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OMRÅDESBESKRIVNINGAR

Följande kapitel består av karaktäriseringar av begravningsplatsens olika 
områden. Kapitlet innefattar utöver detta områdesspecifika värderingar 
som belyser ifall ett område och dess gravvårdar besitter unika eller sär-
skilda framträdande kulturhistoriska och estetiska värden. Slutligen 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.

Sundborns kyrkogård är organiserad av kyrkogårdsförvaltningen i kvar-
ter1 som är namngivna 1-16. För att göra områdesbeskrivningarna mer han-
terbara  och värderingarna tydligare har kvarteren slagits ihop till större 
områden. Anledningen är att vissa områden uppvisar samma strukturty-
per, är från samma tidsperiod eller på andra sätt påvisar gemensamma kul-
turhistoriska värden. 

Områdena har i inventeringsrapporten erhållit bokstäver som bemärk-
ning istället för nummer. Nedan följer en områdeskonverterare, som för-
hoppningsvis ska hjälpa den som läser och arbetar med rapporten att få en 
godare överblick över vilka områden som är vilka. För varje områdesbe-
skrivning och bilaga kommer områdets namn (bokstav) i inventeringen att 
framgå, liksom det nummer kvarteret har i den ursprungliga gravkartan.

• Område A. Omfattar en del av begravningsplatsens ursprungliga 
utsträckning. I området ingår kvarter 10.

• Område B. Omfattar begravningsplatsens ursprungliga sträck-
ning samt en utvidgning från 1824. I området ingår kvarteren 1 
& 2.

• Område C. Omfattar en del av den norra utvidgningen från 1824 
I området ingår kvarteren 3, 4 & 5.

• Område D. Omfattar en del av den västliga utvidgningen från 
1877. I området ingår kvarter 6.

• Område E. Omfattar en del av den västliga utvidgningen från 
1877. I området ingår kvarteren 7 & 8.

• Område F. Omfattar en del av den västliga utvidgningen från 
1877. I området ingår kvarter 9. 

• Område G. Omfattar en del av den västliga utvidgningen från 
1948-50. I området ingår kvarter 13.

1 Med »kvarter« menas en samling närliggande gravvårdar med gemensam bokstavs-

beteckning. Ibland är kvarteren omgärdade av gångar på alla sidor (det som traditionellt brukar 

kallas gravkvarter), men inte alltid. Ibland omfattar ett och samma kvarter flera gravkvarter enligt 

traditionell bemärkelse.
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• Område H. Omfattar en del av den västliga utvidgningen från 
1948-50. I området ingår kvarter 14.

• Område I. Omfattar den södra utvidgningen från 1938. I områ-
det ingår kvarteren 11 & 12.

• Område J. Omfattar en del av den västliga utvidgningen från 
1948-50. I området ingår kvarteren 15 & 16.

Värdefulla strukturer

• Det finns flera tidsskikt och strukturer bevarade på kyrkogården 
idag. Av dessa bedöms den äldre karaktären från innan 1940 vara 
avgörande för kyrkogårdens sammantagna kulturvärde. Utmär-
kande för kyrkogårdens äldre karaktär är exempelvis förekomsten 
av högresta gravvårdar med obelisk- eller bautastensform och 
större anläggningar i form av exempelvis enstaka kvarvarande 
grus- och sandgravar i områdena A, B, E och F. Många av dessa 
gravar är belägna närmast kyrkobyggnaden och var ursprungligen 
familjegravar eller köpegravar. Kvarvarande sand- och grusgravar 
samt gravar med stenram återspeglar kyrkogårdens äldre karak-
tär och bedöms ha mycket höga kulturvärden. Detsamma gäller 
samtliga högresta gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900. 
En annan utmärkande struktur i dessa områden är förekomsten 
av gravvårdar kopplade till olika inflytelserika bergsmanssläkter i 
Sundborns socken. Även dessa gravvårdar utgör vikiga bestånds-
delar i kyrkogårdens kulturhistoriska karaktär, och bedöms ha 
mycket höga kulturhistoriska värden.

• Det förekommer en särskild typ av gravkors i gjutjärn på den äld-
re kyrkogården i Sundborn. Gravkorsen är förhållandevis vanliga 
på den äldre kyrkogårdsdelen, men kan betraktas som ovanliga 
överlag. Ofta finns inskriptioner och titlar på korsen. Samtliga 
sådana kors, och även andra gravvårdar och anordningar i gjut-
järn bedöms ha mycket höga kulturvärden.

• En hög andel av gravvårdarna, i synnerhet från den moderna 
epoken, bär platsnamn som erbjuder förståelse kring Sundborns 
sockens geografiska utbredning i äldre tider. Platsnamnet bidrar 
till att upprätthålla förståelsen för socknens historia kopplad till 
kulturlandskapet och vilka platser som ingått inom ramen för 
Sundborns socken (och sedermera även Sundborns landskom-
mun).

• Den nya kyrkogården är delvis ritad av arkitekt Viking Görans-
son (den äldre delen från 1938-) och har en mycket välbevarad 
lågmäld modernistisk karaktär, exempelvis i avseende på detal-
jer så som förgårdar, omgärdning, armaturer samt på växtlighet, 
gravvårdar och plan. Kyrkogårdsdelen är ett typiskt exempel på 
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hur många kyrkogårdar kunde utökas med en nyare modernis-
tisk del kring 1900-talets mitt, som inte sällan fick en förhål-
landevis lågmäld karaktär där ledord som enhetlighet, enkelhet 
och harmoni fick stort inflytande. Även om kyrkogårdsdelen på 
ett mycket tydligt vis återspeglar modernismens kyrkogårdsideal 
finns dock flera begravningsplatser som på ett mer tydligt vis kan 
återspegla samma berättelse, varför anläggningen endast tillskrivs 
ett kulturhistoriskt värde.

Gravkors i gjutjärn av variant som är vanligt förekommande på den äldre kyrkogården i Sundborn. Onumrerad.





Ny områdesindelning:
Dalarns museum, 2019
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Etablering I samband med det första kapellets uppförande 1623. Området utgör del av kyrkogårdens 
ursprungliga utbredning.

Översikt
och läge

Området är beläget söder om kyrkobyggnaden och öster om klockstapeln, på den gamla 
kyrkogården. Österut ligger gamla klockarbostället, som numer är församlingshem. Söder-
ut, utanför kyrkogårdens inhägnad, finns en kilformad gräsyta och en flervägskorsning där 
Kyrkvägen möter vägen från nuvarande församlingshemmet. Från korsningen löper en sten-
satt gång norrut genom området mot kyrkobyggnadens södra ingång. Området angränsar 
till område B i norr och område F i väst.

Omfång Öster om gången mellan Kyrkvägen och kyrkans södra ingång finns en grupp om 18 gravar, 
motsvarande kvarter 10 på gravkartan. Området väster om gången är endast belagt med 
enstaka äldre gravhällar som ej finns markerade på kartbilden ovan. 

Historiska grav-
typer

Området östra del (kv. 10) omfattar sedan 1800-talets slut större enskilda gravrätter (köpegravar). 
Innan den första kyrkogårdsutvidgningen 1823-24 utgjorde den sydligaste delen av den dåvaran-
de kyrkogården plats för den allmänna gravbeläggningen. Området har därför sannolikt även 
omfattat allmänna gravrätter historiskt.

Omgärdning 
och ingångar

Den gamla kyrkogården inhägnas av ett järnstaket som uppfördes i etapper från och med 
1860-talet. Området angränsar till järnstaketet i söder och öster. Gränsen mellan kyrkogår-
den och omgivningen accentueras där av en låg terrassmur på vilken järnstaketet vilar.  Den 
östra gränsen är sannolikt ursprunglig med kyrkogården. Staketet bekostades av bergsman-
nen Anders Carlborgsson, som är begraven i område B. I söder och öster finns ingångar 
till kyrkogården. Ingångarna flankeras av räfflade järnstolpar med dekorfacklor ovan. På 
stolparna hänger enkla pargrindar i järn. Området avskiljs från område F av en klockstapel.

Gångar Området genomskärs av gångar som löper från Kyrkvägen i söder till kyrkobyggnadens 
södra ingång, samt från församlingshemmet i öster till klockstapeln och kyrkobyggnadens 
västra ingång. Gångarna var vid inventeringstillfället (augusti 2021) belagda med marks-
tensplattor av betong med frilagd ballast, sannolikt lokalt tillverkade i Sundborn. Plattorna 
kommer dock enligt uppgift att utbytas mot grus. 

Området inventerades 14 maj, samt 16 oktober 2018

Område A

KaraktäriseringA

A
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Ovan: område A omfattar 
i huvudsak äldre högresta 
gravvårdar tillkomna 
under perioden 1870-1930. 
Ett bevarande är angeläget 
för kyrkogårdens bevarade 
sekelskifteskaraktär.

Till vänster: Tavla på 
högrest gravvård tillhö-
rande kontraktsprosten 
Carl Fredrik Pettersson. 
Gravnummer 397.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer

• Områdena närmast kyrkan omfattar några av kyrkogårdens äldsta gravvårdar, hällar i kalksten 
och/eller järn, som kan berätta om de ideal som rådde inom begravningssed och för kyrkogår-
darnas utformning under förindustriell tid. Gravvårdar från 1600- och 1700-talen är omistliga 
för kyrkogårdens kulturhistoriska värden och ett bevarande är mycket angeläget. Flera av dessa 
gravvårdar är dessutom uppförda över bergsmän, som haft en särskild lokalhistorisk betydelse i 
Sundborns socken.

• Området omfattar flera gravvårdar och gravanordningar (stenramar, järnstaket) från perioden 
1870-1930. Tillsammans med andra gravvårdar och anordningar på den gamla kyrkogåden ut-
gör dessa en särskilt viktig beståndsdel i den »sekelskifteskaraktär« som delvis präglar den äldre 
delen av Sundborns kyrkogård. Sammantaget återspeglar dessa gravvårdar på ett tydligt vis de 

A
Träd och buskar Det finns flera stora lövträd inom området. Mellan kyrkobyggnadens södra och östra kor-

sarmar finns en stor ek. Enligt församlingens trädvårdsplan är eken 250 år gammal. Möjligen 
planterades trädet snart efter att den nuvarande kyrkan hade uppförts 1755. Söder om klock-
stapeln finns en lönn planterad omkring 1940, och vid den södra ingången till kyrkogården 
finns en yngre lind. Längs Kyrkvägen söderut mot Sundbornsbyn, och längs vägen mot 
nuvarande församlingshemmet, växer en björkallé. Allén har funnits sedan 1880-talet, men 
de nuvarande träden är cirka 50 år gamla.

Övrigt Utanför kyrkogårdens södra ingång, i öster, finns en träkonstruktion i form av en stolpe med 
spåntak. En ihålig träbössa med järnlock och rejält lås - sannolikt en så kallad »fattigbössa«, 
sitter fastbultad i stolpen. Även väster om ingången finns en trästolpe nedkilad i marken. 
Vid en södra ingången till kyrkobyggnaden fanns vid inventeringstillfället en liten stensatt 
plats med två svarta bänkar och blomsterhållare i gjutjärn. Längs gångvägen västerut från 
kyrkobyggnadens södra ingång finns en belysningsarmatur i gjutjärn med glaslykta ovantill.

Gravvårdar I området finns framför allt kataloggravvårdar från 1800-talets slut och 1900-talets början. 
Gravvårdarna är påkostade och ofta högsmala, många med obelisk- eller bautastensform. 
Det finns även ett antal gravhällar av varierande ålder. En grav är inhägnad med järnstaket 
och en grav har raminfattad grusbeläggning. I området finns flera gravvårdar med titlar som 
knyter an till den kyrkliga verksamheten.

