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På uppdrag av Rättviks pastorat har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk inventering av
Dådrans kyrkogård. Inventeringen syftar till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som finns på
kyrkogården. I samband med att gravvårdar återlämnas behövs rutiner för hur vårdarna ska hanteras. För
att kunna upprätta dessa rutiner måste gravvårdarna inventeras och deras olika värden beskrivas.
Rapporten omfattar en översiktlig beskrivning och karaktärisering av kyrkogården, samt en redogörelse
för dess historik. Vidare följer karaktärisering och kulturhistorisk bedömning av varje område, med i vissa
fall listor över särskilt utpekade gravvårdar.
Inventeringsarbetet har i stora drag följt Centrala Gravvårdskommitténs, CGK:s, samt Länsstyrelsen
Dalarnas riktlinjer. Arbetet har varit uppdelat i tre delar, fältarbete, historisk efterforskning samt
rapportarbete. Gravvårdarna har bedömts efter kriterer grundade på ålder, konsthistoria samt lokalhistoria.
Gravvårdarna har delats in i mycket högt kulturhistoriskt värde, vilka bör bevaras på plats, samt högt
kulturhistoriskt värde, vilka bör bevaras men efter varsam bearbetning kan återanvändas.
Gamla kyrkogården i Dådran tillkom och utvecklades i samband med bruksortens utveckling. Den anlades
på Sandslätta, ett stycke söder om industrimiljön och herrgården, av järnbruket 1849. Vid slutet av 1940talet var befolkningen betydligt större och behovet av gravplatser var stort, en utvidgning sattes i stånd
1952.
Kyrkogården i Dådran består idag av två delar med tydlig åtskillnad. Den äldre kyrkogården, på
kyrkogårdens inre del, är tallomgärdad med ris- och gräsbevuxen mark. Där finns gravvårdar från tiden
1875-1938 över så väl bruksherrar som arbetare. I området finns en mångfald av gravvårdar, kors av sten,
bautasten, smidda kors och gjutna, hällar m.m. liksom en omgärdad sandgrav. Den yngre delen har endast
en rad upplåtna gravrätter, dessa från tiden 1941-2009, och domineras främst av en obruten gräsmatta.
Båda områdena skärs från den mittplacerade entrégrindens axel av en rak gång, bitvis av randkrattat
grusoch bitvis av assymetrisk stenbeläggning. Vid gångens slut på gamla kyrkogården står ett stort träkors.
Hela kyrkogården omgärdas av ett genombrutet slanstaket som avgränsar kyrkogården mot
omkringliggande skog och hagmark med mjuk övergång.
Kyrkogården avspeglar brukets framväxt och fall. Den äldre delen med gravar över t.ex. intendenter och
smeder är en viktigt del av den välbevarade bruksorten som helhet. Den yngres vida storlek säger något
om en god framtidstro medan dess ringa antal gravvårdar pekar på bruksbygdens hastiga avfolkning. Även
om kyrkogården är enkel finns arkitektoniska kvaliteter i tallomgärdningen och den axialt skärande gången
liksom estetiska och hantverksmässiga kvaliteter så som slanstaket och grind med granitstolpar.
Den stora merparten av gravvårdarna på kyrkogåden i Dådran är kopplade till personer vars historia är
dokumenterad. Samtliga gravvårdar på gamla kyrkogården G är utpekade för bevarande, medan inga
gravvårdar på nya kyrkogården A och B är utpekade.
Gamla kyrkogården är mycket känslig för förändringar. Nya gravvårdar och andra anläggningar så som
askgravplats och minneslund bör därför placeras på den yngre delen som erbjuder gott om plats. Nya
gravvårdar liksom planteringar bör ansluta till den gamla kyrkogårdens skogskraktär. Dessa bör placeras
och utformas så att de inte skymmer den gamla kyrkogården eller ger ett dominerande intryck.
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På uppdrag av Rättviks församling har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk inventering av
Dådrans kyrkogård. Arbetet har genomförts under 2015 av byggnadsantikvarie Malena Andersson.

