
































































































KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR 
SANDVIKENS GAMLA KYRKOGÅRD  BILAGA 1(26)

LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 1 Gravnr: 002 
Tillkomstår: 1992 
Urvalskriterium: Person-/lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Liggande relativt stor grå sten med något nedsänkt 
ram i samma färg. Matt slät yta med försänkt text. Kyrkoherde C-G 
Smedshammar var präst i Sandviken 1954-1976. (Gravstenarna 2-5 
i kvarter 1 har likadan utformning och är placerade i rad). 

Kvarter: 1 Gravnr: 003 
Tillkomstår: 1957 
Urvalskriterium: Person-/lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Liggande relativt stor grå sten med något nedsänkt 
ram i samma färg. Matt slät yta med försänkt text. Per Bolinder var 
präst i Sandviken 1928-1954 samt kyrkoherde i Staffans församling 
i Gävle 1954-1960 (Gravstenarna 2-5 i kvarter 1 har likadan 
utformning och är placerade i rad). 

Kvarter: 1 Gravnr: 004 
Tillkomstår: 1977 
Urvalskriterium: Person-/lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Liggande relativt stor grå sten med något nedsänkt 
ram i samma färg. Matt slät yta med försänkt text. Kontraktsprost 
Gottfrid Pontén var kyrkoherde i Sandviken 1928-1958. 
(Gravstenarna 2-5 i kvarter 1 har likadan utformning och är 
placerade i rad). 

Kvarter: 1 Gravnr: 005 
Tillkomstår: 1967 
Urvalskriterium: Person-/lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Liggande relativt stor grå sten med något nedsänkt 
ram i samma färg. Matt slät yta med försänkt text. Einar Sparrstedt 
var komminister och kyrkoherde i Sandviken 1940-1967.  
(Gravstenarna 2-5 i kvarter 1 har likadan utformning och är 
placerade I rad). 

Kvarter: 1 Gravnr:  020 
Tillkomstår: 1935 
Urvalskriterium: Person-/lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Stor liggande slätslipad grå sten med försänkt ram 
samt försänkt svartmålad text. Framför gravstenen finns en rabatt 
som omges av en stenkant. Gravstenen har en monumental placering 
mitt i den nu rivna gamla kyrkans tidigare kor. Kyrkoherde Johan 
Fryklund var i Högbo församlings tjänst 1887-1931. 
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 2 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1880-tal 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel hög stående röd sten med upphöjd ram och 
försänkt svartmålad text. Gravvården flankeras av två hängaskar och 
omges av ett utsirat påkostat gjutjärnsstaket med urnförsedda stolpar 
(N:o 3 i Skoglund & Olsons priskurant, Gävle 1896). Staketet står 
på en smal stenram med avfasad ytterkant. Markytan är grustäckt. 

Kvarter: 2 Gravnr: 004 
Tillkomstår: 1953 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Stående grovt huggen rödaktig sten med sned 
överdel. Mitt på stenen en försänkt slipad oval yta med försänkt text 
som tidigare varit förgylld. Stenen har lokalhistoriskt värde då titeln 
”valsmästaren” som inleder texten, anknyter till ortens 
bruksverksamhet.

Kvarter: 2 Gravnr: 006 
Tillkomstår: 1933 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående grå sten med oregelbundna kanter och 
utsmyckning i form av ett dryckeskärl omgivet av en slingrande orm 
på framsidan. Under denna dekoration återfinns texten som är 
försänkt och kursiverad. Marken framför gravvården täcks av glest 
lagda stenplattor och hela gravplatsen omges av ett enkelt järnstaket 
med vågformad överkant. 

Kvarter: 2 Gravnr: 008 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög rödaktig sten med grov struktur och spetsig 
överdel. Texten som är förhöjd återfinns i en djupt försänkt slät ruta. 
Gravplatsen omges av en stenram och tre plattor leder fram till 
själva gravvården. Marken är gräsbeklädd. 

Kvarter: 2 Gravnr: 039 
Tillkomstår: 1928 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Klassicistisk stående svart sten med förhöjd slipad 
inskription mitt på stenen.  På vardera sidan om stenen återfinns 
låga utdragna sidoutlöpare av svart sten, med likadan ytstruktur som 
gravstenen, placerade i gravplatsens bakkant. 
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 2 Gravnr: 040 
Tillkomstår: 1898 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög svart stående sten av obeliskmodell med 
pyramidformad överdel. Slätpolerade sidor och försänkt matt text 
mitt på stenens överdel. 

Kvarter: 2 Gravnr: 042 
Tillkomstår: 1890-1910-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Låg stående svart sten med polerad framsida. 
Bredvid denna finns en mindre lutande sten med släntpolerad 
framsida och matt nedsänkt textyta med upphöjd polerad text. 
Gravplatsen som är gräsbeklädd omges av en tidstypisk smal 
stenram i nivå med gräsmattan.

Kvarter: 2 Gravnr: 046 
Tillkomstår: 1898 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Plan liten gråsvart sten med förhöjd polerad ram och 
försänkt text. Gravplatsen som är grustäckt omges av en 
gjutjärnsram och i vart och ett av de fyra hörnen står profilerade 
gjutjärnsstolpar vilka är sammanlänkade med kraftiga hängande 
kättingskedjor. Gravvården är den enda som omgärdas av kedjor på 
denna kyrkogård. 