Karaktär Områdena A och B är tillsammans kyrkogårdens äldsta. Områdena har blandad karak-
tär och kyrkogårdens äldsta gravvårdar samsas med flera nyare inslag. Perioden 1870-1930 
tycks dock ha lämnat störst avtryck åtminstone i avseende på gravvårdsbeståndet. Det finns 
fortfarande många högsmala gravvårdar med exempelvis obelisk- och bautastensform, samt 
flera gravar med järnstaket och andra inhägnader. Polerad diabas eller »svart granit« är ett 
mycket vanligt förekommande material på gravvårdar, vilket också är typiskt för det sena 
1800-talet och det tidiga 1900-talet. Nyare inslag underordnar sig oftast sekelskifteskaraktä-
ren beträffande storlek och form på gravvårdar. Vid sidan om gravvårdsbeståndet förefaller 
dock områdena vara tillrättalagda jämfört med hur de framträdde historiskt. På Karl-Erik 
Forsslunds bilder från kyrkogården, sannolikt fotograferade i slutet av 1920-talet, fanns fler 
träd och buskar och många gravar hade sandkullar framför gravvården. Den mer »vildvux-
na« karaktär som då präglade kyrkogården var tidstypisk för tiden kring sekelskiftet år 1900, 
men har i Sundborn försvunnit under 1900-talet.

Samband Del av det som kallas »gamla kyrkogården«, som även omfattar område B. De stora gravar-
na som finns i områdets ytterkanter fortsätter med en likartad karaktär och utbredning i 
område B.
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Fattigbössa utanför ingången till kyrkogården. I bakgrunden syns gravvårdar i områdena A och B.

ideal som rådde inom begravningssed och för kyrkogårdarnas utformning under perioden 1870-
1930, något som är av mycket stor betydelse för kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Även 
kvarvarande äldre växtlighet samt den numer ringa förekomsten av sandgravar har mycket stor 
betydelse för kyrkogårdens kulturhistoriska värden och den historiska läsbarheten av kyrkogår-
dens sekelskifteskaraktär.

• Vid kyrkogårdens södra ingång finns en fattigbössa i trä som kan berätta om kyrksocknarnas 
ansvar i sociala frågor (specifikt för fattigvården) i bondesamhället innan 1870, vilket är av 
mycket stort kulturhistoriskt värde. I samband med att borgerliga landskommuner inrättades 
efter 1862 års kommunalförordningar överlämpades huvudsakligen ansvaret kring fattigvården 
från sockarna till de nyinrättade profana landskommunerna.

• Området omfattar en utmärkande mängd gravvårdar med personhistoriska värden.
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Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 3/s

10 0388 - P F Rydholm Personhistoria 5
10 0389 - A G Nylings familjegraf Del av värdefull struktur (gravvård med beva-

rad sekelskifteskaraktär)
6

10 0390 - Familjen Sohlman/Viola 
Sohlman

Personhistoria 7

10 391 1948 Lärarinnan Lisa Isberg Titel, ovanlig 8
10 0392 - Anderssons familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-

rad sekelskifteskaraktär)
9

10 0393 - Bergstedt familjegraf Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

10

10 0394 - Erik/Sofia Bonde Personhistoria 11
10 0395 1886 Johanna Regina Westeli-

us
Del av värdefull struktur (gravvård med bevarad 
sekelskifteskaraktär), järn, hög ålder, ovanlig

12

10 0397 1912 Kontraktsprosten Carl 
Fredr. Pettersson

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)konstnärlig utform-
ning, ovanlig, personhistoria, titel

13

10 0398 - Södermans familjegraf Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

14

10 0399 1911 Per Leksell Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

15

10 0400 1892 Organisten J E Ericsson Personhistoria, titel, hög ålder, del av värdefull 
struktur (gravvård med bevarad sekelskifteska-
raktär)

16

10 0401 1879 Komministern i Torsång 
P F Cedergren

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)järn, titel, grusgrav

17

10 0404 - Joh. Hedlund Konstnärlig utformning, ovanlig 18
10 0405 1918 Kyrkoherden C Alfred 

Lindqvist
Personhistoria, titel, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad sekelskifteskaraktär)

19

A

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Särskilda urvalspremisser

• Gravvårdar tillkomna innan 1930 tillskrivs i regel mycket högt kulturhistoriskt värde, eftersom 
de på ett tydligt vis återspeglar äldre tiders ideal kring begravningssed och kyrkogårdarnas ut-
formning, samt eftersom de utgör en mycket viktig beståndsdel i kyrkogårdens karaktär överlag.

• Gravvårdar med järnstaket, sand- eller grusbeläggning eller ram för sandbeläggning utgör en 
viktigt beståndsdel i kyrkogårdens sekelskifteskaraktär och tillskrivs i regel mycket högt kultur-
historiskt värde.
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Ovan: för det sena 
1800-talet tidstypisk grav-
vård i gjutjärn: urna på 
plint (fågeln är inte en del 
av gravvården). Grav-
nummer 395.

Till vänter: det finns fort-
farande ett par grustäckta 
gravar med anordningar 
i sten och järn i området. 
Gravnummer 402.
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B

Etablering Kvarter 2 och södra delen av kvarter 1 är ursprungliga med kyrkogården och tillkom i samband 
med att det första kapellet i Sundborn uppfördes 1623. Den norra delen av kvarter 1 tillkom i 
samband med en utvidning norrut 1823-24.

Översikt
och läge

Området är beläget öster om kyrkan och söder om Vintergravkoret, kyrkogårdens bisätt-
ningshus från 1855. Området löper längs med kyrkogårdens östra gräns, och därbortom finns 
den nuvarande församlingshemmet, som förut var klockarboställe. Området angränsar till 
område A i söder och område C i nordväst.

Omfång Området består av två kvarter, 1 och 2, varav det senare är beläget mellan kyrkobyggnadens 
norra och östra korsarm, och omfattar 6 gravar. Kvarter 1 är beläget längsmed kyrkogårdens 
östra gräns och omfattar cirka 55 gravar av varierande storlek.

Historiska grav-
typer

Området omfattar större enskilda gravrätter (köpegravar). Även innan den första kyrkogårdsut-
vidgningen 1823-24 utgjorde den östliga delen av den dåvarande kyrkogården plats för påkostade 
enskilda gravanordningar och sådana anläggningar har därför lång kontinuitet inom området.

Omgärdning 
och ingångar

Den gamla kyrkogården inhägnas av ett järnstaket som uppfördes i etapper från och med 
1860-talet. Området angränsar till järnstaketet i öster, längs en gräns som sannolikt till del 
är ursprunglig med kyrkogården. Staketet vilar i sin tur på en låg stenmur som sannolikt är 
äldre än staketet - möjligen en rest från den mur som omgärdade kyrkogården innan stake-
tet uppfördes. Staketet bekostades av bergsmannen Anders Carlborgsson, som är begraven i 
området. Den norra delen av kvarter 1 avskiljs från område C av en gångväg i väster. Kvarter 
2 avskiljs från område C av en terrassmur i norr.

Gångar En gångväg med grusbeläggning löper mellan kvarter 1 och 2 i nord-sydlig riktning. Gången 
tar slut vid Toftans strand.

Träd och buskar Områdets östra sida och tillika kyrkogårdens gräns markeras med viss växtlighet, däribland 
flera större buskar. Den Steffenburgska graven, störst i området, avgränsas av en låg måbärs-
häck.

Övrigt Norr om området finns Vintergravkoret, som beskrivs på sidan 14 i rapportdelen av den-
na kyrkogårdsinventering. Kvarter 1 är sedan 1928-29 terrasserat i sluttningen norrut mot 
Vintergravkoret. Terrasseringen börjar norr om Steffenburgska graven och fortsätter i tre 
separata nivåer med låga stödmurar emellan. Även kvarter 2 avskiljs från område C genom 
en terrassering.

Område B

Karaktärisering

B

Området inventerades 14 & 15 maj 2018
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Ovan: den Steffenburgska 
graven är den största i om-
råde B, med en stor runs-
ten och en äldre gravvård i 
sandsten. Gravnummer 8.

Till vänster: Gravhäll över 
bergsrådmannen Johan 
Östberg. Gjutjärnsgravar-
na är karaktäristiska för 
den äldre kyrkogården och 
hällen på bilden är en av 
få kvarvarande förin-
dustriella gravvårdar på 
kyrkogården.
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B

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer

• Områdena närmast kyrkan omfattar några av kyrkogårdens äldsta gravvårdar, hällar i kalksten 
och/eller järn, som kan berätta om de ideal som rådde inom begravningssed och för kyrkogår-
darnas utformning under förindustriell tid. Gravvårdar från 1600- och 1700-talen är omistliga 
för kyrkogårdens kulturhistoriska värden och ett bevarande är mycket angeläget. Flera av dessa 
gravvårdar är dessutom uppförda över bergsmän, som haft en särskild lokalhistorisk betydelse i 
Sundborns socken. I område B finns även en mängd senare tillkomna gravvårdar med titlar som 
anspelar mot bergsbruket, eller över personer som på olika vis haft koppling till bergsbruket i 
socknen historiskt.

• Området omfattar flera gravvårdar och gravanordningar (stenramar, järnstaket) från perioden 
1870-1930. Tillsammans med andra gravvårdar och anordningar på den gamla kyrkogåden ut-
gör dessa en särskilt viktig beståndsdel i den »sekelskifteskaraktär« som delvis präglar den äldre 
delen av Sundborns kyrkogård. Sammantaget återspeglar dessa gravvårdar på ett tydligt vis de 
ideal som rådde inom begravningssed och för kyrkogårdarnas utformning under perioden 1870-
1930, något som är av mycket stor betydelse för kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Även 
kvarvarande äldre växtlighet samt den numer ringa förekomsten av sandgravar har mycket stor 
betydelse för kyrkogårdens kulturhistoriska värden och den historiska läsbarheten av kyrkogår-
dens sekelskifteskaraktär.

• Området omfattar en utmärkande mängd gravvårdar med personhistoriska värden.

Gravvårdar Området omfattar en mångfald av gravvårdar från olika tidsperioder. Kataloggravvårdar 
från 1800-talets slut och 1900-talets början är vanligast, och bland dessa förekommer ex-
empelvis bautastenar och obelisker i granit och diabas. Gravvårdarna är påkostade och ofta 
högsmala. Flera av de gravvårdar som är resta under det sena 1800-talet i polerad diabas har 
ovanligt komplicerade bildkonstmotiv och även förgylld text, vilket är utmärkande. Det 
finns även inom området ett järnkors från 1870-talet, av ett slag som är vanligt förekomman-
de på kyrkogården men sannolikt ovanligt i övrigt. Nyare inslag utgörs oftast av bredlåga 
tidstypiska modernistiska gravstenar. I områdets sydöstra hörn finns två större gravar som 
omgärdas av järnstaket.  Området omfattar även enstaka äldre gravhällar. En utmärkande 
mängd gravvårdar har titlar som anknyter till bergsbruket i Sundborns socken. I övrigt fö-
rekommer flera gravar med kyrkligt anknuten titel så som kyrkvärd, prost och kyrkoherde.

