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På uppdrag av Rättviks församling har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk inventering av
Bingsjö kyrkogård. Fältarbetet genomfördes i juni 2015 av byggnadsantikvarie Malena Andersson och
större delar av rapporten sammanställdes under 2016.

Rapporten syftar till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som finns på Bingsjö kyrkogård. Den kan
utgöra stöd vid handläggning av kyrkoantikvariska ärenden liksom vid ansökan om kyrkoantikvarisk
ersättning.
I samband med att gravvårdar återlämnas till församlingen behövs rutiner för hur vårdarna ska hanteras.
För att kunna upprätta dessa rutiner måste gravvårdarnas inventeras och deras olika värden bedömas. Med
inventeringen som grund kan en plan upprättas för vilka gravvårdar som bör bevaras eller återanvändas
samt vilka som kan plockas bort helt. Inventeringen är avsedd att utgöra ett underlag i församlingens
förvaltningsarbete vid återlämning av gravar samt vid fall där gravrättsinnehavaren är okänd.
Riktlinjerna syftar till att värna kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Dessa bör utvecklas till en mer
detaljerad nivå och förankras inom församlingens organistion. Riktlinjerna kan sedan utgöra ett
styrdokument för framtida förvaltning och tillfogas en vård- och underhållsplan för kyrkogården.

Rapporten omfattar en översiktlig beskrivning och karaktärisering av kyrkogården, samt en redogörelse
för dess historik. Vidare följer karaktäriseringar och kulturhistorisk bedömning samt riktlinjer för de olika
områdena, med listor över särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. Avslutningsvis finns käll- och
litteraturförteckning.
Som komplement till rapporten finns inventeringens arbetsmaterial Bilaga Del, 1, 2 och 3 samt ett stort
antal digitala fotografier.

Inventeringsarbetet har i stora drag följt Centrala Gravvårdskommitténs, riktlinjer, framställda i Handbok
för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar, samt riktlinjer från Länsstyrelsen
Dalarna. Arbetet har varit uppdelat i tre delar: historisk efterforskning, fältarbete samt rapportarbete.
Den historiska efterforskningen har innefattat studier av handlingar rörande kyrkogården i Landsarkivet i
Uppsala. Äldre fotografier har även studerats liksom litteratur rörande kyrkogården och Bingsjö. Personer
inom församlingen har getts tillfälle att peka ut gravvårdar med lokal- och personhistoria.
Alla gravvårdar från tiden före 1980 har omfattats av inventeringen. Gravvårdar över spelmän har
inventerats oavsett ålder. Fältarbetet började med att kyrkogården fotograferades, beskrevs och
karaktäriserades. Därefter bedömdes samtliga gravvårdar inom tidsspannet, varvid de med särskilt
kulturhistoriskt värde dokumenterades individuellt i text och bild.
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Följande kriterier har legat till grund för den kulturhistoriska bedömningen av kyrkogårdens områden och
gravvårdar. En gravvård kan vara kulturhistoriskt värdefull enligt ett eller flera kriterier. Kriterierna
grundar sig på CGK:s handbok.1
Kriterierna är:
Gravvårdarnas åldersinskriptioner kan ge hänvisningar till kyrkogårdens tillblivelse och utveckling.
Titlar på gravvårdar minner om historiska institutioner och näringar. Gravvårdar kan således ge
information om historiska fakta.



Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på ålder:
Gravvårdar äldre än 1930.
Gravvårdar med titlar.

Gravstenarnas utseende ger en tydlig information om den tid då de skapades. Trender inom konst och
arkitektur togs upp i tillverkningen av gravstenar. Vissa material och metoder kan vara tydliga
tidsmarkörer, så som gjutjärn, träsnideri, eller högpolerad diabas. Många kyrkogårdar har anlagts med
tydliga arkitektoniska ambitioner där gravvårdars utseende och placering är delar av en helhet med
t.ex. parkliknande eller monumentala strukturer.





Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på ett konsthistoriskt kriterier:
Gravvårdar som utgör delar av en arkitektonisk helhet på kyrkogården.
Gravvårdar som är speciellt representativa med tydliga tidstypiska drag.
Gravvårdar som till utformning, material eller dekor är ovanliga.
Gravvårdar av gjutjärn eller trä.

Kyrkogården är en viktig del av platsens historia. Där finns många ledtrådar till vilken typ av
verksamheter som bedrivits i området. Historier och kännedom om kända personer som utfört något
anmärkningsvärt eller som satt platsen ”på kartan” kan bevaras genom att personens gravvård
bevaras.




1

Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på ett lokalhistoriskt kriterium:
Gravvårdar i material med anknytning till Dalarna.
Gravvårdar över betydelsefulla eller kända personer med koppling till Bingsjö.
Gravvårdar med yrkestitlar representativa för Bingsjö.

CGK Centrala Gravvårdskommittén (2007)
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Dalarnas museum bedömer generellt sett att alla gravvårdar besitter kulturhistoriskt värde. I denna rapport
med bilaga hanteras gravvårdar med särskilt kulturhistoriskt värde med de två olika bevarandegraderna:
mycket högt kulturhistoriskt värde och högt kulturhistoriskt värde. Gravvårdarna bör behandlas enligt följande
rekommendationer:

 Bör bevaras på ursprunglig plats och i ursprungligt utförande.
 Undantag beträffande plats kan göras om gravvården i fråga saknar arkitektoniskt eller tidmässiga
samband med området eller övriga gravvårdar i området idag.

