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Svartnäs kyrkogård – Dalarnas museum

INLEDNING
Bakgrund
På uppdrag av Svärdsjö, Enviken och Sundborns pastorat har Dalarnas museum genomfört en inventering av Svartnäs kyrkogård. Inventeringen genomfördes sommaren 2021 och rapporten skrevs hösten och vintern 2021. Arbetet
utfördes av byggnadsantikvarierna Malena Andersson och Adam Mol med
bidrag av praktikanten Isabella Åkerberg.

Syfte och användningsområden
Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Svartnäs kyrkogård
och dess beståndsdelar är kulturhistoriskt värdefulla. Inventeringen ska utöver detta peka ut särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar för hänsynsfull
hantering i framtida förvaltning av kyrkogården och dess kulturhistoriska värden.
Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas till
Sveriges församlingar. För att en sådan utveckling ska kunna ske på ett hållbart
sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar ska hanteras i framtiden. Med inventeringsrapporten som underlag kan församlingen upprätta en
plan för vilka gravvårdar som bör bevaras, kan återanvändas och vilka som kan
tas bort efter att de återlämnats till församlingen. Rapporten kan utgöra ett
underlag för ställningstaganden i en vård- och underhållsplan för kyrkogården. Bedömningar och riktlinjer ska ses som färskvaror som ska ses över och
uppdateras kontinuerligt, minst vart tionde år.

Rapportens upplägg
Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av vad som finns på kyrkogården i dag. Därefter följer en historik som beskriver bygdens och kyrkogår-

7

Svartnäs kyrkogård – Dalarnas museum

dens förflutna och områdesbeskrivningar som beskriver och värderar kyrkogårdens delområden och gravvårdar av särskilt kulturhistoriskt värde.

Process och metod

Värdefulla egenskaper
•

Del av områdeskaraktär

•

Gravvård med gårdsnamn

•

Inskription på gravvård

•

Lokal företeelse

•

Lokal historia

•

Material och hantverk

•

Ovanlig på kyrkogården

•

Personhistoria

•

Särskilda kvaliteter

•

Tidig gravvård på kyrkogården (före 1935)

•

Gravvård med titel

Ovanstående egenskaper beskrivs närmare i sitt sammanhang i bilaga 1.

Inventeringen började med ett omfattande fotograferingsarbete med syfte
att studera och dokumentera kyrkogården och dess gravvårdar. Detta skedde i juni 2021. Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes en historisk
efterforskning. Den historiska efterforskningen innefattade studier av äldre
fotografier, kartor och handlingar rörande kyrkogården i Svartnäs kyrkoarkiv
vid Landsarkivet i Uppsala tillsammans med litteratur om kyrkogården och
bygden. Efterforskningen resulterade i kapitlet Kulturhistoriska sammanhang.
Arbetet innefattade även informationsinhämtning bland Svartnäs lokalbefolkning för kompletterande uppgifter om kyrkogården historiskt och i dag. Detta
arbete genomfördes av kyrkoherde Kalle Bengtz under 2020.
Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumentationsarbete,
referensgruppsmöte och historiska efterforskningar bearbetades det insamlade
materialet i en värderings- och urvalsprocess som beskrivs i nästa avsnitt samt
i bilaga 1. Centrala gravvårdskommitténs Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar, Länsstyrelsen Dalarnas Riktlinjer för kyrkogårdsinventering samt Riksantikvarieämbetets Plattform
Kulturhistorisk värdering och urval har varit vägledande för värderings- och
urvalsprocessen. Med tydlig redovisning av ställningstaganden och metoder
hoppas Dalarnas museum vinna förankring hos framtida användare av denna
rapport. Alla moment i arbetsprocessen har genererat rapportmaterial, och
själva rapportskrivningen bestod främst i att sammanställa de olika pusselbitarna. Arbetsprocessens sista moment var layout samt kart- och bildredigering.

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Gravvårdar är grundläggande byggstenar på kyrkogården och bidrar till kyrkogårdsupplevelsen. De kan bidra med starka berättelser om intressanta personer, livsöden och sorg. Gravvårdar kan även användas som ett pedagogiskt
verktyg för förmedling av bygdens framväxt och utveckling till besökare på en
kyrkogårdsvandring. Alla gravvårdar har kulturhistoriskt värde eftersom alla
gravvårdar, i någon mån, kan förmedla dessa berättelser och ingår i kyrkogården som helhetsmiljö. I denna rapport redovisas gravvårdar som Dalarnas
museum bedömer vara av högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. De
uppfyller ett eller flera av kriterierna som listas till vänster.

Lagskydd
Kulturmiljölagen skyddar helheten på en kyrkogård. I vården av en kyrkogård
ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Kyrkogården som helhet ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas
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Kyrkogårdens huvudentré med postmodernistiska belysningsarmaturer.

eller förvanskas.
Skyddet av kyrkogårdar omfattar tillståndsplikt för rivning eller väsentlig
ändring av en så kallad fast anordning. Enligt Riksantikvarieämbetet bör återlämnade gravvårdar räknas som fast anordning, och skyddas därmed av tillståndsplikten enligt kulturmiljölagen. Är gravvårdarna belägna på ursprunglig
plats ska de inte föras upp på inventarieförteckningen. Återlämnade gravvårdar som inte står kvar på ursprungliga plats, exempelvis lösa järnhällar, ska
emellertid föras upp på inventarieförteckningen.
I begravningslagen står det att återlämnade gravanordningar med kulturhistoriskt värde om möjligt ska lämnas kvar på kyrkogården. Det innebär indirekt att gravstenarna övergår till att bli fast anordning på kyrkogård och
skyddade enligt lag. Dalarnas museum har som uppgift att bedöma gravstenarnas kulturhistoriska värde. Riksantikvarieämbetet är mycket tydlig i sin
vägledning om att förhandsbeslut i form av utpekande eller gallring i ett konsultdokument är inte möjligt. Det är alltså inte lämpligt att utgå ifrån någonting annat än just kulturhistoriskt värde vid framtagande av en inventering.
I vilken mån en gravvård besitter sådana värden att den måste sparas kan
enbart beslutas av Länsstyrelsen.
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Gravkarta över Svartnäs
kyrkogård med utpekade
gravvårdar färgmarkerade.
Ljusgröna gravar har ett högt
kulturhistoriskt värde och
mörkgröna ett mycket högt
kulturhistoriskt värde.
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Grav n:r A 11 uppfyller kriterierna inskription, särskilda kvaliteter, tidig gravvård och titel. Dess kulturhistoriska värde är
mycket högt.

Grav n:r C 26 uppfyller kriteriet gårdsnamn. Dess kulturhistoriska värde är högt.
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KYRKOGÅRDEN I DAG
Följande kapitel består av en karaktärisering av kyrkogården som den såg
ut under inventeringen. Karaktäriseringen är övergripande och syftar till att
måla upp en överskådlig bild av anläggningen och dess olika beståndsdelar.

Svartnäs kyrkogård – Dalarnas museum

Svartnäs är beläget vid vattensamlingen Dammen. Foto: Karl-Erik Forsslund, 1915, Dalarnas museums bildarkiv.

Administrativ historik och läge
Svartnäs är en by och tidigare bruksort i nordöstra Falu kommun, nära gränsen mot Gästrikland. Svartnäs församling bildades på 1700-talet som ett kapellag, eller bruksförsamling, tillhörande Svärdsjö socken. Svartnäs blev 1924
en egen annexförsamling i ett pastorat under Svärdsjö församling, och samma
år bröts Svartnäs jordeboksocken ut från Svärdsjö. Annexförsamlingen uppgick i Svärdsjö församling 1995.
Bruksbebyggelsen är samlad öster om Dammen med flöden från Svartnäsån
och sjön Svarten i öst. Bruket ligger direkt öster om Dammen och kyrkogården finns på Hillersbacken, norr om densamma.
Norr om kyrkogården finns ett igenvuxet odlings- och beteslandskap, ännu
ett stycke bort finns skogsområdet Mossjökull, och västerut ett mindre bostadsområde, ursprungligen för arbetare.
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Kyrkogården betraktad från kyrktorntaket den snörika februari 2018. Enbart de högsta gravvårdarna sträcker sig upp genom
snötäcket. De träd som återstår av trädkransen framträder tydligt. Foto: Adam Mol, Dalarnas museum.