Karaktär Områdena A och B är tillsammans kyrkogårdens äldsta. Områdena har blandad karak-
tär och kyrkogårdens äldsta gravvårdar samsas med flera nyare inslag. Perioden 1870-1930 
tycks dock ha lämnat störst avtryck åtminstone i avseende på gravvårdsbeståndet. Det finns 
fortfarande många högsmala gravvårdar med exempelvis obelisk- och bautastensform, samt 
flera gravar med järnstaket och andra inhägnader. Granit och polerad diabas eller »svart 
granit« är ett vanligt förekommande material på gravvårdar, vilket också är typiskt för det 
sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Vid sidan om gravvårdsbeståndet förefaller dock 
områdena vara tillrättalagda jämfört med hur de framträdde historiskt. På Karl-Erik Forss-
lunds bilder från kyrkogården, sannolikt fotograferade i slutet av 1920-talet, fanns fler träd 
och buskar och många gravar hade sandkullar framför gravvården. Den mer »vildvuxna« 
karaktär som då präglade kyrkogården var tidstypisk för tiden kring sekelskiftet år 1900, 
men har i Sundborn försvunnit under 1900-talet.

Samband Del av det som kallas »gamla kyrkogården«, som även omfattar område A.
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Diabasobelisk tidstypisk för decennierna kring sekelskiftet år 1900. Gravvården är sannolikt från en katalog. Gravnum-
mer 55.
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B
Särskilda urvalspremisser

• Gravvårdar som hänger samman med personer inblandade i det historiska bergsbruket i Sund-
borns socken bedöms ha mycket höga kulturhistoriska värden.

• Gravvårdar tillkomna innan 1930 tillskrivs i regel mycket högt kulturhistoriskt värde, eftersom 
de på ett tydligt vis återspeglar äldre tiders ideal kring begravningssed och kyrkogårdarnas ut-
formning, samt eftersom de utgör en mycket viktig beståndsdel i kyrkogårdens karaktär överlag.

• Gravvårdar med järnstaket, sand- eller grusbeläggning eller ram för sandbeläggning utgör en 
viktigt beståndsdel i kyrkogårdens sekelskifteskaraktär och tillskrivs i regel mycket högt kultur-
historiskt värde.

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 4/s.

1 0002 1918 Daniel Wretling Personhistoria, ovanlig, konstnärlig utform-
ning m.fl

5

1 0003 1800-
tal

Elsa Katarina Rathsman Personhistoria, ovanlig, gjutjärn, konstnärlig 
utformning m.fl

6

1 0004 1877 Bergsmannen Anders 
Carlborgsson

Titel, personhistoria, ovanlig, gjutjärn, konst-
närlig utformning m.fl

7

1 0004 1849 Brita Steffenburg/Anders 
Carlborg

Personhistoria, ovanlig, hög ålder konstnärlig 
utformning m.fl

8

1 0005 1784 Kyrkoherden Johan 
Ereljus

Rik inskription, ovanlig, titel, gjutjärn, hög 
ålder m.fl

9

1 0007 1812 Bergsrådmannen Johan 
Östberg i Hobborn

Rik inskription, ovanlig, titel, gjutjärn, hög 
ålder m.fl

10

1 0008 1866 Johan Steffenburg Personhistoria, ovanlig, konstnärlig utform-
ning, rik inskription m.fl

11

1 0008 1825 Bergsmannen Johan 
Steffenburg

Personhistoria, ovanlig, titel, konstnärlig 
utformning, hög ålder m.fl

12

1 0009 1884 Sandblads familjegrav Hög ålder, del av värdefull struktur (gravvård 
med bevarad sekelskifteskaraktär)

13

1 0010 1872 Kyrkvärd och nämnde-
man Erik Söderberg

Personhistoria, titel, hög ålder m.fl 14

1 0013 1891 Dan Stenberg Hög ålder, del av värdefull struktur (gravvård 
med bevarad sekelskifteskaraktär)

16

1 0014 1977 Henrik Croneborg Ovanlig (träkors) 17
1 0017 1913 Johan Stenberg Ovanlig, konstnärlig utformning, del av vär-

defull struktur (gravvård med bevarad sekel-
skifteskaraktär)

18

1 0022 1792 Bergsmannen Samuel 
Carlborg

Rik inskription, ovanlig, titel, gjutjärn, hög 
ålder m.fl

19

1 0023 1893 Landmätaren Samuel 
Lindstedt

Titel, rik inskription, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad sekelskifteskaraktär)

20
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Ovan: bergsmannen 
Anders Carlborgssons grav. 
Vid sidan av de storar-
tade gravvårdarna i sten 
utmärker det sirliga järn-
staketet. Gravnummer 4.

Till vänster: kakelugns-
makaren Gustav Janssons 
grav. Det finns flera nyare 
tillkomna gravvårdar 
inom områdena A och B, 
vissa av dessa har kultur-
historiska värden grundat 
på exempelvis ovanliga 
och intressanta titlar, 
eller konstnärliga värden. 
Gravnummer 56.
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B
Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 4/s.

1 0024 1869 Carl Gustaf Danielsson Ovanlig, rik inskription, konstnärlig utform-
ning, hög ålder

21

1 0027 1961 Kyrkvärden Gustaf 
Eriksson

Personhistoria, titel 24

1 0027 1984 Johanna Järn, konstnärlig utformning 25
1 0032 1877 Olof Steinholz familje-

graf
Personhistoria, del av värdefull struktur (grav-
vård med bevarad sekelskifteskaraktär)

26

1 0032 1919 E J Wikström Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

27

1 0035 1988 Signe Boström Järn, konstnärlig utformning 28
1 0036 1919 C G Janssons familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-

rad sekelskifteskaraktär)
29

1 0039 1879 Hemmansegaren Hans 
Vestberg

Titel, rik inskription, gjutjärn, del av värdefull 
struktur (gravvård med bevarad sekelskifteska-
raktär)

31

1 0041 1926 Handlare E Johansson Titel, rik inskription, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad sekelskifteskaraktär)

32

1 0044 1930-
tal

Organisten B K Bergs-
tens familjegrav

Ovanlig, titel 33

1 0045 1924 Riksdagsmannen Samuel 
Söderberg

Personhistoria, titel, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad sekelskifteskaraktär)

34

1 0046 1988 Prosten Gunnar Sjöholm Personhisotria, rik inskription 35
1 0047 1930-

tal
Göranssons familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-

rad sekelskifteskaraktär)
36

1 0049 1940-
tal

E G Söderbergs familje-
grav

Ovanlig, grav med stenram 37

1 0053 1940-
tal

Eggert Norstedts familje-
grav

Ovanlig, konstnärlig utformning 38

2 0055 1920-
tal

Holms familjegrav Ovanlig, konstnärlig utformning, del av vär-
defull struktur (gravvård med bevarad sekel-
skifteskaraktär)

39

2 0056 1940-
tal

Kakelugnsmakaren Gus-
tav Janssons familjegrav

Titel, personhistoria 40

2 0057 1923 Erik Hedlofs familjegrav Ovanlig, konstnärlig utformning, del av vär-
defull struktur (gravvård med bevarad sekel-
skifteskaraktär)

41

2 0059 1930 Johanna Söderberg Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

42

2 0060 1918 Arvid Wretling Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

43

1 0010 1965 Kyrkvärden Lars Albin 
Larsson

Titel 15
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Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 4/s.

1 0025 1923 Strömers familjegrav del av värdefull struktur (gravvård med bevarad 
sekelskifteskaraktär)

22

1 0026 1960 Gunnar Brandström Konstnärlig utformning 23
1 0037 1956 Snickare Simeon Bo-

ström
Titel 30

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Översikt över den sydöstra delen av område B. De högsträckta gravvårdarna inom områdena A och B är särskilt viktiga 
för den äldre kyrkogårdens kulturhistoriska karaktär överlag.
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Området inventerades 14 & 15 maj 2018

Etablering Åren 1823-24, i samband med den första utvidgningen av kyrkogården. Utvidningen ge-
nomfördes eftersom man bedömde att den gamla kyrkogården söder och öster om kyr-
kobyggnaden  Den nordligaste delen av området tillkom först efter en sjösänkning som 
inträffade under 1850-talet. Mitt i området finns en minneslund och askgravplatser anlagda 
från och med det tidiga 2000-talet.

Översikt och 
läge

Området är beläget väster om område B och öster om område D. I norr gränsar området 
mot en gång som skiljer kyrkogården från Toftan. I söder finns kyrkobyggnaden.

Omfång Området består av kvarteren 3, 4 och 5. Minneslunden samt askgravplatserna ingår i kvarter 
4. Vid sidan om dessa finns cirka 55-60 gravar i området.

Historiska grav-
typer

Kvarteren 3 och 5 omfattar vardera två gravrader som avskiljs av en rygghäck. I kvarter 4 
finns en större öppen yta som nyttjas som minneslund och för askgravplatser. Norr och 
söder om den öppna ytan finns gravrader lika de i kvarteren 3 och 5. De kvarvarande grav-
raderna i området utgörs uteslutande av enskilda gravrätter. Det område som idag är min-
neslund och askgravplatser kan förut ha varit allmänna gravar. Askgravplatserna tillkom 
enligt muntlig uppgift under tidigt 2000-tal.

Omgärdning 
och ingångar

Området är beläget i en norrsluttning mot Toftan. I söder slutar området mot en terrassmur 
som kyrkobyggnaden vilar ovanpå. Även i norr avslutas området med en terrassmur norrut 
mot sjön.

Gångar Parallellt med områdets ytterkanter löper breda grusgångar, liksom mellan de tre kvarteren. 
Träd och buskar I området förekommer rader av måbärshäckar som avskiljare mellan olika kvarter samt 

mellan enskilda gravvårdar. Häckarna agerar, förutom avdelare, även som fonder åt gravste-
narna. Vid strandkanten norr om området växer ett antal björkar.

Minneslund och 
askgravplatser

Den öppna ytan med minneslund och askgravplatser i kvarter 4 genomkorsas av en sten-
kantad gångväg. Söder om gångvägen finns askgravplatserna, som består av stenkantade 
svängande grusfält med små enhetliga granitvårdar på vilka kopparplaketter finns infästa. 
Gruset kring vårdarna är karaktäristiskt rött. Norr om gångvägen ligger minneslunden, som 
markeras bland annat av ett par ljusbärare i smidesjärn och ett stort träkors mot sjön.

Gravvårdar Många av områdets gravstenar är familjegravar från perioden 1920-1970. I huvudsak fram-
träder en mångfald av bredlåga gravvårdar i diabas eller granit med tidstypiska motiv från 
respektive årtionde. Det finns även ett bestånd av högsträckta obelisker och bautastenslika 
gravvårdar i granit eller diabas företrädesvis från 1920-talet. Utöver dessa omfattar området 
även enstaka senare tillkomna gravvårdar.

C

C
Område C

Karaktärisering
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Ovan: ytterraderna i 
område C utgörs av famil-
jegravar med rygghäck som 
fond.

Till vänster: mitt i områ-
det finns en askgravplats 
och minneslund.
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C
Samband och 

karaktär
Tillsammans med den norra delen av område B utgör område C den del av kyrkogården 
som tillkom till följd av anläggningens första utvidgning åren 1823-24. Områdenas tillkomst 
är således samtida, men deras respektive karaktär är ganska olika. Sett till det kvarvarande 
gravvårdsbeståndet har område B en mer ålderdomlig uppsättning både i avseende på grav-
vårdarna och hur de är placerade utan sammanhållande rygghäckar. Sannolikt togs område 
C i anspråk först från och med 1920-talet, eller så genomgick området en grundlig omda-
ning då. Gravraderna i kvarteren 3 och 5, samt norr och söder om askgravplatserna och 
minneslunden i kvarter 4, har i huvudsak en välbevarad tidstypisk karaktär från perioden 
1920-1950. Minneslunden och askgravplatsen har lämnat stora avtryck på området med en 
mer sentida karaktär typisk för tiden kring millenieskiftet år 2000.