Kvarter: 2 Gravnr: 047 
Tillkomstår: 1917 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Låg liggande svart sten med profilerade kanter med 
ett förhöjt kors och förhöjd text mitt på stenen. Gravplatsen som är 
gräsbeklädd omges av en stenram med avlånga svarta stenplattor 
och till gravstenen leder en kort gång av svarta stenplattor. 

Kvarter: 2 Gravnr:  052 
Tillkomstår: 1910 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög svart stående sten av obeliskmodell med 
pyramidformad överdel. Samtliga sidor är slätpolerade med försänkt 
text och smal slätpolerad ram på framsidan. Dekor i form av lönnlöv. 
Stenen står på en hög sockel. Godsägaren O. Persson, Årsunda. 
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 2 Gravnr: 296 
Tillkomstår: 1910-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög grå matt stående sten med spetsig topp. Dekor i 
jugendstil i form av ett blomsteromgivet smalt kors med slätpolerad 
svart yta. Försänkt text med tidstypiskt typsnitt. 

Kvarter: 2 Gravnr: 300 
Tillkomstår: 1910-tal 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög svart jugendinspirerad stående sten med rundad 
överdel. Slätpolerade dekorationer med en inramad textruta. 
Försänkt förgylld text med tidstypiskt typsnitt. Gravstenen står på en 
låg stensockel. Titel: ”Handlanden”. 

Kvarter: 3 Gravnr: 006 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Hög stående grå sten huggen med böljande form på 
samtliga sidor. Enkel målad svart text på stenens övre del. Titlar: 
”Handlanden” respektive ”Direktören”. 

Kvarter: 3 Gravnr: 008 
Tillkomstår: 1981 
Urvalskriterium: Personhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Bred stående grå sten med grovt huggna ytor på 
kanter och ram samt något rundade hörn. Slät framsida med förhöjd 
text och ett förhöjt kors. Gravstenen står på en liten stensockel. 
Helena Schukowitsch, 1892-1981. Pianist, Laureat vid 
Moskvakonservatoriet.

Kvarter: 3 Gravnr: 009 
Tillkomstår: 1910-1940-tal 
Urvalskriterium: Personhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Bred rundad stående gråsvart sten med grovt huggna 
kanter. Försänkt text med stor stil. Stenram kring gravplatsen av 
glest lagda svarta naturstensplattor i dubbel bredd. Erland Larsson, 
David Sandegård.
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 3 Gravnr: 010 
Tillkomstår: 1912 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Stor liggande rödgrå sten med matt yta och upphöjd 
blankpolerad text samt ett upphöjt blankpolerat kors. Smal 
blankpolerad ram. Lokalhistoriskt intressanta titlar; 
”riksbankskamrer” samt ”ingenjör”. 

Kvarter: 3 
Gravnr: 016 
Tillkomstår: 1976 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Rakt huggen stående röd sten med smal försänkt ram. 
Försänkt inskriptionsruta samt kors ovanför. Gravstenen står på 
stensockel. Bruksdisponenten Wilhelm Haglund 1902-1987, 
betydande ledare inom Sandvik och memoarförfattare. 

Kvarter: 3 Gravnr: 017 
Tillkomstår: 1936 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Stående röd sten med böljande form som står i liv 
med den mur som omger gravplatsen. Svart målad text i en 
släthuggen lätt försänkt textruta. Text: ”Fredrik Forsbergs 
familjegrav”. Nedanför stenen ligger en lutande röd sten med 
försänkt text i en nedsänkt textruta. Muren är uppförd av runda 
naturstenar samt cement med en fris av släthuggen röd sten överst 
samt grindstolpar av släthuggen röd sten med kors av järn. Liten 
järngrind på stensockel och gräsklädd mark innanför muren. 
Stenplattor lagda från grinden fram till gravstenarna. Hela 
gravplatsen har en monumental och ålderdomlig struktur dock i en 
modern tappning. 

Kvarter: 3 Gravnr: 018a 
Tillkomstår: 1933 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Mitt på gravplatsen återfinns en liggande grå sten 
med upphöjd matt yta och försänkt ram och text. Gravplatsen som är 
gräsbeklädd omgärdas av ett enkelt utformat järnstaket med grind. 
Staketet står på en sockel av sten. 
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 3 Gravnr: 019 
Tillkomstår: 1898 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Liggande slätpolerad svart sten med försänkt målad 
text. Stenen är placerad mitt på den gräsbeklädda gravplatsen, 
vilken omges av en låg häck med öppning mitt framför gravvården 
mot gången. Titeln ”Grosshandlare” är tidstypisk. 

Kvarter: 3 Gravnr:  020 
Tillkomstår: 1900 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Enkelt utformad liggande svart släthuggen sten med 
försänkt målad text. Gravplatsen, vars mark täcks av gräs, omgärdas 
med en låg häck med öppning mot gången mitt framför gravvården. 
Text på stenen: ”Bruksdisponenten Carl Magnuson, 1821-1903”. 