Översikt och topografi
Kyrkogården ligger i en sydsluttning och utgörs av ett rektangulärt område.
Längst i norr finns kyrkan, söder om denna finns tre rektangulära gravfält särskilda av ett rätvinkligt gångnät. Kyrkogården är terrasserad i två olika nivåer,
båda svagt sluttande mot söder.

Etablering

Kyrkogården anlades 1802 och är utvidgad söderut vid två olika tillfällen: 1882
och 1932.

Karaktär

Kyrkogården präglas av en planläggning med åtskillnad mellan enskilda och
allmänna gravar. Enskilda gravar med stora gravvårdar av sten eller järn står
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Svartnäs kyrkogård har sedan 1843 haft en omgärdning utav stenmur med tjärat trästaket ovanpå. Befintligt trästaket är av
yngre datum, men är sannolikt av samma typ som det ursprungliga.

längs med kyrkogårdens ytterkanter. Allmängravar med små vårdar av sten
finns inom gravfälten. Denna struktur är i dag fragmentariskt bevarad.
Ett omlagt område med enskilda gravar i norra gravfältet har enhetliga
gravvårdar av bredlågt format sedan 1960-talet och framåt. Detta gravvårdsbestånd avviker från kyrkogårdens allmänna karaktär.
Direkt innanför huvudentrén finns ett mindre område med egen områdeskaraktär. Det rör sig om ett flertal familjegravar från olika tider som står
tätt och är ståndsmässiga. Det centrala läget direkt vid kyrkogårdens ingång
är sannolikt valt med omsorg om att bli sedd av varje kyrkogårdsbesökare.

Gravtyper

I huvudsak kistgravar. Urngravar finns i enskilda gravar, ursprungligen upptagna för kistor. Ett mindre antal askgravplatser samlade i tidigare enskild grav.

Gravvårdar och placering

Större gravvårdar av sten eller järn i varierat utförande står i enkel ytterrad längs
med muren. Inom gravfälten är gravvårdarna generellt sett mindre och av sten.
De står i enkla eller dubbla gravrader, orienterade i nord-sydlig riktning.

Omgärdning och ingångar

En huggen stödmur i granit omgärdar kyrkogården och upptar nivåskillnaden
mellan kyrkogårdens terrasser. Ovanpå denna löper ett spjälstaket av trä.
Det finns två ingångar till kyrkogården. I sydväst finns huvudingången, i
dag utan grind. En infartsväg sammanlänkar huvudingången med byvägen
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Vid kyrkogårdens entré finns en gjuten urna. Den kan vara från 1900-talest första hälft. Det är oklart om nuvarande placering är den ursprungliga.

nere vid Dammen. I norr finns en entré med gjutjärnsgrind på grindstolpar
av betong.

Gångnät

Kyrkogårdens gångnät är rätvinkligt och är belagt med krossat grus av röd
sten. Nivåskillnaden överbryggas i väst av en grusbelagd ramp med ledare av
smide och i öst av tre trappsteg av granit med ledare av trä.

Belysning

På kyrkogården finns fasadbelysning som lyser upp kyrkobyggnaden. Längs
infartsvägen mellan byvägen och kyrkogården finns lyktstolpar i postmodernistisk stil.

Träd

Direkt utanför kyrkogårdsmuren växer en trädkrans av bland annat lönn,
rönn och björk. Innanför kyrkogårdsmuren finns inga träd.

Skötselstationer

Det finns en skötselstation på kyrkogården, direkt innanför huvudingången i
sydväst. Den nås via två stensatta steg i norr och via en grusad gång i öst.

Övrigt

I anslutning till ingången finns en gjuten urna med två hänklar.
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Svartnäs kyrkogård är tillkommen i tre etapper: 1802 och 1882 på övre terrass och 1932 på nedre. Det rätvinkliga gångnätet
och omgärdningen håller samman kyrkogårdens gestalt.

Gravfältet direkt söder om kyrkan omlades under 1960-talet. Gravvårdarna är av sten och tidstypiskt bredlågt format.
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På kyrkans norra sida finns inga gravvårdar kvar i dag. Norra sidan övergavs i samband med 1932 års utvidgning söderut.

Öster om koret står ett mindre antal bortplockade gravvårdar, däribland denna som tidigare fanns under n:r A 38. På sin
ursprungliga plats hade den i dag registrerats under egen blankett och bedömts ha mycket högt kulturhistoriskt värde på
grund av egenskaperna särskilda kvaliteter och material och hantverk.
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Kyrkbacken med enstaka bevarade alléträd sammanlänkar kyrkogården med byn. Allén tillkom sannolikt i samband med
förnyelserna 1943. Byggnaden till höger är ett pumphus, den så kallade ”kuren”, som uppfördes i samband med att kyrkogården utrustades med vattenanläggning 1951.

Byggnader på kyrkogården
Norr om kyrkobyggnaden finns ett uthus med rödslammad locklistpanel under tegelbelagt sadeltak. På östra gaveln finns två ingångar markerade med
D (damer) och H (herrar). Byggnaden är sannolikt uppförd som vedbod och
senare ombyggt med avträden för kyrkobesökare.
Längs infartsvägen i sydväst finns ett mindre uthus för tekniska installationer. Det står under pyramidtak och har liksom kyrkobyggnaden vit oljefärgsmålad panel.

Kyrkobyggnaden

Svartnäs kyrka uppfördes 1794. Exteriören, i nyklassicistisk stil, är resultatet av
en stor om- och tillbyggnad 1875 då kyrktornet höjdes och kyrkan byggdes ut
med sakristia och kor. Vid denna tid tillkom även kyrkans nygotiska fönster
av gjutjärn.

Likbod

Under kyrkogårdens lägre terrass, i sydvästra hörnet, finns en likbod som nås
via en stig från uppfartsvägen. I stödmurens södra sida, där den är som högst,
finns likbodens ingång. Den inramas av ett tympanonfält vilande på två pilastrar av trä. Ingången pryds av ett bronskors och är belyst av en vägglykta.
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Norr om kyrkobyggnaden finns ett uthus som skulle kunna vara den ”vedbod” som uppfördes i anslutning till kyrkogården
under 1920-talet. I östgaveln finns två ingångar till damernas och herrarnas avträden, sannolikt sedan 1900-talets mitt.
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På kyrkans norra sida finns järngrindar mellan betongstolpar. De är identiska med de grindar som tidigare satt i kyrkalléns
båda ändar och kan antas vara flyttade dit kring 1900-talets mitt, kanske i samband med att avträden inreddes i uthuset.

Gravvårdarna längs kyrkogårdens ytterkanter är i huvudsak köpegravar och relativt sett stora. Till höger i bild syns gravvårdar av mindre storlek tillhörande de allmänna varven.
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Platsens höjdskillnader avhjälps av en stödmur med infälld trappa av granit. På murkrönet syns rester av en plantering med
stenpartiväxter.

År 2000 anlades en jordramp med räcke, i västra delen av kyrkogården.
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Trädkransen står precis utanför kyrkogårdsmuren.

Kyrkogårdens kulturhistoriska värden
•
•
•
•
•
•
•

Kyrkogårdens trädkrans.
Kyrkbacken med enstaka bevarade träd, tillhörande en tidigare allé.
Kyrkogårdsmuren av granit med trästaket ovanpå.
Järngrinden med cementstolpar norr om kyrkobyggnaden.
Det rätvinkliga gångnätet med grus och granittrappan som överbryggar höjdskillnaderna.
Likboden med klassicistisk exteriör.
Smidesjärn och gjutjärn på kyrkogården.

Urval och värdering
•

•

24

De centralt placerade gravvårdarna vid kyrkogårdens entré tillskrivs
mycket högt värde eftersom de tillsammans bidrar till områdets karaktär av ståndsmässighet.
De två raderna i det sydligaste kvarteret med linjegravar från
1940–60-talet tillskrivs mycket högt värde som representanter för
de sista årtiondena med systemet med allmänna gravar. Gravvårdar
tillhörande linjegravar har i många fall värderats lågt i historien och
därför plockats bort, vilket gör tydliga rester från systemet förhållandevis ovanliga.
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Gravvårdarna direkt innanför entrén är ståndsmässiga.

25

Svartnäs kyrkogård – Dalarnas museum

Det nya området från 1932 sträcker sig söderut och är en direkt förlängning av den äldre kyrkogården.