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer

• Området har en välbevarad tidstypisk karaktär från perioden 1920-1950, vilken konstitueras 
bland annat av gravvårdsbeståndet, de horisontellt sammanhållande rygghäckarna och den 
rumsliga kompositionen med slutna sidor och en mer öppen plats i mitten. Området kan 
genom dessa beståndsdelar berätta om en intressant brytningstid då många nya och gamla 
kyrkogårdar planerades eller omdanades i reaktion företrädesvis mot de kyrkogårdsideal som 
rådde kring sekelskiftet år 1900. Istället för stora och variationsrika gravanordningar, obefintlig 
grönska och sandkullar önskade man enhetlighet, horisontell sammanhållning och grönskande 
rum. Områdets karaktär som helhet bedöms ha ett kulturvärde eftersom det kan användas för 
att förmelda och skapa förståelse för det tidiga 1900-talets kyrkogårdsideal, och hur de imple-
menterades på kyrkgoårdar i Dalarna.

• Minneslunden och askgravplatserna återspeglar på ett tydligt vis hur eldbegängelse allt sedan 
millenieskiftet år 2000 kommit att spela större roll i förhållande till kistbegravningar, samt hur 
detta manifesterat sig på kyrkogårdarna genom tillkomsten av centralt placerade områden för 
ask- och urngravar. Anläggningen utgör ett tidstypiskt, enhetligt och förhållandevis väl anpassat 
exempel på ovanstående berättelse och bedöms därför ha ett kulturhistoriskt värde.

Särskilda urvalspremisser

• Oförändrade gravvårdar tillkomna innan 1940 tillskrivs i regel mycket högt kulturhistoriskt vär-
de, eftersom de på ett tydligt vis återspeglar äldre tiders ideal kring begravningssed och kyrko-
gårdarnas utformning, samt eftersom de utgör en mycket viktig beståndsdel i områdets karaktär.

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 5/s.

3 0062 1918 E A Karlssons familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

5

3 0063 1917 Erik Wikström familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940), konst-
närlig utformning, ovanlig

6

3 0064 1922 Brita Haglund Rik inskription, del av värdefull struktur (grav-
vård med bevarad karaktär från perioden 1915-
1940)

7

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Ovan och till vän-
ster: området omfattar 
flera bredlåga gravstenar 
tillkomna från och med 
1910-talets senare hälft och 
fram tills 1940-talet, vilka 
utgör en viktig beståndsdel 
i områdets kulturhistoriska 
karaktär. Gravvårdarna 
återspeglar hur kyrko-
gårdarna omdanades 
under ledord som grönska, 
harmoni och horisontell 
sammanhållning från och 
med 1920-talet. Det finns 
även flera högsträckta 
gravvårdar i området, 
ingen överstiger dock rygg-
häckarna till sin höjd.
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C
Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 5/s.

3 0066 1961 Kvickers Gunnar Helle-
stål familjegrav

Gårdsnamn 8

3 0067 1918 A J Johansson familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

9

3 0069 1919 J A Gäfverts familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

11

3 0072 1920-
tal

Erik Strömers Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940), konst-
närlig utformning, ovanlig

14

3 0073 1927 Aug. Johanssons famil-
jegrav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940), konst-
närlig utformning, ovanlig

15

4 0079 1928 Anders/Jenny Bylund, 
familjegrav

Personhistoria, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad karaktär från perioden 
1915-1940)

17

4 0080 1933 Snickaren H Arnboms 
familjegrav

Personhistoria, titel, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad karaktär från perioden 
1915-1940)

18

4 0081 1933 Carl Rydbloms familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940), konst-
närlig utformning, ovanlig

19

4 0083 1970 Smederna Set A & Ge-
org Anderssons familje-
grav

Ovanlig, titel 20

4 0091 1937 Johan Edvard Jansson Personhistoria, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad karaktär från perioden 
1915-1940)

22

4 0095 1936 Erik Logrens familjegrav Personhistoria, ovanlig, del av värdefull 
struktur (gravvård med bevarad karaktär från 
perioden 1915-1940)

23

5 0100 1935 Sem: Lärarinnan Frida 
Stillberg

Ovanlig, titel, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad karaktär från perioden 
1915-1940)

26

5 0101 1930 Sundgren, Kvarnberg, 
Elfström familjegrav

Personhistoria, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad karaktär från perioden 
1915-1940)

27

5 0107 1963 Kantor Gustaf Hed-
ström

Personhistoria 29

5 0112 1948 Olof Eriksson familje-
grav

Personhistoria 31
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Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 5/ s.

3 0068 1978 Sjöblom och Ernström 
familjegrav

Ovanlig, konstnärlig utformning 10

3 0070 1927 Familjen E J Karlsten Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

12

3 0071 1932 Johan Eriksson familje-
grav

Konstnärlig utformning, ovanlig 13

4 0074 1927 Brita Hagström Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940), konst-
närlig utformning, ovanlig

16

4 0090 1936 Familjerna Hans och 
Bror Bylund

Konstnärlig utformning, ovanlig 21

5 0097 1932 G W Wikströms famil-
jegrav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

24

5 0098 1943 Hilding Pontussons fa-
milj

Konstnärlig utformning (handskrift) 25

5 0106 1929 K J Nordfors och K E J 
Nordfors familjegrav

Ovanlig, konstnärlig utformning, del av vär-
defull struktur (gravvård med bevarad karaktär 
från perioden 1915-1940)

28

5 0111 1924 Karl Fredrik (Fritz) 
Sundström

Struktur (sannolikt f.d sandgrav) 30

5 0114 1931 Hemmansägaren Erik 
Carlssons familjegrav

Titel, del av värdefull struktur (gravvård med 
bevarad karaktär från perioden 1915-1940)

32

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 5/s.

5 0115 1928 Fr Forsbergs familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940), person-
historia

33

5 0406 1997 Rebecca Konstnärlig utformning (Hans Jörg Jeschke), 
ovanlig

34
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Etablering Området invigdes 1877 efter en utvigning västerut från den dåvaranade kyrkogården. Dess-
förinnan gick kyrkogårdens västra gräns längs med en stenmur som sträckte sig från klock-
stapelns nordvästra hörn och norrut mot Toftan.

Översikt och 
läge

Området är beläget i en norrsluttning nordväst om kyrkobyggnanden. I öster finns område 
C, i väster område E och i söder område F. Området avskiljs från Toftan i norr av en väg 
och ett timrat båthus.

Omfång och 
historiska grav-

typer

Området motsvarar kvarter 6 och omfattar cirka 200 gravar, alla utom 10 före detta allmän-
na gravrätter. De tio enskilda gravrätterna är belägna längs områdets kortsidor i norr och 
söder. Även om framförallt områdets östra del är välbelagd kvarstår endast ett fåtal äldre 
gravvårdar inom området.

Gångar Parallellt med områdets ytterkanter löper breda grusgångar. Inga gångar uppdelar de all-
männa linjerna.

Träd och buskar En måbärshäck avskiljer den norra raden med enskilda gravar från de före detta allmäna 
gravrätter som finns inom området i övrigt. I områdets norra del växer även en buske, och 
längs strandlinjen mot Toftan några björkar. I övrigt utgörs området av en större gräsyta 
med delvis tätt placerade gravvårdar.

Gravvårdar Området har förut varit allmänna varv, och det finns fortfarande ett fåtal gravvårdar kvar 
som återspeglar detta. Det rör sig om små gravstenar från 1930-talet med gravnummer mel-
lan 260-315 (områdets västra delar). Gravvårdarna är företrädesvis i sten med bredlåg eller 
högsmal form, ibland med bruten topp. I kvarterets östra del finns nyare tillkomna grav-
vårdar, sannolikt urngravar, som är placerade enligt en likartad princip som de allmänna 
gravarna. I norr respektive söder återfinns större enskilda gravar, med gravvårdarnas fronter 
vända mot yttergångarna. De flesta av dessa gravvårdar är resta under 1930-talet. 

Samband och 
karaktär

Områdena D, E och F tillkom i samband med att kyrkogården utvidgades 1877. Även om 
dessa områden tillkommit samtidigt bär de olikartad karaktär. Område D har två tydliga 
karaktärsdrag, dels en bevarad allmänna varvsstruktur från 1930-talet med enskilda gravar i 
ytterradena, dels en sentida urngravsstruktur tillkommen efter samma beläggningsprincip 
som i de allmänna varven. Områdena E och F är mer bevarade till sin äldre karaktär med ett 
gravvårdsbestånd som liknar det som återfinns i områdena A och B, d.v.s på den ursprungli-
ga delen av kyrkogården. Här finns exempelvis flera högsträckta obelisker och bautastenslika 
gravvårdar, samt även flera gravar med stenram som antyder att de har varit sandgravar. Det 
finns även ett par bevarade grusgravar. I område E finns även en mängd gravvårdar med 
bevarad karaktär från perioden 1915-1940, vilket liknar förhållandena i område C. Dessutom 
finns inom område E för perioden 1915-1940 tidstypiska rygghäckar som bildar horisontell 
sammanhållning.

Området inventerades 14 & 15 maj 2018

D

D

Område D

Karaktärisering
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Ovan och till vänster: 
område D har historiskt 
omfattat allmänna gravar. 
Endast ett fåtal gravvårdar 
som varit allmänna gravar 
kvarstår dock, företrädesvis 
placerade i områdets västra 
del. På bilderna syns 
dock hur nya gravvårdar 
inrymts enligt samma 
mönster som förut präglat 
området.
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Områdesspecifika värden

• Området omfattar en delvis bevarad allmänna varvstruktur från 1930-talet. Bevarade gravvårdar 
i allmänna varv utgör särskilt värdefulla pedagogiska resurser som kan användas för att förmed-
la glömda och dolda berättelser som utspelar sig ur tidigare förbisedda historiska narrativ och 
bedöms därför ha ett kulturhistoriskt värde. Att värdet inte bedöms som högre sammanhäng-
er med att endast en mindre beståndsdel av strukturen kvarstår, samt att nya gravvårdar har 
tillkommit och påverkar den historiska läsbarheten av strukturen. Det är emellertid mycket 
positivt för områdets karakär att de nya gravvårdarna inrymts enligt den befintliga småskaliga 
strukturen med tätt placerade gravvårdar i smala rader.

Särskilda urvalspremisser

• Välbevarade gravvårdar från 1930-talet som varit del av områdets forna allmänna varv tillskrivs 
högt kulturhistoriskt värde.

D

Vilhelm och Ida Nordins gravvård är en av de som bevarats sedan området var allmänna varv. Gravnummer 291.
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Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 6/s.

6 0287 1983 Hugo Linderborn Personhistoria 9
6 0291 1938 Vilhelm Nordin Personhistoria, del av värdefull struktur (all-

mänt varv)
10

6 0295 1937 Gustaf Johansson Del av värdefull struktur (allmänt varv), rik 
inskription

13

6 0305 1938 Elin Holmberg Del av värdefull struktur (allmänt varv), per-
sonhistoria

14

6 0320 1938 Kyrkvaktmästarna Karl 
Magnus och Ivar Elf-
ström

Personhistoria, titel, konstnärlig utformning 18

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 6/s.

