
Kulturhistorisk inventering
KÄMPARVETS 

BEGRAVNINGSPLATS
Bilaga 3, Värdefulla gravvårdar

Område B 









Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0004

Titel: Rectorn
Gård: -

Namn: August TII Broman
Ålder: 1863

Material: Marmor

Kommentar:
Broman, August Th., (1825-1863), rektor vid Falu högre allmänna 
läroverk 1860-1863.

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning.

Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga 
yrken i Falu stads historia.

På området ligger ett antal människor begravda som varit betydelsefulla för Faluns fram-
växt och utveckling från 1860-talet och fram till omkring 1920. 

Marmorgravvård!

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig X
Personhistoria X

Titel X

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt

Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson 5



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0006

Titel: -
Gård: -

Namn: Hugo Alfred Göransson
Ålder: 1879

Material: Röd granit

Kommentar:
Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt

6

Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0007

Titel: -
Gård: -

Namn: Augusta Lagerstedt
Ålder: 1882

Material: Grå granit

Kommentar:

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0008

Titel: -
Gård: -

Namn: Aug. Klingberg
Ålder: 1915

Material: Grå granit

Kommentar:
Klingberg, August (1850-1915). En av de mest kända köp-
männen i Falun i slutet av 1800- och början av 1900-talet. 
Kan kallas stans första moderna handlare, i det att han 
öppnade en butik med ingång direkt från gatan. Tidigare 
utgjordes många butiker av handelsbodar på innergårdarna. 
Den tillsynes enkla konstruktionsförändringen bidrog till ett 
jämförelsevis ökat kundflöde och större försäljning. 

Klingberg övertog 1883 sin morbror Claes Kronbergs ma-
nufakturfirma vid Falugatan. Firman fanns kvar ända in på 
1980-talet.

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på 
västra respektive östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser 
om de sociala strukturerna i Falu stad under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring 
sekelskiftet år 1900, samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull 
utformning.

På området ligger ett antal människor begravda som varit betydelsefulla 
för Faluns framväxt och utveckling från 1860-talet och fram till omkring 
1920. Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhis-
toriskt värde.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder

Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria X
Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0009

Titel: -
Gård: -

Namn: Albert Rathsman
Ålder: 1872

Material: Grå granit

Kommentar:
Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt

9

Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0014

Titel: -
Gård: -

Namn: T.W. Boman
Ålder: 1881

Material: Porfyr

Kommentar:
Boman, Klas (1866-1940), stadsarkitekt i Falun 
1901-1932. Ritade många av de mest fram-
trädande husen i Falun, bl. a. Egnellska huset, 
Medborgarhuset, Västra skolan och det nu 
rivna varmbad-huset vid Ölandsgatan.

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även 
längre in på västra respektive östra gräsytan, förmedlar genom 
sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu stad 
under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden 
kring sekelskiftet år 1900, samt gravvårdar med ovanlig eller 
särskilt omsorgsfull utformning.

På området ligger ett antal människor begravda som varit be-
tydelsefulla för Faluns framväxt och utveckling från 1860-talet 
och fram till omkring 1920. Personhistoriskt viktiga gravvårdar 
tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Porfyrgravvård. 

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material X
Ovanlig

Personhistoria X
Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0016

Titel: -
Gård: -

Namn: P. Ljungdahl familjegraf
Ålder: -

Material: Grå granit

Kommentar:
Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva.

Kvarvarande sandgravar samt gravar med stenram och/eller markstensbeläggning.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder

Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel

Kulturhistoriskt värde: Högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0029

Titel: -
Gård: -

Namn: Georg de Laval
Ålder: 1868

Material: Mörk granit; diabas

Kommentar:
Georg de Laval (1812-1868) var en svensk 
militär och industriman. Tjänstgjorde vid 
Dalregementet fram till 1848. Blev därefter 
chef för lantmäteriet i Stora Kopparbergs 
län. Han kom sedan att bli chef ett antal 
nygrundade skogsbolag, däribland Ore Elfs 
Timmerdragningsbolag där timmer flotta-
des från Ore socken, över Siljan och ned i 
Dalälven. Pga dåliga finanser gick bolaget 
i konkurs och vid hans död var skulderna 
stora. 

1865 tog de Laval patent på en sorts boj 
som fungerade som sänkstöd vid spel-
flottning.  Denna teknik kom att dominera 
svensk flottning fram till 1960-talet. 

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt 
även längre in på västra respektive östra gräsytan, förmedlar 
genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i 
Falu stad under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och ti-
den kring sekelskiftet år 1900, samt gravvårdar med ovanlig 
eller särskilt omsorgsfull utformning.

På området ligger ett antal människor begravda som varit 
betydelsefulla för Faluns framväxt och utveckling från 
1860-talet och fram till omkring 1920. Personhistoriskt vikti-
ga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria X
Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt

12

Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0030

Titel: Direktören
Gård: -

Namn: P.A. Jacobsson
Ålder: 1880

Material: Röd granit

Kommentar:
Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga 
yrken i Falu stads historia.