Inventeringen syftar till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som finns på Dådrans kyrkogård. I
samband med att gravvårdar återlämnas till församlingen behöver det finnas rutiner för hur vårdarna ska
hanteras. För att kunna upprätta dessa rutiner måste gravvårdarna 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. Inventeringen kan utgöra en del i en vård- och underhållsplan för kyrkogården.
Inventeringar ska också vara ett stöd vid handläggning av kyrkoantikvariska ärenden och vid ansökan om
kyrkoantikvarisk ersättning.
Bedömningar och riktlinjer ska ses som färskvaror som ska ses över och uppdateras kontinuerligt.

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, i vissa fall med listor över särskilt utpekade gravvårdar. Till varje beskrivning finns kartor.
Avslutningsvis finns käll- och litteraturförteckning.
Som komplement till rapporten finns inventeringens fältdokumentation. Alla gravvårdar på Dådrans
kyrkogård är inventerade med blankett även om alla gravvårdar inte är utpekade för bevarande. Ett stort
antal digitala fotografier medföljer rapporten.

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 såsom
kyrkogårdsnämndens protokoll, planer och kartor i kyrkoarkivet i Landsarkivet i Uppsala. Äldre
fotografier har även studerats liksom viss litteratur rörande kyrkogården och bygden.
Fältarbetet började med att kyrkogården beskrevs och karaktäriserades. Därefter inventerades varje
gravvård på inventeringsblankett, se bilaga 1:1 Kulturhistorisk inventering av gravvårdar av gravvårdar, Dådran
kyrokgord, och dedömdes efter kulturhisturiskt väre.
Efter fältarbetet har inventeringsblanketterna kompletterats med foto på gravvården. Foton samt
inventeringsmaterial levereras till församlingen på medföljande USB-minne.
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Askgravplats Avgränsat område på kyrkogården med kollektiv gravsättning av urnor där samtliga
gravvårdar har likadant utseende och där särskilda regler för enskild plantering och
dekorationer förekommer. Vanligen arkitektoniskt uppbyggd med planteringar, bänkar etc.
Begr.plats

Område avsett för begravning, vanligen med kapell och i naturskönt område, utan fysisk
närhet till en kyrkobyggnad.

Gravplats

Ett mindre begränsat område på kyrkogården som utgör platsen där en eller flera
människor jordfästs. Gränserna framgår på gravkartan. Storleken beror på antalet gravsatta
samt om det är kist- eller urnplats.

Gravvård

Sten, kors, häll eller annat som utmärker en gravplats. Gravanordning används synonymt
med gravvård.

Gravkarta

Karta över kyrkogården med alla gravplatser utmarkerade.

Gravrätt

Gravrättsinnehavarens rätt till en gravplats samt ansvar för dess gravanordnig. Gravrätten
är 25 år och kan förlängas. Regleras i Begravningslagen (SFS 1990:1144).

Häll

Gravvård i form av en skiva (vanligen i sten, koppar eller järn) liggande på marken.

Kistgrav

Gravplats med storlek för att jordfästa en kista.

Kyrkogård

Område intill en kyrkobyggnad, vanligen med gravar. I folkmun benämns även
begravningsplatser utan fysisk närhet till en kyrkobyggnad kyrkogård.

Minneslund Avgränsat område på kyrkogården med anonym och kollektiv gravsättning av urnor utan
gravvård. Vanligen kollektiva ljusbärare. och arkitektoniskt uppbyggd med planteringar,
bänkar etc.
Sandgrav

Gravplats med yta täckt med sand eller grus. Vanligen mönsterkrattad.

Urngrav

Gravplats med storlek för att jordfästa en urna.
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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 en eller flera kriterier. Kriterierna
grundar sig på de som fastställs i CGK:s handbok.1
Kriterierna är:
Fram till mitten av 1700-talet var hällen vanligast, men många gravsattes också utan gravvård som
utmärkte platsen, eller med ett enkelt träkors. Gravvårdar från tiden innan 1850-talet är tillverkade för
hand. Därefter började gravstenar tillverkas med industriella metoder. Gravvårdar kan ge information
om tiden då de tillverkades. Många titlar är tydliga historiska markörer.




Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på ålder:
Gravvårdar äldre än 1850
Gravvårdar med ålderdomliga eller unika yrken och titlar

Gravstenarnas utseende ger en tydlig information om den tid då de skapades. Trender inom konst och
arkitektur togs upp i tillverkningen av gravstenar, vilket är fallet ännu idag. Flera material är också
tydliga tidsmarkörer. Vissa typer av gravvårdar, som t.ex. sandgravar eller staketomgärdningar, har
endast använts under en mycket begränsad tid under historien. Många kyrkogårdar har anlagts med
tydliga arkitektoniska ambitioner där gravstenarnas utseende och placering är delar av en helhet med
t.ex. parkliknande eller monumentala strukturer.






Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på konsthistoria:
Gravvårdar som utgör delar av en viktig arkitektonisk del av kyrkogården
Gravvårdar som är speciellt representativa med tydligt tidstypiska drag
Gravvårdar som är mycket sällsynta eller ovanliga
Gravvårdar av gjutjärn eller trä

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




Följande gravvårdar har ett kulturhistoriskt värde baserat på lokalhistoria:
Gravvårdar i material med anknytning till Dådran och Dalarna
Gravvårdar över berömda personer som haft speciell anknytning till Dådran
Gravvårdar med yrkestitlar representativa för Dådran

Dessa kriterier kan vara av varierande styrka, varför gravvårdarna delas in i

CGK Centrala Gravvårdskommittén (2007), Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och
återanvändning av gravanordningar
1
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 bör bevaras på ursprunglig plats och i ursprungligt utförande.
Detta gäller gravvårdar där både gravvårdens form och storlek, inskriptionen samt dekoren är
viktig för att upprätthålla det kulturhistoriska värdet. Det kan t.ex. gälla stenar med titlar,
tidstypisk dekor etc.

 bör bevaras på ursprunglig plats, men kan efter försiktig bearbetning återanvändas.
Detta gäller gravvårdar som är viktiga för upplevelsen av det aktuella kvarteret, men där
inskriptionerna eller dekoren i sig inte är lika kulturhistoriskt bevarandevärda. Främst gäller
skyddet form och storlek på gravvården men det är föredömligt om dekorer ändå kan bevaras
även om inskriptionen görs om.
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Dådran ligger i Rättviks kommuns sydöstra del, en mil från Falu
kommun i söder och två mil från gränsen mot Hälsingland i öster.
Orten vilar i en smal dalgång mellan sjöarna Norra Ungsjön och
Dådran. De omgivande bergen är Skallberget, Dyngberget,
Brändberget i väster och Tyskbergsknallen liksom Tyskbergs Klövet i
väster.
I Dådran finns ett välbevarat järnbruk med bland annat stall,
arbetarlängor kapell och en byggnadsminnesförklarad spiksmedja.
Dådran tillhör en gemensam kapellförsamling med Bingsjö i Rättviks
socken, Rättviks pastorat.
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Kyrkogården i Dådran tillkom i samband med
bruksortens utveckling. Rik tillgång till skog för
kolframställning och vatten för kraftutvinning innebar
goda möjligheter för smidesverksamhet på platsen. År
1806 anlades en stångjärnshammare med två härdar och
en masugn för spiktillverkning i Dådran. Under 1830talet arbetade över 100 personer vid bruket, varav
många även var bofasta på orten.
Vid denna tid uppkom diskussionen om att uppföra ett
bönhus liksom att anlägga en kyrkogård vid bruket.2
1839 hade man i Dådran ett eget kapellag.
Brukskapellet uppfördes bland övrig bebyggelse 18361846 medan kyrkogården anlades av bruket 1849 ett
stycke bort, söder om industrimiljön och herrgården.
Den valda platsen utgjorde byns enda odlingsområde
och kallades Sandslätta. På kyrkogården i Dådran
begravdes både by- och herrskapsfolk från bruket, men
även folk från Tjällassen, Lassaudden och
Undsättholmen där många bruksanställda bodde. 3
Förekommande titlar bland de begravda var bland annat
spiksmed, skogvaktare, husbonde, förvaltare, koldräng
och arbetare.4

Foto-byline
Rättvikskrus 2002, ss. 50-54
Handledning för guidning på Dådrans bruk, 2003, s.25.
4 Gravinventering 1995-1996.
2

.