6 0120 1936 Anders Gustaf Jernberg Ovanlig, konstnärlig utformning 5
6 0201 1976 Anders Johan Vikström Gravvård i trä 6
6 0274 1934 Anna Ortvik Del av värdefull struktur (allmänt varv) 7
6 0285 1938 Elin Persson Del av värdefull struktur (allmänt varv) 8
6 0292 1938 Lina Axelsson Del av värdefull struktur (allmänt varv) 11
6 0293 1937 Per Erik Bäcklin Del av värdefull struktur (allmänt varv) 12
6 0307 1930-

tal
Familjen A Granath Del av värdefull struktur (allmänt varv) 15

6 0313 1936 Elsa Nordström Del av värdefull struktur (allmänt varv) 16
6 0315 1935 Anna Viklund Del av värdefull struktur (allmänt varv) 17
6 0321 1924 Nämndeman A Roberg 

familjegrav
Titel 19
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Etablering Området invigdes 1877 efter en utvigning västerut från den dåvaranade kyrkogården. Dess-
förinnan gick kyrkogårdens västra gräns längs med en stenmur som sträckte sig från klock-
stapelns nordvästra hörn och norrut mot Toftan.

Översikt och 
läge

Området är beläget i kyrkogårdens nordvästra hörn, längs ett järnstaket som avskiljer om-
rådet från Vintervägen. Området sluttar svagt norrut mot Toftan, men skiljs från sjön av en 
väg och ett timrat båthus. I öster finns område D och i söder område F.

Omfång och 
historiska grav-

typer

Området består av kvarteren 7 och 8 om 27 respektive 15 gravar. Samtliga av dessa enskilda 
gravrätter och med stor tonvikt på familjegravar.

Omgärdning 
och ingångar

Västra sidan av området utgör även kyrkogårdens västra gräns. På andra sidan ett järnstaket, 
som omgärdar hela den äldre delen av kyrkogården utom på den norra sidan, finns Vin-
tervägen. De staketsektioner som angränsar till område E tillkom samtidigt som området, 
under 1870-talet. Områdets norra kortsida vilar på en låg stenmur som löper längsmed den 
väg som avskiljer kyrkogården från Toftan. En liten stentrapp leder upp till kyrkogården 
från den lägre placerade vägen. I områdets sydvästra hörn finns kyrkogårdens västingång  
med dubbelgrind på två stolpar med kannelerande (räfflade) mönster och facklor ovantill.

Gångar Området avgränsas från område E av en grusgång som löper längs dess östra långsida. En 
likartad grusgång sträcker sig även genom områdets västra del. Vägen mellan kyrkogårdens 
västra ingång och kyrkobyggnadens västra ingång, som löper söder om området, är stensatt 
med markstensplattor av betong med frilagd ballast, sannolikt lokalt tillverkade.

Träd och buskar I kvarter 7 finns en figurklippt rygghäck som löper i riktning med områdets långsida, som 
avskiljare mellan kvarterets två gravrader. Här finns liksom i område C även mindre häckar  
som avdelar mellan olika gravar. Längs områdets (och kyrkogårdens) västra långsida växer  
parvisa björkar som en trädkrans.

Gravvårdar Kvarter 7 omfattar liksom område C många gravvårdar från perioden 1915-1940, och kvar-
teret ger ett för den perioden tidstypiskt helhetsintryck, även om det finns flera senare 
tillkomna gravar. I kvarter 8 finns många gravar från det sena 1800-talet, och gravvårdsbe-
ståndet liknar därför i högre utsträckning det som återfinns i områdena A och B. Exempelvis 
förekommer flera obelisker, järnkors och bautastenar. En särskilt anmärkningsvärd gravvård 
är Carl- och Karin Larssons grav, som förutom sitt personhistoriska värde även har stora 
konstnärliga kvaliteter.

Området inventerades 14 och 15 maj 2018

E
E

Område E

Karaktärisering
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Ovan: området E omfattar 
två kvarter med något 
olika karaktär. Det östra 
utgörs av två gravrader 
som åtskiljs av en rygghäck 
med något nyare gravvår-
dar. Kvarteret har tydlig 
1900-talskaraktär. Det 
västra kvarteret sträcker 
sig längs med kyrkogårdens 
västra kant och innefattar 
flera äldre gravvårdar.

Till vänster: exempel på 
grusgrav från tiden kring 
sekelskiftet år 1900 i områ-
dets västra, mer välbevara-
de del. Gravnummer 363.
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E

Områdesspecifika värden

• Kvarter 7 har en välbevarad tidstypisk karaktär från perioden 1920-1950, vilken konstitueras 
bland annat av gravvårdsbeståndet och den horisontellt sammanhållande rygghäcken. Området 
kan genom dessa beståndsdelar berätta om en intressant brytningstid då många nya och gamla 
kyrkogårdar planerades eller omdanades i reaktion företrädesvis mot de kyrkogårdsideal som 
rådde kring sekelskiftet år 1900. Istället för stora och variationsrika gravanordningar, obefintlig 
grönska och sandkullar önskade man enhetlighet, horisontell sammanhållning och grönskande 
rum. Områdets karaktär som helhet bedöms ha ett kulturvärde eftersom det kan användas för 
att förmelda och skapa förståelse för det tidiga 1900-talets kyrkogårdsideal, och hur de imple-
menterades på kyrkgoårdar i Dalarna.

• Kvarter 8 omfattar flera gravvårdar och gravanordningar (stenramar, järnstaket) från perioden 
1870-1930. Tillsammans med andra gravvårdar och anordningar på den gamla kyrkogåden ut-
gör dessa en särskilt viktig beståndsdel i den »sekelskifteskaraktär« som delvis präglar den äldre 
delen av Sundborns kyrkogård. Sammantaget återspeglar dessa gravvårdar på ett tydligt vis de 
ideal som rådde inom begravningssed och för kyrkogårdarnas utformning under perioden 1870-
1930, något som är av mycket stor betydelse för kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Även 
kvarvarande äldre växtlighet samt den numer ringa förekomsten av sandgravar har mycket stor 
betydelse för kyrkogårdens kulturhistoriska värden och den historiska läsbarheten av kyrkogår-
dens sekelskifteskaraktär.

Särskilda urvalspremisser

• Oförändrade gravvårdar tillkomna innan 1940 tillskrivs i regel mycket högt kulturhistoriskt vär-
de, eftersom de på ett tydligt vis återspeglar äldre tiders ideal kring begravningssed och kyrko-
gårdarnas utformning, samt eftersom de utgör en mycket viktig beståndsdel i områdets karaktär.

Samband och 
karaktär

Områdena D, E och F tillkom i samband med att kyrkogården utvidgades 1877. Även om 
dessa områden tillkommit samtidigt bär de olikartad karaktär. Område D har en delvis be-
varad allmänna varvstruktur. Inom område E är kvarter 8 i förhållandevis hög utrsträckning 
bevarat till sin äldre karaktär med ett gravvårdsbestånd som liknar det som återfinns i om-
rådena A och B, d.v.s på den ursprungliga delen av kyrkogården. Här återfinns bland annat 
flera gravvårdar från 1800-talets sista decennier, bland annat i form av två karaktäristiska 
järnkors, bautastenar, obelisker och en sandgrav med järnstaket. I kvarter 7 finns istället 
flera gravvårdar med bevarad karaktär från perioden 1915-1940, vilket liknar förhållandena 
i område C. Dessutom finns inom område E för perioden 1915-1940 tidstypiska rygghäckar 
som bildar horisontell sammanhållning.

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 7/s.

7 0323 1919 Carl och Karin Larsson Personhistoria, ovanlig, konstnärlig utform-
ning

5

7 0344 1909 Johan Sundin familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

13

7 0348 1903 Sjuksköterskan Anna 
Maria Andersson

Titel, ovanlig, rik inskription, gjutjärn, del av 
värdefull struktur (gravvård med bevarad se-
kelskifteskaraktär)

14

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Ovan: Carl och Karin 
Larssons gravanordning 
från tidigt 1900-tal. 
Gravvården har flera 
kulturhistoriskt värde-
fulla kvaliteter så som 
konstnärlig utformning, 
personhistoriskt värde och 
rik inskription. Gravnum-
mer 323.

Till vänster: gjutjärn-
skors av modell som är 
vanligt förekommande på 
kyrkogården men i övrigt 
ovanligt. Gravvårdern är 
rest över sjuksköterskan 
Anna Maria Andersson. 
Gravnummer 348.
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E

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 7/s.

7 0324 1932 D A Normans familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

6

7 0326 1932 Lagervalls familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

7

7 0328 1932 Hellströms familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

8

7 0329 1932 Lars Larssons familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

9

7 0336 1933 Aug. Gustafsson 
familje grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad karaktär från perioden 1915-1940)

10

7 0339 1991 Rönnings Gunnar Er-
iksson familjegrav

Gårdsnamn 11

7 0342 1951 Hem Äg Erik Boberg Titel 12
8 0350 1968 Bengt Hjelm Konstnärlig utformning (handskrift) 15

8 0354 1960 Hemmansägaren Albert 
Eriksson familjegrav

Titel 16

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 7/s.

8 0357 1938 Emilia Bergöö Personhistoria 17
8 0359 1895 Tundals familjegraf Personhistoria, del av värdefull struktur (grav-

vård med bevarad sekelskifteskaraktär)
18

8 0359 1921 Ingeborg Bäckström Personhistoria 19
8 0360 1917 Banmästare O Olsson 

familjegrav
Titel, del av värdefull struktur (gravvård med 
bevarad karaktär från perioden 1915-1940)

20

8 0361 1884 Brita (Skol-Brita) Ers-
dotter

Ovanlig, gjutjärn, del av värdefull struktur 
(gravvård med bevarad sekelskifteskaraktär)

21

8 0361 1929 Lärarinnan Anna Pers-
son

Ovanlig, titel 22

8 0362 1892 Hans Andersson Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

23

8 0363 1883 C Norströms familje-
grav

Titel, ovanlig, rik inskription, gjutjärn, del av 
värdefull struktur (gravvård med bevarad se-
kelskifteskaraktär), sandgrav, gjutjärn, ovanlig

24
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Ovan: modernistisk grav-
sten i områdets östra delar, 
som starkt präglats av 
1900-talets kyrkogårdsideal 
med exempelvis rygghäck-
ar. Gravnummer 339.

Till vänster: högrest 
gravvård från 1932, som 
återspeglar det tidiga 
1900-talets kyrkogårds-
ideal. Gravnummer 326.
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Etablering Området invigdes 1877 efter en utvigning västerut från den dåvaranade kyrkogården. Dess-
förinnan gick kyrkogårdens västra gräns längs med en stenmur som sträckte sig från klock-
stapelns nordvästra hörn och norrut mot Toftan.

Översikt och 
läge

Området är beläget i det sydvästra hörnet på den gamla kyrkogården. I söder och väster lö-
per ett järnstaket som avgränsar kyrkogården från omgivningen, och bortom staketet finns 
Kyrkvägen. Staketet tillkom samtidigt som kyrkogården utvidgades och ersatte då en äldre 
stenmur som löpte öster om kyrkobyggnaden och klockstapeln. I norr finns områdena D 
och E. Område F är högt beläget, på en av den gamla kyrkogårdens högsta punkter. Tvärs 
över kyrkvägen i sydväst tar en nyare separat del av kyrkogården vid. Till område F räknas 
här även de gravvårdar utan numrerning som bevarats musealt mellan kyrkobyggnadens 
norra och västra korsarmar (M på kartan ovan).

Omfång och his-
toriska gravtyper

Området består av kvarter 9 med 23 gravar, samt ett tiotal gravvårdar utan nummerbeteck-
ning nordväst om kyrkobyggnaden. Området har nyttjats för enskilda gravar, varav många 
har varit/är familjegravar.

Omgärdning och 
ingångar

Området avgränsas från Kyrkvägen i sydväst av ett järnstaket som tillkom i samband med 
en utvidning av kyrkogården under 1870-talet. Tidigare slutade kyrkogården mot en sten-
mur som löpte från klockstapelns nordvästra hörn norrut mot sjön. 

