området: medicine kandidat (med. kand.), snickaremäs
tare, maskinist, murare, trävaruhandlare, riksdagsman, pastor, byggmästare, R. N. 
O. stationsinspektör, jordbruksarbetaren, lantbrukare, nämndeman, järnhandlare, 
konduktör, trädgårdsmästare, chaufför, läroverksadjunkt, köpman, kontraktsprost, 
domkyrkosyssloman och filosofie licentiat (fil. lic.) Vissa av titlarna, så som läro
verksadjunkt, konduktör, stationsinspektör och medicine doktor anknyter särskilt 
tydligt till Falu stads historia. 

 2
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Utsikt mot den modernistiska platsen som avgränsar kvarter 21 och kvarter 22.

Utsikt mot lönnar i områdets nordvästra hörn. Längs gångvägen finns särskilt monumentala gravvårdar, särskilt mot muren till väster.
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Samband 
med kvarter 

22

Området bär mycket stora likheter med kvarter 22 i norr. Strukturen med allmänna 
varv på gräsfält som omgärdas av köpegravar i ytterrad fortsätter exempelvis norrut 
på ett sätt som är identiskt med områdets östra del. De enda påtagliga skillnaderna 
är att det i kvarter 22 finns ett större område med urngravar från tiden efter 1980 
precis väster om den genomskärande lönnallén. 

Karaktär Området är i sin helhet anordnat på ett sätt som är typiskt för 1920, 1930 och 
1940talens kyrkogårdsideal. Med gravvårdar som har en likartad karaktär och stor
lek skapas karaktäristisk enhetlighet. Den rika växtligheten bidrar till harmoni och 
rumslighet. Rygghäckarna är särskilt viktiga eftersom de bidrar till att bibehålla en 
jämn höjdlinje samt skapar rum inom området. Den modernistiska parkbänksplat
sen är såklart även en viktig beståndsdel i denna karaktär.

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Det finns många karaktärsdrag som är typiska för 1920, 1930 och 1940talens kyrkogårdsideal 

i området: liggande hällar på öppna gräsfält, rumslig uppdelning mellan allmänna gravar och 
köpegravar, långsträckta rygghäckar som agerar fondverk åt gravvårdarna och en modernistisk 
parkbänksplats. Dessa karaktärsdrag kan användas för att förmedla och skapa förståelse för det 
tidiga 1900talets kyrkogårdsideal, och hur de implementerades på kyrkogårdar i Dalarna.

• Områdets innefattar i huvudsak bredlåga gravvårdar från 1920talets slut och framåt. Många av 
områdets gravvårdar är representativa för sin tidsperiod och kan därför användas för att förmed
la och skapa förståelse för det tidiga 1900talets kyrkogårdsideal, och hur de implementerades på 
kyrkogårdar i Dalarna. Särskilt de äldre gravvårdarna från 1920talets slut och 1930talet, bär en 
monumental karaktär, och formspråket på vissa gravvårdar anspelar mot klassicism, jugend och 
nationalromantik. Sammantaget kan många av områdets gravvårdar användas för att förmedla 
berättelser om hur kyrkogårdsidealen förändrades under ledord som harmoni, ordning och 
enhetlighet under 1900talets första hälft.

• Gångvägarna som genomskär området i nordsydlig riktning och de gravvårdar som är placera
de längs dessa är viktiga arkitektoniska komponenter på begravningsplatsen. 

• Det finns ett antal bevarade småskaliga gravvårdar på det gräsfält i områdets östra delar, som 
tidigare varit ett av begravningsplatsens allmänna varv. Gravvårdar i allmänna varv utgör särskilt 
värdefulla pedagogiska resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda berättelser 
som utspelar sig ur tidigare förbisedda historiska narrativ. 

• Området innefattar ett antal gravvårdar med titlar som är särskilt väl förankrade bland Faluns 
och Stora Kopparbergs sockens lokalhistoriska kontext, exempelvis läroverksadjunkt, konduk
tör, stationsinspektör och medicine doktor.

 2
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Exempel på gravvårdar som snarare anspelar mot nationalromantik och jugendstilen än modernism.

De många hällarna på gräsfältet är lagda över allmänna gravar.
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Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av områdets äldre gravvårdar som är tidstypiska för 1930 och 1940talen tillskrivs högt 

kulturhistoriskt värde. Gravvårdar som är placerade längs gångvägar är viktiga arkitektoniska 
komponenter på begravningsplatsen som helhet och premieras i urvalet. Lika så gravvårdar med 
exklusiva material eller omsorgsfull utformning, samt gravvårdar som bär stilinfluenser från 
klassisicm, jugend och nationalromantik. 

• Äldre liggande gravhällar, kors och små gravstenar i områdets allmänna varv tillskrivs högt 
kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga yrken i 
Falu stads historia tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdar med annan yrkesti
tel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

 2

Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0003 2006 Saetre familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 3/7
0005 1935 Med. Kand. Gösta Svahn Titel 3/9
0011 1950tal Maskinist Erik Erikssons familjegrav Ovanlig, konstn. utf., 

titel
3/12

0105 1937 Förmannen C F Sundström Titel, ovanlig, struktur 
(allmänt varv)

3/42

0168 1942 Snickar Anders Andersson Gårdsnamn, struktur 
(allmänt varv)

3/58

0218 1966 F O Aspman Ovanlig, konstn. utf., lo
kalt material

3/66

0233 1950 Trävaruhandlaren Erik Appelqvist Konstn. utf.,  titel, ovan
lig

3/71

0234 1949/1959 Riksdagsman Anders/ Elin Sundvik Titel, Personhistoria 3/72
0239 1941 Pastor Gösta Kyllerman Struktur (hist. K:Gide

al), titel, personhistoria
4/7

0249 1950tal Albertina Sahlander Konstn. utf., ovanlig, 
struktur (hist. K:Gide
al)

4/12

0257 1939 Komministern Gösta Wigart Konstn. utf., titel, per
sonhistoria

4/17

0287 1960tal Melker Olsson Struktur, konstn. utf., 
personhistoria

4/22

0308 1949 Faktor Per Olov Södergren Struktur (hist. K:Gide
al), titel

4/30

0322 1936 Nämndemannen Gustaf Norberg Konstn. utf., titel 4/35
0323 1949 Järnhandlaren Carl G Johansosn Konstn. utf., titel, struk

tur (hist. K:Gideal)
4/36

0327 1940tal Pumpvakt K A Morén Struktur (hist. K:Gide
al), ovanlig, titel

4/40
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En modernistisk gravvård med konstnärlig utformning.

I de allmänna varven är de flesta gravvårdarna tätt placerade stenhällar.
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Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0328 1934 Gustav Garbom Konstn. utf., struktur 
(hist. K:Gideal)

4/41

0339 1930tal Carlssons familjegrav Konstn. utf, ovanlig, 
struktur (hist. K:Gide
al)

4/50

0340 1934 Hen... Backlund Konstn. utf, ovanlig, 
struktur (hist. K:Gide
al)

4/51

0342 1933 Chauffören Alfred Pettersson Ovanlig, titel, konstn. 
utf.

4/52

0343 1930tal Konduktören E A Nygrens familje
grav

Ovanlig, titel, konstn. 
utf.

4/53

0131 1933 Läroverksadjunkten Erik N Vätter
berg

Konstn. utf, titel, struk
tur (hist. K:Gideal)

4/54

0350 1930tal L J Wilströms familjegrav Konstn. utf, ovanlig 4/58
0351 1930 Anna Kristina, Normans familjegrav Konstn. utf, ovanlig 4/59
0364 1930tal Lantbrukaren Lindströms familje

grav
Struktur (hist. K:Gide
al), titel

4/67

0368 1930tal Familjen V Hysings vilorum Konstn. utf, ovanlig 4/70
0370 1930 Dottern Ingeborg Elgström f. Jans

son
Konstn. utf, ovanlig 4/72

0371 1930 Köpman Erik Hedenström Konstn. utf, ovanlig, titel 4/73
0372 1943 Kontraktsprosten, Teologidoktorn, 

Fil. Lic., Domkyrkosysslomannen, 
Teol. Dr. Fil. Kand. Naima/Gunnar 
Ekström mfl.

Titlar, konstn. utf., rik 
inskription, ovanlig, per
sonhistoria

4/74

 2

Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0001 1976 Gösta Pousette Struktur (hist. K:Gide
al), konstn. utf.

3/5

0002 1930 Snickaremästaren Anders Olsson Struktur (hist. K:Gide
al), titel

3/6

0004 1940tal Fahlvik, Varbo Struktur (hist. K:Gideal) 3/8
0009 1950 Cecilia Löfvin Struktur (hist. K:Gide

al), konstn. utf.
3/10

0010 1940tal J R Perssons familjegrav Struktur (hist. K:Gide
al),  ovanlig

3/11

0013 1969 Anna Spännare Struktur (allmänt varv) 3/13
0047 1930 Judit Johansson Struktur (allmänt varv) 3/14

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Efterkrigstidens gravvårdar är ofta symmetriska, enkla, bredlåga och placerade mot rygghäckar. 

Äldre bredlåg gravvård med inlägg i koppar.
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 2
Gravnummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

onumr. 1929 Vår Lilla Gunborg Struktur (allmänt varv) 3/15
0018 1928 J L Lyckman Struktur (allmänt varv) 3/16
0015 1928 Viran Karlgren Struktur (allmänt varv) 3/17
0051 1934 Emma Kristina och Lars Berglund Struktur (allmänt varv) 3/18
0052 1930tal Anna Lisa Hedberg Struktur (allmänt varv) 3/19
0353 1920tal P A Anderssons familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 3/20
0055 1934 Jenny Lund Struktur (allmänt varv) 3/21
0056 1930tal Strömberg Struktur (allmänt varv) 3/22
0057 1934 O Olsson Struktur (allmänt varv) 3/23
0058 1935 Kristina Gustavsson Struktur (allmänt varv) 3/24
0060 1935 Mor Struktur (allmänt varv) 3/25
0062 1935 Johanna Hedström Struktur (allmänt varv) 3/26
0069 1930tal Viktor Berg (hällen) Struktur (allmänt varv) 3/27
0070 1930tal Hanna Eriksson Struktur (allmänt varv) 3/28
0078 1936 Gustaf Nykvist Struktur (allmänt varv) 3/29
0081 1936 Anders Bjurman Struktur (allmänt varv) 3/30
0085 1936 K GustafssonStröm Struktur (allmänt varv) 3/31
0086 1936 Greta Struktur (allmänt varv) 3/32
0087 1936 Erik Johansson Struktur (allmänt varv) 3/33
0088 1936 Viktor Eriksson Struktur (allmänt varv) 3/34
0089 1967 Hulda Åberg Struktur (allmänt varv) 3/35
0096 1930tal Arthur Ahlin Struktur (allmänt varv) 3/36
0097 1937 Arvid Johansson Struktur (allmänt varv) 3/37
0098 1937 Anna Lisa Frid Struktur (allmänt varv) 3/38
0100 1937 Siv Falk (sannolikt nyproducerad, 

varför det inte är mycket högt vär
de)

