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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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Karta över begravningsplatsen och dess olika områden.

N
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Sammandrag
Nedan följer ett sammandrag av den information som finns i områdesbe
skrivningarna.

Område A är ett litet område som i huvudsak innefattar gravvårdar från 
1920talet. Området har särskilt många gravvårdar med hög estetisk och 
konstnärlig kvalitet. 
Område B innefattar en stor mängd monumentala och påkostade gravvårdar 
från tidsperioden 19001920. Området är placerat i en sluttning. Många av 
gravvårdarna är personhistoriskt värdefulla. Området bär en tydlig parkka
raktär. 
Område C innefattar bland annat ett område med småskaliga gravvårdar och 
gjutjärnskors samt en terrasserad sluttning med monumentala modernistiska 
gravvårdar som tillskrivs höga kulturhistoriska värden. 
Område D innefattar stora mängder gravvårdar med stenram i raka rader som 
skiljs åt av rygghäckar. Rygghäckarna återspeglar de tidigmoderna kyrko
gårdsidealens strävan efter horisontell sammanhållning. 
Område E innefattar både högresta och låga gravvårdar från det tidiga 1900ta
let på en öppen yta. De högresta gravvårdarna är ett utmärkande karaktärs
drag på begravningsplatsen. 
Område F uppvisar stora likheter med område B, men har en starkare parkka
raktär. Området innefattar mycket växtlighet, så som en trädkrans och rums
bildande ölandstoksbuskar. 
Område G innefattar en mängd tidstypiska gravvårdar från 1900talets mitt. 
Dessa kan tjäna som pedagogiska exempel på hur gravvårdarnas utseende för
ändrats över tid. Det finns även ett utmärkande antal gravvårdar med yrkesti
tel som anknyter till järnvägsyrken.
Område H innefattar flera personhistoriskt viktiga gravvårdar med anknyt
ning till Faluns skolväsende. Det finns liksom i område E flera högresta grav
vårdar som är utmärkande för begravningsplatsen. 
Område I liknar i huvudsak områdena E, B och F, men är förlagt till en platt 
och öppen gräsyta. Områdets högresta gravvårdar spelar därför stor roll för 
begravningsplatsens karaktär.
Område K är placerat längs begravningsplatsens kant och innefattar bland an
nat ett antal speciella kataloggravvårdar från 1800talets slut. 
Område L innefattar särskilt många moderna sandgravar och gravar med sten
ram. De flesta gravar är monumentala på ett sätt som är relativt ovanligt för 
den moderna epoken. Området håller en enhetlig höjdlinje.
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Område M innefattar i huvudsak modernistiska gravvårdar kring en storvuxen 
tuja. 
Område N delar likheter med område L. Området ritades av Viking Görans
son 193435 och är mycket välbevarat. Områdets gravvårdar kan användas som 
pedagogiska exempel på hur gravstenar sett ut i olika tider samt på 1900talets 
kyrkogårdsideal. 
Område O innefattar glest belagda eller urplockade allmänna varv. Befintliga 
gravvårdar är ofta småskaliga. Det finns särskilt många gravvårdar som endast 
bär kvinnonamn. Dessa kan användas för att förmedla berättelser om Faluns 
kvinnor ur ett kvinnligt narrativ och är därför mycket värdefulla. 
Område P innefattar ett fåtal småskaliga gravvårdar. 
Område Q visar likheter med område O men innefattar dessutom ett utmär
kande antal gjutjärnskors som är mycket värdefulla.
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Särskilt värdefulla strukturer
Norslunds kyrkogård innefattar flera särskilt värdefulla strukturer med grav
vårdar som inte besitter någon av de egenskaper som listas på sidan 8. Följande 
strukturer finns dock representerade på de flesta områden på begravningsplat
sen och är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, karaktäristiska eller unika för 
Norslund kyrkogård:

• Begravningsplatsen innefattar en utmärkande mängd monumentala 
gravvårdar från tidsperioden 18901930. Gravvårdarnas storlek, ex
klusiva utformning och personliga inskriptioner vittnar om att vissa 
delar av begravningsplatsen nyttjats av familjer och individer från 
samhällets toppskikt. Gravvårdar som är särskilt påkostade, monu
mentala, exklusiva eller med rika inskriptioner med kan bland annat 
bidra med förståelse och insikt i de sociala mönster och traditio
ner som präglade Faluns högreståndsmiljöer kring sekelskiftet 1900.   
Gravvårdarna är dessutom karaktäristiska för begravningsplatsen 
och miljöskapande. Strukturen framträder särskilt tydligt i område
na B, F och I.

• Gravvårdar med titlar som anknyter till gruvnäringen kan användas 
för att förmedla viktiga lokalhistoriskt intressanta berättelser om Fa
luns industrihistoria.

• Den rika förekomsten av högresta gravvårdar i form av exempelvis 
bautastenar och obelisker skapar en unik karaktär på begravnings
platsen. Strukturen framträder särskilt tydligt i områden med stora 
öppna ytor, dvs. i områdena B, E, H och I. 

• Den stora mängden sandgravar och gravar med järnstaket, sten
ram eller markstensbeläggning  utgör en värdefull estetisk karaktär. 
Strukturen syns i de flesta av begravningsplatsens områden.

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

Särskilda urvalspremisser
Gravvårdar som är en del av en värdefull struktur tillskrivs i regel högt 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 
mycket högt kulturhistoriskt värde. I områden där den värdefulla strukturen 
inte främträder särskilt tydligt eller sammanblandas med andra viktiga värden 
är det inte säkert att gravvårdar från en särskilt värdefull struktur tillskrivs nå
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got kulturhistoriskt värde. I slutet av varje områdesbeskrivning finns en rubrik 
som heter särskilda urvalspremisser. De särskilda urvalspremissarna förtydligar 
vilket värde, om något, som tillskrivs särskilt värdefulla strukturer i området. 
Gravvårdar som endast bär kvinnonamn eller är uppförda i äldre allmänna 
varv är ovanliga. Sådana gravvårdar prioriteras därför i urvalsprocessen med 
motivet att dessa kan användas för att förmedla kulturhistoriska berättelser ur 
narrativ som på många andra platser blivit bortglömda eller utraderade.

Prioriteringar
Alla områden på begravningsplatsen innefattar en eller flera kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdar. I vissa områden har merparten av gravvårdarna tillskri
vits 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 begravningsplatsen. En sådan 
prioritering har inte inrymts i den här inventeringen eftersom den är relativ 
till förvaltningsmässiga faktorer som inte behandlas i denna rapport. Dalarnas 
museum rekommenderar dock att de gravvårdar som i nuläget saknar grav
rättsinnehavare, samt de gravvårdar som är placerade i de välbevarade och 
speciella områdena B, F och N prioriteras beträffande vård och underhåll av 
kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

I område B finns många högresta gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900, samt flera sandgravar. Båda dessa strukturer är karak-
täristiska och miljöskapande på begravningsplatsen.
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Etablering 1885. Områdets gravvårdar är tillkomna från och med 1920talet.

Historiska 
gravtyper

Köpegravar. Familjegravar är vanligt förekommande.

Terräng och 
läge

Området är beläget söder om område N. I sydöst angränsar området till en  
asfalterad gångväg. I sydväst angränsar området till en öppen plats där flera av 
begravningsplatsens slingrande vägar korsas. Område sluttar svagt från nordöst.

Träd och 
buskar

Mellan område A och N finns ett antal alar. Mellan gravarna A4 och A5 finns en 
lönn. Gravvårdarna står placerade i två rader med ryggarna mot varandra och 
avgränsas med en låg ölandstokshäck. Det finns även ormbunkar kring vissa 
gravar.

Gravvårdar Området innefattar i huvudsak gravvårdar uppförda under 1920talet. Därutö
ver finns ett tiotal gravvårdar från perioden 19301960. Gravvårdarna är placera
de i två rader som separeras av en häck av ölandstok. Raderna löper i östvästlig 
riktning. Flera av gravarna har stenram och en av gravarna är en sandgrav med 
egen häckomgärdning och järnstaket. Den sistnämnda är även vilorum för fly
garen PerErik Hallonqvist. Hallonqvist omkom som chefspilot på det flygplan 
som 1961 störtade i Rhodesia med FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld 
ombord. Området innefattar flera betitlade gravvårdar, däribland: mejerikon
sult, grosshandlare, byggmästare och konduktör.

Karaktär Området bär karaktären av ett påkostat 1920talsområde där de individuella 
gravrättsinnehavarnas egna formpreferenser fått stort spelrum i gravrättsbestån
det. Vissa gravar är högsträckta och karaktäristiska för begravningsplatsen som 
stort. Det samma gäller för sandgravar samt gravar med järnstaket eller stenram. 
I området finns även ett antal gravvårdar från perioden 19301960. Dessa grav
vårdar är mer enhetliga i sin utformning än de äldre gravvårdarna. Området är 
till sin yta litet och innefattar endast två rader med totalt 25 gravar.

 A
OMRÅDE A

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-17
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Översikt mot område A, bild från nordöst.

Översikt mot område A, bild från sydväst. Översikt mot område A, bild från norr.

Gravar med stenram och bautastenar i område A. Rygghäcken skapar en sammanhållen höjdlinje i sydväst.
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 A

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

A0001 1924 Bo Hallonqvist Mycket högt
A0003 1920tal Mejerikonsulten John Larsson Mycket högt
A0007 1925 Grosshandlare KarlEskil Lindberg Mycket högt
A0017 1920tal Konduktör Carl E Lindh Mycket högt
A0019 1930 Elma Nordling Mycket högt

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Många av områdets 1920talsgravvårdar är konstnärligt utformade och utgör således värdeful

la estetiska och miljöskapande inslag på begravningsplatsen idag.

• Området innefattar ett fåtal gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhistoris
ka sammanhangen förbättrade kommunikationer och förändrade förutsättningar för handel och 
hantverk. (Se mer under rubriken Falun som historisk kontext ovan).

Urvalspremisser
• Ett urval av högresta gravvårdar som bedöms som särskilt karaktäristiska eller miljöskapande 

tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Högresta gravvårdar är en av de värdefull strukturer för 
hela begravningsplatsen som beskrivs på sidan 58.

• Sandgravar samt gravar med järnstaket tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Ett urval av gravvårdar från 1920talet av hög konstnärlig och estetisk kvalitet 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.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen.

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

A0005 1924 Wilhelm Johansson Högt
A0008a 1925 Herbert Sjödén Högt
A0009 1925 Ingmar Lewin Högt
A0010 1927 Byggmästaren P A Johansson Högt
A0013 1920tal Karl Larsson Högt
A0023 1930tal Johanna Persson Högt
A0024 1930tal J F Wikström Högt
A0026 1936 Samuel Rylander Högt



17

Norslunds kyrkogård - Dalarnas museum

Ängelstatyett ovanpå Hallonqvists familjegrav. A0001. 1920-talsgravvård med markstensbeläggning. A0003.

Karaktäristisk och estetiskt värdefull gravhäll. A0005. Bautasten över byggmästaren P A Johansson. A0010.
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Etablering 1885. Området innefattar främst gravvårdar från perioden 19001920. Det finns 
även enstaka yngre gravvårdar.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande.

Terräng och 
läge

Området är beläget i kyrkogårdens östra hörn. I norr finns område Q och i väs
ter område C. Området är beläget på en höjd som sluttar åt sydväst. Vissa delar 
av sluttningen har terrasserats.

Gångar, 
belysning, 
tappställen

Området genomskärs av en smal gångväg som leder upp på höjden. Längs 
gångvägen finns en avstickare mot norr, till en grind i begravningsplatsens 
gjutjärnsstaket. Området angränsar även till en större gångväg i sydväst. Den 
större gångvägen kantas av parklyktor. Invid Ljungbergsgraven, i områdets södra 
hörn, finns ett tappställe och soptunnor. Ljungbergsgraven lyses upp interiört 
om natten.

Träd och 
buskar

Området innefattar många olika trädsorter och buskar som bildar kontraster 
mellan olika delar av området. Ett betydande antal gravvårdar har omgärdnings
häckar. Längs områdets gångvägar finns flera stora träd som erbjuder skuggiga 
partier på varma sommardagar. Området innefattar flera nyplanteringar i öster.

Gravvårdar Området innefattar främst monumentala, storskaliga stengravvårdar från 
1900talets början. Det finns nationalromantiska bautastenar, strama diabaso
belisker, enstaka kors, en avbruten trädstam samt ett antal unika personhisto
riskt intressanta gravar. Däribland Erik Johan Ljungbergs grav i forntidsinspi
rerad nationalromantisk stil och Lars Yngströms familjegrav, som ritades av 
arkitekten Lars Israel Wahlman. En betydande andel gravar är eller har varit 
sandgravar. Till dessa gravar tillhör ofta en monumental stenram alternativt en 
häckomgärdning. Området har på vissa platser förtätas med bredlåga gravstenar 
uppförda efter 1920. Dessa är i minoritet gentemot de monumentala gravvårdar
na från 1900talets början. Det finns flera gravvårdar med yrkestitel i området, 
däribland: ingenjör, handlare, stadsläkare, stadssjuksköterska, disponent, kapten 
och grosshandlare.