Gångar Norr om område F finns en stensatt gång mellan kyrkogårdens västra ingång och kyrko-
byggnadens västra ingång. Gången är belagd med markstensplattor i betong med frilagd 
ballast, sannolikt lokalt tillverkade.

Gravvårdar Huvudområdet (F på kartan) omfattar en mångfald av gravvårdar tillkomna under 1900-ta-
let. Det finns flera bredlåga gravstenar, både nyare och äldre varianter, blandat med enstaka 
äldre högsträckta bautastensformiga vårdar. Tre gravar har fortfarande stenram och två av 
dessa grustäckning, vilket är utmärkande. Det museala delområdet (M på kartan) omfattar 
gravvårdar i huvudsak tillkomna under 1800-talets sista decennier, däribland flera karak-
täristiska järnkors av en typ som är vanligt förekommande på kyrkogården men annars 
ovanlig.

Träd och buskar Utmed kyrkogårdsgränsen mot Kyrkvägen står ett antal björkar symmetriskt placerade. 
Bakom klockstapeln står en högvuxen och grov lönn, vilken utgör ett dominant inslag i vyn 
mot kyrkogården söderifrån. 

Området inventerades 14 & 15 maj 2018

F

F

Område F

Karaktärisering

M
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Ovan: översikt mot om-
råde F från kyrkogårdens 
västra ingång. Området 
omfattar dels högresta 
gravvårdar med sekelskif-
teskaraktär, dels nyare 
inslag i form av bredlåga 
gravvårdar av olika slag.

Till vänster: bautastenslik-
nande gravvård i huggen 
granit från det tidiga 
1900-talet. De högresta 
gravvårdarna i området 
är särskilt viktiga för 
kyrkogårdens kulturhis-
toriska karaktär överlag. 
Gravnummer 366.
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F

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 8/s.

9 0365 1941 Dybeck/Wiborghs 
familjegrav

Personhistoria, del av värdefull struktur (sand-
grav)

5

9 0366 1926 J E Forsberg familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

6

9 0368 1950 Ingenjör Hans Henrik 
Hansson (även Hovju-
velerare Arthur Hille-
brant m.fl)

Titlar 7

9 0374 1920 Sara Lisa Norgren Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

11

9 0377 1909 Björkmans familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

14

9 0378 1963 Maja Hermansson Personhistoria, rik inskription 15

9 0381 1922 Gustaf Sundbergs famil-
jegraf

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

16

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Samband och 
karaktär

Områdena D, E och F tillkom i samband med att kyrkogården utvidgades 1877. Även om 
dessa områden tillkommit samtidigt bär de olikartad karaktär. Område F minner till sin 
karaktär om det tidiga 1900-talets kyrkogårdsideal. Det finns bland annat flera högsträckta 
bautastensliknande gravvårdar och tre gravar med stenram varav två är grusbelagda. Liksom 
i områdena A och B är gravvårdarna tätt placerade i rader som inte åtskiljs av exempelvis 
rygghäckar, vilket förstärker intrycket av att området har en mer ålderdomlig karaktär jäm-
fört med exempelvis område C. Det finns dock även nyare inslag i huvudsak bestående av 
bredlåga gravvårdar från 1900-talets senare hälft.

Områdesspecifika värden

• Området omfattar flera gravvårdar och gravanordningar (stenramar och grusgravar) från pe-
rioden 1900-1930. Tillsammans med andra gravvårdar och anordningar på den gamla kyrko-
gåden utgör dessa en särskilt viktig beståndsdel i den »sekelskifteskaraktär« som delvis präglar 
den äldre delen av Sundborns kyrkogård. Gravvårdarna återspeglar dåtidens kyrkogårdsideal i 
huvudsak beträffande utformning av gravvårdar, samt även begravningsskick med sandgravar, 
vilket är kulturhistoriskt värdefullt.

• De musealt bevarade gravvårdar som finns mellan de norra och västra korsarmarna på kyrko-
byggnaden är i flera fall av hög ålder och besitter konstnärliga kvaliteter. Gravvårdarna bedöms 
ha mycket höga kulturhistoriska värden. 

Särskilda urvalspremisser

• Oförändrade gravvårdar tillkomna innan 1940 tillskrivs i regel mycket högt kulturhistoriskt vär-
de, eftersom de på ett tydligt vis återspeglar äldre tiders ideal kring begravningssed och kyrko-
gårdarnas utformning, samt eftersom de utgör en mycket viktig beståndsdel i områdets karaktär.
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Ovan: en av kyrkogårdens 
få kvarvarande sand/
grusgravar finns bevarad 
i områdets västra del. 
Gravnummer 365.

Till vänster: Gravvård 
från tiden kring 1900-ta-
lets mitt med flera titlar, 
varav en är hovjuvelerare, 
vilket är att betrakta som 
mycket ovanligt. Grav-
nummer 368.
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F

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 8/s.

9 0369 1972 Nygren Sannolikt äldre omarbetad sten. Del av värde-
full struktur (gravvård med bevarad sekelskif-
teskaraktär)

8

9 0372 1919 Johan Andersson famil-
jegrav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

9

9 0373 1920-
tal

Sjöbergs familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

10

9 0375 1920-
tal

H E Sundgren familje-
grav

Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

12

9 0376 1920-
tal

Gustafsson Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

13

0 4 1920-
tal

- Musealt bevarad gravvård vid kyrkobyggnaden 23

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 8/s.

9 0383 1927 Johanssons familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

17

9 0385 1930-
tal

E Gust Stenberg famil-
jegrav

Del av värdefull struktur (sandgrav) 18

9 0387 1930-
tal

Svantessons familjegrav Del av värdefull struktur (gravvård med beva-
rad sekelskifteskaraktär)

19

O 1 1879 Kristina Vretling Gjutjärn, hög ålder, konstnärlig utformning, 
rik inskription, titel, musealt bevarad gravvård 
vid kyrkobyggnaden

20

0 2 1926 Hem-äg J A Björn Konstnärlig utformning, titel, musealt bevarad 
gravvård vid kyrkobyggnaden

21

o 3 1884 Johanna Nilsdotter Gjutjärn, hög ålder, konstnärlig utformning, 
rik inskription, titel, musealt bevarad gravvård 
vid kyrkobyggnaden

22

0 5 1888 Kyrkovärden H 
Berglund

Gjutjärn, hög ålder, konstnärlig utformning, 
rik inskription, titel, musealt bevarad gravvård 
vid kyrkobyggnaden

24

0 6 1890-
tal

... familjegraf Musealt bevarad gravvård vid kyrkobyggnaden 25

o 7 1927 Nämndeman Per An-
dersson

Musealt bevarad gravvård vid kyrkobyggna-
den, titel

26

0 8 1880-
tal

- Musealt bevarad gravvård vid kyrkobyggna-
den, ovanlig 

27
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Ovan: översikt mot muse-
alt bevarade gravvårdar i 
hörnet mellan kyrkobygg-
nadens norra och västra 
korsarmar. Samtliga 
gravvårdar inom delområ-
det bedöms ha kulturhisto-
riska värden.

Till vänster: Järnkors från 
1888 över kyrkovärden 
H Berglund i Blixbo. 
Gravvårdarna i området 
saknar nummer och har 
därför döpts till Okänd 
(O) 1 osv.
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Etablering Området ingår i den utvidgning av begravningsplatsen som påbörjades 1948. Området till-
kom som en förlängning av de modernistiska kvarter som anlades i slutet av 1930-talet. 

Översikt och 
läge

Område G är beläget väster om den gamla kyrkogården, på en tomt förvärvad av Sund-
borns församling 1938 tidigare tillhörande Ernst Forsberg samt familjen Sandsberg. Områ-
det är tillsammans med område H det högst belägna på den nya kyrkogården. 

Omfång och 
histo riska grav-

typer

Området består av kvarter 13 och delar av kvarter 12. Området är planerat med enskilda 
familjegravar i ytterrader och huvudgångar, samt med enskilda gravar av mindre storlek i 
områdets mitt. Kring 1900-talets mitt blev det i Sundborn vanligare med enskilda gravar av 
liten storlek, jämfört med allmänna varv.

Omgärdning och 
ingångar

Området vilar delvis på en grovhuggen stödmur av granitblock i norr. I områdets nordöstra 
hörn, mot korsningen mellan Kyrkvägen och Vintervägen, ligger en av den nya kyrkogår-
dens huvudingångar. Ingången flankeras av två pelare av grovhuggen granit med järngrindar 
emellan. Innanför grindarna och upp för några trappsten av granit finns en häckomgärdad 
förgård med bänkar och skötselstation. Marken närmast ingången och på platsen är belagd 
med oregelbundet formade röda sandstensplattor.

Gångar Den nya kyrkogården har ett rätvinkligt system av gångvägar, med två huvudgångar från 
den norra ingången på sidorna av en rad med lindar, samt med två huvudgångar från två 
ingångar i öster. En gång löper även runtomkring kyrkogårdsdelens ytterrader. Område G 
avdelas från område H i söder av en gångväg som löper från den nya kyrkogårdens västra 
ytterrad till huvudgången söderut från den norra ingången. Gångarna är belagda med rö-
daktigt grus, vilket även förekommer på den äldre kyrkogårdsdelen på andra sidan Kyrkvä-
gen. Gångvägarna delar in den nya kyrkogården i tydliga enheter, något som är tidstypiskt 
för tiden kring 1900-talets mitt.

Gravvårdar I områdets ytterrader finns i huvudsak större bredlåga modernistiska gravstenar. Mitt i 
kvarteret finns stående rektangulära gravstenar av mindre storlek. Även om många gravvår-
dar är likartade till form och storlek förekommer en bred mångfald av bildkonstmotiv och 
stensorter. Vissa gravvårdar bär även titlar, och bland dessa är hemmansägare är vanligast på 
nya kyrkogården överlag. En hög andel av gravstenarna har plats- och bynamn som en del 
av inskriptionen, vilket kan berätta om socknens historiska utbredning geografiskt.

Området inventerades 11 juni 2018

G

G

Område G

Karaktärisering
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Ovan: den norra ingången 
till den nya kyrkogården 
med granitstolpar, järn-
grindar och förgård med 
sandstensbeläggning.

Till vänster: olika 
gravrader på den nya 
kyrkogården avdelas från 
varandra genom rygghäck-
ar som bildar horisontell 
sammanhållning. Den 
nya kyrkogården präglas 
av grönska och rumslighet. 
Mitt i kvarteren finns 
små enskilda gravar och i 
yttervarven större enskilda 
familjegravar.
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G

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 9/s.

13 0177 1955 Pers Gustav Andersson Gårdsnamn 15
13 0257 - Sågmästare J V Hedberg Titel 20
13 0294 1972 Thea Erikson Titel, ovanlig 24
13 0299 1972 Anna Zetterberg Rik inskription 26

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Träd och buskar Den nya kyrkogårdens växtlighet är tids- och stiltypisk för modernismen och de kyrko-
gårdsideal som rådde kring 1900-talets mitt. Längs kanterna till den nya kyrkogården växer 
bland annat lönn och björk, och mitt i anläggningen finns en rad med högvuxna lindar. 
I övrigt nyttjas olika sorters bladhäckar så som måbär och sibirisk ärtbuske för att dela in 
kvarteren i olika rum, samt för den horisontella sammanhållningen inom kvarteren, något 
som är mycket karaktäristiskt för den moderna epokens kyrkogårdsarkitektur. Det före-
kommer även enstaka syréner och hibiskusar mellan den nya kyrkogårdens olika områden. 