Struktur (allmänt varv), 
trä, lokalt hantverk, 
ovanlig

3/39

0101 1937 Mina Fredsberg Struktur (allmänt varv) 3/40
onumr. 1930tal Erika Struktur (allmänt varv) 3/41
0110 1937 F A Andersson Struktur (allmänt varv) 3/43
0111 1937 Anna Ekström Struktur (allmänt varv) 3/44
0112 1937 Agne Struktur (allmänt varv) 3/45
0113 1930tal Agnes Nyman Struktur (allmänt varv) 3/46
0114 1937 Makarna Norling Struktur (allmänt varv) 3/47
0117 1938 Viola Sjöstrand Struktur (allmänt varv) 3/48
0118 1930tal Anna Mimi Emma Andersson (san

nolikt nyproducerad, varför det 
inte är mycket högt värde)

Struktur (allmänt varv), 
trä, lokalt hantverk, 
ovanlig

3/49

0119 1930tal Mor och Far Struktur (allmänt varv) 3/50
0121 1930tal Moster Lina Struktur (allmänt varv) 3/51
0128 1938 Erik Wiklund Struktur (allmänt varv) 3/52
0130 1969 Fanny Ström Struktur (allmänt varv) 3/53
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Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0140 1930tal Elis Struktur (allmänt varv) 3/54
0145 1940 Anna Lisa Hedberg Struktur (allmänt varv) 3/55
0159 1941 E J Sjöblom Struktur (allmänt varv) 3/56
0162 1942 Karolina Andersson Struktur (allmänt varv) 3/57
0173 1973 Emma Danielsson Struktur (allmänt varv) 3/59
0174 1945 Mathilda Struktur (allmänt varv) 3/60
0182 1940tal Jonas Ekström Struktur (allmänt varv) 3/61
0183 1940tal Syskonen Matilda och Albert 

Rönnkvist
Struktur (allmänt varv) 3/62

0189 1947 C R Bergström Struktur (allmänt varv) 3/63
0199 1948 Charlotta Thunell Struktur (allmänt varv) 3/64
0200 1948 Ulla Smedberg Struktur (allmänt varv) 3/65
0224 1958 Albin Källberg Struktur (hist. K:Gideal) 3/67
0228 1957 Muraren J Gottfrid/ Mathilda 

Hägg
Struktur (hist. K:Gideal) 3/68

0230 1951 Daniel Eriksson i Gassarvet Struktur (hist. K:Gideal) 3/69
0232 1950 A HJ Nordqvist Struktur (hist. K:Gideal) 3/70
0236 1965 Anselm Larsson Struktur (hist. K:Gide

al), konstn. utf.
4/5

0237 1940 Emanuel Kock Struktur (hist. K:Gide
al), konstn. utf.

4/6

0240 1941 Britta Modén Struktur (hist. K:Gide
al), konstn. utf.

4/8

0243 1940tal David M Wigelins familjegrav Struktur (hist. K:Gide
al), konstn. utf.

4/9

0245 1940tal G Svedlunds familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/10
0247 1940tal Erik Axel Hysing Struktur (hist. K:Gide

al), konstn. utf.
4/11

0250 1950tal O Stöfflings familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 
konstn. utf., ovanlig

4/13

0251 1958 Gustav Jonsson Struktur (hist. K:Gideal) 4/14
0252 1950tal Oskar Hultgrens familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/15
0254 1950tal Karl Nykvists familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/16
0262 1963 Byggmästaren Harry Åkersund Struktur (hist. K:Gide

al), titel
4/18

0274 1965 RNO stationsinspektör G V Holm
gren

Struktur (hist. K:Gide
al), titel

4/19

0275 1984 Sara Carolina Vallin Struktur (hist. K:Gide
al), konstn. utf., ovanlig

4/20

0276 1967 Inger Backström Struktur (hist. K:Gideal) 4/21
0288 1969 David Sundelöf Struktur (hist. K:Gideal) 4/23
0291 1977 Helena Zubczynska Struktur (hist. K:Gideal) 4/24
0292 1974 Anna Backhans Struktur (hist. K:Gideal) 4/25
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Gravnummer Ålder Namn på grav
Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0296 1947 Lokföraren G W Svensson Struktur (hist. K:Gide
al), titel

4/26

0298 1950 Jordbruksarbetaren Alfred Eriksson Struktur (hist. K:Gide
al), titel

4/27

0301 1971 Elin Sörensen Struktur (hist. K:Gideal) 4/28
0302 1976 Elin Jonsson Struktur (hist. K:Gide

al), konstn. utf.
4/29

0309 2000 Lantbrukaren Harry Åkesson Titel 4/31
0315 1943 Sven Backlunds familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/32
0320 1933 Anna Elisabet Bergström Struktur (hist. K:Gideal) 4/33
0321 1959 Dagmar Lindskog Struktur (hist. K:Gideal) 4/34
0324 1950tal Eklunds familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/37
0325 1950tal Konduktör C G Bergmans familje

grav
Struktur (hist. K:Gide
al), titel

4/38

0326 1950tal Lars Wiklunds familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/39
0329 1930tal Edvard Isaksson Struktur (hist. K:Gideal) 4/42
0330 1940tal Familjen G A Knifström Struktur (hist. K:Gideal) 4/43
0331 1930tal Wikholm Struktur (hist. K:Gide

al), ovanlig
4/44

0332 1930tal Schultz familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/45
0335 1930tal Gustav Bergs familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/46
0336 1930tal Trädgårdsmästaren Karl Erikssons 

familjegrav, Stenbacken
Titel, struktur (hist. 
K:Gideal)

4/47

0337 1935 Carl Carlsson Struktur (hist. K:Gideal) 4/48
0338 1930tal E G Stenberg Struktur (hist. K:Gideal) 4/49
0346 1950tal Erikssons familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/55
0347 1932 Aug. Nyqvist Struktur (hist. K:Gideal) 4/56
0349 1930tal Johan Haglunds familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/57
0352 1940tal Knut Renvalls familjegrav Struktur (hist. K:Gide

al), konstn. utf.
4/60

0355 1930tal Jakobssons familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/61
0356 1932 Anna Nordquist Struktur (hist. K:Gideal) 4/62
0357 1966 Oscar Bernulf Struktur (hist. K:Gideal) 4/63
0360 1933 Nils Wermström Struktur (hist. K:Gideal) 4/64
0361 1930 Nyberg Struktur (hist. K:Gideal) 4/65
0363 1930tal P O Fahléns familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/66
0365 1930tal A Bergmans familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/68
0367 1930tal .../Rockberg Struktur (hist. K:Gideal) 4/69
0369 1930tal Dahlbergs familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 4/71

 2
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Gravvårdar från tiden kring 1930 - modernistiska men med inslag från äldre stilars formspråk.

Gravvårdarna i den västra delen av området är placerade vid sidorna av en genomlöpande gångväg. 
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Etablering 19251927. Området tillkom i samband med en utvidgning av begravningsplatsen 
under 1900talet.

Översikt, 
terräng och 

läge

Området är beläget i begravningsplatsens västra delar och är, liksom kvarter 21 
ordnat som två större gräsfält som avdelas av en lönnallé som löper i nordsydlig 
riktning. Området är svagt kuperat med sin högsta punkt i dess sydvästra hörn. I 
väster angränsar området till kyrkogårdsmuren, bortom vilken en skogsdunge och 
flerbostadshusområdet Lustigknopp finns. I norr finns kvarter 25, i öster kvarter 23 
och i söder kvarter 21. Området uppvisar mycket stora likheter med kvarter 21, som 
beskrivs på föregående sidor. Likheterna berör dels hur området är planerat, med 
köpegravar längs gångvägarna och gräsfält med allmänna varv etc. Även gravvårds
beståndet och växtligheten bär likheter med motsvarigheterna i kvarter 21.

Historiska 
gravtyper

Allmänna gravar och köpegravar. Det finns både kistgravar och urngravar i områ
det. De allmänna gravarna finns på ett gräsfält öster om den genomskärande lön
nallén. Gräsfältet bär stora likheter och även rumsligt samband med sin motsvarig
het söderut i område 21. De två fälten skiljs endast av en gångväg. Köpegravarna 
är i huvudsak placerade mot rygghäckar och i långa norrsöderriktade rader längs 
områdets gångvägar. Urngravarna är koncentrerade till ett område precis väster om 
lindallén och norr om den modernistiska parkbänksplatsen i söder.

Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till kyrkogårdsmuren i väster. Kyrkogårdsmuren beskrivs när
mare i kapitlet »begravningsplatsen idag« och i andra områdesbeskrivningar ovan. I 
områdets nordvästra hörn finns en ingång i kyrkogårdsmuren. I ingången finns en 
dubbelgrind i järn.

Gångar Området genomskärs på mitten av en lönnallé som löper nordsydlig riktning. I 
söder finns en gångväg som avskiljer området från kvarter 21. I öster angränsar 
området till ännu en gångväg som genomskär begravningsplatsen i nordsydlig 
riktning. Den östliga gångvägen avskiljer även området från kvarter 23. I nordväst 
finns en nordvästsydostriktad gångvägsförbindelse mellan lönnallén och ingången 
i kyrkogårdsmuren. Den sistnämnda gångvägen avskiljer området från kvarter 25 i 
norr. Slutligen löper en gångväg flankerade med stora köpegravar på långa rader i 
linje med kyrkogårdsmuren i väster. 

Träd och 
buskar

En lönnallé löper tvärs igenom området i nordsydlig riktning. Vid sidan om denna 
finns en mångfald av rygghäckar i området. Förutom på gräsfältet i öster, där den 
enda växtligheten är två små träd, kantas varje gravrad av en högväxt rygghäck. 
Växtligheten vid den modernistiska parkbänksplatsen i söder beskrivs närmare un
der rubriken »träd och buskar« i områdesbeskrivningen för kvarter 21. 

Modernistisk 
platsbildning

Se rubriken »modernistisk platsbildning« i områdesbeskrivningen för kvarter 21.

Området inventerades 2018-10-01

Kvarter 22

Karaktärisering 3
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Gångvägen kantas av monumentala gravvårdar, många stiltypiskt modernistiska, andra med formspråk som anknyter till äldre stilar.