Kvarter: 3 Gravnr: 021 
Tillkomstår: 1901 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Svart stående slätpolerad sten med spetsig topp och 
försänkt text. Framför denna en liggande svart sten med något högre 
bakkant med försänkt text. Den gräsbeklädda gravplatsen omges av 
en låg häck med öppning mot gången mitt framför gravstenarna. 
Text på stående sten: ”Rådmannen i Norrköping, Joh. Wilhelm 
Sebardt 1813-1905” m fl samt på den liggande: ”Rådmannen Johan 
Wilhelm Sebardts familjegraf” 

Kvarter: 3 Gravnr: 029 
Tillkomstår: 1910-1930-tal 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Hög stående grå sten med grovt huggna kanter. 
Nedsänkt inskriptionsyta där texten som är upphöjd omges av 
jugendartade blomsterrankor. ”Häradsdomaren A. Anderssons 
familjegraf…”

Kvarter: 4 
Gravnr: 045-048 
Tillkomstår: 1900-1910-tal 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående svart sten med spetsig topp vilken avslutas 
med ett högt kors i samma stenmaterial. Framsidan av stenen samt 
korset är blankpolerade medan inskriptionsrutan på stenen är matt 
med blankpolerad svart text. Titeln ”gjutaren” anknyter till ortens 
bruksverksamhet.
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 4 Gravnr: 049-052 
Tillkomstår: 1900-1910-tal 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Hög stående grå sten med grovt huggna sidor. Svart 
text med en svart stjärna ovanför. Text: ”Inspektoren Olof 
Lindström …Son ingeniören vid National Tube c:o Ellwood Works 
U.S.A. Johan D. Lindström”

Kvarter: 4 Gravnr: 085-088 
Tillkomstår: 1907 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska 
drag
Karaktäristik: Hög svart sten med spetsig topp på stor profilerad 
sockel i samma material. Stenens framsida blankpolerad medan 
kanter ram och sockel är grå slätpolerade. Texten är nedsänkt och 
förgylld. Text på stenen: ”Barnmorskan Anna Lisa 
Nordstedt…1848-1907” samt längre ned: ”Tacksamma vänner i 
Högbo församling reste vården”. 

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1878 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Den Göranssonska familjegraven omfattar en 
minnestavla av gjutjärn (se nedan) samt 18 gravvårdar av vilka sju 
beskrivs närmare nedan. Marken är gräsklädd och omgärdas av ett 
svart gjutjärnsstaket.

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1878 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ gjutjärn/ 
konstnärligt värde 
Karaktäristik: Minnestavla av gjutjärn (ingen egentlig gravvård). 
Minnestavlan är utförd som en klassicistisk tempelgavel försedd 
med kors och girlandmotiv. Texten, som är förgylld och upphöjd 
lyder: ”G. F. Göransson inredde detta vilorum åt sin maka samt åt 
sig och sina efterkommande 1878.”
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1929 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Stor liggande stenhäll med lätt välvd ovansida och 
trappstegsformad försänkt ram. Stenen har upphöjd text i stor stil 
samt en järnsymbol och ett redskap ovanför texten. Vid stenens övre 
del finns en lutande stenhäll med ett porträtt i profil utfört i koppar 
av konstnären Ida Matton i Paris 1931. Disponent Tord Magnuson 
var under lång tid en av de ledande cheferna inom Sandvik och han 
var gift med konsul Göran Fredrik Göranssons dotter Elisabeth. 

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1942 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde 
Karaktäristik: Liten rektangulär grå sten med högre bakkant med ett 
förhöjt konstnärligt utformat kransmotiv som inramar en textruta. 

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1936 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde/ gjutjärn 
Karaktäristik: Stor liggande gjutjärnshäll med en bred försänkt ram. 
Förhöjd text med stor stil samt en järnsymbol ovanför texten. 
Chefsingenjören Ivar Magnuson var en betydande chef på ortens 
järnverk.

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1934 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt värde/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Stor gjutjärnshäll med upphöjda rutor med försänkt 
text. På den nedre textrutan återfinns även en upphöjd stor 
järnsymbol. Stenens långsidor har tandade kanter. Utdrag ur text på 
stenen: ”Arvid Johansson…1870-…1934. Chefsingenjör vid 
Sandviken. Professor vid Tekn. Högskolan. Jernkontorets 
överingenjör. Innehavare av Rinmansmedaljen i guld”. A. Johansson 
var gift med Emmy Johansson, dotter till brukspatron A. H. 
Göransson.
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Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1902 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Cirka 3 meter hög svart blankpolerad sten med 
spetsig topp på hög sockel. Medaljong med runt porträtt av koppar 
på stenens övre del. Förgylld nedsänkt text på såväl sten som sockel.
Utdrag ur text på stenen: ”Göran Fredrik Göransson (1819-1900) 
Sandvikens bruks grundläggare 1862…Sandvikens jernbruks 
aktiebolag reste stenen till tacksam hågkomst”. Här vilar även hans 
maka Catharina Elisabeth Sehlberg 1820-1878. Gång av stenplattor 
framför. 

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1963 
Urvalskriterium: Personhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Enkel liggande liten, blankpolerad sten med högre 
bakkant. Texten är försänkt. Fröken Sigrid Göransson 1872-1963 
var dotter till brukspatron A. H. Göransson och en mycket 
betydande person inom Sandvikens samhällsliv genom sina insatser 
för behövande personer mm. 