Samband och 
karaktär

Området, och den nya kyrkogården som helhet, är tids- och stiltypisk för modernismen 
och tiden kring 1900-talets mitt. Detta gäller både i avseende på anläggningen som hel-
het (gångvägar, växtlighet, placering av gravvårdar och utformning av platser osv.) och på 
utformningen av enskilda gravvårdar. Trots vissa nytillskott är många delområden mycket 
välbehållna från tiden då de först tillkom.

Områdesspecifika värden

• Den nya kyrkogården återspeglar som helhet de ideal som rådde inom begravningssed och 
för kyrkogårdarnas utformning under modernismen och kring 1900-talets mitt, och bedöms 
därför ha ett kulturhistoriskt värde. Att värdet inte bedöms som högre sammanhänger med att 
det finns andra begravningsplatser och kyrkogårdar som på ett mer tydligt vis återspeglar den 
moderna epokens kyrkogårdsideal.

• Den norra ingången till den nya kyrkogården är utformad med hög arkitektonisk kvalitet be-
träffande material och form, samt är tidstypisk för den moderna epoken. Ingången med tillhö-
rande grindstolpar, trappsteg, grindar, stensatt förgård och stödmurar från 1950 längs Kyrkvä-
gen-Vintervägen bedöms därför ha mycket höga kulturhistoriska värden.

• En hög andel av gravvårdarna i området har platsnamnsangivelser som kan berätta om socknens 
historiska utbredning geografiskt.

Särskilda urvalspremisser

• Ett urval av gravvårdar från perioden 1930-1980 som är belägna längs den nya kyrkogårdens hu-
vudstråk tillskrivs höga kulturhistoriska värden. Endast gravvårdar som är avgörande för anlägg-
ningens modernistiska karaktär och begravningsplatsens historiska läsbarhet tillskrivs höga kultur-
historiska värden i detta ändamål.
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Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 9/s.

13 0157 1953 Anders Johan Jansson Del av värdefull struktur (modernismen) 5
13 0159 1950 Erika Hagström Del av värdefull struktur (modernismen) 6
13 0161 1971 Conrad Söderström Del av värdefull struktur (modernismen) 7
13 0162 1955 J G Lindholm Del av värdefull struktur (modernismen) 8
13 0163 1948 Kantor Gustav Forss-

man, Folkskollärarinnan 
Ester Forssman

Del av värdefull struktur (modernismen) 9

13 0165 1952 Karl Andersson Del av värdefull struktur (modernismen) 10
13 0166 1953 Källgren Del av värdefull struktur (modernismen) 11
13 0167 1953 Gustaf Nordin familje-

grav
Del av värdefull struktur (modernismen) 12

13 0168 1953 Adolf Eriksson Del av värdefull struktur (modernismen) 13
13 0169 1953 Fredrik Forsberg Del av värdefull struktur (modernismen) 14
13 0179 1956 Hemmansägaren An-

ders Hedlund
Del av värdefull struktur (modernismen) 16

13 0188 1957 Fredrik Wikström Del av värdefull struktur (modernismen) 17
13 0192 1958 Emil Sätterberg Del av värdefull struktur (modernismen) 18
13 0193 1958 Nanny Teresia Wik-

ström
Del av värdefull struktur (modernismen) 19

13 0261 1961 Hemmansägaren Algot 
Wikström

Del av värdefull struktur (modernismen) 21

13 0271 1962 Hilda Zetterberg Del av värdefull struktur (modernismen) 22
13 0273 1962 Harry Wallner Del av värdefull struktur (modernismen) 23
13 0295 1970 Ann-Marie Bjurman Del av värdefull struktur (modernismen) 25
13 0303 1973 Arvid Stoor Del av värdefull struktur (modernismen) 27

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Etablering Området ingår i den utvidgning av begravningsplatsen som påbörjades 1948. Området till-
kom som en förlängning av de modernistiska kvarter som anlades i slutet av 1930-talet. 

Översikt och 
läge

Område H är beläget väster om den gamla kyrkogården, på en tomt förvärvad av Sund-
borns församling 1938 tidigare tillhörande Ernst Forsberg samt familjen Sandsberg. Områ-
det är tillsammans med område G det högst belägna på den nya kyrkogården. 

Omfång och 
histo riska grav-

typer

Området består av kvarter 14 och delar av kvarter 12. Området är planerat med enskilda 
familjegravar i ytterrader och huvudgångar, samt med enskilda gravar av mindre storlek i 
områdets mitt. Kring 1900-talets mitt blev det i Sundborn vanligare med enskilda gravar av 
liten storlek, jämfört med allmänna varv.

Gångar Den nya kyrkogården har ett rätvinkligt system av gångvägar, med två huvudgångar från 
den norra ingången på sidorna av en rad med lindar, samt med två huvudgångar från två 
ingångar i öster. En gång löper även runtomkring kyrkogårdsdelens ytterrader. Område H 
avdelas från område G i norr, och från område J i söder, av gångvägar som löper från den 
nya kyrkogårdens västra ytterrad till huvudgången söderut från den norra ingången. Gång-
arna är belagda med rödaktigt grus, vilket även förekommer på den äldre kyrkogårdsdelen 
på andra sidan Kyrkvägen. Gångvägarna delar in den nya kyrkogården i tydliga enheter, 
något som är tidstypiskt för tiden kring 1900-talets mitt.

Gravvårdar I områdets ytterrader finns i huvudsak större bredlåga modernistiska gravstenar. Mitt i 
kvarteret finns stående rektangulära gravstenar av mindre storlek. Även om många gravvår-
dar är likartade till form och storlek förekommer en bred mångfald av bildkonstmotiv och 
stensorter. Vissa gravvårdar bär även titlar, och bland dessa är hemmansägare är vanligast på 
nya kyrkogården överlag. En hög andel av gravstenarna har plats- och bynamn som en del 
av inskriptionen, vilket kan berätta om socknens historiska utbredning geografiskt.

Träd och buskar Den nya kyrkogårdens växtlighet är tids- och stiltypisk för modernismen och de kyrko-
gårdsideal som rådde kring 1900-talets mitt. Längs kanterna till den nya kyrkogården växer 
bland annat lönn och björk, och mitt i anläggningen finns en rad med högvuxna lindar. 
I övrigt nyttjas olika sorters bladhäckar så som måbär och sibirisk ärtbuske för att dela in 
kvarteren i olika rum, samt för den horisontella sammanhållningen inom kvarteren, något 
som är mycket karaktäristiskt för den moderna epokens kyrkogårdsarkitektur. Det före-
kommer även enstaka syréner och hibiskusar mellan den nya kyrkogårdens olika områden. 

Samband och 
karaktär

Området, och den nya kyrkogården som helhet, är tids- och stiltypisk för modernismen 
och tiden kring 1900-talets mitt. Detta gäller både i avseende på anläggningen som hel-
het (gångvägar, växtlighet, placering av gravvårdar och utformning av platser osv.) och på 
utformningen av enskilda gravvårdar. Trots vissa nytillskott är många delområden mycket 
välbehållna från tiden då de först tillkom.

Området inventerades 11 juni 2018

H

H

Område H

Karaktärisering
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Ovan: huvudgång söderut 
från den norra ingången 
till nya kyrkogården. 
Gravvårdarna är centralt 
placerade för kyrkogårds-
delen och är särskilt 
viktiga beståndsdelar i dess 
modernistiska karaktär.

Till vänster: familjegravar 
i kvarterets södra ytterrad. 
Rygghäckar delar in områ-
det i mindre rum.
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H
Områdesspecifika värden

• Den nya kyrkogården återspeglar som helhet de ideal som rådde inom begravningssed och 
för kyrkogårdarnas utformning under modernismen och kring 1900-talets mitt, och bedöms 
därför ha ett kulturhistoriskt värde. Att värdet inte bedöms som högre sammanhänger med att 
det finns andra begravningsplatser och kyrkogårdar som på ett mer tydligt vis återspeglar den 
moderna epokens kyrkogårdsideal.

• En hög andel av gravvårdarna i området har platsnamnsangivelser som kan berätta om socknens 
historiska utbredning geografiskt.

Särskilda urvalspremisser

• Ett urval av gravvårdar från perioden 1930-1980 som är belägna längs den nya kyrkogårdens hu-
vudstråk tillskrivs höga kulturhistoriska värden. Endast gravvårdar som är avgörande för anlägg-
ningens modernistiska karaktär och begravningsplatsens historiska läsbarhet tillskrivs höga kultur-
historiska värden i detta ändamål.

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 10/s.

14 0357 1962 Telereparatör Erik 
Sätter berg

Titel 18

14 0399 1978 Malte Olsson Ovanlig 23
14 0400 1979 Gösta Lidman Ovanlig 24

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 10/s.

14 0150 1952 Edit Ingeborg Anders-
son

Del av värdefull struktur (modernismen) 5

14 0151 1952 C Norgren Del av värdefull struktur (modernismen) 6
14 0154 1951 Hammarlund och 

Hedlund
Del av värdefull struktur (modernismen) 7

14 0155 1951 Gideon Andersson Del av värdefull struktur (modernismen) 8
14 0156 1950 Amanda Sellfors Del av värdefull struktur (modernismen) 9
14 0170 1954 Erik Jonssons familje-

grav
Del av värdefull struktur (modernismen) 10

14 0171 1953 Göte Fröbom Del av värdefull struktur (modernismen) 11
14 0172 1955 Magnus Fröbom Del av värdefull struktur (modernismen) 12
14 0173 1954 Emma Kristina Johans-

son
Del av värdefull struktur (modernismen) 13

14 0174 1954 Erik August Rapp Del av värdefull struktur (modernismen) 14
14 0175 1955 Hanna Sätterberg Del av värdefull struktur (modernismen) 15
14 0176 1967 Johan Gustafsson Del av värdefull struktur (modernismen) 16
14 0356 1962 Hemmansägaren Erik 

Svedberg
Del av värdefull struktur (modernismen) 17

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 10/s.

14 0364 1964 Hemmansägaren Erik 
Bengtsson familjegrav

Del av värdefull struktur (modernismen) 19

14 0375 1965 Hemmansäg E Aug 
Hagström

Del av värdefull struktur (modernismen) 20

14 0381 1968 Hemmansägare Gustaf 
Backlund familjegrav

Del av värdefull struktur (modernismen) 21

14 0383 1969 Manne (Johan Emanu-
el) Nordin familjegrav

Del av värdefull struktur (modernismen) 22

Påkostad familjegrav i områdets västra del, över hemmansägaren Erik Svedberg i Turbo Lövänget. Gravnummer 356.
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Etablering Området tillkom från och med 1938 efter ritningar av arkitekt Viking Göransson.  
Översikt och 

läge
Område I är beläget i sydväst i förhållande till den gamla kyrkogården, på en tomt förvärvad 
av Sundborns församling 1938, tidigare tillhörande Ernst Forsberg samt familjen Sandsberg.

Omfång och 
histo riska grav-

typer

Området består av kvarter 11 och delar av kvarter 12. Området omfattar dels rader med 
större enskilda familjegravar, dels före detta allmänna varv. De större familjegravarna är 
företrädesvis belägna i områdets ytterrader.

Omgärdning och 
ingångar

Området vilar på en låg stödmur i norr, vilken även agerar som avgränsning mot Kyrkvä-
gen. Huvudingången till området ligger i öster och flankeras av två murstolpar av huggna 
granitblock med smidesgrindar. Vid ingången finns en belysningsarmatur med koppar-
beklädd lanternin överst, sannolikt ritad av arkitekten Viking Göransson, som utformat 
området. Söder om ingången markeras kyrkogårdsgränsen av en häck. Även i områdets 
sydöstra hörn finns en ingång.