Under kyrkogårdens sydvästra hörn finns en likbod. Ingången nås via den höga stödmuren i söder. Likboden uppfördes i
samband med utvidgningen 1932 och renoverades under 1960-tal.
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Gravfältet på övre terrass har varit belagt med linjegravar för mindre bemedlade. Av dessa finns bara ett fåtal kvar i dag.
Många gravvårdar är helt borta, medan andra har bytts ut i senare tid.

Stora delar av gravfältet på övre terrass saknar i dag gravvårdar.
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Bruksbebyggelse i ruiner 1901. Bilden är beskuren. Foto: J.B. Westling, Stora Kopparbergs Bergslags AB:s bildsamling, Dalarnas museums bildarkiv.

KULTURHISTORISKA
SAMMANHANG
Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska
sammanhang som bedöms ha haft en inverkan på kyrkogårdens tillkomst, utveckling och formgivning. Sammanhangen behandlar även
bland annat kyrkogårdens lokalhistoriska kontext samt dess historia i
förhållande till allmän kyrkogårdshistoria.

Svartnäs kyrkogård – Dalarnas museum

Sockenhistorik
Svartnäs har tydligt präglats av tre olika tidsepoker. Skogsfinsk kolonisation
på höjderna kring sjön Svarten sedan tiden kring 1600, järnbruksverksamheten vid Svartån 1735–1889 och den moderna tidens skogsbruk från och med
mellankrigstiden. Sedan ungefär ett halvt sekel är befolkningen kontinuerligt
avtagande, men livet går ännu sin stilla gång vid Svarten. Livet på denna isolerade plats i Falu kommuns nordöstra hörn har sett mycket olika ut genom
tiderna. Kyrkogården med sina gravvårdar bär spår av allt detta.

30

Svartnäs kyrkogård – Dalarnas museum

Svartnäs bruk omkring 1900. Bilden är beskuren. Fotograf okänd, Stora Kopparbergs
Bergslags AB:s bildsamling, Dalarnas museums bildarkiv.

Skogsfinnar

De första finska invandrarna kom från finska Savolax till Svartnässkogarna på
1590-talet. Då fanns där inga gårdar, inte ens på miltals avstånd.1 På den otillgängliga utmarken, långt från den odlade bygden i gränslandet mellan socknar
var de bäst fredade från eventuella konflikter med markägande bönder.2 Enligt
finsk muntlig tradition var krig och ödeläggelse, markbrist och svält anledning
till utvandingen till Sverige.3 Vidare beviljade regeringen skattefrihet på viss
tid och hjälp med utsäde vid kolonisation av landets avlägsna skogsområden.4
År 1613 erhöll de första finnarna fastebrev på sina torp av Gustaf II Adolf.5 Då
levde nio finska familjer på Svartnässkogen.6
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Från Råbacken åt öster. Råbackberget till höger. Bilden är beskuren. Foto: Karl-Erik Forsslund, 1924, Dalarnas museums
bildarkiv.

Finnarna levde till en början ett primitivt nomadliv baserat på jakt, fiske och boskapsskötsel. På torra sydsluttningar omvandlade de skogsmark till
åkermark och betesmark genom svedjebruk. Detta odlingssätt innebar att träden fälldes och lämnades på tork. Påföljande sommar antändes sveden. Så
snart elden slocknat, men innan askan svalnat skyndade man sig att luckra
upp marken. Därefter såddes finnråg i den näringsrika mullen. Skogsfinnarnas gårdar växte fram kring svedjorna på höjderna kring Svarten.7
Svedjebruk innebar stor åtgång av skog och finnarna stod därför i konflikt
med bergsbruket. Svartnäs vidsträckta skogar stod nämligen som virkesreserv
för Stora Kopparbergs Bergslag och finnarnas svedjande bevakades, om än
måttligt.8 Enligt skogsordningen 1647 stadgades stränga straff för olaga svedjebruk och misshushållande med skogen. År 1726 ålades finnarna kolningsskyldighet som ersättning för svedjebrukets skada på skogen och indirekt på
bergsbruket. Endast de finnar som kolade fick behålla sina boställen. Ersätt-
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Olles i Nilslarsberg. Himmelsberget i bakgrunden. Bilden är beskuren. Foto: Karl-Erik Forsslund, 1924, Dalarnas museums
bildarkiv.

ningen för kolet var låg och det fick endast säljas till vissa bestämda bruk.9
I Finnmarken fanns inga vägar. Där tog man sig fram till fots eller på häst
på stigar. Packning transporterades på så kallade ”finnbårar”.10 Finnbåren,
även kallad släpan, bestod av två stänger som med de grövsta ändarna var fästa
vid hästselen. Toppändarna släpade efter hästen i marken och två tvärslåar höll
stängerna samman.11
Svartnäsfinnarna tillhörde Svärdsjö församling och närmsta kyrka fanns
två och en halv mil bort, från vissa finngårdar var det så långt som fyra mil.
Kyrkobesök var därför sällsynta. De förmådde ta sig dit några gånger per år
för dop, nattvard, vigsel och begravning.12 Kyrkfolket från Svartnäs hade en
särskilt anvisad plats i moderkyrkan kallad Finnkuren.13
Skogsfinnarnas kolonisation och särskilda levnadssätt tillhör Svartnäs tidigaste historia. Gravvårdar resta över personer tillhörande finska släkter minner
om Svartnäs som finnmark.
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Bruksgården i Svartnäs,
okänt år. Till vänster syns
herrgården, till höger om
den med mansardtak ligger
brukskontoret, därefter längst
till höger skymtar brukets
stora ladugård. Bilden är
beskuren. Fotograf okänd,
Teknik- och industrihistoriska arkivet / Tekniska museet
(ARK-K187).

Bruksepoken

År 1735 anlade Stora Kopparbergs Bergslag ett järnbruk vid Svartån, tidigare
kallat Svartåns bruk. Masugn, stångjärnshammare och knipphammare uppfördes för tillverkning av stångjärn. Produktionen skulle täcka bolagets interna behov av järn för spik samt hytt- och gruvredskap. Alltsammans sändes
tullfritt via Borgärdet till Falun.14 Övervägande delen av råmaterialet kom från
Vintjärn. Andra råvaror som ved och kol fanns i riklig mängd i närområdet.
Svartnäs blev Bergslagets första och under hela 1700-talet enda järnbruk.15

Kolning och jordbruk

Driften sköttes nästan helt av inflyttade som inledningsvis inte beblandade
sig med skogsfinnarna. Ändå betydde brukets tillkomst en total förändring
för skogsfinnarnas existens.16 När skogens värde ökade begränsades svedjebruket, liksom skogsfinnarnas självständighet. Det gamla svedjebruket, finnarnas
huvudnäring, förbjöds eftersom skogsråvaran måste reserveras för kolning till
bergsbruken.17 År 1742 anklagades nästan samtliga hushåll i finnbyarna för
olovligt svedjande på brukets skogar. De bötfälldes och tvingades att söka sig
till andra näringar. Förutom gruvarbete i Vintjärn och bruksarbete i Svartnäs
fanns inga andra inkomstmöjligheter i området än att avverka skog samt köra
kol och ved för bruket.18 Finnarna tvingades alltså lämna svedjandet för att bli
kolbönder eller bruksarbetare.19 Svedjebruket minskade markant, men förekom långt in på 1800-talet.20
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Som kolleverantörer placerades finnarna lägst ned i den sociala rangordningsskalan i samhället, men utan de sociala förmåner som brukets anställda
oftast hade.21 Deras gårdar var små jordbruksenheter med någon ko, gris, och
höns, kanske häst. Självhushållningen måste drygas ut med andra arbeten för
bruket så som forkörningar, vägarbeten eller skördearbeten.22 Ändå hade de
svårt att försörja sina hushåll och blev hårt skuldsatta vartefter deras gårdar
löstes in. Kreditgivaren Stora Kopparbergs Bergslag blev de enskilt största
egendomsägarna på orten.23 Många skogsfinnar blev landbönder på sina egna
förfäders gårdar.24
Det nya brukets arbetare var även småbrukare och bröt ny mark för sina
hushåll.25 Dessa gårdar kan antas ha framvuxit nära bruket där de blev en del
av Svartnäs kyrkby, till skillnad från de avlägsna finngårdarna på höjderna.

Folkskolan i Svartnäs öppnade 1842. Innan dess hade
skolundervisning bedrivits
i herrgården sedan 1823.
Bilden är beskuren. Foto:
J.B. Westling, 1901, Stora
Kopparbergs Bergslags AB:s
bildsamling, Dalarnas museums bildarkiv.