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1911 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: På en sockel av grå sten står en hög grå slätslipad 
sten som smalnar av uppåt. Texten på stenen är nedsänkt och har 
tidigare varit förgylld. På den nedre delen av gravvårdens framsida 
sitter en oval textplatta. Stenen kröns av en porträttlik byst 
föreställande brukspatron A. H. Göransson vilken skulpterats av 
konstnären Otto Meyer. Utdrag ur text på stenen: ”I tacksam 
erkänsla för välsignelserik livsgerning reste Sandvikens jernverks 
aktiebolag vården åt minnet av sin verkställde direktör A. Henrik 
Göransson 1911.” Brukspatron A. H. Göransson, 1843-1910, var 
äldste son till G. F. Göransson. Framför stenen finns en gång av 
plattor.
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 5 Gravnr: 001 
Tillkomstår: 1963 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: Cirka 3 meter hög svart blankpolerad sten med 
spetsig topp på hög sockel (dvs likadan som G. F. Göranssons 
gravvård). Medaljong med runt porträtt av koppar av Astri Bergman 
Taube på stenens övre del. Förgylld nedsänkt text på såväl sten som 
sockel. Utdrag ur text på stenen: ”Karl Fredrik Göransson 1879-
1960 Bruksdisponent – Filosofie hedersdoktor…Sandvikens 
jernverks aktiebolag reste stenen i djup vördnad och i stor 
tacksamhet”. Bruksdisponent K. F. Göransson var son till A. H. 
Göransson och den siste bruksdisponenten i den Göranssonska 
familjen. Framför stenen finns en gång av plattor. 

Kvarter: 5 Gravnr: 002-005 
Tillkomstår: 1938 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ konstnärligt 
värde
Karaktäristik: En stor hög liggande grå sten placerad i mitten av 
gravplatsen. Texten mitt på stenen är försänkt. Gravplatsen är täckt 
med stenplattor och den omgärdas av ett kopparstaket med 
utstansade blommor som dekoration. Staketet har en öppning utan 
grind mitt för gravvården mot gången. Gustaf Sandegård tillhörde 
en viktig släkt i Sandvikens historia. 

Kvarter: 5 Gravnr: 006-009 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska 
drag
Karaktäristik: Stående grå sten med rundat mittparti. Slätslipad ram 
och textruta på framsidan. Överlärare F. W. Samuelsson var en av 
de första lärarna i Sandviken.

Kvarter: 5 Gravnr: 049-052 
Tillkomstår: 1929 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: En relativt stor grovt huggen stående sten med 
släthuggen, försänkt oval för inskription med försänkt text. En 
liggande sten med polerad ovansida och grövre huggna kanter. 
Högre i bakkant och med försänkt text. Titel: ”Trädgårdsmästaren”. 
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Kvarter: 6 Gravnr: 029-032 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Lutande sten av marmor med slätpolerad ovansida. 
Titeln av lokalhistoriskt intresse: ”Sjökapten”.

Kvarter: 6 Gravnr: 039-041 
Tillkomstår: 1939 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: En stående svart slät sten med polerad framsida med 
förhöjd text och ram. Stenen omges av en tempelgavel i grå sten. 
Gravvården flankeras av två cypresser. 

Kvarter: 6 Gravnr: 045-047 
Tillkomstår: 1925 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Gjuten betonggurna på stensockel med nedsänkt text 
på stensockeln. Framför denna ligger en liten lutande sten med 
förhöjd text. Tidstypiska texter; på urnans sockel: ”Mor 1866-1925” 
samt på den lilla stenen: ”Lilla Doris”.

Kvarter: 6 Gravnr: 048-050 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög stående grå sten med släta ytor vilken avslutas 
med ett kors i den övre delen. Stenens text är försänkt och målad. 

Kvarter: 6 Gravnr: 054-056 
Tillkomstår: 1935 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög smal stående sten i klassicistiskt utförande med 
profilerad överliggare och dekorerad med en förhöjd ängel. Stenen 
står på en stensockel. Framför denna en liggande sten med försänkt 
text. En gång av naturstensplattor leder fram till gravvården. 
Gravplatsen är den enda i kvarter 6 som har kvar sin omgärdning av 
låga häckar längs gravplatsens sidor. 
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Kvarter: 6 Gravnr: 086-088 
Tillkomstår: 1910-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög stående sten med spetsig topp på hög stensockel. 
På framsidan är textrutan och ramen slätpolerade och svarta liksom 
utsmyckningen ovanför texten. 

Kvarter: 6 Gravnr: 129-132 
Tillkomstår: 1917 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: En stående svart dubbelgravsten som består av två 
stenar med ett något smalare och lägre parti emellan dessa. 

Kvarter: 7 Gravnr: 016-018 
Tillkomstår: 1917 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska 
drag
Karaktäristik: Stående hög svart sten på relativt hög sockel. 
Blankpolerad med försänkt och förgylld text, tunn grå ram. Utdrag 
ur texten: ”A. G. Bloms Familjegraf, sonen Henrik *22/8 1896 +6/7 
1917 å Garnisonssjukhuset vid Wisborgs slätt…” 

Kvarter: 7 Gravnr: 019-021 
Tillkomstår: 1917 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska 
drag
Karaktäristik: Stående hög svart sten på relativt hög sockel. 
Blankpolerad med försänkt och förgylld text, tunn grå ram. 
(Likadan utformning som föregående gravvård) Utdrag ur texten: 
”J. Aronssons Familjegraf, sonen Olof *3/11 1896 +11/10 1917 å 
Garnisonssjukhuset vid Wisborgs slätt…” Två liggande mindre 
stenar intill den stående. 