Allmänna varv i mitten av området.
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Gravvårdar Rent strukturellt är gravvårdarna i området organiserade och utplacerade på ett 
liknande vis som i kvarter 21, med bredlåga gravstenar i likartad form och storlek 
mot rygghäckar på köpegravarna, och små stenhällar på de allmänna varven i öster. 
Till skillnad mot i kvarter 21 innefattar området också ett område med urngravar 
från tiden efter 1980. Urngravarnas gravvårdar är oftast tidstypiska högsmala grav
stenar. Raderna med urngravar avskiljs med rygghäckar. Lika som i område 21 finns 
här många stiltypiskt modernistiska gravstenar sida vid sida med ålderdomligare 
monumentala gravvårdar från 1920 och 1930talen. De äldsta gravvårdarna är även 
här delvis utformade i ett nationalromantiskt eller jugendinspirerat formspråk. En 
skillnad gentemot kvarter 21 är att många av områdets köpegravar tidigare var sand
gravar, något som syns på ett flygfoto från 1960. Kring den västlig belägna gångvä
gen var samtliga gravar då sandgravar, och i flera fall finns fortfarande markstens
beläggning kvar mellan gravvårdarna och gångvägen. Många gravvårdar i området 
har titlar, och många av dessa är nära anknutna till Falu stads och Kopparbergs 
sockens historia. Förekommande titlar är: föreståndare, stengravör, stenarbetare, 
tunnbindare, gårdsägare, bokhållare, maskinist, kontraktsprost, typograf, köpman, 
rättare, kontorist, murare, rektor, musikfanjunkare, landskontorist, sågverksarbeta
re, lantbrukare, vaktman, stationsinspektör, lokförare, länsbostadsdirektör, arkitekt, 
lokförare, hemmansägare, översköterska, redaktör, åkare, grosshandlare, handlande, 
grundläggare, syssloman, direktör, seminarielärare, fabriksarbetare, gruvarbetare, 
överstelöjtnant, brukspatron och pastor.

Samband 
med kvarter 

21

Området bär mycket stora likheter med kvarter 21 i söder. Strukturen med allmän
na varv på gräsfält som omgärdas av köpegravar i ytterrad fortsätter exempelvis 
norrut på ett sätt som är identiskt med områdets östra del. Den enda påtagliga 
skillnaden är att det i kvarter 22 finns ett större område med urngravar från tiden 
efter 1980 precis väster om den genomskärande lönnallén.

Modernistisk 
karaktär

Området bär i likhet med kvarter 21 en karaktär som tydligt präglas av modernis
mens kyrkogårdsideal. Här finns bredlåga gravvårdar, rumsbildande rygghäckar och 
en sammanhållen höjdlinje. Att flera gravvårdar formgivits med inspiration från na
tionalromantiken eller med jugendinspirerat formspråk uppvisar att området delvis 
belagts under en övergångsperiod mellan äldre stilar och modernismen. Många av 
de äldre gravvårdarna bidrar med en monumental karaktär som utgår ifrån deras 
koppling till äldre stilar, och särskilt kring den västligt belägna gångvägen, där det 
tidigare fanns sandgravar, är detta ett viktigt karaktärsdrag.

 3
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Vy mot lönnar i områdets sydvästra hörn. Gångvägen avgränsar från kvarter 21 i söder.

Utsikt mot området från sydväst. Prydligt anordnade rader med gravstenar mot fondverkande rygghäckar. Bland buskarna till höger i 
bilden finns urngravar från efter 1980.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer

• Det finns många karaktärsdrag som är typiska för 1920, 1930 och 1940talens kyrkogårdsideal 
i området: liggande hällar på öppna gräsfält, rumslig uppdelning mellan allmänna gravar och 
köpegravar, långsträckta rygghäckar som agerar fondverk åt gravvårdarna och en modernistisk 
parkbänksplats. Dessa karaktärsdrag kan användas för att förmedla och skapa förståelse för det 
tidiga 1900talets kyrkogårdsideal, och hur de implementerades på kyrkogårdar i Dalarna.

• Områdets innefattar i huvudsak bredlåga gravvårdar från 1920talets slut och framåt. Många av 
områdets gravvårdar är representativa för sin tidsperiod och kan därför användas för att förmed
la och skapa förståelse för det tidiga 1900talets kyrkogårdsideal, och hur de implementerades på 
kyrkogårdar i Dalarna. De äldre gravvårdarna gravvårdar bär ofta en monumental karaktär, och 
formspråket på vissa gravvårdar anspelar mot klassicism, jugend och nationalromantik. Längs 
gångvägen i väster var de flesta gravarna sandgravar fram tills åtminstone 1960, vilket får ses som 
konflikterande mot de kyrkogårdsideal som framfördes av framförallt arkitekter och formgivare 
från 1920talet och framåt. Sammantaget kan många av områdets gravvårdar användas för att 
förmedla berättelser om hur kyrkogårdsidealen förändrades under ledord som harmoni, ord
ning och enhetlighet under 1900talets första hälft.

• Gångvägarna som genomskär området i nordsydlig riktning och de gravvårdar som är placera
de längs dessa är viktiga arkitektoniska komponenter på begravningsplatsen. 

• Det finns ett antal bevarade småskaliga gravvårdar på det gräsfält i områdets östra delar, som 
tidigare varit ett av begravningsplatsens allmänna varv. Gravvårdar i allmänna varv utgör särskilt 
värdefulla pedagogiska resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda berättelser 
som utspelar sig ur tidigare förbisedda historiska narrativ. 

• Området innefattar flera gravvårdar med titlar som är särskilt väl förankrade bland Faluns 
och Stora Kopparbergs sockens lokalhistoriska kontext, exempelvis maskinist, köpman, rektor, 
musikfanjunkare, sågverksarbetare, stationsinspektör, lokförare, länsbostadsdirektör, lokförare, 
översjuksköterska, seminarielärare, fabriksarbetare, gruvarbetare, överstelöjtnant och brukspa
tron.

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av områdets äldre gravvårdar som är tidstypiska för 1930 och 1940talen tillskrivs högt 

kulturhistoriskt värde. Gravvårdar som är placerade längs gångvägar är viktiga arkitektoniska 
komponenter på begravningsplatsen som helhet och premieras i urvalet. Lika så gravvårdar med 
exklusiva material eller omsorgsfull utformning, samt gravvårdar som bär stilinfluenser från 
klassisicm, jugend och nationalromantik.

• Äldre liggande gravhällar, kors och små gravstenar i områdets allmänna varv tillskrivs högt 
kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga yrken i 
Falu stads historia tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdar med annan yrkesti
tel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Gångvägen som löper genom den modernsitiska platsen.

Lönnallén som löper genom området nord-sydlig riktning. Bild från kvarter 21 i söder och norrut.
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Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0123 1950 Kos Olof Eriksson Gårdsnamn, struktur (allmänt 
varv)

5/13

0007 1930tal Föreståndare K A Göthes familjegrav Konstn. utf., titel, struktur 
(hist. K:Gideal)

5/17

0008 1932 Nanna Korsgren, familjegrav Konstn. utf., ovanlig, struktur 
(hist. K:Gideal)

5/18

0091 1930tal  Trä 5/19

0213 1950tal Tunnbindaren Nordh Titel, struktur (hist. K:Gideal) 5/52
0245 1930tal Gårdsägaren Erik Erikssons familje

grav
Titel, struktur (hist. K:Gideal) 5/59

0248 1936 Birger Nordensten Rik inskription, struktur (hist. 
K:Gideal), personhistoria

5/60

0256 1936 Bokhållaren A W Jonsson Titel, struktur (hist. K:Gideal) 5/63
0258 1935 Maskinisten Carl Nygren Titel, struktur (hist. K:Gideal) 5/64
0259 1939 Kontraktsprosten Victor Fritz famil

jegrav
Titel, ovanlig, konstn. utf., 
struktur (hist. K:Gideal)

5/65

0262 1940 Bröms Anders Olsson Gårdsnamn, struktur (moder
nism)

5/66

0282 1930tal Rättaren Hans Boberg i Österå Titel, ovanlig, konstnärlig 
utformning, struktur (hist. 
K:Gideal)

6/8

0283 1938 Kontoristen N J Nilsson Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/9
0293 1955 Rektor Carl Gustaf Hellsten Titel, struktur (hist. K:Gide

al), personhistoria
6/11

0297 1961 Musikfanjunkare P Forsström Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/12
0299 1930tal Landskontoristen A Thoors familje

grav
Titel, konstn. utf., struktur 
(hist. K:Gideal)

6/13

0300 1930tal Sågverksarbetaren Jan Asplunds fa
miljegrav

Titel, konstn. utf., struktur 
(hist. K:Gideal)

6/14

0306 1970tal Vaktman Stig Carlsson Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/19
0333 1990 Länsbostadsdirektör Erik Gonäs Titel, personhistoria 6/21
0426 1979 Köpman Gösta Modig Konstn. utf., struktur (hist. 

K:Gideal), titel
6/23

0458 1951 Hemäg Anders Eriksson Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/26
0460 1949 Översjuksköterskan Nanna Lundsten Titel, ovanlig, struktur (hist. 

K:Gideal)
6/27

0465 1944 Läkaren J A Sundström Titel, ovanlig, konstn. utf. 
struktur (hist. K:Gideal)

6/30

 3
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Exempel på modernistisk gravvård med konstnärlig utformning.

Exempel på gravvård med titel som anknyter till Falu stads historia.
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Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0470 1930tal Grundläggaren J T Nyholms familje
grav

Titel, ovanlig, struktur (hist. 
K:Gideal)

6/32

0473 1971 Syssloman Oscar Larsson i Högbo Titel, rik inskription, struktur 
(hist. K:Gideal)

6/35

0475 1939 Direktör B Nordbrandt Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/37
0477 1940tal Åkare Emil Fahlströms familjegrav Titel, ovanlig, struktur (hist. 

K:Gideal)
6/39

0478 1930tal Hemmansägaren Sam. Bodén i Sol
barka

Struktur (hist. K:Gideal) 6/40

0479 1936 Seminarieläraren I Israelsson Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/41
0480 1930tal Lokföraren Ernst Löfgrens familjegrav Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/42
0481 1938 Röda Korssystern Anna Westman 

född Levin Majoren... 
Titel, ovanlig, struktur (hist. 
K:Gideal)

6/43

0482 1934 Erik Rik inskription, konstn. utf., 
ovanlig

6/44

0487 1934 Lokföraren Erik Gustaf Carlsson Titel, ovanlig, struktur (hist. 
K:Gideal)

6/47

0488 1939tal O F Wikströms familjegrav Ovanlig, rik inskription, 
konstn. utf.

6/48

0489 1930tal Gustav Eriksson Sandgrav, ovanlig 6/49
0490 1930tal Fabriksarbetaren Oskar Mattssons fa

miljegrav
Titel, ovanlig, struktur (hist. 
K:Gideal)

6/50

0491 1935 Gruvarbetaren Helmer/Karl Uno 
Hansson

Titel, ovanlig, struktur (hist. 
K:Gideal)

6/51

0494 1950tal Hemmansägare Axel E Norén famil
jegrav

Titel, struktur (hist. K:Gide
al), personhistoria

6/54

0496 1933 Överstelöjtnant Gustaf Åberg/Anna 
Åberg

Titel, ovanlig, konstn. utf., 
struktur (hist. K:Gideal)

6/55

0497 1930tal Brukspatron Olof Jonson familjegrav Titel, konstn. utf. struktur 
(hist. K:Gideal)

6/56

0502 1931 Kristina Björklund Ovanlig, konstn. utf. 6/63
0504 1940tal Pastor Hjalmar Ängström familjegrav Titel, struktur (hist. K:Gideal) 6/66
0505 1966 Nils Olof Backman Struktur (hist. K:Gideal), 

personhistoria
6/67

0507 1930tal Erik Dahlins familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 6/69

 3
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Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Exempel på gravvård som är utformad både med inspiration från modernismens gravstensideal och nationalromantiken.