Ett eget bönhus

Den långa kyrkvägen till Svärdsjö anges ha varit ett hinder för bruksarbetets
jämna fortgång. Smederna, som var flitiga kyrkbesökare, måste sluta sitt arbete redan på lördag morgon och var åter i tjänst först på måndag förmiddag för
att hinna delta i gudstjänsten.26 Ett närbeläget bönhus bedömdes således ge
ekonomiska fördelar. Bolaget ansåg även att ett bönhus i längden skulle ”polera och förbättra sederna hos de deromkring boende Finnarna”. År 1781 beslutade bruksägarna på bolagsstämma att tillsammans med brukets arbetare,
landbönder och självägande bönder finansiera ett kyrkbygge.27 I en resolution
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till domkapitlet 1793, anhöll bolaget om att få uppföra ett ”bönehus”.28 Bolaget bidrog med 300 riksdaler och finnarna bidrog med timmer.29 Kort därefter,
år 1802, anlades Svartnäs kyrkogård.30

Finnar och bruksfolk

Svartnäs bruk var expansivt och blev vid sekelskiftet år 1800 Bergslagets och
Dalarnas största järnverk.31 Befolkningen ökade, ständigt i hög takt, under ett
helt sekel från och med 1700-talets mitt. Befolkningsökningen gällde givetvis
bruket, men även finnbyarna. Finnmarkens och brukets folk levde delvis i parallella världar även om de i mångt och mycket var beroende av varandra. Det
dröjde flera decennier innan äktenskap mellan finnar och bruksbor ingicks.
Under 1800-talet var förbindelserna livligare och befolkningen uppblandad.32

Läkekonst

Vid sjukdom och olycka var livet i Svartnäs inte lätt. Egenvård inom familjen
var det normala, eftersom det var väldigt långt till läkare och sjukvård. I bästa
fall fanns någon ”klok gumma” eller äldre kvinna med mycket egen erfarenhet
att vända sig till.33 Det finns många myter och sägner om skogsfinnarna, till
exempel att de kunde trolla och bota sjukdom.34 Tillgången till sjukvård för
brukets anställda kan ha sett något bättre ut.

Språk och undervisning

Finsk kultur var en naturlig del av vardagslivet i finnbyarna och det finska
språket var en naturlig koppling till kolonisatörernas ursprung. I och med
brukets utveckling ökade kraven på kunskaper i det svenska språket. På uppdrag av kyrkan erbjöds finnbyarnas barn ambulerande undervisning eftersom
svenskan ansågs viktigt, delvis för att ta till sig kristendomsundervisningen.35
Med tiden blev svenska modersmål. År 1818 behärskade endast ett fåtal finnar
det finska språket. Vid denna tid hade ”myndigheterna” försvenskat geografiska namn och finska släktnamn.36 År 1823 öppnade bruksskola i herrgården och
1842 öppnade folkskola vid Svartnäs bruk samt mindre folkskolor i de mest
avlägsna finnbyarna.37

Expansion och nedläggning

Under 1800-talet expanderade bruket kraftigt med en lancashiresmedja 1849
och en brännstålugn 1858.38 Befolkningen var som störst vid denna tid med
totalt 800 invånare, 550 personer i byarna och närmare 250 på bruket.39 Toppen av tidens teknik nåddes när ett bessemverk uppfördes i Svartnäs under
1870-talet.40
Brukets isolerade läge krävde långa transporter, vilket var besvärligt. År 1872
började Stora Kopparbergs Bergslag att bygga det som skulle bli bolagets nya
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”Sista smedgubben”. Bilden är beskuren. Foto: Em. Törnquist, omkring 1929, Jernkontorets bildbank.

järncentrum, Domnarvets jernverk i Borlänge. Många mindre bruk lades ned,
bland annat Svartnäs. Bruket hade dock under en tid fortsatt betydelse för
Ågs hytta och för smedjan i Korså. Trots detta gick avvecklingen hastigt och
Svartnäs bruk lades ned 1889.41 Många smeder och andra anställda vid bruket
lämnade Svartnäs för arbeten på annat håll. Avflyttningen var stor.42
Järnbruksepoken innebar att Svartnäs finnmark utvecklades till att få en livaktig kyrkby med betydande samhällsfunktioner och arbetstillfällen för både
finnar och inflyttade. Kyrkan och kyrkogården som helhet är viktiga avtryck
från denna epok. Det samma gäller gravvårdar med titlar som relaterar till
bruket liksom gravvårdar och omgärdningar av det lokala materialet gjutjärn.
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Stockbanan i Svartnäs. Bilden
är beskuren. Foto: Int. O.
Eneroth, 1921, Stora Kopparbergs Bergslags AB:s bildsamling, Dalarnas museums
bildarkiv.
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Skogens näringar

Efter järnbrukets nedläggning 1889 följde en stillsam period med kraftig avfolkning i Svartnäs. År 1910 levde där 101 personer, varav 41 försörjde sig vid
jordbruk, 15 vid industri och 45 vid andra näringar. Vid sidan av småskaligt
jordbruk blev skogen den huvudsakliga näringen.43 Stora Kopparbergs Bergs
lags skogsverksamhet i Svartnäs erbjöd arbeten med bland annat timmerdrivning och flottning. Finnarna levererade fortsättningsvis kol, fram till åtminstone 1928 och nätet av forvägar var tätt.44 Liksom i angränsande trakter fann
sannolikt även svartnäsbönderna utkomster från tjärbränning och hartstillverkning.45
År 1928 beskrevs befolkningssammansättningen bestå av ”kraftstations
maskinisten, pastorn, organisten, skogvaktaren, nämndemannen, några landbönder och arbetare”. Vid dammfästet, brukets hjärta, fanns kraftstation och
såg sedan 1906 då dammen höjdes. Verksamheter bedrevs även vid en smedja,
brukshandel och kvarn. I folkskolan norr om ån, gick 13 barn, varav hälften
hade en eller två mil att gå dagligen.46
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Ett modernt skogscentrum

Under och efter mellankrigstiden fick Svartnäs återigen en blomstringstid –
”skogen och träets tidsålder”. Med en ny rationell skogspolitik kom hopp om
en ny framtid för Svartnäs.47 Stora Kopparbergs Bergslag AB utredde Svartnäs
skogarnas värde och brukningsmöjligheter, som visade sig goda.48 I syfte att
säkerställa en fast, yrkesskicklig skogsarbetarkår moderniserades bostadsbeståndet och nya skogsarbetarbostäder uppfördes. Levnadsbetingelserna skulle
vara jämförbara med det tätorterna erbjöd.49 Upprustning av bostäder och
byggnader tog fart och vid det gamla bruket uppfördes av bolaget ett antal
enfamiljshus och även egnahem av bolagsanställda.50 Satsningarna ledde till
inflyttning av unga familjer med barn.51 Nya tjänstemanna- och skogvaktarbostäder samt kontor, verkstäder och andra administrativa byggnader uppfördes
vid bruket. Dåvarande Svärdsjö kommun och bolaget bekostade även åtta
pensionärslägenheter 1947.52
Stora Kopparbergs Bergslags samlade skogskomplex i Svartnäs möjliggjorde
snabb utveckling av bebyggelsen, även utanför bruket. På bolagets mark fanns
gammal finnbebyggelse, små gårdar uppe på höjderna, flera mil från bruket. De

Bergslaget demonstrerar
skogsdrivning 1969. Bilden är
beskuren. Foto: Per Willehard
Häger, Länsmuseet Gävleborgs
fotosamling.
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var omoderna och betraktades som ”klart hälsovådliga”.53 Bättre belägna arrendegårdar, det vill säga tidigare finngårdar, renoverades och gjordes bärkraftigare
genom bland annat marksammanslagningar. Avlägsna gårdar avvecklades. Det
ursprungliga byggnadsbeståndet reducerades till omkring mindre än hälften.
Människor och liv flyttade från skogens höjder till det gamla bruket.54
Skogens folk träffades av en revolution som berörde bostadsformer, men
även arbetsmiljö. Skogsområden nåddes snabbt via utbyggnad av vägnät och
stora skogsområden kalhöggs i hög takt med hjälp av motorsågen – ett för
många skogsarbetare nytt arbetsredskap.55
Svartnäs blev ett modernt skogscentrum, planmässigt och målmedvetet
skapat. Befolkningen ökade genom inflyttning från avlägsna finnbyar, men
även utifrån.56 År 1955 räknade 75 % av befolkningen sin härkomst från de
första finnarna.57 Befolkningen var heterogen till sitt ursprung, men homogen
som bärare av det nya Svartnäs – ett modernt skogscentrum.58
Under 1960- och 70-talen skedde ytterligare rationaliseringar i skogsbruket.
De större skogsmaskinerna drog in i skogen; ”hästar, hästkörare och huggaren
samt arbetsledaren blev övertaliga”.59 År 1972 hade Svartnäs en befolkning på
200 personer. I gamla brukssamhället levde då 25 familjer som fick sin bärgning på skogen. Samhället beskrevs som välmående med ”prydliga villor och
hög biltäthet”. Där fanns då bland annat handelsbod, bensinstation, kyrka,
ålderdomshem och Folkets hus.60
Minnet av skogsbruksepoken är starka, men i dag är arbetstillfällena försvinnande få och skolan är nedlagd sedan 1978.61 Det bor mindre än 50 personer i Svartnäs62 och de ursprungliga finnbyarna befolkas främst under sommarhalvåret.63
Gravvårdar med titlar eller annat som kan knytas till skogsbruket i Svartnäs
representerar Svartnäs sena historia.