 Bör bevaras på ursprunglig plats, men kan återanvändas. Detta är ett förfarande som praktiserats
på Bingsjö kyrkogård tidigare. Gravvårdarna D 18 och A9 är exempel på företeelsen.
 Vid återanvändning bör gravvårdens form och dekor bevaras medan inskriptionsytan kan
bearbetas varsamt. Den nya inskriptionen kan utföras direkt i materialet eller graveras/tryckas på
en plakett som monteras i den gamla inskriptionsytan. Typsnitt bör väljas med omsorg för att
harmoniera med gravvårdens form, material och dekor.
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Bingsjö by ligger ca tre mil fågelvägen från Rättvik,
allra längst österut i Rättviks finnmark, Rättviks
kommun. Bingsjö by i Rättviks finnmark omges av
branta, skogbevuxna berg. Ett finmaskigt byvägsystem
i kuperad terräng sammanlänkar bebyggelsen som
ligger spridd i glesa byklasar bland öppna täkter och
åkerholmar.
Området är klassat som ett av kulturmiljövårdens
riksintressen enligt miljöbalken (1988:808). På låg höjd
i byns kärna, ligger Bingsjö kapell med kyrkogård.
Bingsjö tillhör sedan 1992 Rätviks församling, Rättviks
pastorat. Dessförrinnan utgjorde Bingsjö-Dådran en
gemensam kapellförsamling.
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Bingsjö kapell med kyrkogård ligger mitt i bybebyggelsen. Närmast kyrkogårdsområdet finns byvägen i
väst, en bäckravin i söder och prästgårdsvägen i norr. I öst och norr finns öppna täkter.
I kyrkogårdens sydöstra hörn finns en kapellbyggnad uppförd i slutet av 1700-talet. Den präglas av ett
brett långhus med vitmålad panel och ett spånbeklätt torn. Kyrkogården breder i huvudsak ut sig öst och
norr om kapellet.
Kring kyrkogården löper en omgärdning av gråstensmur och bitvis av vresroshäck(rosa rugosa). I
förlängningen av kyrkans entré i väst finns kyrkogårdens huvudingång, flankerad av två lindar. I i samma
linje finns enkla granitstolpar och herrgårdslyktor. I norr finns ytterligare en ingång med entréstolpar av
bruksmur2 samt tillhörande smidesgrind.
Kyrkogårdens gångsystem är rätvinkligt med randkrattat grus. Framför kapellets entré breder gruset ut sig
i en halvmåneform. Längs gångnätet står moderna herrgårdslyktor på svarta fyrkantsstolpar.
Kyrkogården är indelad i två plana och gräsbevuxna terrasser. Den övre terrassen har, till följd av
succesiva utvidgningar, oregelbunden plan. Den nedre terrassen har en symmetrisk indelning i fyra kvarter
som dominerar intrycket. Där finns även ett kilformat område, i undanskymt läge.
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Kyrkogården är i huvudsak belagd med kistgravar. Område I har endast urngravar. Urngravar finns
dessutom i familjegravarna där fler urnor får nedsättas i släktings grav.3
På kyrkogården finns ytterligare två byggnader. I det sydvästra hörnet står en timrad rödfärgad likbod
troligen sedan 1800-talet. Den har utsirade vindskivor och tegelbelagt sadeltak. På den nedre terrassen står
en ekonomibyggnad för personalutrymmen och redskap sedan 1980-talet. Denna är uppförd
traditionsenligt i timmer under sadeltak.
Sydöst om kyrkobyggnaden finns en servicestation4, troligen sedan 1900-talets slut. En sentida trätrapp
sammanlänkar idag de båda terrasserna. På vardera sidan om trappen finns rabatter och terrasserna avskiljs
med en vresroshäck.
Trädbeståndet är glest och består till stor del av små träd; björk, lönn, lind, samt rönn på övre terrassen
och pil på den nedre. Av större träd finns enbart de två lindarna vid entrén och en grov björk vid
terrassmuren. Häck av vresros är återkommande på så väl övre som nedre terrassen och har avskiljande
effekt. I anslutning till den moderna ekonomibyggnaden finns brudspirea och en sibirisk ärtbuske
avgränsar parkeringen mot byvägen. På kyrkogården finns i övrigt enstaka syrén samt ölandstok och häck
av måbär.

3

4

Kyrkvaktmästare Edénius 2016
Plats för tappställe, redskap och vaser m.m.
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Bingsjö befolkades av finnar i början av 1600-talet. Då bestod området av otillgänglig storvuxen skog. För
att öka landets skatteintäkter belönades nybyggande med skatteavdrag. Markerna lämpade sig för
svedjeodling med boskapsskötsel och svedjefinnar kunde leva ett gott liv i där. Pekkossläkten från
Ockelbo finnmark och Abborrsläkten från Alfta finnmark var bland de första bosatta i Bingsjö.5
År 1750 fanns i Bingsjö 12 gårdar.6 Under århundradet växte den lilla finnbebyggelsen ut till en bondby
med gårdar i ett traditionellt månghussystem.7 Byns läge var isolerat med besvärliga resvägar över Ljugaren
i roddbåt eller till häst på små stigar. Rättviksprästen kom till finnmarken för gudstjänst endast en gång per
år, från 1780 två gånger per år. Då kapell och kyrkogård saknades i Bingsjö måste avlidna forslas på
oländiga vägar till Rättviks eller Boda kyrkogårdar för begravning. 8 Biskopens villkor för att nybyggarna
skulle få anlägga begravningsplats i Bingsjö finnmark var att ett kapell uppfördes. Bingsjö kapell invigdes
således, om än ofärdigt 1792. Kort därefter, 1973 invigdes även kyrkogården, vilket ansågs som en stor
lättnad i byn. Kapellbygget pågick under lång tid. Så sent som 1797 tillkom ett torn med spira. 9
Enligt storskifteskartan från 182810 anlades gravarna till en början främst i söder, väster och öster liksom
på ett smalt område i norr (dagens område A). Detta följer en mycket gammal uppfattning om att norr var
hedningasidan där endast främlingar, brottslingar, odöpta barn och andra utstötta begravdes.11
Ändringarna av kapellets omfång fortsatte till 1864 då en omfattande utvidning genomfördes. 12 Detta
innebar troligtvis att gamla gravar i lägen direkt utanför kapellet försvann under den nya byggnaden.