Stiltypiskt modernistisk gravvård i sandsten med markstensbeläggning. Graven var tidigare en sandgrav.
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 3 Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0121 1954 Karl Hedlund Struktur (allmänt varv) 5/5
0120 1951 Tonna Andersson Struktur (allmänt varv) 5/6
0182 1939 Jonas Persson Struktur (allmänt varv) 5/7

0180 1939 Anders Hedin Struktur (allmänt varv) 5/8

0147 1933 Emil Korsgren Struktur (allmänt varv) 5/9

  Johan Struktur (allmänt varv) 5/10
0138 1933 Albert Lindborg Struktur (allmänt varv) 5/11
0233 1958 Anders Bodin Struktur (allmänt varv) 5/12
0001 1936 Sofia Tyllström Struktur (hist. K:Gideal), 

konstnärlig utformning
5/14

0004 1930tal Thornbergs familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 5/15
0006 1930tal Anders Björks familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 5/16
0009 1955 G Jönsson Struktur (hist. K:Gideal),  

ovanlig
5/19

0016 1981 Stengravören Alfred Quick Titel 5/20
0019 1930 Olof Stumsner Struktur (hist. K:Gideal) 5/21
0082 1959 Konrad Hedlund Struktur (allmänt varv) 5/22
0028 1947 J A Sjöström Struktur (allmänt varv) 5/23
0031 1950tal August Lindblad Struktur (allmänt varv), 

konstn. utf.
5/24

0039 1927  Struktur (allmänt varv) 5/25
0042 1930tal K F Granström Struktur (allmänt varv) 5/26
0056 1927 Christina Maria Lundberg Struktur (allmänt varv), 

konstn. utf.
5/27

0070 1950tal E H Wahlens familjegrav Struktur (allmänt varv), 
konstn. utf.

5/28

0086 1931 Per Eriksson Struktur (allmänt varv) 5/29
0089 1931 Karl Sundberg Struktur (allmänt varv) 5/30
0090 1931 Maj Westlin Struktur (allmänt varv) 5/31
0108 1930tal Strömberg Struktur (allmänt varv) 5/33
0110 1930tal Lille Sven Erik Struktur (allmänt varv) 5/34
 1930tal  Struktur (allmänt varv) 5/35
 1930tal  Struktur (allmänt varv) 5/36
0144 1933 Anna Wallin Struktur (allmänt varv), 

konstn. utf.
5/37

0145 1930tal Far Struktur (allmänt varv) 5/38

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0146 1930tal Oskar Johanssons familjegrav Struktur (allmänt varv), 
konstn. utf.

5/39

0169 1938 Lovisa Bodin Struktur (allmänt varv) 5/40
0170 1938 Hjalmar Sundberg Struktur (allmänt varv) 5/41
0172 1930tal Malin Olsson Struktur (allmänt varv) 5/42
0173 1939 G Strömberg Struktur (allmänt varv) 5/43
0193 1943 Gunnar Svärd Struktur (allmänt varv) 5/44
0196 1965 Johanna Wiklund Struktur (allmänt varv) 5/45
0199 1963 Erik Karlgren i Helsingberg Struktur (allmänt varv) 5/46
0203 1944 Johanna Kindlund Struktur (allmänt varv) 5/47
0204 1944 Axel Rydvall Struktur (allmänt varv) 5/48
0207 1944 Anna Johansson Struktur (allmänt varv) 5/49
0208 1944 John Magnusson Struktur (allmänt varv) 5/50
0209 1935 Karl Säll Titel, struktur (hist. K:Gide

al)
5/51

0219 1937 Anna Meden Struktur (hist. K:Gideal), 
konstn. utf.

5/53

0223 1950 Herman Hedström Struktur (allmänt varv) 5/54
0229 1955 Hedda Löfgren Struktur (allmänt varv) 5/55
0238 1962 Tore Sjöstrand Struktur (allmänt varv) 5/56
0239 1962 Ingrid Norling Struktur (allmänt varv) 5/57
0240 1963 Johan Sjöstrand Struktur (allmänt varv) 5/58
0245 1930tal Gårdsägaren Erik Eriksson Titel, struktur (hist. K:Gide

al)
0251 1950tal Oscar Roséns familjegrav Konstn. utf., struktur (hist. 

K:Gideal)
5/61

0252 1930tal A W Bergmans familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 5/62
0265 1950tal Wiktor Erikssons familjegrav, Bergs

gården
Struktur (hist. K:Gideal) 5/67

0267 1950tal Karl Johansson Ovanlig, struktur (hist. 
K:Gideal)

5/68

0272 1940tal Hulda Boström Rik inskription, ovanlig, 
struktur (hist. K:Gideal)

5/69

0278 1950tal Köpman A F Andersson Titel, struktur (hist. K:Gide
al)

6/5

0279 1938 Aug. Runnvik Struktur (hist. K:Gideal) 6/6
0281 1938 Ivar Berg Struktur (hist. K:Gideal) 6/7
0285 1930tal Muraren L C Anderssons familjegrav Titel, struktur (hist. K:Gide

al)
6/10

0302 1930tal Karl L Perssons familjegrav Konstn. utf., struktur (hist. 
K:Gideal)

6/15
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Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0301 1930tal Bernt Svenssons familjegrav Konstn. utf., struktur (hist. 
K:Gideal)

6/16

0304 1930tal A K Stockes familjegrav Konstn. utf., struktur (hist. 
K:Gideal)

6/17

0306 1938 Lantbrukaren Anders Eriksson i 
Sveden

Titel, struktur (hist. K:Gide
al)

6/18

0307 1938 Stationsinspektör S W Meurling/
Ingrid

Titel, struktur (hist. K:Gide
al)

6/20

0367 1990 Arkitekten Nils Nyberg Titel, personhistoria, konstn. 
utf.

6/22

0452 1958 Lokföraren Harald Fahlander Titel, struktur (hist. K:Gide
al)

6/24

0455 1950tal Kerstin JernbergLarsson familjegrav Lokalt material, konstn. utf. 
struktur (hist. K:Gideal)

6/25

0461 1946 Redaktören Johan Bergsten Titel, struktur (hist. K:Gide
al)

6/28

0464 1940tal Erik Kvists familjegrav Konstn. utf., struktur (hist. 
K:Gideal)

6/29

0467 1942 Handlanden Gottfrid Lönn Titel, struktur (hist. K:Gide
al)

6/31

0471 1930tal Gustav Korsgrens familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 6/33
0472 1938 Emma Manster Struktur (hist. K:Gideal) 6/34
0474 1944 Birger Dufva Struktur (hist. K:Gideal) 6/36
0476 1930tal Karl Palmberg Struktur (hist. K:Gideal) 6/38
0483 1945 Ingrid Sundström Struktur (hist. K:Gideal) 6/45
0486 1940tal A G Lundins familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 6/46
0491 1974 Maria Struktur (hist. K:Gideal) 6/52
0493 1975 Fingal Bergman Ovanlig, struktur (hist. 

K:Gideal)
6/53

0498 1933 Erik Sättermarks familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 6/57
0499 1940tal V A Tunells familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 6/58
0500 1954 E J Lundberg Struktur (hist. K:Gideal) 6/59
0501 1950tal Karl Johannessons familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 6/60
0501 1947 Jan Lindquist Struktur (hist. K:Gideal) 6/61
0502 1972 John Forsbäck Struktur (hist. K:Gideal) 6/62
0502 1975 Erik Björklund Struktur (hist. K:Gideal) 6/64
0503 1930tal J P Petersens familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 6/65
0506 1950tal Arvid Holmqvist familjegrav Struktur (hist. K:Gideal) 6/68

 3
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Längs gångvägen i väster var de flesta gravarna sandgravar. Många gravvårdar har titlar som anspelar mot viktiga yrken i Faluns och 
Kopparbergs sockens historia.

I området finns ett fåtal gravvårdar från den modernisitska epoken, som utformats med inspiration från äldre stilideal. 
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 4

Etablering 1886. Området är en del av den ursprungliga begravningsplatsen från 1886.

Översikt, 
terräng och 

läge

Det långsmala området är placerat mitt på begravningsplatsen, och sluttar svagt 
norrut. Området är en del av den ursprungliga begravningsplatsen och innefattar 
i huvudsak gravvårdar från tiden då begravningsplatsen började användas 1886, till 
och med 1900talets mitt. Området angränsar till gångvägar som löper över hela be
gravningsplatsen i nordsydlig riktning i både öster och väster. Den östra gångvägen 
omgärdas delvis av en lindallé och den västra flankeras mot området av resterna av 
en trädkrans som sannolikt markerade den ursprungliga begravningsplatsens gräns. 
I söder angränsar området till kvarter 20, i väster till kvarteren 22 och 25, och i 
väster till kvarter 24. I norr angränsar området kyrkogårdsmuren, bortom vilken 
Kyrkogårdsvägen samt en mindre grusparkeringsplats och ett villaområde finns.

Stora 
förändringar

Området har genomgått flertalet betydande förändringar under 1900talets senare 
hälft. På flygfoton från 1960 syns att nästan alla gravar i området var sandgravar. 
Idag har nästintill samtliga av dessa planterats igen med gräsmattor. Tidigare fanns 
också många fler gångvägar, både raka och slingrande, som löpte genom området. 
Gångvägarna bidrog starkt till områdets för det sena 1800talet tidstypiska park
karaktär. Att de har ersatts av gräsmattor gör det svårt att avläsa den ursprungliga 
begravningsplatsens tidstypiska plan.

Historiska 
gravtyper

Köpegravar och ett fåtal urngravar från tiden 1900talets mitt. Samtliga äldre gravar 
är sannolikt kistgravar. Det är mycket vanligt med familjegravar, alltså köpegravar 
där flera är begravda i samma grav med gemensam gravvård.