Kulturhistoriska sammanhang kopplade till enskilda gravar
De kulturhistoriska sammanhang, eller berättelser, som beskrivs ovan ligger
till grund för den kulturhistoriska värdering som påverkat urvalet av bevarandevärda gravvårdar i inventeringen. De beskrivna berättelserna är ett försök
att peka ut vad som är kärnan i Svartnäs historia – vad som gjort platsen till
vad den varit och är i dag, och vad som skiljer Svartnäs från andra platser i
Dalarna. Gravvårdar som återspeglar någon av berättelserna bedöms ha den
värdefulla egenskapen lokal historia och tillskrivs ett högt eller mycket högt
kulturhistoriskt värde. De berättelser som kommer användas i detta syfte är
skogsfinnarna, bruksepoken, och skogsbruket.
Som exempel på hur berättelserna används i konkret värdering så är gravvårdar över exempelvis skogsfinska släkter, smeder, brukstjänstemän och
skogsarbetare värderade högt eller mycket högt eftersom de kan bidra till att
berätta om Svartnäs historia.
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Moderna egnahemshus i Svartnäs. Fotograf okänd. Åsa Granaths bildsamling.

Under Svartnäs tid som modernt skogscentrum byggdes förutom egnahemsvillor även flerfamiljhus. Här ses det så kallade
pensionärshemmet.
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Svartnäs kyrka 1947. Bilden är beskuren. Foto: Sven Berg, Stora Kopparbergs Bergslags AB:s bildsamling, Dalarnas museums bildarkiv.
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Kyrkogårdshistoria
Släpor

Finnar och bruksfolk i Svartnäs levde länge utan vare sig kyrka eller kyrkogård på Svartnässkogarna och det isolerade läget gjorde det svårt att delta i
det kyrkliga livet. Begravningarna var särskilt besvärliga, eftersom liken måste
köras på ”släpor”, 3–4 mil över berg och genom skog ned till moderkyrkan i
Svärdsjö.64 Ett par granslanor eller andra långa och stadiga stänger fästes med
de grövre ändarna vid selen på hästen eller på sadeln. De smala, mera fjädrande toppändarna, vilka hölls samman av en eller två tvärslåar eller björkvidjor,
fick släpa utefter den obanade vägen. Kistan fastgjordes med rep, tömmar eller
björkvidjor vid slåarna. Var marken mycket stenbunden hände det att släpan
gick sönder varpå en ny lätt kunde tillverkas med handverktyg utefter vägen.65
Under vintern kunde väglaget vara omöjligt. Då måste lik begravas i finnmarken och sedan på försommaren grävas upp för transport till en viloplats i vigd
jord vid Svärdsjö kyrka.66

Den första kyrkogården

Svartnäs kyrkogård anlades under brukets storhetstid, under en lägre period
av ständigt ökande befolkning. År 1802 erhöll Svartnäs bruksförsamling rätt
att anlägga kyrkogård invid bönhuset med sin klockstapel, som båda var från
tiden kring 1793.67 Grävnings- och hägnadsarbeten utfördes gemensamt av
församlingsmedlemmarna i form av dagsverken som fördelades i proportion
till hushållens storlek.68
Livet var alltid hotat av sjukdom. År 1809 slog rödsoten till som aldrig i
mannaminne. I Svartnäs skördade sjukdomen omkring 40 liv, huvudsakligen
barn. Söndagen den 17 september begravdes sex barn samtidigt på Svartnäs
kyrkogård, den 15 oktober sexton barn, den 12 november nio barn och på
julafton samma år fyra barn.69

Kronologisk beläggningsordning

1800-talets allmänt kraftiga befolkningstillväxt fick som konsekvens att det
även var fler människor som dog och begravdes. På kyrkogårdar med begränsad yta behövde församlingarna därför ta upp nya gravar med allt snävare
tidsintervall. Därigenom uppstod ett ökat behov av organisering, ordning och
planering av kyrkogården. För att undvika att gamla gravar återanvändes för
tidigt inrättades på vissa platser redan innan 1800-talet en kronologisk beläggningsordning, där gravarna placerades på rader och användes kronologiskt i
den ordning som människor dog.70
Med tanke på att Svartnäs kyrkogård anlades så sent som vid 1800-talet
början är det rimligt att problemen med fullbeläggning varit små, men det
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Bogårdsmuren med sitt staket hör samman med omdaningen av kyrkogården på 1840-talet.

är troligt att den allmänt utbredda beläggningsordningen tillämpades även
här. Kronologisk beläggning omfattade merparten av socknens invånare och
innebar att gravsättningen var relativt jämlik.71 Det kunde alltså förekomma
att smeder vilade jämte arbetare.

Parkidealet

År 1843 omdanades kyrkogården. Dessförinnan hade klockstapeln rivits och
kyrkobyggnaden byggts till med ett torn och renoverats.72 Samtidigt kläddes
kyrkan utvändigt i panel som målades i vitt.73 I kontrast till allt det nya framstod kyrkogården sannolikt eftersatt.
Kyrkogårdens sluttande markområde planades ut något och bruksägarna
bekostade en stenmur av huggen granit med ett svartmålat staket ovanpå.74
Muren blev delvis ett stöd för att hålla jordmassor på plats och staketet stängde de fritt betande djur ute. Kyrkogårdsomgärdningar har allt sedan kristendomens införande avgränsat kyrkogårdens vigda jord, både fysiskt av praktiska skäl och symboliskt av religiösa.75 Det är känt att Svartnäs kyrkogård
var inhägnad sedan tidigare, sannolikt av ett enkelt trästaket med begränsad
livslängd. Den nya inhägnaden gav kyrkogården en betydligt mer ståndsmässig gestalt. I samband med murens uppförande planterades även kyrkogården
med en trädkrans av asp och lönn.76 Det är inte fastställt men sannolikt att det
rätvinkliga gångsystemet tillkom vid denna tid.

44

Svartnäs kyrkogård – Dalarnas museum

Förnyelsen av Svartnäs kyrkogård 1843 med huggen granitmur, rätvinkligt
gångnät och trädkrans präglas av 1800-talets parkideal då kyrkogårdar och
begravningsplatser började behandlas som arkitektoniska anläggningar. Park
idealet omfattade organisering av kvarter enligt regelbunden symmetrisk plan
och förutbestämda gångsystem. Kyrkogårdarna planterades med mycket träd
och buskar, trädkransar blev särskilt vanliga. Till en början fyllde träd och buskar främst en hygienisk funktion. De ansågs kunna rena luften från sjukdomar och gifter. Med tiden fick träden även en estetisk betydelse. Begravningsplatser och kyrkogårdar skulle helst inte leda tankar till död eller begravning,
utan istället upplevas som grönskande, rekreativa platser likt ”en park bebodd
av de döda, till tröst för de levande”.77