OMRÅDE B

Karaktärisering

 B
Erik Johan Ljungbergs 
grav

Genomskärande gångväg

Området inventerades 2017-08-17
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Översikt över område B och dess monumentala gravanordningar från tidsperioden 1900-1920. Bild från väst.

Översikt mot områdes nordöstra långsida. Parkbänk längs gångväg väster om området.

Tappställe och soptunnor framför Ljungbergska gravkoret. Sandgravar längs gångvägen i områdets mitt.
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 B

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar en mångfald av högresta, monumentala gravvårdar och gravmonument 

som är tidstypiska för tidsperioden 19001920. Gravvårdarna och dess tillhörande anordningar 
i form av en forntidsdös, bautastenar, gravar med stenram, häckar, sand och markstensbelägg
ning kan på ett pedagogiskt sätt användas för att berätta om de stilideal som var rådande på 
begravningsplatser i början av 1900talet.

• Den stora mängd äldre gravvårdar som finns bevarade i området, samt den höga koncentra
tionen av högresta gravvårdar är miljöskapande och karaktäristisk för begravningsplatsen. Den 
högresta strukturen är mer påfallande och välbevarad än i andra områden.

• Många gravvårdar bär yrkestitlar som är kopplade till Falu stads historia. En särskilt hög andel 
av dessa kan kopplas till de kulturhistoriska sammanhangen tillströmning av institutioner, om-
struktureringar inom Bergslaget och välstånd och fattigdom.

• Området innefattar ett antal personhistoriskt viktiga gravvårdar, däribland Emelie Hoflunds 
och Erik Johan Ljungbergs familjegravar. Dessa gravar är viktiga källor till förståelse för Falu 
stads historia.

• Området innefattar en mångfald av träd och grönska samt slingrande gångvägar som bidrar till 
upplevelsen av området som en parkmiljö.

Urvalspremisser
• Sandgravar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravar med stenram eller markstens

beläggning tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar som tydligt återspeglar de stil och arkitekturideal som var rådande på begravnings
platser i början av 1900talet tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Högresta, monumentala, konstnärliga och exklusiva äldre gravvårdar som är karaktäristiska för 
begravningsplatsen tillskrivs mycket 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.

• Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Karaktär Området har en exklusiv och monumental karaktär som ytterst återspeglar 
begravningsnormer i samhällets toppskikt under perioden 19101920. De flesta 
gravvårdar är uppförda i sten och är högresta. Den högresta karaktären förstärks 
genom att området terrasserats, vilket fått redan höga bautastenar att se ännu 
högre ut i förhållande till andra bautastenar som placerats lägre i terrängen. 
Området innefattar många träd och buskar, varför det inte alls ger något intryck 
av att vara den »stenöken« som liknande områden ofta kritiserades för att vara 
under 1900talets första hälft.
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Monumentala gravanordningar i granit. B0016 och B0017.

Emelie Hoflunds grav. B0020. Erik Johan Ljungbergs gravkor i nationalromantisk stil. B0000.
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 B Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

B0000 1915 Erik Johan Ljungberg Mycket högt
B0002 1915 Otto Karlsson Mycket högt
B0003 1910tal Herman Berglöf Mycket högt
B0007 1910tal Alfred Carlsson Mycket högt
B0007a 1923 Grosshandlaren  Mycket högt
B0008 1910tal Disponenten Sven Olsson Mycket högt
B0009 1920tal G Jörgensen Mycket högt
B0010 1988/1920tal Stadssjuksköterskan Hildur Wickström Mycket högt
B0011 1920tal David Lundvall Mycket högt
B0012 1915 Stadsläkare Mikaêl Ardell Mycket högt
B0013 1915 K E Sernander Mycket högt
B0015 1950 Handlaren Erik Jernberg Mycket högt
B0016 1916 Johanna Augusta Westling Mycket högt
B0017 1910tal Fritjof Norlin Mycket högt
B0019 1910tal Ingenjör Ludvig Zethelius Mycket högt
B0020 1921/1906 Fru Emelie Hoflund Mycket högt
B0021 1905 Knut Arvid Lindholm Mycket högt
B0022 1905 O Wiman Mycket högt
B0023 19001910 Brukspatron Herman Zethelius Mycket högt
B0024 1924 Åkerblom Mycket högt
B0025 1905 Landskamreren Jonas Bjurstedt Mycket högt
B0026 1924 Anna Margareta Johansson Mycket högt
B0028 1932 Fabrikören Anders Fritjof Prag Mycket högt
B0029 1911 A G Prag Mycket högt
B0030 1910 Stadsfiskalen C D Lilliestierna Mycket högt
B0031 1910tal Lindholm Mycket högt
B0035 1921 Bokhandlaren Axel Adler Mycket högt
B0037 1923 Matilda Torssell f. Georgii Mycket högt
B0041 1919 V Stålfelt Mycket högt
B0043 1919 F. Provinsialläkaren Gustav Windahl Mycket högt
B0045 1930tal J Nordström, K J Häggström Mycket högt
B0046 1910tal Karl Berg Mycket högt
B0047 1931 Publicist Waldemar Skarstedt Mycket högt
B0048 1917 eller 1961 Gruvdirektören Einar Krantz/Signild... Mycket högt
B0049 1910tal Nils Niklasson Mycket högt
B0050 1920tal Överstelöjtnant Ernst Oscar Forsell Mycket högt
B0051 1910tal Lundholm Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Monumental sandgrav med stenram. Gravtypen är tidstypisk för perioden 1900-1920. B0002.

Bruksdirektören Lars Yngströms familjegrav, ritad av arkitekten Lars Israel Wahlman. B0066.
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 B Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

B0052 1919 Grosshandlaren B G W Stenberg Mycket högt
B0053 1906 Chri. Granqvist Mycket högt
B0054 1899 Anna Sahlin/Bergsingenjör Olof Sahlin Mycket högt
B0055 1902 Kaptenen Anton Pihlström Mycket högt
B0056 1927 Skogschefen och jägmästaren Johan... Mycket högt
B0059 1900tal Gösta Löwenborg Mycket högt
B006465 1910tal Per Eriksson Olhans Mycket högt
B0066 1944 Bruksdirektören Lars Yngström Mycket högt

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

B0004 1916 Carl M Landberg Högt
B0005 1963 Lilly Adamsson Högt
B0006 1920tal Stenfeldt Högt
B0014 1915 Carolina Ljungberg Högt
B0018 1920tal A E Gustafsson Högt
B0032 1968 Else Matilda Nan Tidics Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Monumental sandgrav med stenram. Gravtypen är tidstypisk för perioden 1900-1920. B0002.

Bruksdirektören Lars Yngströms familjegrav, ritad av arkitekten Lars Israel Wahlman. B0066.
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Etablering 1885. Området bär idag spår av omfattande nyetableringar under 1940 och 
1950talen, särskilt i syd.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. I nordöst finns ett delområde som eventuellt innefattat allmän
na linjegravar. Det är svårt att fastställa de historiska gravtyperna i den norra 
delen av området eftersom endast enstaka gravvårdar kvarstår idag.

Terräng och 
läge

Området är beläget på begravningsplatsens östra sida. I norr finns område B, i 
väst område G och i syd område L. Södra delen av området sluttar åt sydväst. 

Gångar och 
tappställen

Området omges av slingrande asfalterade gångvägar i alla väderstreck. Det finns 
ett tappställe med sopstation längs gångvägen i områdets norra del.

Träd och 
buskar

Området innefattar flera stora lönnar och två granar. De flesta träden är placera
de mitt i området. En rygghäck löper längs med gångvägen väster om området. 
Rygghäcken bildar en allé tillsammans med en liknande rygghäck i område G. 
Det finns enstaka buskar längsmed gångvägen i norr och vid områdets sydspets. 
En grav är planterad med formklippta barrväxtbuskar.

Gravvårdar På en öppen gräsyta i områdets norra delar samt bland träden i områdets mitt 
finns några enstaka gjutjärnskors. Det finns även ett par träkors samt en unik 
stengravvård som närmast liknar en damsko. Gravvårdarna bär yrkestitlar som 
spelstyrare, stationskarl och hustru. Längs gångvägen norr och öster om området 
finns finns ett antal små gravstenar och en sandgrav. I södra delen av områ
det finns en sluttning med bredlåga gravstenar från 1900talets mitt. Vissa av 
gravarna i sluttningen har stenram. Diabas och röd granit är vanliga material. 
Det finns gravvårdar med rak, bruten och rundad topp och asymmetriskt såväl 
som symmetriskt motivupplägg. Samtliga gravstenar i sluttningen bär motiv och 
inskriptioner i riktning mot samma väderstreck. I rygghäcksallén vid gångvägen 
väster om området finns ett antal gravvårdar som tillhör område C. De flesta av 
dessa gravvårdar uppfördes kring 1900talets mitt och är små, symmetriska dia
bas eller granitstenar. Samtliga gravvårdar i allén är uppförda mot en rygghäck.

OMRÅDE C

Karaktärisering

”Områdets norra delar”

”Områdets mitt”

”Områdets södra 
delar/slänten”

Häckallé längs gångväg 
väster om området

Området inventerades 2017-08-21
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”Områdets mitt”

Monumentala modernistiska gravvårdar i en terrasserad slänt i områdets södra delar. Bild från söder. 

Småskaliga gravvårdar i områdets norra delar. Häckallé längs gångväg väster om området.

Närbild på terrasserad slänt i områdets södra delar. Sandgrav invid gångväg i öster och gjutjärnsgravvårdar.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Äldre gjutjärnskors, träkors och småskaliga gravstenar i områdets mittersta och norra delar är 

ovanliga på kyrkogården. Det har antagligen funnits många fler liknande gravvårdar historiskt, 
men det är möjligt att dessa ofta varit placerade på allmänna gravrätter, och att de avlägsnats 
när gravens tidsfrist löpt ut. Småskaliga gravvårdar som placerats på allmänna gravrätter är 
särskilt viktiga att bevara eftersom dessa kan förmedla berättelser om människor som annars 
lämnat få beständiga materiella avtryck i världen.

 
• Den monumentala terrasserade sluttningen i områdets sydvästra delar innefattar symmetriskt 

utplacerade modernistiska gravstenar som samverkar för att bilda en för 1900talet tidstypisk, 
och estetiskt tilltalande helhet. Delområdets estetiska värde hänger samman med gravvårdarnas 
gemensamma riktning och placering i terrängen.

• Gravvårdarna i sluttningen innefattar en mångfald av gravstenstyper som är tidstypiska för 
perioden 19301960. Gravstenarna kan på ett pedagogiskt sätt användas för att berätta om de 
stil och arkitekturideal som var rådande på begravningsplatser under denna period.

• Området innefattar en sandgrav samt ett fåtal gravar med markstensbeläggning eller stenram. 
Dessa gravar är karaktäristiska för begravningsplatsen och är därför värdefulla.

• Området innefattar ett fåtal gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhistoris
ka sammanhangen förbättrade kommunikationer och förändrade förutsättningar för handel och 
hantverk. (Se mer under rubriken Falun som historisk kontext ovan).

Särskilda urvalspremisser
• Äldre gravvårdar i trä och gjutjärn tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Ett urval av välbevarade gravvårdar från tidsperioden 19301960, som är uppförda i den monu
mentala terrasserade sluttningen i områdets sydvästra delar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde 
i syfte att upprätthålla platsens estetiska värden. Dessa gravvårdar kan även användas för att för
medla de stil och arkitekturideal som var rådande på begravningsplatser kring 1900talets mitt.

• Gravvårdar med unika eller ovanliga titlar samt titlar som tydligt återknyter till viktiga yrken i 

Karaktär och 
samband 

med andra 
områden

Områdets norra delar har en öppen, enkel och avskalad karaktär. Det finns inte 
särskilt många gravvårdar. Områdets mitt bär en sluten och heterogen karaktär. 
Det finns stora träd som erbjuder skugga och gravstenarna vid gångvägen kon
trasterar äldre gjutjärnskors och träkors bland träden längre in i området. I söder 
finns en öppen slänt med modernistiska gravvårdar som alla är placerade i rikt
ning mot samma väderstreck. Detta ger ett monumentalt intryck, även om långt 
ifrån alla gravvårdar är monumentala till storleken. Längs med gångvägen i väst 
finns en häckallé med storleksmässigt sammanhållna gravvårdar som samspelar 
mot en liknande struktur på andra sidan gångvägen, i område G. Allén är sluten 
och avgränsad från resten av området och utgör tillsammans med sitt syskon i 
område G en väl sammanhållen miljö. 
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En av områdets mer speciella gjutjärnsgravvårdar. C000K Träkors i områdets mitt. C000C

Gjutjärnsgravvård i områdets norra delar. C000G Ovanlig och speciell gravvård i områdets norra delar. C000I
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

C000B 1912 E D Spelstyraren Johan Lindkvist Mycket högt
C000C 1909 Karin Larsdotter Mycket högt
C000D 1910 Kerstin Olsson Mycket högt
C000F 1901 Stationskarlen Johan Andersson Mycket högt
C000G 18901920  Mycket högt
C000H 18901920  Mycket högt
C000I 1904 Augusta Carlsson Mycket högt
C000J 1909 Johanna Olsson Mycket högt
C000K 1908 Hustrun Karolina Mycket högt
C0004 1934 Rådhusskrivaren Adolf Hwasser Mycket högt
C0006 1935 Flottningschefen Bertil Lejdström Mycket högt
C0008 1940tal Axel Östberg Mycket högt
C0037 1947 Ernst Gustav Norström Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Falu stads historia tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdar med annan yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen. Sandgravar till
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

C000 1952 Stationskarl Carl Justus Bark Högt
C000A 1940 Högberg Högt
C0002 1940tal Järnhandlaren Hilmer Nyberg Högt
C0003 1960 Karl Gustav Berg Högt
C0005 1932 E R Wilje Högt
C0007 1940tal Strömborg Högt
C0008D 1949 Fritz Dahlander Högt
C0008H 1950 Gustaf Albin Mörck Högt
C0008N 1952 Lokförare Johan Hedberg Högt
C0034A 1938 Postmästare Halvar Danils Högt
C0036 1967 Tågmästare Erik Eriksson Högt
C0058 1946 Skräddaren G V Johansson Högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Grav med markstensbeläggning i skiffer. C000A Tidstypisk modernistisk gravvård med ovanlig titel. C0004.