Gångar Området angränsar till raka gångvägar i öst, väst och syd. Både den västra och den 
östra gångvägen löper rakt genom hela begravningsplatsen i nordsydlig riktning. 
Den östra gångvägen kantas längs drygt halva områdets längd av lindar i en allé. I 
linje med den västra gångvägen finns en rygghäck mot vilken det står gravvårdar på 
båda sidor. Längs den västra gångvägen finns även ett antal lindar som sannolikt är 
resterna av en äldre trädkrans som löpt längs den ursprungliga begravningsplatsens 
långsida. Det finns även en gångväg som löper diagonalt tvärs igenom området, 
från Magnus Dahlanders stigport till där lindallén börjar. Området innefattade för
ut många fler slingrande gångvägar som under 1900talets senare hälft planterats 
igen med gräsmattor. Utrymmena där vägarna gått är förvisso inte ianspråktagna 
som gravplatser. Många gravvårdar är dessutom vända med framsidan mot en av 
de gamla gångvägarna. Trots detta har de avlägsnade gångvägarna påverkat den ur
sprungliga parkkaraktärens läsbarhet negativt. Det är med andra ord inte sannolikt 
att en besökare idag kan utläsa den tidstypiska parkkaraktär som präglade begrav
ningsplatsen när den anlades under 1800talet.

Området inventerades 2018-10-01

Kvarter 23

Karaktärisering

4
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Utsikt över områdets södra delar. Det finns många olika gravvårdstyper.

Utsikt över områdets norra delar. Här finns flera högresta gravvårdar från det tidiga 1900-talet.
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Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till kyrkogårdsmuren i norr, och det finns ingångar till begrav
ningsplatsen både i områdets nordvästra och nordöstra hörn. Den nordvästra av 
ingångarna är Magnus Dahlanders stigport från 1929, och den nordöstra ingången 
är begravningsplatsens ursprungliga, markerad av två grindstolpar i granit, på vilka 
det vilar huggna granitklot. Kyrkogårdsmuren såväl som stigporten beskrivs närma
re i kapitlet »begravningsplatsen idag« ovan.

Träd och 
buskar

Längs områdets norra och västra sidor finns äldre lindar som sannolikt är en rest 
från en ursprunglig trädkrans. Områdets sydöstra delar angränsar till en lindallé 
som löper söderut genom hela den äldre begravningsplatsen. Inuti själva området 
består växtligheten främst av rygghäckar som avdelar olika rader med gravvårdar.

Gravvårdar Området innefattar en mångfald av gravvårdar från mellan 1880talets slut och 
1900talets mitt. Även om många gravvårdar är exceptionellt stora, högresta, eller 
till sin utformning utmärkande, finns även ett antal bredlåga modernistiska gravste
nar utplacerade bland områdets bestånd. Som helhet framträder emellertid bilden 
av ett område med tidstypiska, stora gravvårdar från 1900talets början, med hö
grest och monumental karaktär. Bland de äldsta gravvårdarna finns särskilt många 
obeliskformade gravstenar – i olika storlekar men alltid av diabas eller granit. Det 
finns även en del nationalromantiska bautastenar och monumentala bredlåga grav
stenar från 1900talets första hälft. Det är fortfarande tydligt att många gravar tidi
gare var sandgravar, eftersom det fortfarande finns markstensbeläggning, stenramar 
och andra former av anordningar runt vissa gravar. Trots att området innefattar 
många äldre gravar är förvånansvärt få betitlade. De titlar som förekommer inom 
området är repslagare, smed, byggmästare, hemmansägare, köpman, nämndeman, 
ingenjör, kaffehandlare, trädgårdsmästare, folkskollärare, skräddarmästare, snicka
re, medicine doktor, läroverksadjunkt, bibliotekarie, grosshandlare, godsägare, di
rektör, landsfiskal, lanthandlare, stenhuggare, och pyrotekniker. Många av de titlar 
som förekommer, i synnerhet pyrotekniker, smed, repslagare, kaffehandlare, ingen
jör, medicinedoktor och läroverksadjunkt har tydliga kopplingar till Falu stads och 
Kopparbergs sockens lokalhistoria.

Karaktär Områdets gravvårdar har i huvudsak en monumental och påkostad karaktär, med 
många högresta, stora gravstenar som omväxlas med stora bredlåga gravstenar från 
1900talets första hälft. Att gravvårdarna är placerade bland många rygghäckar och 
gräsmattor ger området en ombonad och lummig karaktär. Men det finns en bak
sida – för samtidigt som området som helhet, mycket tack vare gravvårdarna, delvis 
fortfarande minner om tiden kring sekelskiftet år 1900, har många viktiga para
metrar i området som helhet gått förlorade under i synnerhet 1900talets senare 
hälft. Den äldre parkkaraktären framträder inte lika tydligt utan det ursprungliga 
gångvägsnät, och utan de utmärkande sandgravsanordningar som tidigare fanns i 
området saknas mycket av den kontext mot vilken de högresta och monumentala 
gravvårdarna från 1900talets början uppfördes. Istället har området som helhet en 
karaktär av ett tidstypiskt 1800talsområde som »tillrättalagts«, med rationella och 
lättskötta gräsmattor under modernismens hårda hand. Resultatet är förvisso triv
samt, men gravvårdarnas ursprungliga arkitektoniska och kulturhistoriska kontext 
är sedan länge förlorad.

 4
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Samtliga gravar i området var tidigare sandgravar, nu är marken gräsplanterad.

Magnus Dahlanders stigport med högresta gravvårdar i området i bakgrunden.
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 4 Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Magnus Dahlanders stigport från 1929, likväl som den ursprungliga entrén är viktiga arkitek

toniska inslag på begravningsplatsen. Stigporten är dessutom i sin helhet av en mycket hög 
hantverksmässig och utseendemässig kvalitet.

• I området finns ett större antal högresta, monumentala gravvårdar från tiden kring sekelskiftet 
år 1900. Det finns även en mångfald av påkostade gravvårdar med särskilt omsorgsfull utform
ning från 1800talets slut och 1900talets första hälft. Dessa gravvårdar har stor betydelse för 
begravningsplatsens karaktär och har ofta höga estetiska kvaliteter.

• Kvarvarande sandgravar, diabasobelisker, nationalromantiska gravstenar och kataloggravvår
dar kan på ett pedagogiskt sätt användas för att berätta om det sena 1800talet och det tidiga 
1900talets kyrkogårdsideal.

• Kvarvarande trädarrangemang och gångvägar på den östra delen av begravningsplatsen kan be
rätta om hur 1800talets hygienism och parkideal lämnade fysiska avtryck på kyrkogårdarna. Att 
många äldre gångvägar planterats igen och att flera äldre träd kan ha avverkats försvårar dock 
dessa berättelsers läsbarhet på begravningsplatsen idag. Samtidigt kan själva förändringarna av 
den östra delen av anläggningen – borttagandet av gångvägar, plantering av gräsmattor etc. 
användas för att förmedla en mångfald av berättelser om 1900talet och den långtgående för
störelse av 1800talets bebyggelse som ägde rum i många svenska städer särskilt efter 1950talet.

• Området innefattar ett antal gravvårdar med titlar som är särskilt väl förankrade bland Faluns 
och Stora Kopparbergs sockens lokalhistoriska kontext, exempelvis pyrotekniker, smed, repsla
gare, kaffehandlare, ingenjör, medicinedoktor och läroverksadjunkt.

Särskilda urvalspremisser
• Samtliga högresta gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900, samt gravvårdar med ovanlig 

eller särskilt omsorgsfull utformning, samt gravvårdar som är utförda i särskilt påkostade mate
rial eller bearbetningstekniker tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Kvarvarande sandgravar och diabasobelisker från tiden kring sekelskiftet år 1900 tillskrivs högt 
kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdarnas placering, med framsidan mot äldre gångvägar, tillskrivs som struktur högt kul
turhistoriskt värde.

• Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga yrken i 
Falu stads historia tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdar med annan yrkesti
tel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
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En utsikt mot områdets enda kvarvarande slingrande gångväg. Tidigare fanns många fler liknande gångvägar. Bild från norr.

En högrest grav som belagts med markstensplattor.
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 4 Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0006 1923 Repslagaren Anders Persson Titel, ovanlig, konstn. utf. 7/7
0010 ca 1900 Sundgrens familjegraf Struktur (högrest/obelisk) 7/9
0012 1920tal Smeden Aug. Anderssons familjegrav Titel 7/10
0013 ca 1900 Johan Danielsson, familjegrav Struktur (högrest/obelisk), 

gjutjärnskedja
7/11

0014 1920tal Byggmästaren A G Haglunds familje
grav

Titel, konstn. utf., ovan
lig, järnstaket

7/12

0018 ca 1900 Erik Hybinette Struktur (högrest/obelisk) 7/13
0024 ca 1900 A P Söderbergs familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/18
0025 ca 1900 Drakes... Struktur (högrest/obelisk) 7/19
0034 1899 Nämndemannen Olof Westgren Hög ålder, titel 7/21
0037 1910tal Erik Bondes familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/22
0038 1910tal O Jansson i Rämsbacka, familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/23
0040 1920 P H Åström i Haraldsbo Kosntn. utf., järnkedja, 

struktur (f.d sandgrav)
7/25

0041 ca 1900 Berglunds familjegraf, Dammen Struktur (högrest/obelisk) 7/26
0044 ca 1900 L Nilssons familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/27
0046 1918 Ingenjören Arthur Björkman Titel 7/28
0047 ca 1900 Björkmans familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/29
0050 1954 Kaffehandlaren And. Mattsson Ovanlig, personhistoria, 

konstn. utf., titel, koppar
7/30

0052 ca 1900 J Olssons familjegav Struktur (högrest/obelisk) 7/32
0053 1920tal Johan Olov Sättermarks familjegrav Struktur (f.d sandgrav), 

personhistoria
7/33

0054 1923 Folkskolläraren Joh. Frid/ Britta Frid Titel, struktur (högrest/
obelisk)

7/34

0059 1897 Theodor Tengmans familjegraf/Amalia 
Froberg

Hög ålder, konstn. utf., 
ovanlig, personhistoria

7/36

0061 1899 Hj Göthe Hög ålder, konstn. utf., 
ovanlig

7/38

0062 1924 Anna Staaff familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 7/39
0068 1930tal Skräddarmästare G W Lundqvists 

familjegrav
Titel 7/41

0073 ca 1900 Spross familjegrav Ovanlig, konstn. utf., häll 7/42
0074 1920tal J A Sjögren familjegrav Ovanlig, konstn. utf., 

koppar
7/43

0075 ca 1900 Wikströms familjegrav, Uvnäs Struktur (högrest/obelisk) 7/44
0083 1928 Snickaren/Med Doktor Aron Hansson Titel, konstn. utf., struk

tur (f.d sandgrav)
7/45

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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En av få kvarvarande sandgravar.

Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0086 ca 1900 Åkerblom, Botäkt, Pilarvet Struktur (f.d sandgrav, 
högrest/obelisk)

7/46

0087 1896 Folkskolläraren Nils Aspgren Hög ålder, titel 7/47
0093 1903 Leander Anderssons familjegrav Struktur (f.d sandgrav/

hög rest/obelisk), 
7/52

0096 1964 Bibliotekarie Greta Åhlin, Läroverks
adjunkt Harald Åhlin

Titel, ovanlig, personhis
toria

7/53

0111 ca 1900 Roskvists familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/54
0112 ca 1900 E Nordqvists familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/55
0122 ca 1900 Lorentz Andersson Struktur (högrest/obelisk) 7/58
0124 1920tal Sundlöfs familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 7/60
0125 1908 Johan Andersson Struktur (högrest/obelisk), 

konstn. utf.
7/61

0126 ca 1900 A Aronssons familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/62
0127 ca 1900 W. Hellmans familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/63
0132 1901 Olof Jansson Struktur (högrest/obelisk) 7/64
0133 1933 Ebba Seger Struktur (högrest/obelisk) 7/65
0136 1892 Laura Sallin Hög ålder, konstn. utf., 

ovanlig
7/67

0141 1910tal Aspenbergs familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 8/5
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Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0004 ca 1900 Norbergs familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 7/5
0005 1950tal Karl Erikssons familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 7/6

 4
Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0142 1918 W Lundins familjegrav/ Himla Fugenia Struktur (högrest/obelisk) 8/6
0145 1920tal Hjalmar Sjöbergs familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 8/8
0146 ca 1900 Marvigs familjegrav Struktur (högrest/obelisk), 

personhistoria
8/9

0147 ca 1900 Stationsinspektören Per Derus Engbergs 
familjegrav

Titel, ovanlig, struktur 
(högrest/obelisk)

8/10

0148 1935 Grosshandlaren, civilingenjören, docen
ten Sofia/ C Johansson

Titel, ovanlig, struktur 
(f.d sandgrav)

8/11

0149 1895 Pär Tonning Hög ålder, rik inskription, 
struktur (högrest/obelisk), 
personhistoria

8/12

0151 ca 1900 J Hellmans familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 8/13
0155 ca 1900 G Haag Struktur (högrest/obelisk) 8/15
0158 1920 Agnes Trolli f. Robson Struktur (högrest/obelisk) 8/16
0160 ca 1900 Godsägaren Per Gustaf Brattströms 

familjegrav
Titel, gjutjärn, struktur 
(f.d sandgrav/högrest)

8/18

0173 ca 1900 Gösta Ekströms familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 8/21
0174 1937 Läroverksadjunkten Oskar Skog Ovanlig, konstn. utf. titel 8/22
0177 1904 Hanna Hagmans familjegrav Ovanlig, konstn. utf., 

struktur (högrest/obelisk)
8/23

0178 1918 O Kvarnström Struktur (högrest/obelisk) 8/24
0179 1918 Rut Seger Konstn. utf., ovanlig 8/25
0181 1942 Landsfiskal Gustaf Östergren Titel, struktur (f.d sand

grav), personhistoria
8/27

0202 1951 Pyroteknikern Ragnar Pettersson Titel, ovanlig, konstn. utf. 8/28
0206 1930tal Stenhuggare A J Sjöbergs familjegrav Titel, struktur (f.d sand

grav), personhistoria
8/29

0213 1929 Boströms familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 8/34
0214 1920tal Erik Persson, Gårdmundstäkt, familje

grav
Konstn. utf., struktur 
(högrest/obeslisk)

8/35

0215 1929 Augusta Gustafsson, familjegrav Struktur (högr est/obelisk) 8/36
0219 1920tal H Hedlunds familjegrav, Hultåsa Struktur (högr est/obelisk) 8/37
0223 1920tal Hemmansägaren E G Norström Wäll

gården, familjegrav
Titel, struktur (högrest/
obelisk)

8/39
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Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0009 1930tal Fredrik Eriksson i Skuggarvet famil
jegrav

Struktur (högrest/obelisk) 7/8

0019 1931 Daniel Westerlund Struktur (f.d sandgrav) 7/14
0021   (stenplattorna är värdebärande) Struktur (f.d sandgrav) 7/15
0022 1930tal Hemmansägare Gustaf Sundström, 

Övre Rostberg, familjegrav
Titel 7/16

0023 1940 Lokmästaren John Nordling Titel, struktur (f.d sandgrav) 7/17
0031 1935 Köpmannen Per Erik Sjöden Titel 7/20
0039 1924 Sofia Andersson Konstn. utf., ovanlig 7/24
0051 1950tal Trädgårdsmästare Theodor Berg

ström familjegrav
Titel 7/31

0057 1930tal Anders Hemström i Bergsgården Struktur (f.d sandgrav) 7/35
0060 1944 Ingel Hellberg Ovanlig, konstn. utf. 7/37
006566 1920tal Frykholms familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 7/40
0089 1927 Carl Johansson Konstn. utf., struktur (hö

grest/obelisk)
7/48

0090 1910tal Oskar Olssons familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 7/49
0091 1945 Dahgrens familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 7/50
0118 1930tal Byggmästaren Anders Holmkvists 

familjegrav
Titel, struktur (f.d sandgrav) 7/56

0092 1910tal Göranssons, Ekmans, Hedlunds 
familjegrav

Struktur (f.d sandgrav) 7/51

0119 1917 Ingeborg Sjödens familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 7/57
0123 1920tal Gårdsägaren P Anderssons familje

grav
Titel , struktur (f.d sandgrav) 7/59

0135 1903 Karl Erik Öhrn Struktur (f.d sandgrav) 7/66
0143 1910tal Hans Erikssons familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 8/7
0152 1930tal Sundbergs familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 8/14
0159 1910tal A Hedmans familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 8/17
0171 1920tal Daniel Anderssons familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 8/19
0172 1934 Direktören E Aug Häll/ Augusta 

Häll
Titel, struktur (f.d sandgrav) 8/20

0180 1910tal Hellström  Bergmans familjegrav Konstn. utf., ovanlig 8/26
0207 1952 Anders Magnus Ström Struktur (f.d sandgrav), 

konstn. utf.
8/30

0209 1920tal Hemmansägaren Ernst Boberg i 
Skuggarvet

Titel 8/31

0211 1910tal Hammars familjegrav Konstn. utf. 8/32
0212 1940tal Familjerna Gullberg Struktur (f.d sandgrav) 8/33
0222 1910tal G E Lybergs familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 8/38
0224 1920tal Sam Sundberg, Uvnäs, familjegrav Konstn. utf., ovanlig 8/40
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Etablering 1886. Området är en del av den ursprungliga begravningsplatsen från 1886.

Översikt, 
terräng och 

läge

Området är lokaliserat till begravningsplatsens nordöstra hörn och breder ut sig i 
en långsmal form längs anläggningens östra långsida. Området sluttar svagt mot 
norr, med sin högsta punkt vid en lindallé i områdets sydvästra delar. Området är 
en del av den ursprungliga begravningsplatsen och dess norra delar innefattar i hu
vudsak gravvårdar från tiden då begravningsplatsen började användas 1886, till och 
med 1900talets mitt. Den södra delen av området har i högre utsträckning föränd
rats under 1900talets senare hälft. I norr angränsar området till kyrkogårdsmuren, 
och bortom den finns Kyrkbacksvägen och ett villaområde. Området angränsar 
även i öster mot kyrkogårdsmuren. Ytterligare österut finns ett mindre skogsparti 
med blandskog, samt Hästbergs nya kyrkogård, som invigdes 1993 efter ritningar 
av landskapsarkitekt Inger Berglund. Hästbergs nya kyrkogård anlades på gammal 
odlingsmark, något som togs tillvara och lyftes fram i utformningen av området. 
I söder angränsar området till kvarter 20 och i väster mot en lindallé, som sträcker 
sig längs dryga hälften av områdets längd innan den övergår till en vanlig gångväg. 
Lindallén/gångvägen löper genom hela begravningsplatsen i nordsydlig riktning 
och är en av få kvarvarande ursprungliga gångvägar från när anläggningen uppför
des 1886. Väster om gångvägen finns kvarter 23.

Likheter med 
kvarter 23 
och stora 

förändringar

Området bär mycket stora likheter med kvarter 23. Även här har nästan alla gravar 
tidigare varit sandgravar, som senare avlägsnats och planterats med gräsmatta. Lika 
så har många små slingrande gångvägar avlägsnats, vilket påverkar läsbarheten av 
områdets ursprungliga parkkaraktär negativt. Den södra delen av området har i 
ännu högre grad än i kvarter 23 omdanats under 1900talet. Idag centreras ytan, 
som till stor del består av öppna gräsmattor, kring en genomlöpande dubblerad 
med mångformiga gravvårdar från 1900talets senare hälft. Även längs områdets 
östra långsida finns en lång rad med urngravar från 1900talets senare hälft.

Historiska 
gravtyper

Köpegravar. Området innefattar både kistgravar och urngravar. Urngravarna, varav 
den absoluta majoriteten är tillkomna under 1900talets senare hälft, finns längs 
områdets västra långsida och i områdets södra delar.

Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till kyrkogårdsmuren som beskrivs mer ingående i kapitlet »be
gravningsplatsen idag«. Området angränsar även till två ingångar i kyrkogårdsmu
ren, dels begravningsplatsens ursprungliga ingång i områdets nordvästra hörn, som 
beskrivs mer ingående i områdesbeskrivningen för kvarter 23. Dels en enkel ingång 
utan grind i områdets sydöstra hörn.

Området inventerades 2018-10-08

Kvarter 24

Karaktärisering

5
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Utsikt mot områdets norra delar. Området är i norr mycket likt kvarter 23.

Utsikt över områdets södra delar, som omdanats kraftigt under 1900-talets senare hälft.
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 5 Gångar I väster angränsar området till en gångväg som löper längs med hela området i 
nordsydlig riktning. Gångvägen kantas längs drygt halva områdets längd av lin
dar i en allé. Området avgränsas från kvarter 20 i söder av en slingrande gångväg 
i östvästlig riktning. Området innefattade förut många fler slingrande gångvägar 
som under 1900talets senare hälft planterats igen med gräsmattor. Utrymmena där 
vägarna gått är förvisso inte ianspråktagna som gravplatser. Många gravvårdar är 
dessutom vända med framsidan mot en av de gamla gångvägarna. Trots detta har 
de avlägsnade gångvägarna påverkat den ursprungliga parkkaraktärens läsbarhet 
negativt. Det är med andra ord inte sannolikt att en besökare idag kan utläsa den 
tidstypiska parkkaraktär som präglade begravningsplatsen när den anlades under 
1800talet.