Attraktiva gravplatser

Olika områden på kyrkogården har traditionellt sett haft olika hög status. Söder om långhuset och nära koret i öst har generellt sett ansetts vara de finaste
lägena på en kyrkogård. Där kom den döda, enligt gammal sed, som närmast
gudomligheten. Öster om kyrkan fanns antagligen gravar tidigare. Det är sannolikt att dessa omlades i samband med att kyrkan byggdes till med kor i öst
och sakristia i nordöst 1875. Det är okänt om där upplåtits gravar efter det. En
detaljerad plan av Svartnäs kyrkogård från 1930 visar att inga gravplatser då
fanns öster om koret.78
Gravar norr om kyrkan undveks annat än till självspillare, brottslingar och
andra som stod utanför samhället. I Svartnäs har en särskild tradition kring
självspillare nedtecknats. Ett järn i kyrkogårdsomgärdningens nordvästra mur
ska enligt muntlig tradition ha använts som fotsteg då självspillingar bars över
muren in på kyrkogårdens norra sida. I norr ligger, enligt uppgift, en gumma
som tänt eld på ett kolhus och tagit sitt liv.79

Första utvidgningen

År 1879 påbörjades den första utvidgningen av Svartnäs kyrkogård och är givetvis en följd av brukets expansiva tid med befolkningstopp vid 1800-talets
mitt. Utvidgningen genomfördes utan någon omgestaltning. Kyrkogårdens
rätvinkliga plan förlängdes rakt söderut och stenmuren med staket flyttades
ut och kompletterades.80

Gjutjärn på kyrkogårdar

Svartnäs ligger i Bergslagen, där omfattande bergsbruk präglat och pådrivit
samhällsutvecklingen under mycket lång tid. Bergslagen som geografiskt område sprider ut sig som ett bälte över de malmrika skogslandskapen i södra
Gästrikland, Dalarna, Västmanland och Närke. Att järnhanteringen varit viktig syns på kyrkogårdarna i Bergslagen, där många äldre gravvårdar är tillverkade av järn.
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På Svartnäs kyrkogård finns ett flertal gamla gravanordningar av gjutjärn. Det finns anledning att tro att ett flertal av
dem, om inte alla, är gjutna lokalt på bruket.

Från och med 1760-talet möjliggjorde ny teknik att skilja gjutning från
masugnen och i samband med detta blev det vanligt att gjuterier anlades i
anslutning till bruken. Den fortsatta teknikutvecklingen, med nya ugnar för
att smälta järnet, bättre infrastruktur i form av järnväg och en ökad efterfrågan
inom byggsektorn ledde till att gjutjärnet blev billigare och alltmer populärt.
Gjutjärnets definitiva storhetstid var 1800-talets senare hälft.81 På Svartnäs
kyrkogård finns så väl gravvårdar som hägnader av gjutjärn. Dessa är från
tidsperioden 1850–80-tal och är mycket sannolikt gjutna i Svartnäs. Vid nedre
och övre änden av kyrkallén fanns tidigare järngrindar gjorda vid bruket.82
Grindarna var sannolikt från tiden kring 1850 då kyrkogården fick mur och
trädplanteringar. En likadan grind, kanske en av de två, sitter i dag mellan två
gjutna stolpar på kyrkogårdens norra sida. Gjutjärn finns även i kyrkans gotiska fönsterbågar från 1875 och i den räfflade hällen framför vapenhuset.83 Sett
till kyrkans och kyrkogårdens lilla omfång finns relativt mycket gjutjärn här.
Utöver det gjutna järnet finns även gravanordningar med delar i smides
järn, som kan vara smitt i Svartnäs om de är tillverkade under äldre tid. Även
modernare gravvårdar i järn förekommer, men dessa kan sakna lokal koppling.
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Gravvårdar i polerad diabas var populära val i de priskuranter som större stenhuggerier tillhandahöll.

Förgängliga och beständiga gravvårdar

Fram till mitten av 1800-talet tillverkades de flesta gravvårdar av trä. De kunde ha formen av kors eller enkla brädor som stacks ned i marken, så kallade
dödsbrädor. På Svartnäs kyrkogård finns inga bevarade gravvårdar av trä i dag.
Materialet är förgängligt och de har sannolikt plockats bort när de brutits av
förmultnelse. De äldsta gravvårdarna på våra kyrkogårdar är alltid av sten eller
järn. Dessa material användes tidigt för att resa beständiga monument över de
döda. Även om gjutjärnet blev billigare under 1800-talets andra hälft var det
ett fortsatt exklusivt material få förunnat. Från 1800-talets mitt och framåt
ökade antalet beständiga gravvårdar på kyrkogårdarna. Detta berodde på en
stor befolkningsökning, och att allt fler från arbetarklassen och medelklassen
fick råd att köpa gravvårdar av sten tillverkade vid lokala stenhuggerier. Från
och med 1890 erbjöd landets större stenhuggerier industrimässigt tillverkade
gravvårdar som såldes via återförsäljare med hjälp av priskuranter och kataloger. Den lokala tillverkningen fortsatte men anpassades efter de stora stenhuggeriernas utbud. På så sätt minskade de regionala särdragen och gravvårdar
blev mer likartade över landet.
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Grusgravarna verkar inte ha varit särskilt många på Svartnäs kyrkogård men ett antal finns fortfarande. I Svartnäs förekommer det det även att ytan är täckt av skifferplattor istället för grus eller sand.

Grus- och sandgravar

Grus- och sandgravar var mycket vanliga under det sena 1800-talet och det
tidiga 1900-talet. Att täcka en grav med grus gav ett prydligt utseende omedelbart efter gravsättning. Med gruset kom också möjligheten att dekorera graven genom randkrattning. Grus- och sandgravar har på många håll avlägsnats
systematiskt sedan 1930-talet med motivet att de upplevs som störande och
förfulande element som förhindrar grönska och harmoni. I senare tider har
skötselkrav använts som argument för att ta bort grusgravar. De få grusgravar
som finns kvar på Svartnäs kyrkogård i dag utgör värdefulla spår av kyrkogårdens äldre utseende och gravskick, och kan berätta mycket om hur tanken på
den ideala gravplatsen skiftat under 1900-talet.

Enskilda och allmänna gravar

Under 1800-talets sista decennier reformerades det svenska begravningssystemet till att innefatta två olika gravtyper: enskilda och allmänna gravar. Enskilda gravar, även kallade köpegravar eller familjegravar, uppläts mot avgift för
all framtid. Dessa placerades oftast i synliga lägen utmed gångar. De allmänna
gravarna uppläts utan avgift under 40 år och belades i regel kronologiskt, i
samma ordning som människor gick bort. När gravrätten gick ut efter 40 år
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Ett kuriöst undantag i Svartnäs är nämndemannen J.E. Erssons ståtliga familjegrav som placerats mitt bland de allmänna
gravarna. Vid tiden för dess anläggande var graven precis mitt i kanten av kyrkogården, vilket då gav den ett prominent
läge.

började beläggningen om från början. De allmänna gravarna placerades inne i
gravfälten, ofta innanför en enkel rad av köpegravar, där de låg efter varandra
i långa linjer. Områden avsedda för allmängravar kallas ”den allmänna linjen”
eller ”det allmänna varvet”.
Med det nya begravningssystemet blev det möjligt att köpa sig ur den kronologiska gravordningen och gravskicket blev socialt differentierat. De som
hade tillräckligt mycket pengar kunde köpa sig attraktiva placeringar på kyrkogården för all framtid. De allmänna varven blev vilorum för de mindre
bemedlade.
Detta innebär att industrialismens ekonomiskt rotade klassamhälle kom att
följa med människorna ända in i graven.84
Den äldsta kartan över gravar på Svartnäs kyrkogård, från 1930, visar att
systemet med köpegravar och allmängravar tillämpades då, sannolikt sedan
flera decennier. Vid denna tid hade kyrkogården tre gravfält, ett norr om kyrkan och två söder om kyrkan. I norr fanns endast allmängravar. Längs södra
kyrkväggen och längs med staketet fanns familjegravarna. De södra gravfälten
upptogs av allmängravar.85
Uppdelningen mellan köpegravar och allmängravar kan fortfarande avläsas
på Svartnäs kyrkogård. Köpegravar finns längs muren medan en del allmängravar markerade med mindre stenar finns i de södra och mellersta gravfälten.
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Likbodens dörromfattning med sin fronton är sannolikt ursprunglig från 1930-talet men dörren är troligen utbytt under
1960-talet.