3
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Kring 1900-talets mitt var det ”fullt i byn”. Kopparfors AB stod för arbetstillfällena, då inom skogsbruket.
Framtidsutsikterna var goda och inflyttningen var påtaglig.5
Behovet av gravplatser ökade och situationen på Dådrans kyrkogård var ansträngd. 1949 var kyrkogården
fullbelagd och inom kapellrådet fanns stora farhågor kring den besvärliga situation som inom det närmaste
skulle kunna uppstå. Kyrkogårdens provisoriska inhägnad av taggtråd ansågs ovärdig. Anledningarna till
förnyelse var många och för att sätta Dådrans kyrkogård i förtjänt skick fattades beslut om att upprätta en
generalplan för kyrkogården.6
För att klara situationen med gravbrist, i väntan på utvidgningen, beslutade kapellrådet att inga
tremansgravar eller större areal skulle upplåtas och att djupgrävning måste ske vid första öppningen av
familjegravar.7
Utvidgningen innebar omfattande anläggnings- och upprustningsarbeten, bland annat att den gamla
odlingsmarken öster om den befintliga kyrkogården jämnades ut. Sand för utfyllnad hämtades i
närområdet och lastades för hand. Det var ett mödosamt arbete som utfördes av lokala förmågor och
pågick i flera veckor. Sand- och gräskullarna på den gamla kyrkogården jämnades också ut vid denna tid.8
Kyrkogården skulle nu även få ny omgärdning. Finn Anders Eriksson och Päckos Helmer högg små
granar som rensades från kvistar, lades i blöt och avbarkades. Av materialet trädde Rune Selemark och
Ahle från Dådran ett slanstaket.9

5 Informanter 2015.

Sammanträdesprotokoll från Kapellrådet, 1949.
Sammanträdesprotokoll från Kapellrådet, 1949.
8 Informanter 2015.
9 Informanter 2015.
6
7

16

I planerna ingick att uppföra ett nytt bisättningshus
på platta av betong med panel eller med rundtimmer
och runda stolpar vid entrén.10 Likaså en bod, för
toaletter och redskap, med utvändig panel,
masonitklädda gavelspetsar och plåttäckta
vindskivor.11 Av detta förverkligades inget.
Den 14 oktober 1952 var en kyrklig högtidsdag i
Dådran, kapellagets kyrkogård invigdes. Kapellet hade
vid samma tid restaurerats utvändigt av ägaren
Kopparfors AB.12 Troligtvis bekostade Kopparfors
AB även arbetena på kyrkogården.13
Efter ett självmord på orten under 1960-talet lät
byborna tillsammans resa ett väldigt träkors till minne
av den avlidne. Troligen tillkom då även plattgången
mellan korset och nya kyrkogården. Korset
tillverkades av Kopparfors AB, men har bytts ut
sedan dess. Idag är gravrätten på samma plats
återlämnad, men träkorset består.14

Enligt en plankarta från 1971 var gravvårdarna tänkta att löpa i rader parallellt med mittgången och utmed
dess ytterkanter15. Då upptagandet av nya gravrätter varit svagt har planen ännu ej verkställts.

Ett bisättningshus uppfördes i timmer på kyrkogården, troligtvis omkring 1970. Utförandet blev något
enklare jämfört med planerna från 1950.

Kostnadsbesäkning Dådrans begravningsplats bistättningshus, 1952.
Kostnadsbesäkning Dådrans begravningsplats bistättningshus, 1952.
12 Falukuriren 14 okt. 1952.
13 Sammanträdesprotokoll från Kyrkorådet i Rättvik, 17 sept 1952.
14 Informanter 2015.
15 Karta över begravningsplatsen i Dådran Bingsjö-Dådrans kapellförsamling, 1971.
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År

Händelse

1806

En stångjärnshammare med två härdar och en masugn anläggs i Dådran.

1830

Under ägare GA Sparres tid planeras uppförande av bönhus och kyrkogård.

1846

Brukskapellet står klart.

1849

Bruket anlägger en kyrkogård på Sandslätta söder om industrimiljön och herrgården.

1949

Kyrkogården är fullbelagd. Kapellrådet fattar beslut om reglemente och om att upprätta en
generalplan för kyrkogården.

1952

Invigning av Dådrans kyrkogård som upprustats och utvidgats mot öster enligt ritningar av ML.

1960

Ortsbefolkningen reser ett träkors på gamla kyrkogården.