5 Bjernulf 2008, ss. 10
6 Bjernulf 2008, ss. 82
7

Sune Garmo 2008, s.3

8 Bjernulf 2008, s. 86
9

Västerås stift 2006, s. 9

10 Lantmäteriet
11 Hagberg 2015, ss. 499
12

Västerås stift 2006, s. 9
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Vid sidan om gårdarnas jord- och skogsbruk gav järnbruken i Dalfors, Dådran och Alfta gott om
arbetstillfällen i form av malmtransport, kolning och flottning. Under 1800-talets andra hälft kom nya
sysselsättningsmöjligheter med befolkningsökning som följd. Bingsjö som tidigare legat avsides blev ett
centralt läge för den snabbt framväxande skogsindustrin i östra Dalarna och Hälsingland. Från Bingsjö
kom omfattande arbetsvandringar att ske och byn blomstrade.13
1841 utvidgades kyrkogården i norr, 14 men behovet av gravar växte ytterligare och kyrkogården
utvidgades återigen 1868, 15 mycket troligt mot norr (dagens område B). Den djupt rotade fördomen om
norra sidans mörker hade i allmänhet fått ge vika för att råda bot på kyrkogårdarnas utrymmesbrist vid
denna tid.16

Bjernulf 2014, ss. 32
Kyrkvaktmästare Edénius
15 Forsslund 1922, s. 119
16 Hagberg 2015, ss. 499
13
14

15

Folkmusiken har lång tradition i Bingsjö. Genom generationer, sedan åtmintone 1870-talet har så väl
jordägare som mjölnare, målare och fjärdingsmän i Bingsjö spelat. Spelmansgårdarna var många: Nedhol,
Daniels, Junkas, Nylands, Pekkos, Slunk, Hjerp, Långlars, Mårthans och Svedberg. 17 Bingsjömusikens
säregna karaktär av kraft och intensitet skiljer sig från övriga Rättvik, vilket sägs vara kommet av Bingsjös
läge mitt bland sågverksdistrikten. Arbetsvandringarna österut gav nya intryck som togs med till hembyn
och färgade Bingsjömusiken. 18 Många av spelmännen hade sin fasta punkt i Bingsjö genom hela livet
medan andra sökte arbete och lycka på andra platser. 19 Flera av spelmännen begravdes på kyrkogården i
Bingsjö.

Bjernulf 2008, ss. 188
Bjernulf 2014, s. 32
19 Bjernulf 2008, ss. 188
17
18

16

Det första kända förslaget för planläggning av Bingsjö kyrkogård är från 1920-talet, 20 en tid då
kyrkogårdsidealen omprövades. Förslaget följer tidens gängse ideal, färgat av kyrkogårdsarkitekt Wadsjös
idéer.21 Planläggningen fick arkitektonisk utformning och gravarna reglerades både till typ och utformning,
i syfte att åstadkomma harmoniska rum för den sista vilan. I samma anda startade Busk Erik (död 1930) även
en fond med bidrag till kyrkogårdens prydande. 22
Länsträdgårdsmästare C. A. Broströms förslag från 192023 innebar en plan med ett rektangulärt område i
öst-västlig orientering (område D) norr om den dåvarande kyrkogården (troligen område B). En granhäck
skulle omgärda området och ett rätvinkligt gångsystem skulle dela det i ett mindre och ett större
gravområde. En björkallé i nord-sydlig ritning, i linje med kyrkans västtorn, skulle fungera som en länk till
kyrkobyggnadens västingång. Området anlades enligt Broströms rektangulära plan med ett litet och ett
stort gravområde. En senare karta över kyrkogården visar att C. A. Broströms disposition av den nya
kyrkogården med allé och omgärdning även genomfördes. I ytterraden uppläts familjegravar och de två
inre gravområdena blev allmänna varv för mindre bemedlade, en struktur med indelning efter
samhällsklass som var vanlig under 1900-talets första hälft.

Förslag till utvidgning av begravningsplatsen i Bingsjö, Rättvik, C.A. Broström, Rättvik, 15 juli 1920, KIII:2, Bingsjö-Dådrans kyrkoarkiv, Uppsala
Landsarkiv
21 Andréasson 2012, s. 82
20

22 Kyrkvaktmästare Edénius 2015-06-17
23

Karta över Bingsjö kyrkogård, Uppmätt 1948, Erik Åkerskog, 19 jan. 1949, II-BA3, Uppsala landsarkiv
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För att kunna utvidga kyrkogården krävdes tillång till angränsande fastigheter.24 Hemmansägarna Peckos
Olof Hansson och Per Johan Höglund avyttrade åkermark till Rättviks församling 1929.25 Samma år
utfärdade Länsstyrelsen i Kopparbergs län tillstånd för en utvidgning26 Det stod inte på förrän utvidgningen var klar. De första begravdes i oktober 1930.27 I samband med utvidgningen moderniserades likboden
med gjuten källare, nya vindskivor och takspån.28
Under 1940-talet var den dåvarande kyrkogården i det närmaste fullbelagd. För att spara utrymme
beslutades 1949 att inga tremansgravar eller större areal skulle upplåtas och att djupgrävning måste ske vid
första öppning av familjegravar. Kyrkogården saknade också inhägnad och kapellrådet ansåg att platsens
skick var ovärdigt, varpå beslut om att upprätta en generalplan för Bingsjö kyrkogård fattades.29
Byggnadsingenjör Hans Lisserkers förslag från 1954 visar ett nytt kyrkogårdsområde mellan kyrkan och
vägen mot prästgården i öster. Ett rektangulärt område med fyra kvarter (kvarter E-H) indelas av breda
gångar som möts på öppen plats i mitten.Till förslaget hör även ett kilformigt område (område I). 30
Arbetet åtogs av lantbruksingenjör Arvid Danielsson 1954. Den planerade kyrkogårdsanläggningen i öster
fordrade bland annat dränering, brunnar, infiltrationsanordning och fyllningsarbeten.31 Detaljutförandet
bestod i stödmurar och grindstolpar av fältsten, korsgång med harpat grus, omfattningshäck av friväxande
rosa rugosa (vresros), trapp av älvdalssandsten mellan nya och gamla kyrkogården och kalifornisk
silvergran vid ingången från prästgårdsvägen.32 Inför utvidgningen planerades även en ekonomibyggnad. 33
1957 var bristen på gravplatser total och Lisserkers förslag godkändes av byggnadsstyrelsen.34
Utvidgningen kunde iståndsättas på tidigare ängs- och åkermark. 35 Ett äldre fotografi (se nedan) visar att
ekonomibyggnaden uppfördes på övre terrassen i sydöst.