Gravvårdar Området innefattar en mångfald av gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900 
fram tills 1900talets senare hälft. Gravvårdsbeståndet i områdets norra delar bär 
stora likheter med sin motsvarighet i kvarter 23, bortsett från att det inte finns lika 
många gravvårdar med obeliskform, samt att det finns fler bredlåga gravstenar från 
1900talets första hälft. Majoriteten av gravarna i området var tidigare sandgravar, 
och vissa gravar bär fortfarande spår av detta i form av kvarvarande stenramar eller 
markstensbeläggning. I områdets norra delar finns även ett antal naturstenshäl
lar och stenbumlingar som omarbetats till gravvårdar på plats. Gravvårdarna är 
mycket speciella, med inskriptioner av hög hantverksmässig kvalitet. Längs delar 
av områdets östra långsida finns tätt placerade urngravar från 1900talets senare 
hälft. Gravvårdarna över dessa urngravar är ofta små, resta gravstenar som nyttjar 
kyrkogårdsmuren som fond. I områdets södra delar finns ett antal gravvårdar från 
tiden efter 1980, som inte har inventerats i detta projekt. Lika som i kvarter 23 
förekommer förvånansvärt få gravvårdar med titel. De titlar som finns har dock 
en stark koppling till Falu stads och Stora Kopparbergs sockens historia. Området 
innefattar gravvårdar med titlarna konduktör, hemmansägare, klockare, journalist, 
direktör, kronolänsman, kronofogde, jägmästare, köpman, disponent, direktör, fa
brikör, medicinedoktor, distriktsköterska, provinsialläkare, källarmästare, landsfis
kal, kamrer, stationsmästare, stationsinspektör och kassör.

Karaktär Det finns flera gravvårdar i området, särskilt dess norra delar, som har en monu
mental och påkostad karaktär. Där finns bland annat högresta, stora gravstenar, 
men också många bredlåga gravstenar från 1900talets första hälft. Att gravvårdarna 
är placerade bland många rygghäckar och gräsmattor ger området en ombonad och 
lummig karaktär. Men det finns en baksida – för samtidigt som området som hel
het, mycket tack vare gravvårdarna, delvis fortfarande minner om tiden kring sekel
skiftet år 1900, har många viktiga parametrar i området som helhet gått förlorade 
under i synnerhet 1900talets senare hälft. Den äldre parkkaraktären framträder 
inte lika tydligt utan det ursprungliga gångvägsnät, och utan de utmärkande sand
gravsanordningar som tidigare fanns i området saknas mycket av den kontext mot 
vilken de högresta och monumentala gravvårdarna från 1900talets början uppför
des. Istället har området som helhet en karaktär av ett tidstypiskt 1800talsområde 
som »tillrättalagts«, med rationella och lättskötta gräsmattor under modernismens 
hårda hand. Resultatet är förvisso trivsamt, men gravvårdarnas ursprungliga arki
tektoniska och kulturhistoriska kontext är sedan länge förlorad.
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Begravningsplatsens ursprungliga ingång flankeras av granitstolpar. Gångvägen skär genom hela anläggningen och är delvis en lindallé.

Utsikt mot områdets mångfald av gravvårdstyper.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• I området finns ett större antal högresta, monumentala gravvårdar från tiden kring sekelskiftet 

år 1900. Det finns även en mångfald av påkostade gravvårdar med särskilt omsorgsfull utform
ning från 1800talets slut och 1900talets första hälft. Dessa gravvårdar har stor betydelse för 
begravningsplatsens karaktär och har ofta höga estetiska kvaliteter.

• Kvarvarande sandgravar, diabasobelisker, nationalromantiska gravstenar och kataloggravvår
dar kan på ett pedagogiskt sätt användas för att berätta om det sena 1800talet och det tidiga 
1900talets kyrkogårdsideal.

• I området finns ett antal stenbumlingar och stora hällar som omarbetats till gravvårdar. Dessa 
är mycket speciella och karaktäristiska och med inskriptioner av mycket hög hantverksmässig 
kvalitet.

• Kvarvarande trädarrangemang och gångvägar på den östra delen av begravningsplatsen kan be
rätta om hur 1800talets hygienism och parkideal lämnade fysiska avtryck på kyrkogårdarna. Att 
många äldre gångvägar planterats igen och att flera äldre träd kan ha avverkats försvårar dock 
dessa berättelsers läsbarhet på begravningsplatsen idag. Samtidigt kan själva förändringarna av 
den östra delen av anläggningen – borttagandet av gångvägar, plantering av gräsmattor etc. 
användas för att förmedla en mångfald av berättelser om 1900talet och den långtgående för
störelse av 1800talets bebyggelse som ägde rum i många svenska städer särskilt efter 1950talet.

• Området innefattar ett antal gravvårdar med titlar som är särskilt väl förankrade bland Fa
luns och Stora Kopparbergs sockens lokalhistoriska kontext, exempelvis konduktör, direktör, 
jägmästare, köpman, disponent, fabrikör, medicinedoktor, distriktssköterska, provinsialläkare, 
stationsmästare och stationsinspektör. 

Särskilda urvalspremisser
• Samtliga högresta gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900, samt gravvårdar med ovanlig 

eller särskilt omsorgsfull utformning, samt gravvårdar som är utförda i särskilt påkostade mate
rial eller bearbetningstekniker tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Kvarvarande sandgravar och diabasobelisker från tiden kring sekelskiftet år 1900 tillskrivs högt 
kulturhistoriskt värde.

 5 Träd och 
buskar

Längs områdets norra kortsida växer lindar som troligen är en rest av en trädkrans 
som omringade den ursprungliga begravningsplatsen. Längs områdets västra lång
sida finns en lindallé. Det finns även två andra lindar placerade i linje med halva 
områdets längd. Utöver detta finns flera rygghäckar som löper i nordsydlig rikt
ning, särskilt i områdets norra delar, samt ett antal buskage och mindre buskar som 
växer längs områdets ytterkanter.
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En stenhäll som omarbetats till gravvård.

• Stenbumlingar och hällar med inskription tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdarnas placering, med framsidan mot äldre gångvägar, tillskrivs som struktur högt kul
turhistoriskt värde.

• Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga yrken i 
Falu stads historia tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdar med annan yrkestitel 
tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.
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Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0003 1950tal Hemäg (hemmansägaren) Anders 
Danielsson i Uggelviken

Titel, ovanlig, konstn. utf. 9/6

0006 1920tal E G Andersson, Oskar Thorslund Struktur (högrest/obelisk) 9/7
0011 1960 Maria Sundström Ovanlig, lokalt material (kop

par), konstn. utf.
9/8

0012 1945 Klockar Per Andersson, Lugnet Gårdsnamn 9/9
0013 1904 Sonen Gerhard Grill Ovanlig, lokalt material/hant

verk (stenhäll sannolikt bearbe
tad på plats), konstn. utf.

9/10

0018 1945 Maria och Axel Bäckman Ovanlig (marmor), konstn. utf. 9/11
0019 2000 Journalisten Inga Osterman  Till

ström
Titel, personhistoria 9/12

0044 1900 Ericssons familjegrav Hög ålder, struktur (högrest/
obelisk)

9/14

0046 1903 Kronolänsman Mattias Lissel Titel, struktur (högrest/obelisk) 9/15
0047 1911 Kronofogden, Jägmästare G Esseen Titel, ovanlig, material (porfyr), 

konstn. utf., personhistoria
9/16

0049 1910tal Släkterna Gustafsson och Esseen, fa
miljegrav

Konstn. utf. 9/17

0062 1898 Broberg Ovanlig, hög ålder, konstn. utf. 9/19
0067 1910tal J A Jansson Struktur (högrest/obelisk) 9/20
0070 ca 1900 Ludvig Frieberg Järnstaket, konstn. utf., ovanlig 9/22
0077 1917 Henrik Park Konstn. utf., struktur (f.d sand

grav)
9/25

0078 1957 Maria Törnander Ovanlig, konstn. utf. 9/26
0079 1920tal Anders Gustaf Ljungberg Ovanlig, konstn. utf., koppar 9/27
0105 1912 Ivar Holger Nykvist från Hel

singstrand
Ovanlig, gjutjärn 9/30

0108 1912 Maria Christina/Stina Sundström Ovanlig, konstn. utf., person
historia

9/32

0123 1910tal Ragnar Kolmodin Ovanlig, lokalt material/hant
verk (stenhäll sannolikt bear
betad på plats), konstn. utf., 
struktur (f.d sandgrav)

9/35

0124 ca 1900 E P Holmkvists familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 9/36
0126 1943 Vivan/ Disponent, fabrikör, direktör 

Sivert Herdin
Titel, ovanlig, konstn. utf., per
sonhistoria

9/37

0128 1915 Provinsialläkaren Albert Carl Ten
gman

Titel, ovanlig, konstn. utf., lo
kalt material/hantverk (stenhäll 
sannolikt bearbetad på plats)

9/39

 5
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Modernistisk gravvård mot rygghäck. Alla gravar i området var tidigare sandgravar.

Modernistisk bautasten med kvarvarande stenram.
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Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0132 1907 Carl Jonas Dahlbäck Ovanlig, konstn. utf., person
historia

9/41

0135 1911 Carl von Rock Struktur (högrest/obelisk) 9/43
0137 1923 Källarmästare Arthur Carlsson, född 

i Kville, Bohuslän
Titel, ovanlig, sandgrav, järnsta
ket, personhistoria

9/44

0153 1926 Charlotta Göransson Struktur (högrest/obelisk) 9/45
0176 1924 Landsfiskalen J W Endre Titel, struktur (f.d sandgrav) 9/46
0182 1910tal C Sundbergs familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 9/49
0185 1910tal J Petterssons familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 9/50
0187 1930tal Disponent Bernh. (Bernhard) Jöns

son, familje grav
Titel, ovanlig, konstn. utf. 9/51

0188 1945 Kamrer, förskollärarinna Lotten/
Victor/Ingri Sandberg

Titel 9/52

0190 1922 Märta Granlund Ovanlig, konstn. utf., lokalt 
material/hantverk (stenhäll san
nolikt bearbetad på plats)

9/53

0191 1920tal E Löfgren Struktur (högrest/obelisk) 9/54
0193 ca 1900 A G Dahlroths familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 9/55
0194195 1920tal Anderssons i Önsbacken Struktur (högrest/obelisk), 

ovanlig
9/56

0197 1910tal J Söderbergs familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 9/57
0220 1910tal Erikssons familjegrav, Uggleviken Struktur (högrest/obelisk) 9/62
0221 1919 J G Hedenblad Struktur (högrest/obelisk) 9/63
0223 1918 Louise Wallgren Struktur (f.d sandgrav, högrest/

obelisk)
9/65

0227 1919 Per Svensson Struktur (högrest/obelisk) 9/67
0229 1930 Signe Carlgren Struktur (högrest/obelisk) 9/68
0230 1947 Pastor E J W Granath familjegrav Titel, struktur (f.d sandgrav) 9/69
0232  Petra Sandgrav, järnstaket 9/70
0235 1910tal A Hagöfs familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 9/71
0239 1916 Emma Hessén Konstn. utf., struktur (högrest/

obelisk)
9/73

0241 ca 1900 Sohlman och Heimers familjegrav Struktur (högrest/obelisk), 
konstn. utf.

9/74

0248 ca 1900 O Olofssons familjegraf Struktur (f.d sandgrav), ovanlig, 
konstn. utf.