1970

Bisättningshus uppförs i knuttimring.

Foto-byline
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Kyrkogården i Dådran är anlagd på Norra Ungsjöns södra strand, ca två km öster om kapellet. Ett
skogsparti avgränsar kyrkogården från övrig bebyggelse och den omges i söder och i väster av tidigare
åkermark på Sandslätta.
Kyrkogården består av två delar, en äldre
liten närmast kvadratisk och en större
rektangulär, vilka tillsammans bildar en
mycket långsträckt kyrkogård med ena
kortsidan mot en liten parkering längs
Marnäsvägen. Kyrkogårdens båda delar
omgärdas av ett genombrutet staket av
lodrätt trädda granslanor. På väg in i
kyrkogården passerar besökaren en
petroleumblå grind som flankeras av två
mindre rönnar och leds vidare mot den
inre delen av en axialt skärande grusgång
(nordöst-sydvästlig riktning).
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Kyrkogården som helhet avspeglar brukets framväxt och fall. Den äldre delen med gravar över t.ex.
intendenter och smeder är en viktigt del av den välbevarade bruksorten som helhet, särskilt då
personernas historia är känd. Den yngres vida storlek säger något om en god framtidstro medan dess ringa
antal gravvårdar pekar på en bruksbygd i avveckling och hastig avfolkning. Även om kyrkogården är enkel
finns arkitektoniska kvaliteter i tallomgärdningen och den axialt skärande gången liksom estetiska och
hantverksmässiga kvaliteter så som slanstaket och grind med granitstolpar.
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Den yngre kyrkogården ligger direkt innanför
grinden och domineras av en stor plan gräsmatta.
På höger sida står ett knuttimmrat ofärgat
bisättningshus under sadeltak. Gaveln in mot
kyrkogården har stora portar med rombrutig
dekor. På baksidan finns en förrådsdörr i samma
utförande.Ut mot nya kyrkogårdens långsidor
finns dungar av rönnspirea.
Längst bort mot den gamla kyrkogården finns en
enkel rad med 12 gravvårdar från 1941-2009.
Merparten av gravvårdarna är knähöga och av
sten. Två enkelt utförda gravvårdar av starkt
kulörta kullerstenar lagda i bågform direkt på
markytan avviker. I anslutning till den befintliga
gravraden växer buskar av cotoneaster,
häggmispel och svartaronia. I övrigt finns få
upplåtna gravplatser.
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Den nya kyrkogården som förlänger den gamla kyrkogården i full bredd mot vägen är en utvidgning som
sluter väl an till ursprunglig struktur. Placeringen av gravvårdar i rader är tidstypiskt. Grusgången leder
med tydlighet fram till kyrkogårdens hjärta - det gamla kvarteret. Det skira slanstaketet som uppfördes i
och med utvidgningen avgränsar området utåt utan att förvanska skogskaraktären på den gamla
kyrkogården. Det knuttimrade bisättningshuset, i dalamodernistisk stil, med diskret placering utom
blickfånget utgör även ett lågmält passande tillägg på den utvidgade kyrkogården.

Gravvårdarna på nya kyrkogården har idag vare sig titlar eller dokumenterad historik, utmärkande form
eller enhetlighet och kan därför inte utpekas för bevarande. Nya gravvårdar bör vara stående och låga,
gärna av fint eller grovt bearbetad sten och placeras i rader parallellt med befintliga. Om rygghäckar
används bör dessa var mörkgröna för att ansluta till den gamla kyrkogårdens skogskaraktär. Den nya
kyrkogårdens spaciösa gräsmatta erbjuder gott om plats för upplåtande av nya gravrätter liksom för
moderna anläggningar som minneslundar och askgravplatser. Dessa bör placeras och utformas så att de
inte skymmer den gamla kyrkogården eller ger ett dominerande intryck. Önskvärt vore också att
kyrkogårdens ytterkanter rensas från sly och småträd. Detta för att låta den gamla kyrkogårdens
tallomgärdning framträda i likhet med tidigare(se foto sid 17).