Sammanträdesprotokoll, 28 juni 1929, OIb B-D, Uppsala landsarkiv
Protokoll rörande avstyckning, Distriktslantmätaren, 5 november 1929, .Köpebrev, Rättviks kommun, 14 sept. 1929 och Köpebrev, Rättviks
kommun, 14 sept 1929, OIb, Uppsala landsarkiv
26 Beslut, Länsstyrelsen i Kopparbergs län datum 1930, DNR 134-36-1930, OIb, Uppsala landsarkiv
27Gravlista Bingsjö 2015, Rättviks pastorat
28 Arbetsbeskrivning, H. Haga 28 juni 1929, OIb B-D, Uppsala landsarkiv
29 Sammanträdesprotokoll, Bingsjö-Dådrans kapellråd, 19 dec. 1949, Serie nr KIII:2, Bingsjö-Dådrans kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv
30 Plan för utvidgning av Bingsjö begravningsplats, 1954, H:L., Rättvik, Nov. 1954, II-BA5, Uppsala landsarkiv
31 Entreprenadkontrakt, 1954 d, OIb, Uppsala landsarkiv
32 Arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten vid utvidgning av Bingsjö kyrkogård 1954, Lantbruksingenjör Arvid Danielsson 1955, OIb, Uppsala landsarkiv
33 Karta över Bingsjö kyrkogård, Uppmätt 1948, Erik Åkerskog, 19 jan. 1949, II-BA3, Uppsala landsarkiv
34 Beslut, Kulturhistoriska byrån, Kungliga byggnadsstyrelsen, 19 mars 1957, DNR 835/56, OIb B-D, Uppsala landsarkiv
35 Lagfartsbevis, Kommunalkontoret, Rättvik 1956, OIb, Uppsala landsarkiv
24
25
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Två decennier senare, 1980, skedde nästa förändring. Fastighetsnämnden i Rättviks pastorat fattade beslut
om att uppföra en ekonomibyggnad på kyrkogården.36 Troligtvis revs då den tidigare ekonomibyggnaden
på övre terrassen. Den nya uppfördes i timmer efter byggnadsingenjör Bonds ritning. Timmerkonstruktionen är troligtvis medvetet vald för att byggnaden ska ansluta till den traditionella bebyggelsen i
Bingsjö liksom för att värna lokalt hantverk.
Kyrkogården har utvidgats allteftersom befolkningen ökat liksom behovet av gravar och nytillskott har
utformats enligt tidens rådande kyrkogårdsideal. 1860 levde 413 personer i Bingsjö, 1900 uppgick
befolkningen till 804 personer 1940 hade den minskat till 702. 37 Sedan dess har befolkningen fortsatt att
minska och de nya kvarteren från 1950-talet har aldrig fullbelagts. Återlämnade gravrätter har lämnat
luckor i gravraderna när de plockats bort under 2010-talet.38 Trots detta används och utvecklas
kyrkogården ännu idag. Enligt tradition läggs, i familjegravar, mannen till höger och kvinnan till vänster
med huvudet mot norr eller väst.39 2011 fick Bingsjö kyrkogård, i likhet med många andra, askgravplats.
Den ersatte ett urglesat äldre gravområde i område C.40

36

Sammanträdesprotokoll, Fastighetsnämnden i Rättviks pastorat , 6 juni 1980, OIb-1, Uppsala landsarkiv

37 Bjernulf 2008, s. 86
38 Detta skedde före den kulturhistoriska inventeringen under 2015-2016. Gravvårdarna fotograferades före avlägsnande från kyrkogården. Dessa

fotografier finns enligt kyrkvaktmästaren hos församlingssexpeditionen.
39 Kyrkvaktmästare Edénius 2016
40 Kyrkvaktmästare Edenius 2016
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År

Händelse

1600

Första bosättningen i skogsområdet utgörs av finnar.

1792

Bingsjö kapell uppförs och invigs halvfärdigt.

1793

Kyrkogården (område A) anläggs snart efter kapellinvigningen.

1797

Torn med spira uppförs.

1841

Begravningsplatsen utvidgas, troligen mot norr.

1864

Kapellet byggs om och utvidgas.

1868

Begravningsplatsen utvidgas ytterligare mot norr (område B).

1930

Kyrkogården utvidgas under decenniet, i enlighet med länsträdgårdsmästare C.A. Broströms
förslag från 1920 (område D).

1949

Kyrkogården är närmare fullbelagd och kapellrådet fattar beslut om att upprätta en generalplan
för Bingsjö kyrkogård.

1957

Kyrkogården utvidgas i öst (område E, F, G, H och I), tidigast efter byggnadsstyrelsens
godkännande 1957. Generalplanen från 1954 ligger till grund för utförandet och lantbruksingenjör
Arvid Danielsson står för entreprenaden.

1981

En ekonomibyggnad uppförs på nedre terrassen enligt byggnadsingenjör Sven Bonds ritning.

2011

Askgravplats med minneslund anläggs i område C.
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Kyrkogårdens övergripande kulturhistoriska värden är knutna till dess plan och gravbeläggning med
successiva utvidgningar. Kyrkogården ger uttryck åt byns befolkningsökning från 1600-tal till 1900-talets
mitt då befolkningsutvecklingen börjat backa. Detta kan utläsas rent fysiskt i nuvarande planläggning. De
äldsta områdena (A och B) närmast kapellet har lång kontinuitet, vilket områdenas variation av gravvårdar
påvisar: gjutjärnskors från 1800-talet samsas med sparsmakade gravvårdar från 1970-talet. Det tidiga 1900talets utvidgning som resulterade i ett tidstypiskt område(D) med allmänna varv och ytterrad av
familjegravar påminner om en socialt skiktad samhällsstruktur med tydliga skillnader mellan folk.
Resultatet av Bingsjös kraftiga befolkningsökning fordrade nya gravar under 1900-talet, vilket speglas av
den stora utvidgningen på nedre terrassen med fyra distinkta kvarter (E-H). I och med 1900-talets
inflyttning till städerna har behovet av gravar minskat, vilket lämnat delar av områden tomma.
Kyrkogårdens sammanbindande struktur av gångar med avskiljande häck av vresros från H. Lisserkers
generalplan (1954) speglar idealen om en lättskött och enhetlig kyrkogård. Det strikt rutindelade området
med rumsbildande rygghäckar på nedre terrassen har likheter med Östra kyrkogården41 på Rättviks
kyrkogård. Båda planlades av Lisserkers och denna planläggning tycks vara hans kännetecken. Lisserkers
försiktiga omgestaltning av övre terrassen och nyanläggning på den nedre terrassen är välbevarade och
kulturhistoriskt värdefulla.
Lika gäller likboden sedan 1800-talet och den timrade ekonomibyggnaden på nedre terrass sedan 1980talet. Var och en speglar de sin egen tid: likboden som vintertid var viktig för förvaring av liken i väntan på
att marken kunde handgrävas och ekonomibyggnaden som tillkom i och med samhällets ökade krav på
bättre arbetsmiljö.