Kvarter: 7 Gravnr: 061-063 
Tillkomstår: 1910-1920-tal 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Liggande blankpolerad svart sten med förhöjd 
bakkant. Nedsänkt grå ram och skrivyta med förhöjd text. 
Lokalhistoriskt intressant titel med anknytning till ortens 
bruksverksamhet: ”Valsmästare”.
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Kvarter: 7 Gravnr: 064-066 
Tillkomstår: 1919 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög sten med spetsig överdel och blankpolerad svart 
framsida med förgylld text. Ram, övriga sidor samt den profilerade 
höga sockeln är grå till kulören. Lokalhistoriskt intressant titel med 
anknytning till ortens bruksverksamhet: ”Gjutare”. 
Framför gravvården en steninramad planteringsyta samt en liggande 
liten gravsten med nedsänkt text och tunn ram.  

Kvarter: 7 Gravnr: 067-069 
Tillkomstår: 1910-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög sten med spetsig överdel och blankpolerad svart 
framsida med förgylld text. Ram, övriga sidor samt den profilerade 
höga sockeln är grå till kulören. Två enkla liggande svarta stenar 
med polerade ovansidor och tunna grå ramar ligger framför den 
stående stenen. Plantering med stensatt kant mitt framför den 
stående stenen. 

Kvarter: 7 Gravnr: 070-072 
Tillkomstår: 1919 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög svart sten med samtliga sidor blankpolerade och 
med förgylld text. Stenen är något avsmalnande uppåt och har en 
pyramidformad avslutning i toppen. Även sockeln blankpolerad och 
försedd med förgylld text. Framför stenen finns en liggande grå slät 
sten utan text med upphöjt mittparti. I stenens fyra hörn finns 
lyftringar av järn. Tidstypisk titel: ”Direktören”. 

Kvarter: 7 Gravnr: 151-153 
Tillkomstår: 1904 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Grovt huggen grå sten med slät framsida försedd med 
en dekoration i form av ett stort kors som omges av en krans samt 
bladmotiv. Under dekorationen återfinns en försänkt och förgylld 
text.
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Kvarter: 7 Gravnr: 208-210 
Tillkomstår: 1910-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög svart gravsten av obeliskmodell med samtliga 
sidor blankpolerade. Toppen har pyramidformad avslutning. 
Sockeln är också blankpolerad på samtliga sidor och försedd med 
förgylld förhöjd text på framsidan. 

Kvarter: 12 Gravnr: 074 
Tillkomstår: 1906 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Grovt huggen sten med slätslipad framsida med ett 
svart kors som omgärdas av svarta blommor på sidorna. Grå 
försänkt text. 

Kvarter: 12 Gravnr: 098 
Tillkomstår: 1886 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Högt stående gjutjärnskors med ingjuten text. Utdrag 
ur texten: ”Maskinisten Edvin Eriksson…Wänner reste wården”. En 
av kyrkogårdens äldsta gravvårdar. 

Kvarter: 12 Gravnr: 126 
Tillkomstår: 1904 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög svart stående sten med hög sockel och 
pyramidformad topp. Blankpolerad svart framsida med tunn grå 
ram. Försänkt och förgylld text. Lokalhistoriskt intressant titel med 
anknytning till ortens bruksverksamhet: ”Smeden”. 

Kvarter: 12 Gravnr: 134 
Tillkomstår: 1900-1910-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående hög och smal gråsvart sten med spetsig 
överdel. Tunn nedsänkt grå ram runt en svart framsida. Nedsänkt 
inskriptionsruta med förhöjd text. Symbol ovanför och girlandmotiv 
under inskriptionsrutan. 
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Kvarter: 12 Gravnr: 138 
Tillkomstår: 1900-1910-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög stående svart sten på stensockel. Gravvården har 
slätslipad bred svart ram samt text i en central textruta med förhöjda 
bokstäver. Kors omgivet av två kvistar över texten och 
blomstermotiv under texten. Enligt platta på fundamentet är stenen 
tillverkad hos AB Bröderna Flinks gravstenshuggeri i Västervik. 

Kvarter: 12 Gravnr: 149 
Tillkomstår: 1903 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående svart sten med plan delvis slätslipad 
framsida. Ett centralt placerat kors med blomsterdekorationer på 
sidorna. Över korset finns en oval med försänkt text. Övriga sidor 
av gravstenen vågformiga. Lokalhistoriskt intressant titel med 
anknytning till ortens bruksverksamhet: ”Bessemerförman”. 

Kvarter: 13 Gravnr: 023 
Tillkomstår: 1896 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Svart stående sten med spetsig överdel. En 
inskriptionsruta med förhöjda bokstäver och ovanför denna ett kors 
inritat i en blomsterkrans. Tunn grå ram runt framsidan. Grå 
stensockel. Lokalhistoriskt intressant titel med anknytning till ortens 
bruksverksamhet: ”Maskinisten”. 

Kvarter: 13 Gravnr: 026 
Tillkomstår: 1896 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Rödrosa stående tämligen smal sten huggen i 
Gävlesandsten. Avsmalnande och avrundad uppåt. Texten är mycket 
svår att läsa. Lokalhistoriskt intressant titel med anknytning till 
ortens bruksverksamhet: ”Formslagaren”. Lokal 
stenindustriprodukt.