Järnhandlaren Hilmer Nybergs monumentala grav med stenram och markstensbeläggning. C0002
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Etablering 1885. Områdets gravvårdar är tillkomna från och med 1920talet, med tonvikt 
på perioden 19201950. 

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande.

Terräng och 
läge

Området är beläget nordöst om område E, sydväst om område N och nordväst 
om en avgränsad del av område A. Området angränsar till begravningsplatsens 
avslut i form av ett smidesstaket och en trädkrans nordväst. 

Gångar och 
tappställen

Området angränsar mot en slingrande gångväg i söder. Gångvägen separerar 
området från område E. En monumental rak gångväg mot område N genom
skär området. Området innefattar ett tappställe med soptunnor längs gångvä
gen mot område N.

Träd och 
buskar

Områdets nordvästra och nordöstra långsidor är symmetriskt planterade med 
äldre lindar i en trädkransliknande struktur. Eftersom område N (Chicagoom
rådet) inte togs i anspråk förrän 1935 markerar dessa träd troligen begravnings
platsens ursprungliga avslut mot omgivningen. Det finns ett antal storvuxna 
tujor i norr. Samtliga av områdets gravvårdar är placerade mot storvuxna 
rygghäckar som genomskär området i sydvästlignordöstlig riktning. Det finns 
totalt sju rygghäckar, varav samtliga är formklippta med ”fickor” för varje 
enskild gravvård.

Gravvårdar Området innefattar primärt en heterogen blandning av tidstypiska gravvårdar 
från perioden 19201950. De äldre gravvårdarna är ofta varianter av bautaste
nen, alternativt högresta, smala och strama klassicistiska gravstenar.  Vissa av de 
äldsta gravstenarna är sannolikt utformade med inspiration från förindustriella 
gravvårdar. De yngre gravvårdarna är ofta bredlåga gravstenar med symmetriska 
motiv. Det är vanligt att med gravar som har stenram. De flesta gravvårdar är 
uppförda i granit eller diabas. Det finns flera gravvårdar med yrkestitel i områ
det, däribland: verkmästare, stationsmästare, diamantborrförman, fanjunkare 
och målarmästare.

Karaktär Områdets växtlighet är tydligt präglad av det tidiga 1900talets kyrkogårdsideal. 
Rygghäckarna tolkas som ett försök till att skapa en horisontell sammanhåll
ning inom området – vilket i mångt och mycket även lyckas. På vissa platser 
bryts dock häckarnas envälde av enstaka uppstickande gravvårdar. Området har 
en prydlig och sammanhållen karaktär på håll, men vid närmare anblick syns 
det att de flesta gravvårdar har en unik prägel som bidrar till att gravvårdsbe
ståndet får en heterogen karaktär.  

OMRÅDE D

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-21

Tappställe
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Översikt mot område D. Notera hur området får en tydlig horisontell sammanhållning genom dess rygghäckar. Bild från väst.

Översikt från sydöst. Vissa bautastenar bryter höjdlinjen.

Översikt från väst. Översikt från öster.
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 D Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Områdets rygghäckar är utformade så att området får en stark horisontell sammanhållning. 

Detta återspeglar det tidiga 1900talets kyrkogårdsideal om en väl sammanhållen begravnings
plats med tydliga rumsstrukturer. Det finns även ett antal gravvårdar som sannolikt utformats 
med inspiration från förindustriella förlagor. Dessa tillsammans med häckarnas utformning 
och storlek kan användas för att förmedla och skapa förståelse för det tidiga 1900talets kyrko
gårdsideal.

• Området innefattar ett antal konstnärligt utformade gravstenar från perioden 19201950. Dessa 
gravvårdar bidrar till begravningsplatsens estetiska helhetsintryck och är således värdefulla. Det 
finns även många högresta gravvårdar, samt gravvårdar med stenram som är viktiga bestånds
delar i begravningsplatsens helhetskaraktär. Områdets rygghäckar gör dock den högresta struk
turen mindre synbar än i exempelvis område B.

• Området innefattar en mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhis
toriska sammanhangen förbättrade kommunikationer, tillströmning av institutioner, omstruktu-
reringar inom bergslaget och förändrade förutsättningar för handel och hantverk (Se mer under 
rubriken Falun som historisk kontext ovan).

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av gravvårdar som särskilt tydligt urformats med inspiration från förindustriella grav

vårdar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Ett urval av gravvårdar med särskilt väl utförd estetisk/konstnärlig utformning som bidrar till 
kyrkogårdens estetiska helhetsintryck tillskrivs högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde 
om gravvården är ovanlig.

• Ett urval av områdets högresta gravvårdar som är  särskilt karkatäristisktiska för begravnings
platsen och 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen. Sandgravar till
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

D0012 1920tal Gevärshantverkare E N Eriksson Mycket högt
D0013 1920tal Stadsförman C E Lund Mycket högt
D0031 1920tal Skräddmästare D F  Hedberg Mycket högt
D0037 1923 Johanna Matilda Aspgren, f. Orre Mycket högt
D0075 1925 Målaremästaren Carl August Mycket högt
D0107 1920tal S E Löfstedt Mycket högt
D0107A  Hans Hiertner Mycket högt
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Högrest gravvård med stark konstnärlig särprägel som är karaktä-
ristisk för begravningsplatsen. D0031

Gravvård med form och typsnitt som liknar förindustriella grav-
vårdar. D0037.

Området innefattar särkilt många gravar med stenram.
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Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

D0002 1920tal Gustaf Henning Roos Högt
D0005 1950tal Grosshandlare Alfr. Jonsson Högt
D0021 1922 Anna Gustava Eriksson Högt
D002324 1920tal Gerard Waller mfl. Högt
D0025 1923 Enkefru Hanna Sundén Högt
D0034 1920tal Snickaren A J Johansson Högt
D0036 1923 Barbro Hultberg Högt
D0041 1961 Rådmannen Nils Nordenström Högt
D0046 1950tal/2000 Kyrkoherde Anders Gustav Eriksson Högt
D0050 1910tal  Högt
D0051 1910tal Wikström Högt
D0052 1944 Werner Neuman Högt
D0056 1920tal J A Runberg Högt
D0058 1920tal E A Bergs familjegrav Högt
D0062 1920tal  Högt
D0063 1920tal  Högt
D0079 1920tal Anders Dahl Högt
D0080 1920tal  Högt
D0081 1920tal P Andersson Högt
D0085 1970tal Karin, Herbert Högt
D0092 1940tal John Folkjern Högt
D0093 1920tal Robert Bergkvist Högt
D0114 1970 Fanjunkaren Klas Magnus Fredriksson Högt
D0115 1928 Järnvägsmannen Nils Hellström Högt
D0123 1940tal A W Berglund Högt
D0124 1920tal O G Lundberg Högt

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

D0112 1920tal Erik Söderberg Mycket högt
D0124A 1929 Elis Larsson Mycket högt
D0126 1928 Fredrik  Westberg Mycket högt
D0139 1920tal Diamantborrförmannen V Jansson Mycket högt
D0140 1933 Anna Norlin/Direktör Carl Korsgren Mycket högt
D0143 1920tal C Fr Lindquist Mycket högt
D0155 1930 Alrik Göthe Mycket högt
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D0107, en unik och konstnärligt värdefull gravvård. Bredlåg och ovanlig modernistisk gravsten. D0140

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

D0127 1947 Aug. Östling Högt
D0132 1920tal E E Bergs familjegrav Högt
D0134 1920tal Nils F Andersson familjegrav Högt
D0136 1920tal Axel Haglöfs familjegrav Högt
D0137 1930tal K A Trång Högt
D0146 1920tal Arvid Andersson Högt
D0147 1920tal Forsman, familjegrav Högt
D0148 1929 Axel Pettersson Högt
D0152 1920tal A G Hedén Högt
D0154 1966 Stationsmästare Olof Göthe Jansson Högt
D0156 1956 Verkmästare Johan Edfeldt Högt
D0157 1920tal Robert Hagbergs familjegrav Högt
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Etablering 1885. De flesta gravvårdarna är uppförda under 1910talet och framåt, med ton
vikt på perioderna 19101920 och 19401960

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar förekommer, men det finns även ett nämnvärt 
bestånd av ensamgravar.

Terräng och 
läge

Området är beläget sydväst om område D, nordöst om område I och norr om 
område F. Områdets terräng är till stor del platt, men sluttar svagt uppåt mot en 
monumental lindallé i sydväst.

Gångar, 
belysning, 
tappställen

Området angränsar till en allé i sydväst (se nedan). Sydöst och norr om områ
det löper slingrande gångvägar i asfalt. Längs den södra gångvägen finns ett par 
parklyktor. Områdets tappställe är placerat längs den norra gångvägen. 

Träd och 
buskar

Området utgörs till stor del av en öppen gräsyta. Det finns dock en impone
rande tuja i anslutning till en grav i södra delen av området samt flera häckom
gärdade gravar i områdets norra delar. Mellan område E och område I finns en 
monumental lindallé. Allén är placerad i linje med begravningsplatsens huvu
dentré. Lindallén består av fyra imponerande trädrader. I mitten av allén finns 
en asfalterad gångväg. Det är troligt att det funnits gångvägar mellan samtliga 
trädrader historiskt.

Gravvårdar Området innefattar en mångfald av gravstenstyper från perioderna 19101920 
samt 19401960. De äldre stenarna är ofta högresta, smala och utformade i 
granit eller diabas. Det finns även ett antal små gravstenar i diabas och ett par 
stenhällar. De yngre gravvårdarna är ofta symmetriska bredlåga granitstenar. 
Området innefattar många sandgravar, både äldre och yngre. I norr finns en 
intakt rad med sandgravar som planterats med häckomgärdningar. Det finns 
flera gravvårdar med titel i området, däribland: konduktör, fabrikör, apotekare, 
gårdsägare och guldsmed. Det finns ett antal gravvårdar som enbart bär kvinno
namn i området.

Karaktär Området har en mångfacetterad karaktär där högresta gravvårdar från 1900ta
lets början möter låga och enhetliga gravvårdar från 1900talets mitt. Området 
har många sandgravar, varav flera är häckomgärdade.

OMRÅDE E

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-22

Tappställe

Monumental allé

Imponerande thuja
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Översikt över område E. Området är idag relativt glest belagt och innefattar en blandning mellan höga och låga gravvårdar.

Översikt från sydöst. Området innefattar många sandgravar Översikt mot häckinfattade sandgravar.

Parkbänk längs slingrande gångväg i nordöst. Områdets tappställe och soptunnor.
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 E Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar en mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhisto

riska sammanhangen förbättrade kommunikationer, tillströmning av institutioner, och förändrade 
förutsättningar för handel och hantverk (Se mer under rubriken Falun som historisk kontext 
ovan).

• Området höga koncentration av sandgravar, samt förekomsten av högresta gravvårdar, är karak
täristisk och miljöskapande för begravningsplatsen som helhet.

Särskilda urvalspremisser
• Högsträckta gravvårdar från perioden 19001920 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.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen. Sandgravar med 
yngre gravstenar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Sandgravar med äldre gravsternar till
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

E0008 1910tal C A Nordin Mycket högt
E0032 1928 Oskar Nyman Mycket högt
E0035 1910tal J G Tjernberg Mycket högt
E0047 1918 Sigurd Sundström Mycket högt
E0063 1910tal E H Åkerstrand Mycket högt
E0065 1917 Guldsmeden J E Skreij Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

E0005 1912 Konduktören Emil Simonsson Högt
E0011A 1956 Lars Hollner Högt
E0019 1940tal Carl A Jansson Högt
E0020 1920tal/1955 Carlström/Forslöv Högt
E0024 1910tal Hedström Högt
E0026 1953 Konduktör Alfred Nilsson Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Speciell högrest diabasgravvård. E0035. Oskar Nymans stilistiska granitobelisk. 
E0032.