Nya kyrkogården

Svartnäs kyrkogård utvidgades för andra gången 1932, återigen som en fortsättning av den befintliga kyrkogården i sydlig riktning. Platsens nivåskillnader avhjälptes med stödmurar och terrasser. Det nya området kom att nås via
infällda trappor av huggen granit. Utvidgningens omgärdning blev även en
förlängning av den befintliga granitmuren med tjärat staket ovanpå.86 Grav
indelningen förblev i stort sett densamma, bortsett från att gravplatserna längs
med södra kyrkväggen omgjordes till allmängravar.87

Likboden

I samband med utvidgningen uppfördes en likbod av betong. Den placerades
i kyrkogårdens södra hörn, eller i själva verket under kyrkogårdens södra hörn,
där nivåskillnaderna mellan terräng och kyrkogården är som högst. Mellan
likboden och kyrkvägen bröts en ny väg.88 I likboden förvarades kistor inför
begravning och senare inför kremering. Den ersatte bruket av vintergravar,
dvs en kollektivt grävd stor kallgrav där flertalet kistor placerades i väntan
på att tjälen skulle gå ur marken.89 Likbodens renoverades under 1960-talets
början.90
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Närmast kyrkan ligger ett kvarter som tidigare innehöll linjegravar men som under 1960-talet omlades till enskilda gravar,
med tidsenligt bredlåga gravstenar.

Grönska, ordning och rationalitet

Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt
kring kyrkogårdarnas utformning. De kritiserade det sena 1800-talets kyrkogårdsmiljöer för att vara röriga. De serietillverkade gravanordningarna ansågs
pråliga och skrymmande. Kyrkogårdarna började betraktas som planeringsbara helhetsmiljöer där alla beståndsdelar, även gravvårdarna, skulle samverka till
harmonisk helhetsmiljö under ledorden harmoni, skönhet och lugn. Kyrko
gårdens grus skulle ersättas av tåliga och oändliga gräsytor i kombination med
enhetliga häckar i horisontell sammanhållning. Gravvårdar skulle helst placeras i rader mot en fond av mur eller rygghäck. Gravvårdarna skulle helst vara
av sten och hålla bredlågt format till en höjd strax nedanför rygghäckarna.91
Från och med 1930-talet började dessa ideal att tillämpas praktiskt på Dalarnas kyrkogårdar. Placering och utformning av gravvårdar kom att styras i
lokala kyrkogårdsnämnder. Sandgravar och sand i allmänhet såddes helst igen
med gräs. Det förekom att särskilda kyrkogårdsträdgårdsmästare anställdes för
att säkerställa kyrkogårdens smakfullhet och skötsel.92 Vid seklets mitt hade
många kyrkogårdar fått den riktigt välordnade och välansade karaktär de har
i dag. Under 1900-talets andra hälft förenklades grönska och gravområden
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vidare till förmån för reducerat skötselarbete och förbättrad arbetsmiljö.
1900-talet lämnade inga övergripande spår på Svartnäs kyrkogård utöver
en rad mindre förändringar, i synnerhet med koppling till kyrkogårdens förskönande. År 1944 diskuterade kyrkorådet de kringbetande djurens skada på
kyrkoallén och rutiner för stängsling infördes. Vid samma tid anlitades utomstående expertis för råd angående iordningställande av kyrkogården och området nedanför denna till bättre skick. Den löpande skötseln av kyrkogården
och området nedanför den sköttes av kyrkogårdsvaktmästaren. Enskilda gravar med skötselkontrakt planterades årligen av en särskild trädgårdsmästare.
Vid 1950-talets början nådde ”uppsnyggningsarbetena” nya höjder med sådd
av nya gräsmattor.93 Arbetsmiljö och tillgänglighet blev allt viktigare under
1900-talets andra hälft, vilket 1951 resulterade i installation av en vattenanläggning för underlättad skötsel och 1958 i breddning av huvudingångens grindhål, sannolikt för ökad framkomlighet med maskinfordon. Fler belysningsstolpar vid kyrkoallén installerades även.94
Den största förändringen under 1900-talet var en omläggning av gravfältet
närmast kyrkan. Där fanns linjegravar, kanske till stor del med utgångna gravrätter, som ersattes av nya gravplatser i dubbla rader under 1960-talet.95 Det
nuvarande gravvårdsbeståndet är mycket enhetligt och utgörs i huvudsak av
bredlåga gravvårdar, ett resultat av tidens ideal.

Eldbegängelse

I Europa spreds under 1800-talets andra halva idéer om fördelarna med eldbegängelse gentemot kistbegravning. Bakgrunden var främst att hygieniska
problem hade uppstått på städernas kyrkogårdar till följd av den snabba urbaniseringen. Svenska kyrkan anammade kremering under 1930-talet och uppförandet av krematorier tilltog.96 I Falun uppfördes Skogskapellet med krematorium 1939, avsett för kremering inom den egna och omgivande församlingar.97
Med eldbegängelse kom gravskicket med urngravplatser och minneslundar.
På Svartnäs kyrkogård finns inget särskilt utformat urngravsområde eller någon minneslund.
Vår egen tids avtryck på kyrkogårdarna är askgravplatser. Askgravplatsen
erbjuder individuella gravar med namnplaketter med gravrätt på 25 år. Utseendet och utsmyckningen är bestämd av kyrkogårdsförvaltningen, som även
står för skötsel och plantering.98 År 2019 anlades en askgravplats på Svartnäs
kyrkogård genom omvandling av en befintlig gravsten med stenram.99
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På Svartnäs kyrkogård finns ett fåtal särskilda urgravar. Dessa har ganska små gravvårdar men avviker i övrigt inte från
kistgravarna på kyrkogården.

Askgravplatsen har en stenram med plats för bronsplaketter enligt ett förutbestämt utseende.
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Karta över Svartnäs bruks hemägor 1795 av av Anders Ehrnström. Brukskyrkan finns utmarkerad men någon kyrkogård har
ännu inte anlagts. Kartan är beskuren. Lantmäteristyrelsens arkiv, Lantmäteriet.

Historisk kronologi
Tid
1793

1802

1837

1840
1843
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Händelse
Ett bönehus av enkelt slag uppförs på Hillersbacken norr om bruket, ett
timrat långhus med rödfärgade väggar. Nordväst om kapellet reses en klockstapel. Finnarna och bruksfolket kan från och med nu delta i det religiösa
livet utan långa kyrkfärder till Svärdsjö.100
Svartnäs kapellförsamling erhåller rätt att anlägga kyrkogård. Marken bryts
och inhägnas.101 Anläggningsarbetena utförs som dagsverken och fördelas i
proportion till varje hushålls storlek.102
Vid en förnyelse 1837–38, ledd av bruksförvaltare Hoffstedt, ersätts klockstapeln av ett kyrktorn.103 Tornet uppförs av Ris Erik Larsson från Åkerö i Leksand. Samtidigt kläs kyrkan utvändigt i panel som linoljefärgsmålas i vitt.104
Kyrkogården är i förfallet och ovärdigt skick.105
Bruksägarna bekostar grävning av kyrkogården och uppförandet av en ”dyrbar” stenmur med ett svartmålat staket av trä ovanpå. Stenmuren byggs av
Sors Olof Larsson från Gärdsbyn i Rättvik. Finnarna bidrar till iordningställandet av kyrkogården. Arbetena avslutas med en invigning av den ”Nya
kyrkogården”.106 Bruksförvaltare Hoffstedt låter plantera aspar och lönnar
vid kyrkogården.107
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Kyrkogården 1901 innan den utvidgades till sin nuvarande utsträckning. Staketet är till synes av samma modell som än i dag
kröner bogårdsmurarna. Foto: J.B. Westling, Stora Kopparbergs Bergslags AB:s bildsamling, Dalarnas museums bildarkiv.

1875

1879

Kyrkan får sitt nuvarande omfång. Kor och sakristia byggs ut och tornet
höjs. Fönstren får sina bågar av gjutjärn med gotiska spröjsverk.108 Det är
sannolikt att befintliga gravplatser i öst påverkas av tillbyggnaden, men
okänt hur.
Ett markområde för tilltänkt utvidgning i söder djupgrävs.109

1923

Kyrkogårdens staket blir utflyttat och förlängt för att omgärda den befintliga
och tillkommande kyrkogården. Kyrkorådet beslutar om att kyrkogårdsstaketet ska strykas med stenkolstjära.110
”Kyrkogångarna” grusas.111

1924

Svartnäs jordebokssocken bildas genom en utbrytning ur Svärdsjö socken.112

1924

Kyrkorådet beslutar att fälla de aspar som ”mest skymma sikten” till kyrkan.
Vid denna tid är kyrkobyggnaden utvändigt nyrenoverad och står åter i värdigt skick, men ”hon syns inte vida omkring”. Endast från kyrkogårdsgrinden kan kyrkan beses i sin helhet. Kring kyrkogården växer ”större och mindre asptelingar” och staketet anses bristfälligt. Förslag om att fälla de mest
skrymmande asparna framläggs. Liksom att fälla vartannat träd längs vägen
upp till kyrkan och ersätta dessa med björk eller andra lämpliga plantor.113

1882
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Entrén till kyrkogården 1924. Järngrindar finns i både övre och nedre delen av kyrkallén. Foto: Karl-Erik Forsslund, Dalarnas museums bildarkiv.