Kvarter: 13 Gravnr: 029 
Tillkomstår: 1897 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Liten enkel stående sten med rundad överdel och 
planslipad framsida. Tunn försänkt grå ram och försänkta bokstäver. 
Ovanför texten ett svart kors inskrivet i en cirkel. Lokalhistoriskt 
intressant titel med anknytning till ortens bruksverksamhet: 
”Masmästaren”.
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Kvarter: 13 Gravnr: 060 
Tillkomstår: 1893 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Högt stående gjutjärnskors (modell n:o 2 hos 
Skoglund & Olson, Gävle). Silverfärgade utsmyckningar och 
förhöjd text. Lokalhistoriskt intressant titel med anknytning till 
ortens bruksverksamhet: ”Smedsförmannen”. Modern liggande 
gravvård framför. 

Kvarter: 13 Gravnr: 073 
Tillkomstår: 1891 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående svart sten med rundad överdel. Svart 
blankpolerad framsida med försänkt text samt ett kors inskrivet i en 
cirkel ovanför texten. I princip samma utformning som gravvård 
13:029, fast större. 

Kvarter: 13 Gravnr: 075 
Tillkomstår: 1890-1910-tal 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Gjutjärnsurna (modell n:o 1 hos Skoglund & Olson, 
Gävle) med förgyllning och svart färg. Urnan står på en låg sockel. 

Kvarter: 13 Gravnr:  106 
Tillkomstår: 1890 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Rödgrå stående sten med blankpolerad framsida och 
profilerat överstycke med förhöjda sidopartier samt spetsigt 
mittparti. Försänkt text och ovanför denna ett kors inskrivet i en 
cirkel samt under texten tre stjärnor. 

Kvarter: 13 Gravnr: 119 
Tillkomstår: 1889 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Konstnärligt utformad vågformig gravvård av 
sandsten med rundad överdel och plan textyta med rundad överdel. 
En slingrande blomsterranka inhuggen i stenen på vardera sidan om 
textytan. Gravstenen hade ursprungligen ett stenkors i toppen varav 
bara infästningen numer återstår. Gravstenarna 119-121 i kvarter 13 
utgör tillsammans en helhet. 
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Kvarter: 13 Gravnr: 120 
Tillkomstår: 1888 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Konstnärligt utformad gravvård i form av en 
avbruten pelare av sandsten med inhuggna slingrande 
blomstermotiv runt pelaren. Avsmalnande bas med försänkt text. 
Gravstenarna 119-121 i kvarter 13 utgör tillsammans en helhet. 

Kvarter: 13 Gravnr: 121 
Tillkomstår: 1889 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Konstnärligt utformad vågformig gravvård av 
sandsten med rundad överdel och plan textyta med rundad överdel. 
En slingrande blomsterranka inhuggen i stenen på vardera sidan om 
textytan. Gravstenen hade ursprungligen ett stenkors i toppen varav 
bara nederdelen numer återstår. Gravstenarna 119-121 i kvarter 13 
utgör tillsammans en helhet. 

Kvarter: 13 Gravnr: 131 
Tillkomstår: 1887 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Högt stående gjutjärnkors (modell n:o 2 hos 
Skoglund & Olson, Gävle). Förhöjd förgylld text och svarta målade 
utsmyckningar. Lokalhistoriskt intressant titel med anknytning till 
ortens bruksverksamhet: ”Stålverksarbetaren”. 

Kvarter: 14 Gravnr: 026 
Tillkomstår: 1902 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Högt stående gjutjärnskors (modell n:o 3 hos 
Skoglund & Olson, Gävle). Silverfärgade utsmyckningar och 
inskriptionsplatta av metall. Korset står på en avfasad grå 
stensockel.

Kvarter: 14 Gravnr: 050 
Tillkomstår: 1901 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Svart gjutjärnsurna (modell n:o 4 hos Skoglund & 
Olson, Gävle) med silverfärgade utsmyckningar. Svart kubisk sockel 
med blankpolerade sidor. Text på sockelns framsida med försänkta 
bokstäver omgivna av en tunn ram. Likadan som gravvård 14:055. 
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Kvarter: 14 Gravnr: 055 
Tillkomstår: 1901 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Svart gjutjärnsurna (modell n:o 4 hos Skoglund & 
Olson, Gävle) med silverfärgade utsmyckningar. Svart kubisk 
sockel med blankpolerade sidor. Text på sockelns framsida med 
försänkta bokstäver omgivna av en tunn ram. Likadan som gravvård 
14:050.

Kvarter: 14 Gravnr: 112 
Tillkomstår: 1891 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Högt stående gjutjärnkors (modell n:o 2 hos 
Skoglund & Olson, Gävle). Förhöjd förgylld text och svarta målade 
utsmyckningar. Utan sockel. Lokalhistoriskt intressant titel med 
anknytning till ortens bruksverksamhet: ”Stålverksarbetare”. Korset 
står ej på ursprunglig plats. 

Kvarter: 14 Gravnr: 120 
Tillkomstår: 1954 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde 
Karaktäristik: Liggande platt grått stenkors i nivå med gräsmattan. 
Försänkt text. 