I Bingsjö är sambanden mellan bygden och kyrkogården särskilt tydliga, dels på grund av bruket av
gårdsnamn på gravvårdar, dels på grund av kyrkogårdens läge mitt i byn som ger generösa utblickar mot
ängs- och odlingsmarker liksom gårdsklungor. Från kyrkogården, den sista vilans plats, syns gårdar och
marker som har fött och närt människor, där alldagligt arbete har varvats med kyrkliga högtider fram till
livets slut.
Bruket av gårdsnamn är vanligt på gravvårdar i Bingsjö ända in på 1960- och 70-talen. Gårdsnamnen
bidrar också till att spegla bygden. Exempel är Daniels, Päckos, Jonkas, Knutes, Gästgivar, Abborr och Slunk.
Gårdsnamnen berättar om kyrkogårdens upptagningsområde och enskilda gravvårdar kan härledas till
specifika gårdar. Det långt gående bruket av gårdsnamn på gravvårdar berättar också att gårdarna har stor
betydelse för sitt gårdsfolk och varit en identitetsfaktor förr liksom långt fram i tiden.
Därtill kommer titlarna, t.ex. Hemmansägaren, Flottningsarbetaren och Länsskogvaktaren. Titlarna berättar om
platsens historiska näringar i jordbruk och skogsindustri. Bruket av dem visar att yrkesrollen varit viktig
för människors identitet, kanske mer än idag.
Gravvårdarnas material och formgivning följer den gängse stilutvecklingen, men gravvårdarna är överlag
enkla och saknar personliga uttryck eller rikare dekorer. Enkelheten kan vara ett uttryck för den mindre
jord- och skogsbruksbygdens ideal och estetiska ambitioner gällande gravvårdarnas utföranden.

41

Dalarnas museum 2014:3
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Gravvårdsbeståndet omfattar gravar över personer(se tabellen nedan) som haft betydelse för bygden, flera
av dem med koppling till folkmusiktraditionen. Spelmännens gravvårdar minner om en betydelsefull
tradition som blomstrat genom influenser från arbetsvandringarna österut under 1800-talets andra hälft
och om folkmusikens utveckling sedan dess.
Personhistoriskt intressanta gravvårdar, se bilaga
D150
Päckos Olof Hansson (död 1952)
D18
Päckos Gustav (död 2000)
D19
Slunk Jonas Eriksson (död1953)
D39
Maria Finne (död 1945)
D40
Busk Erik (död 1930)
E30
Karl Erik Eklund (död 1978)
A13
Daniels Mats Andersson (död 1924)
H16
Päkkos Helmer (död 1985)

Spelman
Spelman
Spelman
Finnmarkens första sjuksköterska
Stiftade fond för prydande av kyrkogården
Målare
Spelman
Spelman

Kyrkogårdens utveckling och Bingsjös lokalhistoria kan alltså utläsas av kyrkogårdens innehåll och
gravvårdarnas inskriptioner. Kyrkogården berättar om allmänna kyrkogårdsideal och samhällsstrukturer,
vilka som levt i Bingsjö och vad de arbetet med. Enskilda gravvårdar är en del av kyrkogårdens historia,
men utgör även pusselbitar i Bingsjös historia.











Den fria sikten från kyrkogården över byn med åkrar och bebyggelse bör bevaras.
Terasserna bör bevaras.
Fältstensmurarna bör bevaras och vårdas i enlighet med Danielssons arbetsbeskrivningar.42
Ingen omgärdning bör sättas upp mellan kyrkogården och den glesa skogsdungen med ängsflora i
söder.
Smidesgrinden med entréstolpar av bruksmur bör bevaras.
Kyrkogårdens gångsystem bör bevaras och randkrattas enligt traditionen.
Likbodens och ekonominbyggnadens exteriörer bör bevaras i befintligt utförande.
Omgärdningshäcken och rygghäckarna av vresros bör bevaras i enlighet med Lisserkers
generalplan från 1954.
Den stora björken i område B och de två lindarna vid kyrkogårdsentrén bör bevaras.

42 Arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten vid utvidgning av Bingsjö kyrkogård 1954, Lantbruksingenjör Arvid Danielsson 1955, OIb, Uppsala landsarkiv
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Områdetet omsluter kapellet på tre
sidor, i norr, öst och söder och en
grusgång leder besökaren fram.
Gravvårdarna står glest och är
företrädesvis orienterade mot norr.
Vegetationen är spartansk.
Avsaknaden av rygghäckar ger en
ålderdomlig karaktär. I områdets
södra ytterkant finns buskar i en gles
rad och i sydöst finns två små
björkar. Bäckravinens ängsflora,
björkar och tallar bildar fond mot
gravvårdarna söder om kyrkan.
Område A är det äldsta området för begravning i Bingsjö. Den långa kontinuiteten har bidragit till ett
bestånd av gravvårdar från ett stort tidsspann, 1890-1970-tal. Därutav är gravvårdarnas utförande varierat.
De äldsta gravvårdarna är av korsform i gjutjärn eller högsmala diabasvårdar och de yngsta är bredlåga
stenar.
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Områdets enkla karaktär och åldersmässiga variation av gravvårdar bygger upp dess kulturhistoriska
värden.






Rygghäckar bör ej tillkomma då det skulle förvanska områdets ålderdomliga karaktär.
Det är av stor vikt att området fortsättningsvis upplåts för begravning.
Askgravplatser bör icke tillåtas.
Område A kan förtätas med nya gravvårdar i befintliga gravrader.