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva.. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel X

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt

13

Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0045

Titel: Bankkamreraren
Gård: -

Namn: Johan Jacobsons familjegrav
Ålder: -

Material: Grå granit

Kommentar:
Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga 
yrken i Falu stads historia.

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 

stad under 1800-talets andra halva..

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder

Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel X

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt

14

Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0046

Titel: Proffessor vid Bergsskolan i Fahlun, Ledamot af 
Vetenskapsakademien

Gård: -

Namn: Jonas Samuel Bagge
Ålder: 1870

Material: Grå granit

Kommentar:
Bagge föddes i Uddevalla 1803. Han avlade examen i fysik 
i Lund och kom sedan till Falun 1838 för att axla rollen 
som lärare i fysik och mekanik vid Bergsskolan. 1857 blev 
han ledamot i Vetenskapsakademien. Han avled 67 år 
gammal 1870 i Falun. 

1855 skissade han på en karta över Falun med nya, all-
mängällande gatunamn. Många nya tillkom. Exempel på 
dessa var Trotzgatan, Berghauptmansgatan, Holmgatan, 
Bergskolegränd och Slaggatan. Bagges väg på Elsborg 
är döpt efter honom själv. Den nya kartan upptrycktes 
i tusen exemplar och blev därefter den gällande. Bagge 
var också drivande i bildandet av en fornminnesför-
ening i Dalarna. Har var mycket intresserad av äldre 
föremål och fick med tiden ihop en ansenlig samling. 
När läroverket för gossar startade 1865 fick Bagge överta 
gymnastiksalen efter gamla Trivialskolan. Här bildades 
en fornsal med utställning av föremål dit barn och unga 
kunde komma för att lära.

Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tyd-
ligt återknyter till viktiga yrken i Falu stads historia.

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även 
längre in på västra respektive östra gräsytan, förmedlar genom 
sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu stad 
under 1800-talets andra halva. 

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden 
kring sekelskiftet år 1900, samt gravvårdar med ovanlig eller 
särskilt omsorgsfull utformning.

På området ligger ett antal människor begravda som varit 
betydelsefulla för Faluns framväxt och utveckling från 1860-talet 
och fram till omkring 1920. Personhistoriskt viktiga gravvårdar 
tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning X

Rik inskription X
Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig X
Personhistoria X

Titel X

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0115

Titel: Direktören
Gård: -

Namn: Joseph Sprickmann
Ålder: 1884

Material: Grå granit

Kommentar:
Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga 
yrken i Falu stads historia.
Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva. 
Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel X

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0120

Titel: -
Gård: -

Namn: -
Ålder: -

Material: Stenram av ljus granit

Kommentar:
Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva.

Kvarvarande sandgravar samt gravar med stenram och/eller markstensbeläggning.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder

Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel

Kulturhistoriskt värde: Högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0121

Titel: Länsveterinären
Gård: -

Namn: G.M. Löthners familjegrav
Ålder:

Material: Röd granit

Kommentar:
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.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder

Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel X

Kulturhistoriskt värde: Högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0122

Titel: -
Gård: -

Namn: Anders Ericsson, familjegraf
Ålder: 1882

Material: Röd granit

Kommentar:
Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva.

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning. 

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder X
Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria

Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0124

Titel: -
Gård: -

Namn: Georg Westgren
Ålder: 1972

Material: Granit

Kommentar:

Gravstenens utformning är ovanlig för sin samtid. 

Del av arkitektonisk helhet

Del av värdefull struktur

Gravvård i gjutjärn

Gårdsnamn

Hög ålder

Konstnärlig utformning

Rik inskription

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig X
Personhistoria

Titel

Kulturhistoriskt värde: Högt
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Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson



Gravvårdsinventering Kämparvets Begravningsplats
Område: B

Gravnummer: 0139

Titel: -
Gård: -

Namn: Forsberg
Ålder: Tidigt 1900-tal

Material: Gjutjärnsstaket, granit i stenram

Kommentar:
Sko- och klädhandlare under 1800-talets senare del. Hade sin verksamhet 
intill Graumanns i hörnet Falugatan/Stora Torget. Byggnadskomplexet revs 

på 1960-talet.

Enskilda gravvårdar belägna utefter gångvägarna, samt även längre in på västra respektive 
östra gräsytan, förmedlar genom sin placering berättelser om de sociala strukturerna i Falu 
stad under 1800-talets andra halva.

Samtliga kataloggravvårdar från det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900, 
samt gravvårdar med ovanlig eller särskilt omsorgsfull utformning. 
Kvarvarande sandgravar samt gravar med stenram och/eller markstensbeläggning. 

Personhistoriskt viktig gravvård.

Del av arkitektonisk helhet X
Del av värdefull struktur X

Gravvård i gjutjärn X
Gårdsnamn

Hög ålder

Konstnärlig utformning X
Rik inskription X

Lokalt hantverk

Lokalt material

Ovanlig

Personhistoria X
Titel

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt

21

Datum: 2017-06-19/2018-10-10

Inv. av: Malena Andersson & 
           Sanna Svensson