Kvarter: 14 Gravnr: 137 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel stående grå sten med rundad överdel. 
Tidstypisk enkel text: ”H.V. Mor och Far” 

Kvarter: 14 Gravnr:  158 
Tillkomstår: 1890-1920-tal 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Grön gjutjärnsurna med silverfärgade utsmyckningar 
vilken står direkt på marken. Saknar inskription. 
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Kvarter: 14 Gravnr: 161 
Tillkomstår: 1890-1920-tal 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Grön gjutjärnsurna på grovhuggen kubisk grå 
stensockel. Ingen inskription. 

Kvarter: 15 Gravnr: 022 
Tillkomstår: 1928 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående gravvård av rödaktig sten med slät framsida 
försedd med försänkta och förgyllda bokstäver. Framför denna en 
svart gjutjärnsurna (modell n:o 2 hos Skoglund & Olson, Gävle).

Kvarter: 15 Gravnr: 034 
Tillkomstår: 1928 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde 
Karaktäristik: Stående grå sten med utsirad och genombruten 
överdel med randigt mönster. Försänkt text. 

Kvarter: 15 Gravnr: 048 
Tillkomstår: 1901 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag. 
Karaktäristik: Järnkors av rör med oval textplatta fastskruvad mitt 
på korset. Texten mycket otydlig.  

Kvarter: 15 Gravnr: 235 
Tillkomstår: 1900-1930-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel slät liggande grå sten med slät ram runt. Liten 
inskriptionsyta med ordet: ”Mor” i förhöjd text. Solmotiv ovanför 
texten.
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Kvarter: 15 Gravnr: 236 
Tillkomstår: 1911 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel svart stående sten med spetsig överdel. Låg 
sockel i samma material. Försänkt text: Lokalhistoriskt intressant 
och tidstypisk titel: ”Banmästaredottern”. 

Kvarter: 16 Gravnr: 022 
Tillkomstår: 1927 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde 
Karaktäristik: Stående rödaktig sten med slätslipad framsida med 
spetsig överdel. Motiv med slätslipat kors och pergamentrulle på 
framsidan. På pergamentrullen återfinns stenens text försänkt. 

Kvarter: 16 Gravnr: 059 
Tillkomstår: 1916 
Urvalskriterium: Hotad/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkelt lågt träkors med rundade korsändar. Oval 
textplatta med ingraverad text fastskruvad i korsets mitt. 

Kvarter: 16 Gravnr: 060 
Tillkomstår: 1917 
Urvalskriterium: Hotad/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkelt lågt träkors med spetsiga korsändar. Oval 
textplatta med ingraverad text fastskruvad i korsets mitt. 

Kvarter: 16 Gravnr: 129 
Tillkomstår: 1916 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående sten på låg sockel med pyramidformad 
avslutning uppåt samt slätslipad ram och text i svart. Över texten ett 
slätslipat svart kors, övriga ytor matt grå. 
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Kvarter: 16 Gravnr: 130 
Tillkomstår: 1915 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel stående svart sten med spetsig avslutning 
uppåt. Slätslipad svart framsida med smal grå ram. Försänkt matt 
grå text. 

Kvarter: 16 Gravnr: 131 
Tillkomstår: 1910-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel stående sten på låg sockel med spetsig överdel 
och samtliga sidor fint huggna. Slät upphöjd text och ram mot en 
matt grå bakgrund. Över texten ett svart kors. Fint huggen sockel i 
samma färg som stenen. 

Kvarter: 16 Gravnr: 137 
Tillkomstår: 1915 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående gråsvart sten utan synlig sockel med huggna 
sidor och ett slätslipat girlandmönster i jugendstil runt stenens text 
som är försänkt. Stenen har välvd överdel. 

Kvarter: 16 Gravnr: 138 
Tillkomstår: 1915 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel stående grå sten på låg sockel med slätslipad 
framsida. Stenen har spetsig topp och försänkt text. Framför stenen 
ligger en liten modernare gravsten från 1952.

Kvarter: 17 Gravnr: 242 
Tillkomstår: 1913 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkel relativt hög svart sten med spetsig överdel och 
slätslipad framsida med text utan dekorationer. Texten som är 
försänkt är av stort lokalhistoriskt intresse då den i hög grad har 
anknytning till dåtida arbetsförhållanden vid Sandvikens järnverk. 
Den lyder: ”H. H. Martinmuraren L. F. Bohlin * 7/8 1855 + genom 
olycksfall den 6/5 1913”. Stenen står på en låg sockel. 
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Kvarter: 17 Gravnr: 246 
Tillkomstår: 1913 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Relativt hög gråsvart sten med spetsig topp och slät 
framsida med tunn svart blank ram. Textruta med försänkta 
bokstäver. Titel: ”Tapetseraren”. Över textrutan ett kors omgivet av 
bladverk. Låg sockel. 

Kvarter: 17 Gravnr: 247 
Tillkomstår: 1913 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög stående grå sten med spetsig överdel, grovt 
huggna sidor och slät framsida vilken omgärdas av en tunn slät ram. 
Motiv i jugendstil med krans och lövornament samt försänkt text. 
Låg sockel. 

Kvarter: 17 Gravnr: 248 
Tillkomstår: 1910-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Liten enkel liggande svart sten med upphöjd ram, 
text samt kors till vänster som omges av ett slingrande bladverk. 

Kvarter: 17 Gravnr: 271 
Tillkomstår: 1900-1910-tal 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde 
Karaktäristik: Litet stålkors med trädetaljer på korsändarna. 
Rektangulär textplatta av metall i korsets mitt. 