Gångar Det finns grusgångar längs områdets samtliga ytterrader, i söder och vid raden av lindar i 
väster. Området avgränsas från område I i söder av en grusgång.

Gravvårdar I områdets ytterrader finns i huvudsak större bredlåga modernistiska gravstenar. Mitt i kvar-
teret finns stående rektangulära gravstenar av mindre storlek samt enstaka små hällar. Vissa 
av dessa gravvårdar härrör sannolikt från tiden då området nyttjades som allmänna varv. 
Även om många gravvårdar är likartade till form och storlek förekommer en bred mångfald 
av bildkonstmotiv och stensorter.

Träd och buskar Den nya kyrkogårdens växtlighet är tids- och stiltypisk för modernismen och de kyrko-
gårdsideal som rådde kring 1900-talets mitt. Längs kanterna till den nya kyrkogården växer 
bland annat lönn och björk, och mitt i anläggningen finns en rad med högvuxna lindar. 
I övrigt nyttjas olika sorters bladhäckar så som måbär och sibirisk ärtbuske för att dela in 
kvarteren i olika rum, samt för den horisontella sammanhållningen inom kvarteren, något 
som är mycket karaktäristiskt för den moderna epokens kyrkogårdsarkitektur. Det före-
kommer även enstaka syréner och hibiskusar mellan den nya kyrkogårdens olika områden.

Samband och 
karaktär

Området, och den nya kyrkogården som helhet, är tids- och stiltypisk för modernismen 
och tiden kring 1900-talets mitt. Detta gäller både i avseende på anläggningen som hel-
het (gångvägar, växtlighet, placering av gravvårdar och utformning av platser osv.) och på 
utformningen av enskilda gravvårdar. Trots vissa nytillskott är många delområden mycket 
välbehållna från tiden då de först tillkom.

Området inventerades 11 juni 2018

I

I
Område I

Karaktärisering
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Ovan: central gång längs 
östra sidan av nya kyrko-
gården. Gången kantas 
av större familjegravar 
med några av de äldsta 
gravvårdarna på den nya 
kyrkogården.

Till vänster: stödmur som 
avgränsar den nya kyrko-
gården från Kyrkvägen i 
öster.
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I
Områdesspecifika värden

• Den nya kyrkogården återspeglar som helhet de ideal som rådde inom begravningssed och 
för kyrkogårdarnas utformning under modernismen och kring 1900-talets mitt, och bedöms 
därför ha ett kulturhistoriskt värde. Att värdet inte bedöms som högre sammanhänger med att 
det finns andra begravningsplatser och kyrkogårdar som på ett mer tydligt vis återspeglar den 
moderna epokens kyrkogårdsideal.

• Ingången mot kyrkvägen med tillhörande grindstolpar, grindar och belysningsarmatur är tids-
typisk och stiltypisk för den moderna epoken och viktiga bestånddelar i den nya kyrkogårdens 
arkitektur överlag och bedöms därför ha mycket höga kulturhistoriska värden.

Särskilda urvalspremisser

• Ett urval av gravvårdar från perioden 1930-1980 som är belägna längs den nya kyrkogårdens hu-
vudstråk tillskrivs höga kulturhistoriska värden. Endast gravvårdar som är avgörande för anlägg-
ningens modernistiska karaktär och begravningsplatsens historiska läsbarhet tillskrivs höga kul-
turhistoriska värden i detta ändamål. Andelen sådana gravvårdar är högre i område I, jämfört med 
områdena G, H och J. Området är också den ursprungliga delen av den nya kyrkogården och 
omfattar därför ett något äldre gravvårdsbestånd jämfört med övriga områden.

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 11/s.

11 0054 1946 Hans Kilen Rik inskription 18
11 0092 1946 Anna Sundberg Ovanlig (marmor) 19
11 0127 1939 Mjölnaren P G Gran-

lund
Titel, ovanlig, konstnärlig utformning 23

12 0138 1941 Evald Myhrberg Ovanlig, rik inskription 31
12 0142 1943 Yxsmeden Gustaf Adolf 

Borgström
Ovanlig, titel 35

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 11/s.

11 0002 1945 Maria Claesson Del av värdefull struktur (modernismen) 5
11 0003 1945 Dagmar Nilsson Del av värdefull struktur (modernismen) 6
11 0004 1948 Gustav Jernberg Del av värdefull struktur (modernismen) 7
11 0006 1946 Andersson och Wiklund 

familjegrav
Del av värdefull struktur (modernismen) 8

11 0007 1946 A J Engkvists familje-
grav

Del av värdefull struktur (modernismen) 9

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 11/s.

11 0012 1945 Fredrik Danielsson 
familjegrav

Del av värdefull struktur (modernismen) 10

11 0015 1945 Albert Östberg Del av värdefull struktur (modernismen) 11
11 0016 1945 Emma Flodberg Del av värdefull struktur (modernismen) 12
11 0017 1945 Anna Johansson Del av värdefull struktur (modernismen) 13
11 0018 1948 Nils Sundén Del av värdefull struktur (modernismen) 14
11 0019 1948 P J Persson familjegrav Del av värdefull struktur (modernismen) 15
11 0050 1967 Byggmästaren H V 

Ahlström
Del av värdefull struktur (modernismen) 16

11 0051 1946 Erik Sandberg Del av värdefull struktur (modernismen) 17
11 0123 1940 Elsa Hansen Del av värdefull struktur (modernismen) 20
11 0125 1940 Anders Thidés familje-

grav
Del av värdefull struktur (modernismen) 21

11 0126 1940 Fredrik Engström 
familje grav

Del av värdefull struktur (modernismen) 22

11 0128 1939 F H Göransson Del av värdefull struktur (modernismen) 24
11 0129 1939 Hilda Bjurman Del av värdefull struktur (modernismen) 25
12 0133 1938 Gerda Wikströms 

familje grav
Del av värdefull struktur (modernismen) 26

12 0134 1961 Axel Jansson Del av värdefull struktur (modernismen) 27
12 0135 1941 Brandts familjegrav Del av värdefull struktur (modernismen) 28
12 0136 1941 Hemmansägaren Ed-

vard Sundström
Del av värdefull struktur (modernismen) 29

12 0137 1941 W A Ericsson familje-
grav

Del av värdefull struktur (modernismen) 30

12 0139 1942 Korsgrens familjegrav Del av värdefull struktur (modernismen) 32
12 0140 1942 Justina Sjögrens familje-

grav
Del av värdefull struktur (modernismen) 33

12 0141 1943 Edvard Wiklund famil-
jegrav

Del av värdefull struktur (modernismen) 34

12 0144 1943 A A Skogberg familje-
grav

Del av värdefull struktur (modernismen) 36

12 0146 1946 P Abrahamsson Del av värdefull struktur (modernismen) 37
12 0148 1944 E Lindströms familje-

grav
Del av värdefull struktur (modernismen) 38
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J

Etablering Området ingår i den utvidgning av begravningsplatsen som påbörjades 1948. Området till-
kom som en förlängning av de modernistiska kvarter som anlades i slutet av 1930-talet. 

Översikt och 
läge

Område I är beläget i sydväst i förhållande om den gamla kyrkogården, på en tomt förvär-
vad av Sundborns församling 1938 tidigare tillhörande Ernst Forsberg samt familjen Sands-
berg.

Omfång och 
histo riska grav-

typer

Området består av kvarter 15 och kvarter 16. Kvarter 15 omfattar enskilda gravar och plane-
rades ursprungligen för att innefatta urngravar. Kvarter 16 är obelagt.

Gångar Området avgränsas från områdena H och I i norr av en grusgång som löper genom hela nya 
kyrkogården från öst till väst. Även i den södra delen av området löper en grusgång genom 
hela anläggningen i samma riktning. De två gångarna sammanbinds på fyra ställen av tvärs-
gående gångvägar som löper från över nya kyrkogården från norr till söder.

Gravvårdar I ytterraderna till kvarter 15 finns i huvudsak större bredlåga modernistiska gravstenar. Mitt 
i kvarteret finns senare tillkomna gravstenar. Även om många av de modernistiska grav-
vårdarna i området är likartade till form och storlek förekommer en bred mångfald av 
bildkonstmotiv och stensorter.

Träd och buskar Den nya kyrkogårdens växtlighet är tids- och stiltypisk för modernismen och de kyrko-
gårdsideal som rådde kring 1900-talets mitt. Längs kanterna till den nya kyrkogården växer 
bland annat lönn och björk, och mitt i anläggningen finns en rad med högvuxna lindar. 
I övrigt nyttjas olika sorters bladhäckar så som måbär och sibirisk ärtbuske för att dela in 
kvarteren i olika rum, samt för den horisontella sammanhållningen inom kvarteren, något 
som är mycket karaktäristiskt för den moderna epokens kyrkogårdsarkitektur. Det före-
kommer även enstaka syréner och hibiskusar mellan den nya kyrkogårdens olika områden. 
I det sydvästra hörnet på området finns tujor.

Samband och 
karaktär

Området, och den nya kyrkogården som helhet, är tids- och stiltypisk för modernismen 
och tiden kring 1900-talets mitt. Detta gäller både i avseende på anläggningen som hel-
het (gångvägar, växtlighet, placering av gravvårdar och utformning av platser osv.) och på 
utformningen av enskilda gravvårdar. Trots vissa nytillskott är många delområden mycket 
välbehållna från tiden då de först tillkom.

Området inventerades 11 juni 2018

J
Område J

Karaktärisering



59

Sundborns kyrkogård – Dalarnas museum

Ovan: den västra delen av 
området är delvis belagt 
med gravvårdar. I det syd-
västra hörnet på den nya 
kyrkogården växer tujor.

Nedan: den östra delen 
av området är inte ännu 
belagt med gravar. 
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Områdesspecifika värden

• Den nya kyrkogården återspeglar som helhet de ideal som rådde inom begravningssed och 
för kyrkogårdarnas utformning under modernismen och kring 1900-talets mitt, och bedöms 
därför ha ett kulturhistoriskt värde. Att värdet inte bedöms som högre sammanhänger med att 
det finns andra begravningsplatser och kyrkogårdar som på ett mer tydligt vis återspeglar den 
moderna epokens kyrkogårdsideal.

Särskilda urvalspremisser

• Ett urval av gravvårdar från perioden 1930-1980 som är belägna längs den nya kyrkogårdens hu-
vudstråk tillskrivs höga kulturhistoriska värden. Endast gravvårdar som är avgörande för anlägg-
ningens modernistiska karaktär och begravningsplatsens historiska läsbarhet tillskrivs höga kultur-
historiska värden i detta ändamål.

J

Gravn:r Ålder Namn Huvudmotiv Bilaga 10/s.

15 0402 1975 Knut Hansson Del av värdefull struktur (modernismen) 39
15 0403 1975 Ingvar Andersson Del av värdefull struktur (modernismen) 40
15 0407 1974 Hemmansägare Alfred 

Fröbom
Del av värdefull struktur (modernismen) 41

15 0410 1973 Sven Andersson Del av värdefull struktur (modernismen) 42
15 0411 1973 Kristina Asplund Del av värdefull struktur (modernismen) 43
15 0413 1971 Helge Persson Del av värdefull struktur (modernismen) 44
15 0447 1979 Anna Lyrberg Del av värdefull struktur (modernismen) 45

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Ovan: gravvård i områdets 
yttervarv. Gravvården är 
tidstypisk för efterkrigs-
tiden och är viktig för 
området arkitektoniska 
helhet. Gravnummer 402.

Till vänster: gravvård 
med titeln hemmansägare, 
vilket är den vanligaste 
titeln på nya kyrkogården. 
Gravnummer 407.
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