Bautasten som bidrar till begravningsplatsens 
högresta karaktär. E0024.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

E0028 1940tal Fabrikör Anders Persson Högt
E0029 1914 Apotekare Johan E Larsson Högt
E0031 1951 J E Petersén Högt
E0033 1949 Anna Margareta Forsberg Högt
E0037 1910tal Ekdahl Högt
E0038 1915 E J Jansson Högt
E0040 1910tal Söderström Högt
E0045 1910tal E Lindberg Högt
E0046 1916 Gårdsägare Carl Joh. Svensson Högt
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Etablering 1885. De flesta gravvårdar är uppförda under perioden 19001920. Området var 
troligen ett av det första som ianspråktogs när begravningsplatsen var ny.

Gravtyper Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande. 

Terräng och 
läge

Området är beläget mitt på begravningsplatsen och angränsar till områdena I, 
K, G och E. Områdets södra del är belägen i en södersluttning, men även andra 
delar av området är svagt kuperade.

Gångar och 
belysning

Slingrande, asfalterade gångvägar löper runt hela området. En smalare gångväg 
letar sig dessutom rakt igenom området i nordsydlig riktning. Den smalare 
gångvägen är en fortsättning på den monumentala allén nordväst om området. 
Det finns parklyktor längs gångvägen öster om området.

Träd och 
buskar

Området har en egen trädkrans som löper längs med områdets ytterkant. 
Trädkransen består av lövträd med tonvikt på äldre lindar och nyplanterad lönn. 
Trädkransen ger intrycket av att området är en egen liten begravningsplats på 
begravningsplatsen. Detta intryck förstärks av en omgärdningshäck som kon
sekvent löper längsmed områdets ytterkant. I områdets nordöstra del finns ett 
antal storvuxna björkar. Längs gångvägen i områdets mitt växer stora buskage, 
thujor och två imponerande ölandstokshäckar. Området ger överlag ett mycket 
grönskande intryck som står i kontrast till de väldiga stengravvårdar som finns 
utplacerade inuti området och längsmed dess sidor. I områdets södra delar finns 
större sammanhängande gräspartier.

Gravvårdar Området innefattar i huvudsak monumentala och påkostade gravanordningar 
i sten från perioden 18901960, med tonvikt på perioden 19001920. Det är 
särskilt vanligt med olika former av obelisker och bautastenar. I den mån nyare 
gravvårdar finns är det främst fråga om monumentala, bredlåga gravstenar. De 
vanligaste materialen är granit och diabas, men det finns även ett par unika 
gravstenar i material som Orsasandsten och porfyr, samt en gravsten med bas i 
kopparslaggsten. Områdets gravvårdar ianspråktar relativt stora gravplatser, vil
ket skapar utrymme mellan gravvårdarna. Området är viloplats för flera person
historiskt intressanta falubor, däribland rådmannen och liberalen Ernst Lyberg, 
elektronikingenjören Ove Mogensen, Falugrafikern Bertil Bull Hedlund och 
redaktören Carl Felix Murelius. Det finns även ett större antal gravvårdar med 
titel i området. Området innefattar ett antal sandgravar med järnstaket.

OMRÅDE F

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-22

Tappställe

Tappställe

Tappställe

Tappställe

Tappställe
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Översikt mot område F. Området innefattar flera häckar och buskar som skiljer gräsmattorna och bildar tydliga rum i området.

Översikt över gravvårdar i områdets mitt.
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Karaktär Området har en exklusiv och monumental karaktär. Det finns många stora och 

höga gravanordningar i massiv sten. Samtidigt bidrar den kuperade terrängen 
och den rika växtligheten till att området får en variation av olika rum och grö
na stråk. Tankarna faller på en grönskande, romantisk parkmiljö snarare än en 
»stenöken« som liknande områden ofta kritiserades för att vara under 1900ta
lets första hälft.

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar en mångfald av tidstypsika exklusiva gravvårdar från tidsperioden 1890

1960. Gravvårdarna utgör ett värdefullt tillskott till begravningsplatsens estetiska helhet – 
men kan även tjäna som exempel på hur exklusiva gravvårdar sett ut i olika tider.

• Den stora mängden högresta gravvårdar är miljöskapande och karaktäristisk för begravnings
platsen. Den högresta strukturen är mer påfallande och välbevarad än i andra områden.

• Kvarvarande sandgravar och särskilt sandgravar med järnstaket, samt gravar med markstens
beläggning, är miljöskapande och karaktäristiska för begravningsplatsen.

• Det finns många yrkestitlar som är kopplade till Falu stads historia. Det finns en särskilt hög 
andel gravvårdar med yrkestitlar som kan kopplas till de kulturhistoriska sammanhangen till-
strömning av institutioner, förändrade förutsättningar för handel och hantverk och välstånd och 
fattigdom.

• Området innefattar ett antal personhistoriskt viktiga gravvårdar, däribland Falugrafikern Ber
til Bulls Hedlunds och rådmannen Ernst Lybergs familjegravar. Dessa gravar är viktiga källor 
till förståelse för staden Falun under 1900talets första hälft. 

• Området har en tydlig parkkaraktär som i viss mån återspeglar det sena 1800talets park och 
trädgårdsideal. De öppna gräsmattorna som bryts av häckar och partier av träd, tillsammans 
med slingrande gångvägar är värdebärande egenskaper. 

Särskilda urvalspremisser
• Gravvårdar som antas kunna berätta om Faluns sociala toppskikt under perioden 18901930 

tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar som kan användas för att förmedla hur exklusiva gravanordningar sett ut på be
gravningsplatser i olika tider 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning samt sandgravar med yngre gravstenar till
skrivs högt kulturhistoriskt värde. Sandgravar med äldre gravsternar och/eller järnstaket till
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Gravvårdar längs slingrande gångväg i öster.

Högsträckta bautastenar som är tidstypiska för 1910-talet.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

F0002 1883 Provinsialläkaren C A Küsel Mycket högt
F0003 1900tal Häradsskrivaren P G Fernlundh Mycket högt
F0004 1890tal Stadsfiskal C Holm Mycket högt
F0006 1889 Abraham Bergström Mycket högt
F0013 1897 Bergmästaren och riddaren, fil. doktor 

Carl Philip Carlsson
Mycket högt

F0013B 1927/1952 Rådmannen Ernst Lyberg Mycket högt
F0015 1894 G Collvin Mycket högt
F0016 1895 Emrik Rosell Mycket högt
F0019 1901 Lanträntmästaren G Kjellin Mycket högt
F0020 1910tal Länsskrivaren A F Sandström Mycket högt
F0022 1899 Redaktören Carl Felix Murelius Mycket högt
F0023 1899 Major O A Westerlund Mycket högt
F0026 1913/1919 Trädgårdsmästare Anders Krantz Mycket högt
F0028 1900tal Musikdirektören J U Cederberg Mycket högt
F0030 1903 Seminarierektorn Henrik Åkerblom Mycket högt
F0031 1948 Ernst Nordström Mycket högt
F0033 1896 Borgmästaren Erik Mauritz Sundell Mycket högt
F0040 1911 P Söderbaum Mycket högt
F0042 1914 Förste provinsialläkare P O Åkerberg Mycket högt
F0043 1952 Apotekare Erik S Holmin Mycket högt
F0064 1920 Gunilla Ramström Mycket högt
F0065 1910tal Darck Mycket högt
F0068 1920 Stenhuggaren A Lund Mycket högt
F0075 1983 Malm Mycket högt
F0076 1910tal Oscar Karlsson Mycket högt
F0082 1917 Olof Tägtström Mycket högt
F0084 1918 Kamreren Erik Norman Mycket högt
F0085 1920tal Karl Bergelind Mycket högt
F0090 1920tal C A Nerman Mycket högt
F0094 1907 Fabrikören Gustaf Johansson Mycket högt
F0095 1954 Byggmästaren Anders Backman Mycket högt
F0097 1908 Handlaren F Larson Mycket högt
F0110A 1893 Gustaf Berg Mycket högt
F0111 1920 Carl Adolf Hedlund Mycket högt
F0115 1894 Frans Ludwig Schmidt Mycket högt
F0126 1920tal  Mycket högt
F0127 1925 Kronofogde Henrik Bohm Mycket högt
F0128 1926 Bankdirektör J W Morling Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Stadsfiskal C Holms gravvård. F0004.

Emrik Rosells familjegrav, en bautasten i porfyr. E0016.

Seminarierektorn Henrik Åkerbloms gravvård. F0030. Ove Mogensens unika och karaktäristiska gravvård. F0019.
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F0129 1925 Elsa/Bergsingenjören Per Abr. Jonsson Mycket högt
F0130 1925 Landssekr. Nikolaus Sunnderholm Mycket högt
F0132 1950tal Emil Brandberg Mycket högt
F0133 1950 Richard Salwén Mycket högt

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

F0004B 1925 Fru Lillie Holm f. Jonsson Högt
F0005 1900tal Fredrik Svärdström Högt
F0005A 1920tal Anders Larsson Högt
F0006B 1927 C G Blomberg Högt
F0007A 1942 Bokhandlaren Gustaf Blid Högt
F0008 1949 Erland Georg Norman Högt
F0009 1930tal C J O Ström Högt
F0011B 1927 Karl Hård af Segerstad Högt
F0014 1903 Källarmästaren C J Westergren Högt
F0014B 1970 Sjökapten A W Åström Högt
F0017 1893 Carl Bergqvist Högt
F0018 1903 Waktmästaren Carl Snell Högt
F0025 1900 Jernhandlaren C L Jönsson Högt
F0029 1909 Disponenten Olof Olsson Högt
F0034 1973 Rektor Gunnar Flodström Högt
F0035 1920tal Anna/Karl Wiren Högt
F0036 1901 Carl Gust Johansson Högt
F0039 1900tal Grosshandlaren C F Lindström Högt
F0041 1907 Eva Hedvig/Apotekaren Thure Görans

son
Högt

F0045 1916 Katarina Sofia Landström Högt
F0046 1940tal August Dikman Högt
F0047 1949 Jenny Elisabeth Wikström Högt
F0048 1940tal Överstigare E J Bergström Högt
F0049 1940tal Baltzar C E Gustafsson Högt
F0051 1940tal E Fredenholm Högt
F0056 1915 Gunnar Herbert Högt
F0057 1964 Fabrikör John Thunberg Högt
F0059 1923 Lova Hellerborg Högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

F0060B 1924 Fagerskiöld Högt
F0061 1910tal C E Hellberg Högt
F0062 1904 Sadelmakare A G Bjurman Högt
F0063 1961/1945 Major Olof/ Kapten Folke Winbladh Högt
F0066 1920tal Björlingsson Högt
F0067 1953 Ingenjör Johan Dahlberg Högt
F0069 1910tal ...sberg Högt
F0070 1920tal J G Edlund Högt
F0071 1910tal Folkskollärare Ekelund Högt
F0077 1907 Grosshandlaren Gustaf Pettersson Högt
F0079 1917 Sam Lindskog Högt
F0081 1917 Sara/ Fabrikör F O Korsgren Högt
F0083 1918 Matilda Spjuth Högt
F0088 1920tal N F Nilsson Högt
F0091 1910tal L A Lidberg Högt
F0093 1943 Magnus Samuel Johansson Högt
F0099 1910tal Byggmästare J W Leander Högt
F0103 1910tal Stenhuggaren O P Andersson Högt
F0108 1920tal Fabrikören Lars Fredrik Roth Högt
F0109 1894 Kommisionslantmätare Högt
F0110 1928 Johan Wilhelm Berg Högt
F0110B 1926 Alfhild Edström Högt
F0113 1930tal Gustaf Larsson Högt
F0115A 1930tal C O Malmgren Högt
F0117 1910tal Anders Frelin Högt
F0118 1910tal John Johnsson Högt
F0119 1910tal E Utterberg Högt
F0120 1919 Axel Johansson Högt
F0122 1910tal L E... Högt
F0123 1956 Aug. Åkerström Högt
F0124 1924 Johan Norling Högt
F0125 1928 O A Eklund Högt
F0134 1950 Chefredaktör August Englund Högt
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Etablering 1885. De flesta gravvårdar som finns inom området idag är uppförda under 
perioden 19501990. 

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Gravar upprättade efter de allmänna och de enskilda gravsyste
mets upplösande i och med 1963 års begravningslag.

Terräng och 
läge

Området är beläget mitt på kyrkogården. Området angränsar till område M i 
syd, till område F i väst samt till område C i öst. Området är placerat på en plan 
höjd som sluttar kraftigt nedåt längs områdets södra och västra sidor. I söder är 
sluttningen terrasserad.

Gångar, 
trappor, 

tappställen

Området flankeras av två slingrande, asfalterade gångvägar. Det finns ett tapp
ställe med tillhörande soptunnor längst norrut på området. I mitten av området 
finns två bänkar placerade på sidorna av en mindre blomsterplantering. Det 
finns en mindre stentrappa som sammanlänkar olika nivåer i den terrasserade 
södersluttningen.

Träd och 
buskar

Längs med gångvägen i öst finns en häckallé som beskrivs närmare i karaktärise
ringen av område C. I den terrasserade södersluttningen finns flera häckar och 
några storvuxna thujor tillsammans med ett antal häckomgärdade sandgravar. 
I områdets mitt, på den plana höjden, finns ett antal lövträd varav de flesta är 
lönnar.