Kvarter: 17 Gravnr: 273 
Tillkomstår: 1910 
Urvalskriterium: Lokalhistoriskt intresse/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Hög svart stående blankpolerad sten med 
pyramidformad topp. Stenen har relativt nyligen vänts och den 
tidigare framsidan är numer vänd mot häcken. Den nya framsidan 
har utformats som en exakt kopia av den gamla vad gäller 
dekorationen som i detta fall består av ett stort kors inskrivet i en 
cirkel. Texten är försänkt och förgylld. I denna grav är August Flink 
som grundade Sandvikens metodistförsamling gravsatt. 
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Kvarter: 17 Gravnr:  275 
Tillkomstår: 1910-1930-tal 
Urvalskriterium: Hotad/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Enkelt litet stående träkors med spetsiga 
avslutningar. I korsets mitt sitter en rektangulär svart 
inskriptionsplatta av metall med ett grått mönster. 

Kvarter: 18 Gravnr: 151 
Tillkomstår: 1922 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Liten enkel stående sten med rundad överdel. 
Dekorerad med symbolerna för tro, hopp och kärlek på den övre 
delen. Svarta blankpolerade symboler, ram och textruta. Text och 
övriga ytor på framsidan matta. 

Kvarter: 18 Gravnr: 153 
Tillkomstår: 1910-1920-tal
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Gjuten betongurna på ett kubiskt gjutet fundament. 
Texten ”Mor” med försänkta bokstäver återfinns på fundamentet. 

Kvarter: 18 Gravnr: 182 
Tillkomstår: 1900-1920-tal
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Mycket liten svart blankpolerad sten med raka 
kanter. Text: ”Olga” med försänkta matta bokstäver. 

Kvarter: 18 Gravnr: 265 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Grön gjutjärnsurna som står på en relativt 
grovhuggen grå stensockel utan text. 
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Kvarter: 19 Gravnr: 044 
Tillkomstår: 1951 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Liten stående sten med spetsig överdel. Slät framsida 
med blankpolerad förhöjd ram, text samt kors ovanför texten. 
Framför stenen en dubbel rad av stenplattor. 

Kvarter: 19 Gravnr: 230 
Tillkomstår:   1910-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Liten stående sten med spetsig överdel. Blankpolerad 
framsida med försänkt matt grå text samt över texten en grå matt 
stjärna. 

Kvarter: 19 Gravnr: 245 
Tillkomstår: 1910-1920-tal 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Rektangulär liggande sten i nivå med marken med 
slät ram och slätputsade mönsterdetaljer. Förhöjd text. 

Kvarter: 19 Gravnr: 273 
Tillkomstår: 1918 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående järnkors med runda korsarmar. En oval 
inskriptionsplatta placerad vid korsets mitt. 

Kvarter: 19 Gravnr: 280 
Tillkomstår:
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående litet gjutet kors med textplatta av metall. 
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Kvarter: 20 Gravnr: 124 
Tillkomstår: 1920 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Grön gjutjärnsurna på kubisk grå grovhuggen 
stensockel.

Kvarter: 20 Gravnr: 128 
Tillkomstår: 1921 
Urvalskriterium: Person- och lokalhistoriskt intresse 
Karaktäristik: Stående hög grå sten med grovt huggna sidor och 
slätare framsida. Sned avslutning uppåt. Två nedsänkta 
inskriptionsfält; ett ovalt och under detta ett fyrkantigt. Texten är 
både av person- och lokalhistoriskt intresse. ”Järnsvarvaren K. J. 
Eriksson *7/11 1846 +30/11 1921. Ihågkommes med tacksamhet av 
Sandvikens missionsförsamling som en av dess grundläggare”. 

Kvarter: 20 Gravnr: 139 
Tillkomstår: 1910-1920-tal 
Urvalskriterium: Konstnärligt värde 
Karaktäristik: Gjuten betongurna i form av en grekisk urna med två 
uppböjda handtag. Urnan står på en sockel av röd sten. 

Kvarter: 20 Gravnr: 193 
Tillkomstår: 1900-1920-tal 
Urvalskriterium: Gjutjärn/ tidstypiska drag 
Karaktäristik: Svart gjutjärnsurna. (Modell från Skoglund & Olson, 
Gävle). Urnan står direkt på marken. Framför den en liggande enkel 
grå gravsten, grovt huggen utan ram, men med förhöjd text.  

Kvarter: 20 Gravnr: 196 
Tillkomstår: 1919 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Relativt hög gråsvart sten med avrundad överdel. 
Framsida med slätslipat svart kors och blomstermotiv i jugendstil. 
Förgylld text i korset. Titel: ”Glasmästaren”. 
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Kvarter: 20 Gravnr: 258
Tillkomstår: 1916 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Stående relativt hög sten med grovhuggna sidor och 
slät framsida samt spetsig överdel. Nedsänkt text. Titel: ”Muraren”. 

Kvarter: 20 Gravnr: 261 
Tillkomstår: 1916 
Urvalskriterium: Tidstypiska drag 
Karaktäristik: Relativt hög svart sten med pyramidformad avslutning 
uppåt. Slätslipad framsida med en stjärnbeprydd valvbåge med pelare 
och bas kring ett centralt kors. Under korset återfinns texten, som i 
likhet med övriga dekorationer är försänkt. 