9/78

0249 1905 Haglundska familjegrafven Struktur (f.d sandgrav, högrest/
obelisk), konstn. utf.

9/79

0253 ca 1900 A Ericssons familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 9/80
0255 ca 1900 C E Carlströms familjegraf Struktur (högrest/obelisk) 9/81
0259 ca 1900 Spångberg familjegrav Struktur (högrest/obelisk) 9/82

 5



67

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0001 1966 Konduktör Carlsson Titel, struktur (f.d sand
grav)

9/5

0037 1985 Direktör Sven Linder Titel 9/13
0062 1911 P J Åkerman Konstn. utf., ovanlig 9/18

0069 1938 Köpman And. Axén Titel, konstn. utf. 9/21
0071 2001 Kolmodin (stenramen är den värdebäran

de)
Struktur (f.d sandgrav) 9/23

0072 ca 1900 Hedlunds familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 9/24
0081 1910tal Ekmans familjegrav Konstn. utf. 9/28
0083 1930tal ErikssonsCedérs familjegrav Ovanlig 9/29
0106 1974 Erik Wahlberg Ovanlig, konstn. utf. 9/31
0118 1925 Hanna Andersson Struktur (f.d sandgrav) 9/33
0121  Gärds familjegrav Struktur (f.d sandgrav) 9/34
0127 2013 Medicine doktor, distriktssköterska Eva 

Österlund Efraimsson
Titel, ovanlig konstn. utf. 9/38

0131 1954 Lisa Öhrner Struktur (f.d sandgrav) 9/40
0134 ca 1900 P J Sundsten Konstn. utf., ovanlig 9/42
0177 ca 1900 C A Westlings familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 9/47
0180 1930 Carl August Stenberg Ovanlig, konstn. utf. 9/48
0198 1943 Stationsmästare O A Lundgren Titel 9/58
0198 1963 Stationsinspektören John Lindberg Titel 9/59
0217 1940tal Kassören J L Larssons familjegrav Titel 9/60
0218 1940tal Makarna Åkerlund och Anna Juliana Struktur (f.d sandgrav), 

ovanlig, konstn. utf.
9/61

0222 1920tal Familjen C J Nyberg, Varggården Ovanlig, konstn. utf. 9/64
0225   Struktur (f.d sandgrav) 9/66
0236 ca 1900 Anders Boberg, Vällgården, familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 9/72
0242 1940tal Olof Olssons, Morbygden, familjegrav Ovanlig, konstn. utf. 9/75
0246  Olsson Struktur (f.d sandgrav) 9/76
0247 1950tal Forsbäck, Efriksgården, Boberg Struktur (f.d sandgrav) 9/77



68

 6

Etablering 19251927. Området tillkom i samband med en utvidgning av begravningsplatsen 
under 1900talet.

Översikt, 
terräng och 

läge

Området är lokaliserat till en sydöstligt lutande sluttning i begravningsplatsens 
nordvästra hörn. Området innefattar endast urngravar, varav den absoluta majori
teten är tillkomna under 1900talet. Nästan alla gravvårdar är liggande stenhällar i 
modernistisk stil, och är utplacerade i slingrande mönster över den kuperade ter
rängen. I norr och väster angränsar området till kyrkogårdsmuren samt två ingång
ar till begravningsplatsen som beskrivs närmare dels i kapitlet »begravningsplatsen 
idag«, dels i områdesbeskrivningarna för kvarter 22 och 23. I öster angränsar om
rådet mot en gångväg som avskiljer från kvarter 23, och i söder angränsar området 
direkt mot kvarter 22. Bortom kyrkogårdsmuren finns i väster en ekonomibyggnad 
som tillhör begravningsplatsen och uppfördes kring 1950talet slut. Där finns även 
flerbostadshusområdet Lustigknopp. I norr finns Kyrkbacksvägen, en skogsdunge 
och ett villaområde.

Historiska 
gravtyper

Urngravar.

Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till kyrkogårdsmuren i norr och i väster. I områdets västra och 
nordöstra hörn finns ingångar genom kyrkogårdsmuren, varav Magnus Dahlanders 
stigport är den vid områdets nordöstra hörn. Ingångarna beskrivs närmare i områ
desbeskrivningarna för kvarter 22 och 23.

Gångar Området genomskärs av en slingrande gångväg som löper mellan ingångarna till 
begravningsplatsen i områdets nordöstra och västra hörn. Från områdets mitt och 
söderut löper dessutom en rak lönnallé som genomskär hela begravningsplatsen i 
nordsydlig riktning. Området avskiljs från kvarter 22 av en slingrande gångväg i 
sydväst. En liknande gångväg fanns även i sydöst, men denna har avlägsnats någon 
gång under det sena 1900talet.

Bevattnings-
brunn

I områdets östra delar finns en bevattningsbrunn i granit med solur på pelare, som 
ritades av Magnus Dahlander samtidigt som stigporten 1929.

Träd och 
buskar

I områdets norra delar finns en dunge med högvuxna björkar samt en ek. I områ
dets södra delar finns, förutom lönnarna i allén, bland annat en tuja och nyponbus
kar. Många gravar har små planteringar i anslutning till gravvårdarna.

Karaktär Området säregna karaktär med enbart liggande gravvårdar i böjande mönster är 
typiskt för de tidiga modernistiska kyrkogårdsidealen. Strukturen bidrar till att om
rådet, som innefattar många gravvårdar, ger ett luftigt och grönskande intryck. Att 
det på väl valda platser finns växtlighet bidrar till att skapa välbehövlig rumslighet.

Kvarter 25

Karaktärisering

Området inventerades 2018-10-01

6
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Urngravar täcks ofta av stenhällar. Här i är hällarna placerade i slingrande mönster i begravningsplatsens nordvästra hörn.

Utsikt från ingången i områdets västra hörn.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Områdets karaktär är tydligt präglad av modernismens kyrkogård, med liggande gravhällar i 

böljande mönster på öppna gräsfält. Områdets tydliga karaktär kan användas för att förmedla 
och skapa förståelse för modernismens kyrkogårdsideal, och hur de implementerades på kyrko
gårdar i Dalarna.

• Magnus Dahlanders bevattningsbrunn är ett viktigt arkitektoniskt inslag på begravningsplatsen.

• Områdets urngravar kan användas för att på ett pedagogiskt sätt förmedla berättelser om eldbe
gängelse och kremeringshistoria i Sverige under 1900talet. Området kan särskilt tydligt påvisa 
hur det förändrade gravskicket påverkade utformningen av gravvårdar.

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av särskilt välbevarade och representativa gravhällar i områdets nordvästra delar till

skrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga yrken i 
Falu stads historia tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdar med annan yrkesti
tel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar Området innefattar nästintill uteslutande liggande modernistiska gravhällar i sten. 
Även om gravvårdarna till storlek och form är relativt lika förekommer en mångfald 
av bildkonstmotiv, stensorter och typsnitt bland gravvårdarna. Gravarna löper i 
böljande och slingrande mönster över öppna gräspartier, ett karaktärsdrag som är 
typiskt för tidiga modernistiska kyrkogårdsideal. Längs lönnallén som löper genom 
området finns en rad med stående modernistiska gravvårdar i sten i enhetlig höjd. 
Dessa gravvårdar, också över urngravar, är inte placerade mot något fondverk men 
är sannolikt tänkta att utgöra en fortsättning på de strukturer som finns kring 
lönnallén i kvarter 21 och 22. Området innefatta åtta gravvårdar som är betitlade, 
med titlarna stenhuggare (två), förman, hemmansägare (två), vaktmästare, bergsin
genjör och kapten.

 6

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0143 1957 Valfrid Stöffling Konstn. utf. personhistoria 10/8
0219 1944 Stenhuggaren Erik Skytt Titel, ovanlig, konstn. utf. 10/23
0227 1938 Förman Anders Heed familjegrav Titel, konstn. utf. 10/27
0236 1941 Vaktmästare C J Andersson Titel, konstn. utf. person

historia
10/32

0242 1941 Bergsingenjören Alvar von Fleandt/ Maja Titel 10/37
0245 1946 Ris Anders Eriksson/ Margareta Gårdsnamn 10/38
0249 1940tal Johannes Kjellström Ovanlig, konstn. utf. 10/40
0262 1950tal Kapten Sven Tryggs familjegrav Titel, konstn. utf. 10/41
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Magnus Dahlanders tappställe och stigport, i områdets nordöstra hörn.

En av områdets många gravhällar.
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Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Grav-
nummer Ålder Namn på grav

Huvudsakligt
värderingsmotiv

Bilaga/
Sida

0001 1940tal Edvard Holméns släktgrav Rik inskription 10/5
0009 1950tal Lars Hans Oscar Ericson familjegrav Gårdsnamn 10/6
0087 1967 Christer Brännlund Ovanlig, konstn. utf. 10/7
0166 1955 Einar Itelius Konstn. utf. 10/9

0167 1961 Albertina Andersson Struktur (modernismen) 10/10
0170 1959 Sofia Sundberg Struktur (modernismen) 10/11
0171 1959 Nanny Norström Struktur (modernismen) 10/12
0175 1954 Karl Fröbom Struktur (modernismen) 10/13
0185 1959 Stenhuggaren Karl Hedman, Bergsgården Titel, struktur (moder

nismen)
10/14

0191 1954 Hanna Björklund Struktur (modernismen) 10/15
0192 1954 Sven Lindberg Struktur (modernismen) 10/16
0194 1954 Erik Walfrid Forssell Struktur (modernismen) 10/17
0196 1959 Emil Carlberg Struktur (modernismen) 10/18
0203 1948 Helmer Ros, familjegrav Struktur (modernismen), 

konstn. utf.
10/19

0208 1950tal J C Norström familjegrav Struktur (modernismen) 10/20
0212 1950tal C Hagelins familjegrav Struktur (modernismen) 10/21
0215 1941 Daniel Selander Struktur (modernismen) 10/22
0222 1942 E Strömberg Struktur (modernismen) 10/24
0223 1953 Hemmansägaren And. G Andersson Titel 10/25
0224 1940tal Matts Norrströms familjegrav Struktur (modernismen) 10/26
0228 1938 Valle Gustafsson Struktur (modernismen) 10/28
0232 1944 Fredrik Hansson Struktur (modernismen) 10/29
0233 1945 P J Sjöblom Struktur (modernismen) 10/30
0235 1948 Erik Anselius familjegrav Struktur (modernismen) 10/31
0237 1943 Karl Harnesk Struktur (modernismen) 10/33
0238 1941 Göran Struktur (modernismen) 10/34
0239 1940tal T Nåsman familjegrav Struktur (modernismen) 10/35
0240 1947 Hemmansägaren Erik Andersson Titel 10/36
0248 1951 Anders Andersson Struktur (modernismen) 10/39

 6
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Gravhäll med inskriptionen stenhuggare.

Många gravar planteras med blommor sommartid.