Gravvårdar Området innefattar till mycket stor del tidstypiska gravstenar från perioden 
19501990. De vanligaste materialen är röd eller grå granit samt diabas. De flesta 
gravvårdarna håller en gemensam storlek och är placerade i bestämda mönster, 
ofta slingrande eller svängande. Storleken på gravvårdarna och de ordnade pla
ceringarna bidrar till enhetlighet och sammanhållning inom området. Samtidigt 
är varje sten individuellt betingad beträffande motiv och inskriptioner. Grav
stenarna varierar dessutom mellan att vara bredlåga och högsmala. Det finns 
gravstenar med brutna, rundade och raka toppar. Längs sluttningen i syd och 
väst finns ett antal monumentala sandgravar och ett par gravar med stenram.  
Gravstenarna i områdets mitt är placerade i kronologisk ordning och har möjli
gen varit del av det allmänna gravsystemet. Det finns särskilt många yrkestitlar 
med anknytning till järnvägsyrken i området.

OMRÅDE G

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-22

Terrasserad söder-
sluttning

Stentrappa

Tappställe
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Översikt över tidstypiska senmodernistiska gravvårdar i områdets mitt. Bild från nordväst.

Översikt över områdets mitt. Bild från sydöst. Terrassering med pampiga gravvårdar i söder.

Monumental 1930-talsgravvård i södersluttningen. Häckomgärdade sandgravar och tujor i områdets sydvästra hörn.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar gravvårdar och strukturer som är tidstypiska för den moderna epoken 

(19501980). Gravstenarna kan på ett pedagogiskt sätt användas för att berätta om de stil och 
arkitekturideal som var rådande på begravningsplatser under tidsperioden 19301980.

• Området innefattar en kronologisk uppställning av gravvårdar som kan återspegla det allmänna 
gravsättningssystemet, något som i sådana fall kan berätta om hur denna historiska begrav
ningsstruktur utvecklades och anpassades till den moderna epokens värderingar. 

• Området innefattar ett utmärkande antal gravvårdar med yrkestitlar som anknyter till järnväg
syrken.  

Särskilda urvalspremisser
• 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. 

• Ett urval av gravar med stenram eller markstensbeläggning tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 
Sandgravar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar tillskrivs inte särskilt höga kulturhistoriska värden enbart för att de bedöms ingå i 
strukturen som återspeglar det allmänna gravsättningssystemet. Det samma gäller gravvårdar 
som enbart är representativa gravvårdar från perioden 19501980. Det är dock värt att ha struk
turerna i åtanke vid framtida hantering av området. 

Karaktär Området håller en enhetlig och småskalig karaktär i norr samt i mitten av om
rådet. I sluttningarna längs områdets västra och södra sidor finns större gravvår
dar, vilket bidrar till en mer monumental karaktär. Läs mer om karaktären kring 
häckallén i öster under karaktäriseringen av område C ovan.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

G0003 1900 Anna/Axel Fridell Mycket högt
G0004 1920 Ruth/Advokat Theodor Sylwan Mycket högt
G0010 1900tal Dahlqvists Mycket högt
G0018 1938 Seminarielärare Anna Wallin Mycket högt
G0041 1940 Anders Ericsson Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

G0005 1920tal P E Larsson Högt
G0006 1910tal A G Norén Högt
G0011 1920tal Axel Söderquist Högt
G0012 1959 Fabrikör Gunnar Sundström Högt
G0013   Högt
G0016 1948 E G Larsson Högt
G0017 1920tal Sadelmakaren J F Bjurman Högt
G0019 1965 Järnhandlare Knut Östlund Högt
G0022 1950tal Edvin Ekholm Högt
G0023 1931 C HJ. Muntzing Högt
G0024 1931 Typografen Hanna Olsson Högt
G0025 1931 Disponent Filip Söderlund Högt
G0026 1920tal Joh. Andersson Högt
G0027 1933 Stadskamrer Johan Zetterwall Högt
G0028 1939 Förman A F Håkansson Högt
G0033 1940tal Musikfanjunkare G Holmstad Högt
G0047 1944 Fabrikör R W Sundell Högt
G0056 1942 Märta Bergman Högt
G0069 1957 Pers Mikael Olsson Högt
G0075 1998 Vagnmakaren Yngve Hemström Högt
G0087 1959 Tvättmästaren Arne Astgård Högt
G0159 1983 Brita Grundström f. Westling Högt
G0161 1977 Kamreren Adolf Larson Högt
G0162 1978 Gunnar Johansson Högt
G0183 1983 Sjökapten Åke Schultz Högt
G0224 1973 Henning Larsson Högt
G0236 1969 Braf Oskar Wellhardh Högt
G0251 1969 Valdemar Johanssioni Högt
G0252 1889 Anders Elof Lagrelius Högt
G0086 1959 Axelina/Lokförare G Sundkvist Högt
G0163 1980 Lokföraren Karl Hansson Högt
G0181 1985 Lokförare Sven Olov Arvid Lindén Högt
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Etablering 1885. Området innefattar främst gravvårdar från perioden 18901950.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande.

Terräng och 
läge

Området är beläget i begravningsplatsens västra hörn. I sydväst angränsar 
området till järnvägen och i öst till område I. Området är flackt men sluttar lätt 
uppåt i nordväst.

Gångar Området skiljs från område I av en slingrande asfalterad gångväg.

Träd och 
buskar

Längs områdets sydvästra och nordvästra sidor växer en rad med storvuxna 
lindar. Dessa träd är troligen kvarlevor från begravningsplatsens ursprungliga 
trädkrans. Inuti området finns enstaka buskar och ett större lövträd. 

Gravvårdar Området innefattar en mångfald av gravvårdar, främst från perioden 18901950. 
Längsmed begravningsplatsens kant (områdets sydvästra och nordvästra långsi
dor) finns flera högresta obelisker och ett antal bautastenar. De högresta grav
vårdarna kontrasteras av ett mindre antal exklusivare bredlåga gravstenar och 
några enstaka sandgravar. I områdets mitt/längs gångvägen i väster är de flesta 
gravar sandgravar/gravar med stenram. Det finns bredlåga såväl som högresta 
gravstenar. Flera av de högresta gravstenarna är nedlagda på marken. Områ
det innefattar två personhistoriskt intressanta gravvårdar med anknytning till 
utbildningsväsendet i Falun, läroverksadjunkten O V Vahlin och rektor Ernst 
Sundberg. Det finns flera gravvårdar med yrkestitel, exempelvis: kyrkväktare, 
kamrer och åkare.

Karaktär Området har möjligen innefattat fler gravvårdar som tagits bort i senare tid. 
Idag bär området en öppen och något gles karaktär. Det finns relativt många 
sandgravar/gravar med stenram. I mitten av området finns generellt färre hö
gresta gravvårdar än i områdets ytterkanter. De högresta gravvårdar som finns i 
områdets mitt är i hög grad nedlagda, vilket lett till att området bitvis fått en låg 
och småskalig karaktär.

OMRÅDE H

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-23
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Översikt över område H. Bild från områdets nordöstra hörn.

Översikt över området från söder. Översikt över område H och område I.

Översikt från områdets västra hörn. Området innefattar många träd längs dess långsidor.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

H0001 1920tal Lars Larsson Mycket högt
H0004 1910tal Läroverksadjunkten O V Våhlin Mycket högt
H0015 1935 Jenny/Ernst Sundberg Mycket högt
H0018 1930tal Emil Hyttberg Mycket högt
H0023 1894 Häradsskrivaren A G Hwasser Mycket högt
H0044 1951 Kamrer P N Forssling Mycket högt
H0056 1953 Kyrkväktare Backlund Mycket högt
H0061 1933 Julia/Frans Törnqvist Mycket högt
H0078 1915 Helene Gustafson Mycket högt

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Områdets sandgravar samt de högresta gravvårdarna är mycket karaktäristiska för begravnings

platsen och utgör ett värdefullt miljöskapande och estetiskt inslag. 

• Området innefattar en mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhisto
riska sammanhangen tillströmning av institutioner och förändrade förutsättningar för handel och 
hantverk (Se mer under rubriken Falun som historisk kontext ovan).

• Området innefattar två personhistoriskt värdefulla gravvårdar med anknytning till Faluns ut
bildningsväsen. Dessa kan berätta mer ingående berättelser om hur nya institutioner etable
rades i Falun under 1800talet, samt hur detta påverkade stadens utveckling mot 1900talet.

Särskilda urvalspremisser
• Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Högresta gravvårdar från perioden 19001920 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen. Sandgravar med 
yngre gravstenar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Sandgravar med äldre gravsternar till
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

H0006 1910tal L J Roberg Högt
H0007 1910tal C A Hedvall Högt
H0008 1898 Johanna Forsström Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Målarmästaren Lars Larssons sandgrav. H0001. Läroverksadjunkten O V Våhlins högresta gravvård. H0004

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

H0017 1906 Skomakaren Frans Arosin Högt
H0019 1910tal Fru Charlotte Sundqvist Högt
H0024 1940tal G J Sandgren Högt
H0029 1940tal Åkeriägaren E Andersson Högt
H0040 1940tal Åkaren Erik Andersson Högt
H0041 1950tal Carl Hedbom Högt
H0045 1930tal J E Ericsson Högt
H0050 1910tal C A Pettersson Högt
H0051 1967 Hanna/Gustaf Hansson Högt
H0057 1950tal Gustaf Carlsson Högt
H0062B   Högt
H0065 1940tal Anders Erskan Högt
H006667 1952 Henrika/Karl Axel Bergström Högt
H0073 1910tal P Pettersson Högt
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Etablering 1885. Området innefattar främst gravvårdar från perioden 18901950.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande.

Terräng och 
läge

Området angränsar till område H i väst, område F i sydöst och E i nordöst. I 
öster, mellan område I och område E finns en monumental allé som beskrivs 
närmare i karaktäriseringen av område E. Större delen av området är flackt. Det 
finns en mindre sluttning upp till den monumentala allén i nordöst. 

Gångar, 
belysning, 
tappställe

Området angränsar till slingrande asfalterade gångvägar i söder och väster. I 
nordväst finns en rak monumental allé. Området innefattade tidigare flera gång
vägar som löpte igenom området i linje med gravvårdarna. Det finns parklam
por längs gångvägen i söder. Området innefattar ett tappställe i väster.

Träd och 
buskar

Området innefattar flera lindar tillhörande den monumentala allén i öst. I 
områdets södra hörn finns en större lönn. Det finns flera buskar och småplante
ringar i områdets mitt, varav de flesta tillhör gravar. 

Gravvårdar Området innefattar en mångfald av gravvårdar från perioden 18901950. De 
vanligaste gravstenarna är högresta bautastenar och obeliskformade gravstenar 
samt bredlåga gravstenar med symmetrisk motivuppbyggnad från 1930 och 
40talen. Det finns även ett betydande antal hällar samt en nämnvärd och unik 
bruten kolonn. Det är relativt vanligt med sandgravar och med gravar som har 
stenram. Samtliga gravvårdar är placerade i svagt svängade rader som löper i 
nordvästligsydöstlig riktning. I områdets norra hörn finns den personhistoriskt 
intressanta Lisa Bosiös grav från 1932. Området innefattar även ett antal grav
vårdar med yrkestitel, däribland: köpman, ingenjör, stationsinspektör i Hofors, 
gruvkamrer, jägmästare och lokförare. Det finns särskilt många gravvårdar med 
anknytning till järnvägsyrken samt med anknytning till Bergslagets verksamhe
ter i Falun kring sekelskiftet 1900.

Karaktär Området är öppet och delas inte in mindre rum med hjälp av växtlighet. Grav
vårdarna löper i sammanhållna rader som är kurvade. Gravvårdarna är mång
facetterade till formen och storleken, vilket leder till att området upplevs som 
heterogent med en blandning av högt och låg, gammalt och nytt.

OMRÅDE I

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-24

Lisa Bosiös grav

Tappställe

f.d gångväg
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Översikt mot område I. Området kringgärdas av slingrande gångvägar. Det finns en både höga och låga gravstenar. Området bär en 
öppen karaktär. Bild från söder.

Översikt över området. Bild från nordväst. Översikt över området. Bild från sydöst.

Slingrande gångväg och belysningsarmaturer. I området finns många olika sorters gravvårdar.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar en betydande mängd gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de 

kulturhistoriska sammanhangen förbättrade kommunikationer, omstruktureringar inom bergsla-
get, och förändrade förutsättningar för handel och hantverk (Se mer under rubriken Falun som 
historisk kontext ovan).

• Området innefattar ett antal personhistoriskt intressanta gravvårdar som kan berätta viktiga 
berättelser om Falun och stadens invånare.

• Området innefattar en mångfald av gravvårdar och gravmonument som är tidstypiska för tids
perioden 19001950. Gravvårdarna kan på ett pedagogiskt sätt användas för att berätta om de 
stil och arkitekturideal som var rådande på begravningsplatser i början av 1900talet.

• Områdets sandgravar samt de högresta gravvårdarna är mycket karaktäristiska för begravnings
platsen och utgör ett värdefullt miljöskapande och estetiskt inslag. 

• Området innefattar ett utmärkande antal gravvårdar med yrkestitlar som anknyter till järnväg
syrken.  