Bruket av vintergravar pågår. Vintergrav är en typ av tillfällig grav där flera
kistor jordfästs och täcks tillfälligt under vintertid då marken är tjälad.114
1924
En stor räfflad gjutjärnshäll ligger framför portalen till vapenhuset.115 Hällen
är sannolikt samtida med någon av 1800-talets förnyelser av kyrkan och kyrkogården: 1837, 1843 eller 1875.
1920-tal En vedbod med spåntak uppförs i anslutning till kyrkogården.116

1924

1925

1926
1928
1928

1929
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Kyrkogårdens skick anses bristfälligt. Varje hushåll föreslås att bidra med ett
dagsverke var för kyrkogårdens ordnande. Kyrkovaktaren bidrar väsentligt i
detta arbete.117
Kostnadsförslag avseende nytt staket kring kyrkogården anger trä som material och ytbehandling med ”strykning”.118
Kyrkorådet beslutar att kartlägga kyrkogården och gravar.119
Kyrkogården vilar ”under valven av lummiga ståtliga lönnar och aspar planterade kring kyrkogården” Mellan dammen och kyrkogårdens ingång löper
en aspallé. Den tillstängs i övre och nedre ändan av järngrindar, tillverkade
vid Svartnäs bruk.120
Stora Kopparbergs Bergslags ab upplåter ett markområde söder om den befintliga kyrkogården till församlingen för utvidgning.121
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Kyrkogården har tre gravfält, ett norr om kyrkan och två söder om kyrkan.
Enskilda gravar finns endast på kyrkans södra sida: längs södra kyrkväggen
och längs med staketet i ytterkant. Inom gravfälten finns allmängravar.122
1930
Utvidgning av kyrkogården planeras som en direkt fortsättning av den gamla, i sydlig riktning. Det nya området ska sänkas 45 cm under det gamla
och särskiljas med en stenmur. Förbindelse mellan områdena erhålls genom
trappor inlagda i stenmuren i vardera längdgången. Områdets yttersidor avses för enskilda gravar, mittområdet till allmänna gravplatser. Gravplatser
för enskilda gravar längs kyrkans södra sida avgår. Den nya kyrkogården är
tänkt att inhägnas med stenmur, täckt med grästorv.123
1932
Arbetsbeskrivning över ”Nya kyrkogården” anger att jorden ska genomgrävas. Stora stenar reserveras för användning i murar. Yttermuren ska kallmuras och stå på en undergrund till ett djup på 75 cm under markytan och till
en höjd på 10 cm under markytan. Synliga sidomurar ska vara av sprängsten
och lika som de befintliga murarna till en bredd på 80 cm med bindare
var fjärde meter. Muren fylls med mindre sprängsten. Kantstensmurar görs
med största omsorg av tuktad sprängsten med en höjd av 60 cm och 60 cm
bredd. Trappsteg tillverkas av huggen granit. En likbod ska uppföras i sydöstra hörnet utav betong i väggar och tak. Den ska ha två enkeldörrar som
oljemålas. Mellan kyrkvägen och likboden ska en 1,60 cm bred väg brytas.
Staketet mellan gamla och nya kyrkogården tillvaratas.124
1932
David Löfstrand, Gösta Elfsberg, Anders Johansson, Helmer Elfberg och
Werner anlägger kyrkogårdens utvidgning.125
1932
Ingen arbetbar sten för utförande av mur finns inom markområdet och sten
måste tas från annat håll.126
1940-tal Kyrkovaktaren uppdras vid upprepade tillfällen att stryka kyrkogårdsstaketet med tjära och kimrök.127
1940
Sjöströms Mekaniska verkstad och Stängselfabrik i Gävle lämnar förslag och
priser för nya grindar av järn till kyrkogården.128 Kyrkorådet beslutar om att
införskaffa nya järngrindar och grindstolpar vid uppfartsvägen för att möjliggöra uppkörning med bil till kyrkogården.129
1943
Kyrkorådet beslutar om att lägga nytt spåntak på vedboden vid Svartnäs
kyrka.130
1942–43 Kyrkorådet utreder frågan om plantering av klängväxter vid kyrkogårdsmuren och beslutar om att kalla på utomstående expertis för att få råd angående
iordningställande av kyrkogården och området nedanför denna i ”mera tilltalande skick”. Förslag till planering och plantering av området invid kyrk
allén av trädgårdsdirektören K. A. Karlsmark i Falun inkommer 1943.131
1944
Djur betar ännu kring kyrkogården. Arrendatorn uppdras att varje år, under
betestiden, ombesörja uppsättning och nedtagning av taggtråd för avstängning av området invid kyrkoallén.132
1930
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1975

I kyrkvaktmästarens arbetsuppgifter ingår, förutom skötsel av kyrkogården,
gräsklippning, ogräsbekämpning och krattning av kyrkoallén.133
Det är vid denna tid mycket vanligt att efterlevande överlämnar penningsummor för vård och underhåll av enskilda gravar. Kyrkorådet godkänner
även inköp av enstaka gravplatser i allmänna varvet som enskild grav. I
och med detta åtar sig kyrkorådet att för all tid sköta dessa enskilda gravar.
Kyrkorådet beslutar att varje år tillkalla trädgårdsmästare för iordningställande av dessa gravplatser. För ombesörjning av ogräsbekämpning och krattning uppdras ”lämplig person”.134
Kyrkorådet beslutar om ”uppsnyggningsarbeten” på och kring kyrkogården,
bland annat att avlägsna ris och skräp kring kyrkogårdsmurarna och att harva och gödsla kyrkogården efter plöjning. Ny matjord och sådd av nya gräsmattor ombesörjes även.135
Vattenanläggning installeras på kyrkogården. En kur uppförs öster om kyrk
allén till skydd av pump- och hydroforanläggningen.136
Kyrkogården ses över och beslut om ”kompletteringsarbeten” fattas. Bland
annat underhåll av gräsmattor, rengöring av gravvårdar och tjärstrykning av
staket.137
Anbud avseende ”breddning av övre grindhål och belysning” anger att svarta rörstolpar med glober av vitt opalglas ska ersätta ”gamla belysningsstolpen”.138
Förslag till ny indelning av ”gamla kyrkogården” omfattar större omläggning
av gravfältet direkt söder om kyrkan med gravrader i nord-sydlig riktning.139
Förslag till renovering av likkällare framtas. Teknisk beskrivning anger att
den ska dräneras och ventilationen ska renoveras. Väggar och tak ska putsas
och nya dörrar ska insättas. I likkällaren ska katafalk för två kistor rymmas
liksom väggfast bord, väggmonterat kors, lampetter och ljusbärare för levande ljus. Elektrisk värme och belysning installeras även.140
Flertalet Svartnäsbor önskar köpa gravplatser på kyrkogården. Frågan utreds
av Kyrkorådet.141
Insats för impregnering av staketet kring kyrkogården planeras.142

1995

Svartnäs församling återuppgår i Svärdsjö församling.

2010

En jordramp med tillhörande räcke ersätter stentrappa mellan övre och nedre terrass i väst. Syftet är att på ett säkert sätt kunna gå ner med större
maskiner.143
En askgravplats anläggs genom omvandling av en enskild grav med stenram
och högsmal gravvård i den östvästliga huvudgångens axel. Graven efter Pål
Anders Andersson, Lilla Björnmossen återanvänds med de anhörigas godkännande. Stenen vänds med ursprunglig inskription bakåt och ges ny text
framåt, ”Askgravplats”.144

1945
1946

1950

1951
1952

1958

1962
1962

1970

2019
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Kyrkobesökare på väg genom den björkallé som ersatte en tidigare aspallé, 1950-tal. Fotograf okänd, Bert Erikssons bildsamling.
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Fotograf okänd, Bert Erikssons bildsamling.
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Ötsikt över Svartnäs från Mosjökull i september 1937. Bilden är beskuren. Fotograf okänd. Stora Kopparbergs Bergslags AB:s
bildsamling, Dalarnas museums bildarkiv.
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