Samtliga gravvårdar i område A är kulturhistoriskt värdefulla och utpekade för bevarande på grund av att
de påvisar områdets långa kontinuitet som gravområde. Många av dessa kan återanvändas på befintlig
plats.
A1
A2
A3
A4
A5
A8a
A8b
A9
A14
A15
A16
A17
A18a
A18b
A19
A20
A21

1956
1970
1973
18-1886
1917
19-1918
1914
19-19-1920
1917
19-1925
1913
1913

Lång
Lång
Lång
Hansson
Mårlén
Erik
Bergström/Andersson
Pettersson
Sundbe
Dalberg
Olsson
Jonsson
Dahlins
Matson
Persson
Andersson
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Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt

Område B är långsmalt, beläget mitt
på den övre terrassen. Häck och
grusgångar avskiljer området.
Gravvårdarna står i rader,
orienterade mot söder. Endast i öst
finns en ytterrad, orienterade mot
väster. En mycket stor del av
områdets gravvårdar är
bortplockade. Längs häcken i norr
finns en välfylld gravrad, annars är
gravvårdarna ojämnt spridda.
Områdets vegetation består vresroshäck och av en stor björk i det nordöstra hörnet(egentligen mellan
område D och B).
Gravraden mot häcken har företrädesvis bredlåga gravvårdar av granit eller diabas och är från 1960-talet
och framåt. Övriga gravvårdar är från 1810 - 2000-tal. En samling gravvårdar i sydöst ger smakprov på
gravvårdar av många olika utföranden, från vårdar med sirliga detaljer till skarpkantade avskalade stenar.
Ytterraden rymmer två bredlåga gravvårdar inom gemensam stenram.

26

27

Områdets struktur med gravvårdar i linjer utan rygghäckar bedöms vara ursprunglig och tillmäts högt
kulturhistoriskt värde.
Häcken av rosa rugosa är en del av en arkitektonisk struktur som tillkom i samband med generalplanen
1954 och har kulturhistoriskt värde.
Den stora björken i områdets nordöstra hörn kan vara en rest av en tidigare björkplantering från 1930,
efter Broströms ritningar. Björken ger en stämning av tidsrymd och kontinuitet och är värdefull i
kyrkogårdsmiljön.
Gravvårdarna i områdets sydöstra hörn exemplifierar gravvårdars stilmässiga utveckling från 1800-talets
utsirade gjutjärnskors vidare över 1920-talets jugend till 1970-talets avskalade enkelhet i skarpkantad sten.
Tillsammans utgör de en pedagogisk funktion och har högt kulturhistoriskt värde.









Häcken av rosa rugosa bör bevaras.
Den grova björken bör bevaras.
Inga rygghäckar inom området bör tillkomma.
Nya gravvårdar placeras i befintliga gravrader med orientering mot söder.
Området kan och bör förtätas, främst i västra halvan.
Nya gravvårdar bör vara av symmetrisk form i diabas, granit eller gjutjärn. Detta bör preciseras i
en framtida vård- och underhållsplan.
Återanvändning av bortplockade gravvårdar uppmuntras.

Utpekade gravvårdar i område B är en gruppering av olika gravvårdstyper som speglar delar av den
stilmässiga utvecklingen, från 1800-talets rikt dekorerade gjutjärnskors, vidare till 1920-talets gracila jugend
och 1970-talets avskalade modernism m.m. Enskilda gravvårdar är även utpekade på grund av konstnärlig
utformning, att de är ovanliga eller bär titlar. Eftersom inskriptionernas typsnitt utgör en del av
gravvårdarnas estetiska helhet bör alla dessa gravvårdar bevaras i befintligt utförande, d.v.s. de bör inte
återanvändas.
Två av gravvårdarna har okända gravnummer. Dessa betecknas nedan efter material.
Gjutjärnskors
Granitvård
B11
B12
B15
B16
B19
B20

18-1921
1972
1926
1899
1905
1949

Andersson
Danielsson
Backman
Hedman
Olsson
Matsson
Sandback

Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
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Område C ligger direkt norr om entréplan. Det
har oregelbunden plan och avgränsas på två sidor
av grusgång, i norr och väst av häckar.
De flesta av områdets gravvårdar har avlägsnats,
vilket bidragit till att de kvarvarande gravvårdarna
saknar historiskt sammanhang idag.
Idag finns en rad med askgravar längs västra
kanten. En bågformad rabatt som avslutas med ett
konstruerat röse av natursten bryter upp gräsytan
och skapar ett intimt rum. I anslutning till detta
finns en bänk för vila och utblick.
I norr löper en plattgång av skiffer fram till en
servicestation med vattenpost och verktyg för
skötsel.
Häcken mot parkeringen i väst är av måbär och
häcken i norr av rosa rugosa. I västra utkanten står
fyra mindre björkar och i norra kanten finns en
rönn. I den bågformade rabatten finns perenner; bland annat nejlikrot, kärleksört, gullviva och iris.
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Område C domineras idag av de moderna anläggningarna och saknar större kulturhistorisk betydelse.
Häcken av vresros tillkom högst sannolikt i och med 1950-talets generalplan och är värdefull som en del
av kyrkogårdens sammanlänkande struktur.




Häcken av rosa rugosa bör bevaras.
Nya tillägg bör ske med hög ambition då området är i blickfången för kapellets entré.

Den utpekade gravvården är kulturhistoriskt värdefull på grund av dess höga ålder och sitt läge i ett av
kyrkogårdens äldsta områden.

Gjutjärnskors 18--

-

Mycket högt
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Område D består av två gravområde
med s.k. allmänna varv där gravar
upptagits löpande i den turordning
som människor avlidit. Detta var ett
kostnadseffektivt sätt att ge mindre
bemedlade människor värdiga gravar
samtidigt som fullbeläggning och
oreda på kyrkogården kunde
avhjälpas. I varven står gravvårdarna
tätt i dubbla rader orienterade mot
öst eller väst. Gravvårdarna är
företrädesvis av knähöga stenar av
granit eller diabas. Ett fåtal enkla träkors finns, troligtvis var de vanligare förr.
Kring gravområdena löper en gemensam ytterad med familjegravar. De är företrädesvis av bredlåg sten i
diabas eller granit, ett fåtal har stenram. Familjegravarna har fond av vresros och de är vända inåt
gravområdena. Många är bortplockade.
De allra flesta gravvårdar i område D är från tidsperioden 1930-1960-tal. Övervägande delen har patina,
särskilt gravvårdarna i det större gravområdet.
I norr, i kyrkogårdens utkant, växer små rönnar, troligen sentida. Häcken av vresros tillkom mycket troligt
i samband med Lisserkers generalplan på 1950-talet.
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Området är tämligen oförändrat sedan C. A. Broströms plan 1930. Det bär stark karaktär av allmänt varv
med enhetlighet, troligen styrt av reglemente. Det är värdefullt på grund av att det påvisar ett gravskick
som upphört. Förekomsten av en ytterad med familjegravar och enskilda gravar kring det allmäna varvet
är tidstypiskt och speglar de avlidnas socioekonomiska ställning i dåtidens Bingsjö.
Häcken av rosa rugosa är med största sannolikhet tillkommen senare i och med Lisserkers generalplan
från 1950-talet som innebar en övergripande omgestaltning av kyrkogården och är av betydelse för
kyrkogårdens arkitekturhistoriska värde.
Gravvårdarna på det större gravområdet har patina, vilket ger en känsla av tidsrymd och bidrar till
gravområdets kulturhistoriska värde.
De träkors som finns i området kan vara tillkomna sent, men bruket av träkors är i sig värdefullt.