Särskilda urvalspremisser
• Högresta gravvårdar från perioden 19001920 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 

• Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar tillskrivs inte särskilt höga kulturhistoriska värden om de enbart bedöms kunna 
användas för att förmedla kunskap om stil och arkitekturideal som var rådande på begravnings
platser mellan tidsperioden 19001950. Det finns många andra områden som kan förmedla 
samma berättelse mer tydligt, exempelvis B, C, D, L och N. Det är dock värt att ha strukturen 
i åtanke vid framtida hantering av området.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen. Sandgravar med 
yngre gravstenar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Sandgravar med äldre gravsternar till
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

 I

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

I0014 1910 Erik Andersson Mycket högt
I0021 1940tal Stationsinspektör i Hofors J G Nordling Mycket högt
I0022 1910tal/1922 Komminister C Johansson/Lisa Bosiö Mycket högt
I0025 1943 Gruvkamreren Gustaf Löfström Mycket högt
I0034 1910tal Sotarmästare And. Olsson Mycket högt
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Ovanlig bruten kolonn uppförd 1905. I0074. Bautasten med monumental karaktär. I0038.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

I0038 1910tal C D Ljusdahl Mycket högt
I0047  Sem. rek O G Palmlund Mycket högt
I0059 1910tal Jaktkonstapel Frans Lundstedt Mycket högt
I0061 1935 Köpman Martin Hagström Mycket högt
I0067 1930tal Carlsten Mycket högt
I0070 1920tal Lokförare A G Wilhelmson Mycket högt
I0074 1905 Disponenten C A Spjuth Mycket högt
I0095 1910tal Arvid/A G Fahlcrantz Mycket högt
I0105 1947 E Thunström, Bankdirektör... Mycket högt
I0108 1920tal Carl Tysk Mycket högt
I0120 1940tal K Norbäck Mycket högt

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

I0001 2001 Mats Sjöberg Högt
I0003 1993 Konrad Duczynski Högt
I0004 1920tal Adolf Blom Högt
I0005 1910tal  Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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 I Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

I0006 1910tal J F Nasennius Högt
I0007 1930tal A Dahlgren Högt
I0009B 1944 Köpman Knut E  Carlsson Högt
I0011 1920 Karl Utterberg Högt
I0017 1940tal Franssons Högt
I0018 1911 Ingeniören Arendt Hammarberg Högt
I0020 1910 Bruksförvaltaren John Bock Högt
I0026 1910 J E Johansson Högt
I0027 1956 Nils Eriksson Högt
I0029 1934 Edv. Eriksson Högt
I0035 1909 Kristina Eriksson/Byggmästaren Per... Högt
I0036   Högt
I0037 1910tal Jernhandlaren Johan Emil Erixon Högt
I0039 1910tal C A Hammarström Högt
I0041 1948 Tandläkaren J A Stötsberg Högt
I0042 1930 Gustaf Englund Högt
I0043 1910tal ... Andersson Högt
I0045 1953 J A Hedén Högt
I0046 1940tal Carl Erik B... Högt
I0051 1963 Bromzelius Högt
I0053   Högt
I0054A 1910tal Jägmästaren Axel Hellström Högt
I0057 1940tal Lokföraren Einar Karlqvist Högt
I0073 1910tal P G Essen Högt
I0076 1905 Catarina Ekenberg Högt
I0083 1960 Jägmästare Georg Eriksson Högt
I0086 1920tal F Hellberg Högt
I0088 1920tal A Wikström Högt
I0089 1946 Rådmannen Herman Andersson Högt
I0090 1940tal Haglund Högt
I0092 1910tal  Högt
I0096 1930tal Kjell Högt
I0099 1920tal C TH Blomqvist Högt
I0102 1920tal Olof Nilsson Högt
I0103 1920tal Lokmästaren A Hallin/C Sundqvist Högt
I0106 1920tal C U Kling Högt
I0109 1920tal Köpman Elis Carlsson Högt
I0113 1937 Fina Nördqvist Högt
I0122 1920tal Lokföraren K G Hellström Högt
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Gravvård med markstensbeläggning av skiffer. I0025. Sångerskan Lisa Boisös grav. I0022.

Ovanlig gravvård över en stationsinspektör i Hofors. I0021 Karaktäristiska sandgravar med stenram. I0027.
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Etablering 1885. De flesta av områdets gravvårdar uppfördes mellan 1920 och 1960. Det 
finns även enstaka äldre gravvårdar.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar.

Terräng och 
läge

Området är beläget söder om område F och nordväst om område O. Området 
sluttar svagt nedåt i sydöstlig riktning.

Gångar, 
belysning, 
tappställe

Området angränsar till en slingrande gångväg i norr. Längsmed gångvägen finns 
parklyktor. Området har inte något eget tappställe, utan använder sig av tapp
ställen i område F. Dessa tappställen beskrivs inte närmare men är markerade på 
kartan invid områdeskaraktäriseringen för område F.

Träd och 
buskar

 Området innefattar en mångfald av träd och buskar, särskilt i den södra delen 
av området. Det förekommer tuja, lönn, lind, syrenträd m.fl. Trädkransen med 
lind i begravningsplatsens utkant fortsätter från område H. Det finns ett antal 
gravar med häckomgärdning. Området angränsar till järnvägen, som avgränsas 
från begravningsplatsen med hjälp av ett nätstängsel. Nätstängslet är bevuxet 
med diverse buskage i närheten av område O.

Gravvårdar Området innefattar i hög utsträckning låga gravstenar från perioden 19201960. 
Det är vanligt med sandgravar och gravar med stenram, även på förhållandevis 
nytillkomna gravar (från 1940 och 50talen). Insprängda mellan nyare gravvår
dar och längsmed begravningsplatsens kant i sydväst finns ett antal äldre högres
ta gravvårdar. Det finns även ett par tidstypiska kataloggravvårdar från 1800ta
lets slut. I områdets nordvästra hörn finns Faluförfattarinnan Selma Ströms 
personhistoriskt viktiga grav. Området innefattar dessutom ett antal gravvårdar 
med yrkestitel, däribland: målarmästare, gruvarbetare, brandkonsulent och kap
ten. Området innefattar enstaka gravvårdar som endast bär kvinnonamn.

Karaktär Området har en urglesad och heterogen karkatär. Det finns många olika former 
och storlekar på gravvårdarna. Området innefattar många träd och buskar.

OMRÅDE K

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-24
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Översikt över området från sydöst. Gångvägen avskiljer område från område F.

Översikt över området. Bild från norr. Området avskiljs från järnvägen av ett nätstängsel.

Översikt över området. från söder. Trädkrans längsmed områdets långsida.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer

• Kataloggravvårdar, alltså gravvårdar av modeller som var vanliga i stenhuggeriernas pris kuranter 
och kataloger från tiden kring sekelskiftet 1900, kan på ett tydligt och pedagogiskt vis förmedla 
hur tillverkningsprocessen kring gravvårdar förändrades och blev mer industrialiserad från och 
med 1890talet och framåt.

• Personhistoriskt viktiga gravvårdar kan berätta viktiga berättelser om staden Falun och dess 
invånare under äldre tider.

• Området innefattar flera gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhistoriska 
sammanhangen förbättrade kommunikationer, tillströmning av institutioner, omstruktureringar 
inom bergslaget, och förändrade förutsättningar för handel och hantverk (Se mer under rubriken 
Falun som historisk kontext ovan).

• Områdets sandgravar samt de högresta gravvårdarna är mycket karaktäristiska för begravnings
platsen och utgör ett värdefullt miljöskapande och estetiskt inslag. 

Särskilda urvalspremisser
• Äldre gravvårdar vars utseende är påverkat av stiltrender i gravstenskataloger från tiden kring 

sekelskiftet år 1900 tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Personhistoriskt viktiga gravvårdar tillskrivs mycket 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 

• Ett urval av områdets högresta gravvårdar från perioden 19001920 tillskrivs högt kulturhisto
riskt värde.

• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen. Sandgravar med 
yngre gravstenar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Sandgravar med äldre gravsternar till
skrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

K0001A 1919 Fanjunkare Gustav/Selma Ström Mycket högt
K0005 1910tal E G Skog Mycket högt
K0007 1900tal G Thunander Mycket högt
K0018 1893 Stationsmästaren Carl Simonsson Mycket högt
K0040 1892 Kaptenen, Friherre Mats von Rosén Mycket högt
K0041 1889 L Svedelius Mycket högt
K0061 1920tal Målarmästaren N R Skogqvist Mycket högt
K0064 1936 Gruvarbetaren Bror Wilhelm Sahlström Mycket högt
K0066 1963 Brandkonsulent Landström Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Högsträckt gravvård placerad längs områdets kant. Sandgrav med högrest gravvård längs områdets kant.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

K0001B 1924 Fabrikör K A Sandtröm Högt
K0009 1919 Jeannette Westergren Högt
K0013 1910tal A Wahlman Högt
K0015 1910tal Fabrikör Olaus Andersson Högt
K0022 1910tal P J Forsbergs familjegrav Högt
K0023 1910tal J Eriksson Högt
K0026 1960 E W Larsson Högt
K0028 1950tal Skomakaremästare L G Holmkvist Högt
K0030A 1936 Fredrika Sandström Högt
K0031 1920tal Köpmannen Anders Leander Jansson Högt
K0038 1910tal Joh. Thors familjegrav Högt
K0039 1950tal Elis Nyström Högt
K0045 1942 Erik Pettersson Högt
K0051 1919 Alfrida Eugenia Lundin Högt
K0052 1940tal Erik Eriksson Högt
K0055 1966 Möbelhandlaren G A Löwin Högt
K0058 1959 Köpman Gustaf Karlsson Högt
K0060 1917 Per Erik Sundström Högt
K0069 1938  Högt
K0071 1940tal A G Pettersson Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Etablering 1885. Området innefattar nästintill uteslutande gravvårdar från 1930 och framåt.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Familjegravar är vanligt förekommande.

Terräng och 
läge

Området är beläget nordöst om område O, sydöst om område M och väster om 
område P. Det finns en mindre kulle öster om området. Marken sluttar svagt 
nedåt från kullen, och området har därför terrasserats till två jämna plan som 
skiljs åt av en terrassvall. Flera av områdets monumentala sandgravar/gravar 
med ram är placerade längsmed terrassvallen. 

Gångar, 
belysning, 
tappställe

Området omgärdas av slingrande gångvägar i norr och väst. Sydöst om området, 
bortom område P, finns ännu en slingrande gångväg och kyrkogårdens eko
nomibyggnad (se begravningsplatsen idag ovan). Det finns enstaka parklyktor 
längs gångvägen som löper sydöst om området. Områdets tappställe är beläget i 
områdets sydvästra hörn.

Träd och 
buskar

Området innefattar ett antal storvuxna lönnar, tuja och syren. Växtligheten är 
koncentrerad till terrassvallen som delar in området i två plan. Det finns även 
buskar och planteringar vid enskilda gravvårdar.

Gravvårdar Området innefattar nästintill enbart bredlåga gravvårdar med symmetrisk mo
tivuppbyggnad från perioden 19301960. Vanliga material är diabas och granit. 
Många av gravarna är sandgravar eller gravar med stenram. Området innefattar 
ett antal gravvårdar med yrkestitel, däribland: fanjunkare, folkskollärare, gravör 
och konduktör.

Karaktär Området har en monumental, enhetlig och exklusiv karaktär. Områdets grav
vårdar är likartade till storleken och placerade i ordnade mönster. Det finns 
särskilt många sandgravar och gravar med stenram. Detta är att anse som ett 
ovanligt karaktärsdrag i kontext till den tidsperiod inom vilken de flesta gravan
ordningarna i området tillkommit. Tack vare terrasseringen har området fått en 
skarp, sammanhållande höjdlinje, mot vilken flera gravvårdar vilar. 

OMRÅDE L

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-25

Ekonomibyggnad

Tappställe

Terrassvall
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Översikt över område L. Området innefattar en stor mängd karaktäristiska sandgravar från den modernistiska epoken.

Översikt över områdets sandgravar och gravar med stenram. Gravvårdar placerade mot en terrasskant.

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar en stor mängd mycket karaktäristiska sandgravar/gravar med stenram/

markstensbeläggning från 1930 och 1940talen. De flesta gravvårdarna är monumentala och 
utformade i klassicistisk eller nationalromantisk stil, vilket var vanligt på vissa begravningsplat
ser mellan 1910talet och 1940talet. Gravarna i sin helhet bidrar till att området får en enhetlig 
och monumental karaktär som är estetiskt värdefull för hela begravningsplatsen.

• Området har en sammanhållen höjdlinje som återspeglar det tidiga 1900talets kyrkogårdsideal 
(se mer under kulturhistoriska sammanhang ovan).

• Området innefattar ett antal gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhistoriska 
sammanhangen tillströmning av institutioner, förbättrade kommunikationer och förändrade för-
utsättningar för handel och hantverk. (Se mer under rubriken Falun som historisk kontext ovan).
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

L0009 1934 Fanjunkaren E E Linder Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

L0001   Högt
L0004 1940tal Joel Israelsson Högt
L0009A 1940tal Lars Olof Landén Högt
L0010 1930tal Gravören A G Broström Högt
L0012 1930tal  Högt
L0013 1937 Tilda Mårtensson Högt
L0015 1933/1965 Hanna Sundkvist Högt
L0017 1940tal And. Karlsson Högt
L0021 1940tal Anders... Högt
L0022 1947 Rich. Thorslund Högt
L0023 1940tal Folkskollärare Christian Eriksson Högt
L0024 1934 Nils H Pettersson Högt
L0025 1940tal F Konduktören Högt
L0026 1934 Brita Eklund Högt
L0032 1941 Thorsten Hansson Högt
L0036 1942 Eva Svedberg f. Starnberg Högt
L0037 1940tal Karl Ström Högt
L0038 1961 Hjalmar Kihlberg Högt
L0039 1956 Fabrikör Karlsson Högt
L0040 1940tal Werner E Jansson Högt
L0045 1943 Anna Ersson Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Särskilda urvalspremisser
• Gravar med klassicistiskt eller nationalromantiskt inspirerade gravvårdar samt tillhörande 

sandgrav, stenram eller markstensbeläggning 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 
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Ovan, Fanjunkaren E E Linders grav. L0009. 
T.h, And. Karlssons familjegrav. L0017.

En av områdets karaktäristiska sandgravar. L0009A.

Värdefull markstensbelagd modernistisk grav. L0004.
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Etablering 1885. Området innefattar främst gravvårdar från perioden 19301960. 

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar.

Terräng och 
läge

Området är beläget söder om område G, nordväst om område L och öster om 
område F. I söder finns område K och område O. Området är inte kuperat

Gångar och 
tappställe

Området rundas av en slingrande asfalterad gångväg i samtliga väderstreck för
utom norr. I områdets nordvästra hörn finns ett tappställe.

Träd och 
buskar

I områdets mitt finns flera storvuxna tujor och en lönn. Vissa gravar har tillhö
rande planteringar och omgärdningshäckar. 

Gravvårdar Området domineras av stengravvårdar från perioden 19301960. Det är vanligt 
med bredlåga gravstenar med symmetrisk motivuppbyggnad samt något högre, 
smala gravstenar med bruten topp. Flera av gravvårdarna är placerade i skuggan 
av områdets stora thujor. Området innefattar ett antal gravar med kant/sten
ram i skiffer samt en grav som har stenbeläggning av betongplattor med frilagd 
ballast. Det finns även ett antal sandgravar. Ett antal gravvårdar bär yrkestitlar, 
däribland konduktör och byggmästare.

Karaktär Området bär en mångfacetterad 1900talskaraktär. Särskilt karaktäristiska är de 
gravar som har kant/stenram i marksten.

OMRÅDE M

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-25

Tappställe
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Översikt mot området från väster. Området innefattar mycket grönska, träd och tujor.

Översikt mot området. Bild från områdets sydvästra hörn. Översikt mot området från öster.

Området innefattar mycket grönska. Gravvård med markstensbeläggning.
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• Området innefattar ett antal gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhistoriska 

sammanhangen tillströmning av institutioner, förbättrade kommunikationer och förändrade för-
utsättningar för handel och hantverk. (Se mer under rubriken Falun som historisk kontext ovan).

Särskilda urvalspremisser
• Gravar med stenram eller markstensbeläggning premieras i urvalsprocessen. Sandgravar med 

yngre gravstenar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Sandgravar med äldre gravsternar till
skrivs mycket 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

M0019 1931 Agronom Henrik Sundblad Mycket högt
M0025 1932 Hanna Bergström Mycket högt
M0035 1951 Tapetseraren E Källström Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

M0002 1952 Lennart Eriksson Högt
M0005 1962 C E Lindstedt Högt
M0007 1952 Augusta Österlund Högt
M0010 1931 Karl A Sundh Högt
M0013 1940tal Wiktor Tysklind Högt
M0015 1940tal E G Persson Högt
M0016 1940tal Aug Johansson Högt
M0017 1940tal Daniel Andersson Högt
M0024 1932 Bryggmästaren Axel A G Ekström Högt
M0026 1946 Ernst Björk Högt
M0029 1951 August Berglund Högt
M0031 1931 C G Nylén Högt
M0034 1940tal Emil Källgren Högt
M0037 1939 Fanjunkare Anell Högt
M0038   Högt

M0041 1940tal Minell Högt
M0044 1940tal Målaremäst. Erik Hedman Högt
M0045   Högt
M0046 1933 Albert Johansson Högt

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
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Gravvård med markstensbeläggning. M0005. En av områdets sandgravar. M0010.

Agronom Henrik Sundblads grav. M0019. Byggmästaren Axel A G Ekströms grav. M0024.
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Etablering 1935. Arkitekt, Viking Göransson. Området innefattar primärt gravvårdar från 
perioden 19351970. Området kallades ursprungligen Chicagoområdet.

Historiska 
gravtyper

Enskilda gravar. Det är vanligt med familjegravar.

Terräng och 
läge

Området är beläget i begravningsplatsens norra hörn. I sydväst finns område 
D och i sydöst område A. Området sluttar nedåt från nordöst i riktning mot 
nordväst. För att överbrygga nivåskillnaderna har området terrasserats i fem plan 
som avgränsas av fyra terrassvallar.

Gångar och  
tappställe

En asfalterad, rak och monumental gångväg löper tvärs igenom området i 
sydvästlignordöstlig riktning. Gångvägen fortsätter sedan utmed områdets 
nordöstra långsida. Längs denna sträcka finns ett tappställe som troligen ritades 
av arkitekten Viking Göransson i samband med områdets tillkomst 1934. Tapp
stället består av en cylinderformad betongfontän med skifferbeklädnad upptill 
och på marken runtom tappstället.

Träd och 
buskar

Området innefattar en större mängd träd och buskar fördelade över terrasserna. 
Det finns ek, lind och olika sorters häckar som markerar avslut mot andra om
råden. Längs områdets nordvästra långsida finns ett antal tujor och häckar som 
avgränsar området från omgivningen. Det finns även planteringar och buskar i 
anslutning till enskilda gravar.

Gravvårdar Området domineras av storleksmässigt väl sammanhållna, bredlåga gravstenar i 
granit. Bland dessa utmärker sig ett antal gravvårdar som av särskilt hög estetisk 
och konstnärlig kvalitet i form av speciella typsnitt eller bildkonstmotiv. Många 
gravvårdar i området är tidstypiska för perioden 19301950, då monumental 
klassicism och nationalromantik tillsammans med tankar om harmoni och 
enhetlighet präglade vissa begravningsplatser. Det är vanligt att gravarna har 
markstensbeläggning eller stenram. Det finns även ett antal sandgravar. Flera 
gravvårdar i området bär yrkestitel, däribland: sadelmakare, trädgårdsmästare, 
konduktör och gruvfogde. Området innefattar även Kungliga Dalregementets 
begravningsplats, som var i bruk mellan 1909 och 1935.

OMRÅDE N

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-28

Arkitektritat tapp-
ställeKungl. 

Dalregementets
begravningsplats 

Terrassvall (en av flera)
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Översikt över område N. Bild från områdets södra hörn. Områdets terrasser agerar fondverk till områdets gravvårdar.

Flera av områdets karaktäristiska sandgravar. Monumental rak gångväg.

Översikt mot området från väster. Ovanlig modernistisk korsgravvård.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området som helhet återspeglar och kan på ett pedagogiskt sätt berätta om det tidiga 1900ta

lets begravningsplatsideal, och i synnerhet hur dessa maniferstade sig i praktiken under 1930. 
1940, och 1950talen. Följande egenskaper är särskilt värdefulla: att många av gravvårdarna 
från 1930 och 1940talen är bredlåga och bär klassicerande eller nationalromantisk utform
ning; att gravvårdarna är enhetliga genom sin storlek och placering; terrasseringar, terrassmurar 
och fondhäckar; det arkitektritade tappstället; den raka monumentala gångvägen som skär 
genom området i rak axel; förekomsten av monumentala sandgravar.

• Modernistiskta gravvårdar med typsnitt eller bildkonstmotiv av särskilt hög estetisk och konst
närlig kvalitet är värdefulla estetiska inslag på begravningsplatsen.

• I områdets västra hörn finns den monumentala Kungliga Dalregementets gravplats. Gravplat
sen är bland annat uppförd över soldater och tjänstgörande som avlidit i tjänst på regementet 
under åren 19091930. Gravplatsen kan berätta viktiga berättelser om staden Falun, särskilt i 
kontext till det kulturhistoriska sammanhanget tillströmning av institutioner.

• Området innefattar en stor mängd mycket karaktäristiska sandgravar/gravar med stenram/
markstensbeläggning. Gravtypen bidrar till att området får en monumental karaktär som är 
miljöskapande.

• Området innefattar ett antal gravvårdar med yrkestitlar som kan berätta om de kulturhistoriska 
sammanhangen tillströmning av institutioner, förbättrade kommunikationer och förändrade för-
utsättningar för handel och hantverk. (Se mer under rubriken Falun som historisk kontext ovan).

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av tidstypiska gravvårdar från 1930 1940 och 1950talen tillskrivs högt kulturhisto

riskt värde.

• Gravvårdar av hög konstnärlig kvalitet tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Kungliga Dalregementets gravplats tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Sandgravar och gravar med stenram eller markstensbeläggning tillskrivs högt kulturhistoriskt 
värde oavsett när de är uppförda.

• 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 yrkes
titel tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 

Karaktär Området karaktäriseras av monumetalism och enhetlighet på ett sätt som är 
tidstypisk för 1930 och 1940talets begravningsplatser. Områdets terrassering
ar bildar sammanhållande fondverk åt de flesta gravstenar, som är likartade i 
storlek och form. Området sammanhålls ytterliggare genom att gravarna oftast 
är placerade i enhetliga linjer efter terrassvallarna. Området har utmärkande 
många sandgravar samt gravar med stenram eller markstensbeläggning.
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En av områdets karaktäristiska gravvårdar. N0038. Karaktäristiska sand/grusgravar. N0073.

Yrkesmästaren Carl Svärds gravvård. N0001. Fanjunkaren Kristian Holmgrens familjegrav. N0015.
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 N Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

N0001 1936 Gerda/Yrkesmästaren Carl Svärd Mycket högt
N0012 1936 Emma Johansson Mycket högt
N0015 1951 Fanjunkaren Kristian Holmgren Mycket högt
N0039 1940tal Vagnputsaren Nils Pettersson Mycket högt
N0050A 1945 Anders Jones Mycket högt
N0057 1954 Arvid Melin Mycket högt
N0063 1945 Axel Backman Mycket högt
N0064 1937 A E Kihlberg Mycket högt
N0080 1940tal Sven Gottliebsson Mycket högt
N0082 1939 Greta Vällfors Mycket högt
N0084 1963 Inga Maria/Ernst Lind Mycket högt
N008586 19091935 Dalregementets gravplats Mycket högt
N0095 1940 Anna Sofia/Gruvfogden J F Svensson Mycket högt
N0099 1940tal Gottfrid... Mycket högt
N0112 1941 F O Lindberg Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

N0006 1940tal J Sohlberg Högt
N0007 1967 Anna Emilia Lundberg Högt
N0008 1958 Sven Björling Högt
N0009 1940tal J A Eriksson Högt
N0010 1950tal  Högt
N0011 1940tal Köpman A M Häll Högt
N0014 1950 Karl Theodor Jäderlund Högt
N0016 1962 Wiklund och Anna Edlund Högt
N0017 1949 Johanna Forsberg Högt

N0018 1950tal J A Lindström Högt

N0019 1954 Ester Lundgren Högt

N0020 1947 Carl Hultgren Högt
N0021 1950tal K G Johansson Högt
N0022 1940tal  Högt
N0023 1950tal G E Almqvist Högt
N0024 1950tal ... Thunstedt Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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En estetiskt värdefull modernistisk gravvård med markstensbeläggning. N0082.