Områdets planläggning bevaras i befintligt utförande.
För att bevara områdets ålderdomliga karaktär bör inga rygghäckar tillkomma.
Omfattningshäcken av rosa rugosa bör bevaras.
Nya gravvårdar placeras i befintliga gravrader, gärna tätt.
Nya gravvårdar inom allmänna varven bör vara lika de befintliga; dvs. stående, knähöga av
symmetrisk form och tillverkade av diabas eller granit. Enkla träkors är även lämpliga på området.
Ytterradens gravvårdar bör, till skillnad från allmänna varvens, vara bredlåga, men av samma
stenmaterial.
I samband med upprättande av en vård- och underhållsplan bör tydliga typexempel för så väl
träkors som stengravvårdar i område D tas fram. Patinan på gravvårdar på det större gravområdet
bör bevaras, även vid återanvändning.
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Ett mycket stort antal gravvårdar har pekats ut som särskilt kulturhistoriskt värdefulla då de tillsammans
bildar en större helhet och är delar av områdets välbevarade karaktär med allmänna varv på gravområdet
och familjegravar i ytterraderna. De allra flesta gravvårdarna utgör pusselbitar i en större sammanhållen
helhet och är därför utpekade för bevarande. I området finns flera titlar och en mycket stor mängd
gårdsnamn. Gravvårdarnas patina (gäller särskilt det stora gravområdet) bidrar också till områdets
åldersstigna karaktär. Många av de utpekade gravvårdarna kan återanvändas på befintlig plats.
D1
D2
D3-5
D6
D9
D13
D15
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D26
D27
D30
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D39
D40
D42
D43
D44
D48
D50
D51
D53
D54
D55
D60
D61
D64
D65

1940
1944
1938
1935
1963
1966
1954
1954
1952
1952
1951
1951
1951
1950
1952
1949
1949
1949
1956
1954
1947
1947
1945
1930
1932
1932
1933
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1936
1936
1936
1936

Persson
Norén
Eriksson
Hansson
Jonsson, Olsson
Anders
Hindriks
Päckos
Eriksson
Karlsson
Andersson
Matsson
Jonsson
Eklund
Jones
Nylanders
Helins
Persson
Lindströms
Andersson
Höglund
Kvarnström
Leander
Finne
Johansson
Ersson
Bergström
Andersson
Jonsson
Bergström
Mattsson
Bergström
Jonsson
Nylen
Eriksson
Andersson
Sol
Hansson

Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
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D69
D71
D72
D73
D74
D76
D78
D80
D81
D82
D84
D87
D88
D89
D90
D91
D92
D93
D95
D96
D99
D100
D101
D102
D104
D105
D106
D108
D109
D111
D112
D113
D114
D115
D118
D122
D123
D124
D126
D127
D128
D129
D130
D131
D132
D133
D134
D136
D137

1937
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1939
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1943
1943
1944
1944
1944
1944
1945
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1945
1949
1945
1949

Jonsson
Polén
Måhlen
Andersson
Danielsson
Jonsson
Jonsson
Eriksson
Norén
Eriksson
Thea
Rosén
Mattson
Hansson
Brandt
Eriksson
Bergström
Ersson
Greta
Ersson
Mattsson
Hielm
Olsson
Nylén
Thidé
Olsson
Ersson
Jonsén
Jonsson
Eriksson
Eriksson
Hansson
Annlis
Andersson
Eklund
Jonson
Hansson
Jonsson
Udd
Solberg
Eriksson
Tysk
Eriksson
Eriksson
Nordqvist
Eriksson
Olsson
Hansson
Eriksson

Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
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D138
D139
D140
D141
D142
D143
D144
D145
D146
D147
D148
D149
D150
D151
D153
D155
D156
D157
D158
D159
D160
D161
D163
D164
D165
D167
D169
D170
D171
D172

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1957
1952
1952
1952/1976
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1957
1957
1957
1960
1961
1961
1962
1964

Tysk
Olsson
Måhlén
Mårsén
Lindén
Westling
Jonsson
Udd
Eriksson
Brandt
Adeström
Bergström
Hansson
Asp
Persson
Sjöberg
Ersson
Olsson
Hansson
Persson
Polén
Udd
Olsson
Olsson
Gustafsson
Palmqvist
Kullerback
Eriksson
Westling
Solberg

Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Högt
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Område E utgör ett av fyra kvarter på nedre
terrassen som tillsammans bildar en korsgång, helt
enligt Lisserkers generalplan från 1954.
Kvarteret har rumsbildande rygghäck av måbär.
Mitt i kvarteret står en mycket ung pil. Kvarteret
omges på två håll av korsgångens grus. I i väst och
norr finns ytterrader med fond av vresros.
Gravvårdarna är placerade mot häck och är
förträdesvis av bredlåg sten. Tidsspannet är från
1950-2000-tal, men gravvårdarna är företrädesvis
från 1970-talet.
Gravvårdarna längs terassmuren i väst är mycket
enkla och enhetliga – bredlåga stenar med skarpa
kanter.
I området finns många tomma gravar.
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Område E är kulturhistoriskt värdefullt på grund av den välbevarade strukturen efter Lisserkers
generalplan.
Gravvårdarna i västra ytterraden är representativa för tidsperioden, troligen också för Lisserkers
arkitektoniska ambitioner. Därigenom utgör de ett arkitekturhistoriskt värde på den nedre terrassen.




Områdets struktur med rumsbildande rygghäck och ytterrad bör bevaras.
Vresroshäcken mellan nedre och övre terassen bör bevaras.