Kungliga Dalregementets gravplats 1909-1935. N0085-86.
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 N Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

N0025 1940tal Järnhandlare Carl Gustaf Humble Högt
N0027 1937 Fabrikör Albin Nyström Högt
N0029 1937 Familjen Björck Högt
N0031 1948 Mina Björklund Högt
N0033 1940tal Emil Hedlund Högt
N0035 1961 Sadelmakaren P Aug/ Anna Andersson Högt
N0036 1940tal A Karlsson Högt
N0038 1937 Rådström Högt
N0040 1938 Frida Bodin Högt
N0042 1950tal M Nilsson Högt
N0043 1940tal  Högt
N0044 1930tal E Ekström Högt
N0045 1950 G V  Bjärgård Högt
N0046 1958 Beda Andersson Högt
N0047 1938 Nils Larsson Högt
N0048 1937 G A Hedström Högt
N0049 1937 Emil Erixon Högt
N0051 1940tal J G Lundberg Högt
N0052 1947 Albin Nygren Högt
N0053 1930tal J E Pettergren Högt
N0054 1939 L O Almqvist Högt
N0055 1939 A Gust. Eriksson Högt
N0058 1958 A W Hellstrand Högt
N0060 1938 Hilma/Lars Hedström Högt
N0066 1951 Trädgårdsmästare C F Schröder Högt
N0069 1938 Konduktör P Aug. Andersson Högt
N0070 1938 C J Gustafson Högt
N0071 1940tal Gustav Iansson Högt
N0073 1939 Bo Waldemar Danielsson Högt
N0077 1937 J F/ Hustrun Berglind Högt
N0078 1940tal W B Pettersson Högt
N0081 1940tal August och Gustav Johansson Högt
N0087 1950tal Lars Forslin Högt
N0088 1939 Alfred Carlbom Högt
N0089 1939 Helga/Erik Lagerberg Högt

N0090 1940tal Nilsson, familjegrav Högt
N0092 1940tal Elof Selander Högt
N0093 1950tal J O Sandberg Högt
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Grav med markstensbeläggning i skiffer. N0093.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

N0094 1950tal Carl Hammar Högt
N0096 1946 Edvard Svensson Högt

N0097 1940 H M Belin Högt
N0098 1950tal F Östberg Högt
N0101 1940 Klara Sofia Westlund Högt
N0102 1940 Anna Augusta Asplind Högt
N0103 1940 G Kättström Högt
N0104 1941 Lovisa Forsberg Högt
N0105 1930tal  Högt
N0106 1941 Kristian Boll Högt
N0109 1941 Dagmar Wiklund Högt
N0110 1940tal H E Bergström Högt
N0111 1941 Elin Nykvist Högt
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Etablering 1885. De flesta gravvårdar är från perioden 19301960.

Historiska 
gravtyper

Allmänna gravar.

Terräng och 
läge

Området är beläget i begravningsplatsens södra hörn. I nordväst finns område 
K och i nordöst område L. Området angränsar till Surbrunnsbäckens utlopp i 
sydöst. Området är inte kuperat.

Gångar, 
belysning, 
tappställe

Det finns en rak asfalterad gångvägssträcka nordöst om området. Längs med 
gångvägen finns tre parklyktor.

Träd och 
buskar

Området är en öppen gräsplan bevuxen med enstaka buskar och två tujor. Ra
den med lindar som nämns i karaktäriseringarna för område H och K fortsätter 
genom område O. Området angränsar till järnvägen, som avgränsas från begrav
ningsplatsen med hjälp av ett nätstängsel. Nätstängslet är bevuxet med diverse 
buskage. Längs områdets nordvästra långsida finns en lönn.

Gravvårdar Området innefattar en mångfald av små gravstenar och hällar från perioden 
19301960. Det finns även ett äldre gjutjärnskors. Det är troligt att området 
tidigare innefattat fler äldre gravvårdar som avlägsnats. Området innefattar en 
särskilt hög andel gravvårdar som endast bär kvinnonamn. Dessa gravvårdar 
är förhållandevis ovanliga på andra platser än i allmänna varv och kan berätta 
viktiga berättelser om Falu stad och dess invånare utifrån ett kvinnligt narrativ. 
Med narrativ menas i det här sammanhanget ur vems perspektiv en historisk 
beskrivning utspelar sig  vem som är huvudperson i berättelsen. Det är peda
gogisk viktigt att berättelser tillåts utspelas eller synas så många olika perspektiv 
som möjlig. Det möjliggör nämligen att fler personer kan relatera till den infor
mation som berättelsen är tänkt att förmedla.

Karaktär Området har en småskalig och gles karaktär. Det finns ovanligt många gravvår
dar med kvinnonamn.

OMRÅDE O

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-28
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 Översikt över område O, bild från väster. Området har tidigare varit allmänna varv. Många gravvårdar har troligen avlägsnats.

Området angränsar mot en slingrande gångväg i öster.

Området avgränsas mot järnvägen av buskage och träd. Småskaliga gravvårdar i områdets mitt.



86

 O Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Äldre gravvårdar som endast bär kvinnonamn är ovanliga och bär ofta på berättelser som tradi

tionellt placerats i skymundan. Dessa gravvårdar, i den mån de finns kvar idag, utgör värdefulla 
pedagogiska resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda berättelser som 
utspelar sig ur ett kvinnligt narrativ. 

• Småskaliga gravvårdar så som gjutjärnskors, träkors och småskaliga gravstenar är ovanliga på 
kyrkogården. Det har antagligen funnits många fler liknande gravvårdar historiskt, men det är 
möjligt att dessa ofta varit placerade på allmänna gravrätter, och att de avlägsnats när gravens 
tidsfrist löpt ut. Småskaliga gravvårdar som placerats på allmänna gravrätter är särskilt viktiga 
att bevara eftersom dessa sannolikt kan förmedla berättelser om människor som annars lämnat 
få beständiga materiella avtryck i världen. 

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av gravvårdar som varit en del av allmänna varv tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 

Gravvårdar som endast bär kvinnonamn premieras i urvalet.

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

O Okänt 4 1941 J Folke Dahlberg Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

O Okänt 2  Mormor Högt
O Okänt 3 1970 Lille Jan Erik Högt
O Okänt 5 1950tal C Nylén Högt
O Okänt 7 1940tal Berta Nilsson Högt
O Okänt 8 1920tal Lars Smed Högt
O Okänt 9 1940 Bengt Högt
O Okänt 12 1934 Elly Henriksson Högt
O Okänt 13 1930tal Augusta Wiklund Högt
O Okänt 15 1936 Anna Englund Högt
O Okänt 17 1937 Matilda Danielsson Högt
O Okänt 18 1938 Anna Johansson Högt
O Okänt 19 1937 Mor Högt
O Okänt 20 1950tal Johanna Källström Högt
O Okänt 21 1938 K D Carlsson Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Lars Smeds gravsten. O Okänd 8. En av områdets gjutjärnskors. O Okänd 4.

K H Sundströms granithäll. O Okänd 22. Småskalig granitgravvård. O0049.
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 O Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

O Okänt 22 1947 K H Sundström Högt
O0005 1931 Anders och Maria Hansson Högt
O0006 1931 Anna Gravström Högt
O0023 1932 Gottfrid Lysén Högt
O0049 1933 Anna Nordkvist Högt
O0060 1950tal Ulla Britta Högt
O0103 1934 Anna Olsson Högt
O0192 1937 Elna Melén Högt
O0218 1938 Klara Andersson Högt
O0233 1928 Ernst Bäckström Högt
O0234 1938 Sven Johansson Högt
O0272 1940 Amanda Johansson Högt
O0282 1941 Sigfrid Nilsson Högt
O0288 1941 Margareta Bergström Högt
O0306 1955 Vilhelmina Engvall Högt
O0309 1959 Marie Högt
O0310 1974 ...H Eklund Högt
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Småskalig diabasgravvård. O0223. Gravvård som endast bär kvinnonamn. O0288.

En av de gravvårdar som inte tillskrivits särskilt högt värde. Närbild på gjutjärnsgravvård. O Okänd 4.
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Etablering 
och 

gravvårdar

1885. Området innefattar fyra gravvårdar från 1900talet. Tre av dessa är hällar.

Historiska 
gravtyper

Allmänna gravar.

Terräng och 
läge

Området är beläget öster om område L. Öster om området finns en gångväg 
och kyrkogårdens ekonomibyggnader.

OMRÅDE P

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-28

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av gravvårdar som varit en del av allmänna varv tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

P Okänd 1 1930tal Far Högt
P0428 1930tal Bernt Högt
P0441 1944 Filaren Johan Boman Högt

Gravvårdar med särskilt högt kulturhistoriskt värde
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Filaren Johan Bomans grav. P0441. Gravhäll med inskriptionen far. P Okänd 1.

Gravhäll med inskriptionen Lilla Bernt. P0428. Gravhäll med oläslig inskription.
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Etablering 1885. Området är främst belagt med gravvårdar från tidsperioden 19101950.

Historiska 
gravtyper

Allmänna gravar.

Terräng och 
läge

Området är situerat nordväst om område B och sydöst om område A. Nordöst 
om området slutar begravningsplatsen i ett smidesstaket. Området sluttar svagt 
utför från områdets östra hörn.

Gångar, 
tappställe

Området angränsar till en rak gångväg i nordväst. Det finns ett tappställe längs 
gångvägen.

Träd och 
buskar

Områdets växtlighet breder ut sig i områdets nordöstra delar och längs områdets 
avslut mot område B. I områdets nordöstra delar finns en rejäl dunge med ett 
par björkar, lönnar och olika granar. I sydöst, längs områdets avslut mot område 
B, finns ett antal björkar, lind, gran och flera buskar.

Gravvårdar Området innefattar ett betydande antal gjutjärnskors, ett par träkors, stenhällar 
och några små gravstenar. Gravvårdar med korsform är vanliga i områdets västra 
delar och små gravstenar/hällar är vanliga i öster. Gjutjärnskorsen är primärt 
från perioden 19001920. Gravstenarna är primärt från perioden 19201940. 
Många av områdets gravstenar har lagts ner på marken. Området har troligtvis 
innefattat fler gravvårdar historiskt. Det finns, på samma sätt som i område O 
ett nämnvärt antal gravvårdar som endast bär kvinnonamn (se mer under karak
täriseringen av område O).

Karaktär Området bär en utglesad, småskalig och enkel karaktär.

OMRÅDE Q

Karaktärisering

Området inventerades 2017-08-28
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Översikt över område Q. Området har tidigare innefattat allmänna varv, men de flesta gravvårdarna har troligen avlägsnats.

Småskaliga gravvårdar utplacerade med stora mellanrum. Ett antal gjutjärnskors i områdets norra hörn.

Gjutjärnskors i områdets nordvästra delar. Tappställe och soptunnor.



94

 Q

Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

Q Okänt 1 18901920  Mycket högt
Q Okänt 2 1914 Kristina Fritz Mycket högt
Q Okänt 3   Mycket högt
Q Okänt 45 1918 Korgmakaren J E Greberg Mycket högt
Q Okänt 8 1914 Linslagaren J E Eriksson Mycket högt
Q Okänt 9 1910tal  Mycket högt
Q Okänt 10 1914 Elsa Elfström Mycket högt
Q Okänt 11 1920 Fredrik Th Berglund Mycket högt
Q Okänt 12 1923 Bertha Skogqvist Mycket högt
Q Okänt 14 1927 Nygårds Anders Andersson Mycket högt
Q Okänt 20 1924 Tage Mycket högt
Q Okänt 29 1920tal Karolina Johansson Mycket högt

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Äldre gravvårdar som endast bär kvinnonamn är ovanliga och bär ofta på berättelser som tradi

tionellt placerats i skymundan. Dessa gravvårdar, i den mån de finns kvar idag, utgör värdefulla 
pedagogiska resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda berättelser som 
utspelar sig ur ett kvinnligt narrativ. 

• Småskaliga gravvårdar så som gjutjärnskors, träkors och småskaliga gravstenar är ovanliga på 
kyrkogården. Det har antagligen funnits många fler liknande gravvårdar historiskt, men det är 
möjligt att dessa ofta varit placerade på allmänna gravrätter, och att de avlägsnats när gravens 
tidsfrist löpt ut. Småskaliga gravvårdar som placerats på allmänna gravrätter är särskilt viktiga 
att bevara eftersom dessa sannolikt kan förmedla berättelser om människor som annars lämnat 
få beständiga materiella avtryck i världen. 

• Områdets trä och gjutjärnskors återspeglar två kring sekelskiftet 1900 vanliga gravvårdstyper 
som i hög utsträckning försvunnit från begravningsplatser under 1900talet. Kvarvarande grav
vårdar utgör värdefulla kunskapskällor om äldre begravningstraditioner och gravvårdsbruk. Läs 
mer om detta bland annat under Gravvårdskronologi på sidan 47.

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av gravvårdar som varit en del av allmänna varv tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 

Gravvårdar som endast bär kvinnonamn premieras i urvalet.

• Gjutjärns och träkors tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Träkors och gjutjärnskors i områdets nordvästra delar.

Ett av områdets gjutjärnskors. Träkors i områdets västra delar.



96

 Q Gravnummer Ålder Namn på grav Kulturhistoriskt värde

Q Okänt 6 1930tal Ulrik Johansson Högt
Q Okänt 7 1918 Fred. Backström Högt
Q Okänt 13 1930tal B Nylén Högt
Q Okänt 15 1926 Herman Högman Högt
Q Okänt 16 1924 Wilhelmina Nylén Högt
Q Okänt 18 1951 Brita/Karl Sundmark Högt
Q Okänt 21 1926 Ester Ohlsson Högt
Q Okänt 22 1925 P W Elfström Högt
Q Okänt 23 1920tal Mor och Far Högt
Q Okänt 24 1940tal Hellström Högt
Q Okänt 26 1952 Mor Högt
Q Okänt 30 1929 Lisa Larsson Högt
Q Okänt 31 1930tal Albert Olsson Högt
Q0001 1928 J Andersson Högt
Q0060 1921 Emma Rådström Högt
Q0064 1922 Emma Sofia Pihl Högt
Q0107 1927 A J Engvall Högt
Q0121 1928 Karin Lekander Högt
Q0124 1928 Sven Lindblad Högt
Q0141 1929 K E Åström Högt

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Gjutjärnskors. Patinerat gjutjärnskors.

Speciellt kors tillverkat av rör. Småskalig gravvård med algpåväxt.