Gravvårdarna i västra ytterraden värnas som arkitektonisk helhet.
Nya gravvårdar placeras lika som befintliga.
Återanvändning av bortplockade gravvårdar från 1960- och 70-talen uppmuntras.
För att uppnå en enhetlig karaktär i området bör riktlinjer för utformning av nya gravvårdar tas
fram i samband med upprättande av en vård- och underhållsplan.
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I område E är alla gravvårdar i gravraden närmast terrassmuren utpekade för bevarande. De utgör en
sammanhållen enhet och bör bevaras, men flera av dem kan återanvändas.
I övrigt är enskilda gravvårdar med gårdsnamn, titlar eller andra utmärkande drag utpekade för bevarande.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E26
E28
E29
E30
E32
E62
E64

1971
1957
1958
1960
1976
1971
1961
1961
1961
1971962
1963
1964
1965
1974
1973
1978
1978
1967
1965
1966

Hedman
Granath
Andersson
Andersson
Pellas
Snäll
Persson
Eriksson
Hedman
Nordkvist
Päckos
Rosén
Abbor
Mattsson
Bergström
Nylén
Jones
Eklund
Jonsén
Eriksson
Andersson

Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Högt
Mycket högt
Högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
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Området utgör ett av fyra kvarter som bildar ett
rutnät med korsgång på den nedre terrassen.
Område F består av ett rektangulärt kvarter med
ytterrad i norr och öst. Kvarteret har rygghäck av
måbär. Mitt i kvarteret står en mycket ung pil.
Kvarteret omges på två håll av korsgångens grus.
Ut mot åkern i norr av vresroshäck och avslutas i
öst av terassmuren.
I område F finns inga gravvårdar.

Områdets struktur med ett rektangulärt kvarter
och rumsbildande rygghäck enligt Lisserkers
generalplan 1954 är bevarad och bär upp det
kulturhistoriska värdet.




Områdets struktur bör bevaras.
Nya gravvårdar bör placeras med baksidor
mot häckar lika som i område E.

Området saknar gravvårdar idag. Inga utpekade gravvårdar i område F.
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Området utgör ett av fyra kvarter
som tillsammans bildar ett rutnät
med korsgång på nedre terrass.
Område G består av ett nära
kvadratiskt kvarter med ytterrader i
öst och söder. Kvarteret har
rumsbildande rygghäck av måbär
och i dess mitt står en mycket ung
pil. Området avskiljs av korsgångens
grus på två håll och i öst av
terrassmuren.
Gravvårdarna är från tidsperioden
1980-2000-tal och är placerade med
baksidorna mot häckarna. De är
företrädesvis låga och av röd eller grå
granit.
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Områdets struktur efter Lisserkers generalplan 1954 är bevarad och bär upp det kulturhistoriska värdet.
Gravvårdarnas ålder är låg och omfattas ej av inventeringen.




Områdets struktur med omfattningshäck bör bevaras.
Nya gravvårdar placeras med baksidor mot häckar liksom idag.

Inga gravvårdar är utpekade för bevarande.
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Området ligger rakt öster om
kapellet på den nedre terrassen och
utgör ett av fyra kvarter som bildar
ett rutnät med korsgång.
Område H består av ett nära
kvadratiskt kvarter med ytterrader i
väst och söder. Kvarteret har
rumsbildande rygghäck av måbär
och i dess mitt står en mycket ung
pil. I väst finns terrassmuren med
häck av vresros och i söder finns en
ekonomibyggnad.
Gravvårdarna är från tidsperioden
1950-1980, övervägande andel från
1960-tal. De är företrädesvis
bredlåga av röd granit, grå granit eller av diabas. Gravvårdarna i västra ytterraden är stramt modernistiska,
enhetliga och håller jämna avstånd.
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Områdets välbevarade struktur sedan Lisserkers generalplan bär upp arkitekturhistoriskt värde.
Västra gravraden är tidstypisk för modernismens kyrkogårdsarkitektur liksom representativ för
tidsperioden, troligen också för Lisserkers arkitektoniska ambitioner. Därigenom utgör dessa gravvårdar
en del av det arkitekturhistoriska värdet.








Områdets struktur med rumsbildande rygghäck bör bevaras.
Vresroshäcken mellan nedre och övre terassen bör bevaras.
Gravvårdarna i västra ytterraden värnas som arkitektonisk helhet.
Nya gravvårdar placeras med baksidor mot häckar.
För att uppnå en enhetlig karaktär i området bör riktlinjer för utformning av nya gravvårdar tas
fram i samband med upprättande av en vård- och underhållsplan.
Återanvändning av bortplockade gravvårdar från 1960- och 70-talen uppmuntras.
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I område H är alla gravvårdar i gravraden närmast terrassmuren utpekade för bevarande. Gravraden är
välbevarad med bredlåga gravstenar sedan 1950-, 60- och 70-talen och speglar Lisserkers plan med ett
strikt kvartersindelat område med enkla gravvårdar . De utgör en sammanhållen arkitekturhistorisk enhet
och bör bevaras, men vissa av dem kan återanvändas.
I övrigt är enskilda gravvårdar med gårdsnamn, titlar eller andra utmärkande drag utpekade för bevarande.
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H8
H9
H16
H21
H23
H24
H25
H33
H35

1958
1965
1965
1965
1966
1966
1967
1967
1985
1968
1968
1969
1970
1973
1970

Erik
Hansson
Hansson
Udd
Andersson
Kvarnåkers
Eklund
Jonsson
Päckos
Olars
Persson
Svanström
Junkas
Jöns
Olsson

Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
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Området är kilformat och har
rygghäck av måbär. Gravvårdarna är
tillkomna under tidsperioden 19502010-tal och är av varierande
material och form.
I öster, i anslutning till kvarteret,
finns en nynlagd plantering med
perenner, anueller och ett rödbladigt
träd. Här finns också en bänk.

Det kilformade området härrör från
Lisserkers generalplan 1954, men
saknar väsentligt värde för
kyrkogårdens arkitektoniska helhet då
det ligger utom kvartersstrukturen på
nedre trerrass och saknar egen
karaktäristik.

Inga riktlinjer bedöms vara
nödvändiga idag.

I område I finns en enda gravvård med särskilt kulturhistoriskt värde. Denna anger gårdsnamn och bör
bevaras. Övriga gravvårdar i område I saknar de kriterier som bedömningarna grundas på.
I10

1976

Olsson

Mycket högt
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