22

Gamla kyrkogårdsdelen som finns längst bort omgärdas
av tallar på rad i ytterkanterna. De bildar en reslig vägg
samtidigt som de ger en mjuk övergång utåt mot
kulturlandskap och skog. Tallarna bildar också ett tak
över gravvårdarna och skapar en trygg och vilsam
atmosfär. Slanstaketet skiljer området från
omkringliggande hagmark och skog. Gamla kyrkogården
ligger på en något högre marknivå. En mittplacerad
trapp i två steg av grovt huggen granit länkar samman
kyrkogårdens två delar. En stenbelagd gång av
assymmetriska sandstenar leder fram till ett stort bilat
träkors rakt i blickfånget.
Naturen har återintagit den äldre kyrkogården och marken är bevuxen av blåbärsris blandat med gräs.
Gravvårdarna, 21 st, är vända mot nordöst och står i enkla rader. Ett flertal gravar är igenlagda vilket
skapat ett flertal tomrum i raderna. De bevarade gravvårdarna är från 1875 – 1938 och av vitt skilda
karaktärer, bland annat hällar, bautasten, stenkors på fundament, gjutjärnskors och enkla handsmidda
kors. Familjen Månssons sandgrav, gravvård G 1 (se sid 13), utmärker sig genom sin storlek och
monumentala karaktär.
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Samtliga av gravvårdarna är från tiden då bruket utgjorde den huvudsakliga näringen på orten och för
merparten av gravvårdarna finns dokumenterad personhistoria så som de begravdas tidigare yrken och
familjeband. Gravvårdarna har alltså en stark koppling till ortens historia och bruksmiljön som helhet.
Den rika variationen i gravvårdarnas utförande, på ett mycket begränsat område, demonstrerar
pedagogiskt en mångfald av äldre gravvårdar liksom hur utformningen kan knytas till olika personers
ställning i det dåvarande brukssamhället Dådran. Det stora korset manifesterar, även om det är utbytt,
gemenskap - hur ortens befolkning samlades kring en tragisk händelse. Trots kyrkogårdens enkla
utförande har den med sin tallomgärdning arkitektonisk, eller åtminstone estetisk kvalitet. Gamla
kyrkogården kan på ett visuellt tydligt sätt berätta Dådrans tidiga historia och har som helhet mycket högt
kulturhistoriskt värde.

Gamla kyrkogården är mycket känslig för förändringar. Framtida anläggande av minneslund och
askgravplats bör utformas mycket diskret och placeras på nya kyrkogården. Inga nya gravvårdar bör
upplåtas på den gamla kyrkogården, särskilt eftersom den nya kyrkogården erbjuder gott om utrymme.
Gravvårdarna G 4, 5 och 16 är viktiga beståndsdelar på den gamla kyrkogården, men eftersom
inskriptioner saknas kan de återanvändas. Märk väl att detta bör göras på ett diskret sätt med inskriptioner
på samma placeringar som tidigare och utan att byta typ av ytbearbetning eller tillägg av dekor.
Utformning av nya tillägg, på de tre aktuella gravvårdarna liksom på den gamla kyrkogården som helhet,
får ej vara iögonenfallande och bör godkännas i kyrkorådet före ansökan hos Länsstyrelsen. Trots att
markens täcke av ris ej är ursprungligt kan det, så länge det inte skadar gravvårdarna, vara kvar. Riset
passar den gamla kyrkogårdens tallar , som troligen är ursprungliga, och ger kyrkogården skogskaraktär.
Den risbevuxna marken minner också om att tiden har sin gång liksom naturen och livet.
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Alla gravvårdar på gamla kyrkogården är utpekade och bör bevaras. Gravvårdar med ”högt
kulturhistoriskt” värde bör finnas kvar på platsen, men kan återanvändas med varsam ombearbetning.
Gravvårdar med ”mycket högt kulturhistoriskt värde” bör bevaras på plats utan att ändras.
Se mer information om varje gravvård i inventeringsmaterialet bilaga 1:1 Kulturhistorisk inventering av
gravvårdar, Dådran kyrkogård.

G1

1869

GUSTAF VON STOCKENSTRÖM

Mycket högt

G2

1902

E VON STOCKENSTRÖM

Mycket högt

G3

1890 enl. g.lista

LUDVIG WILHELM SÖRMAN

Mycket högt

G4

Omkr. 1900

TOMAS ADOLF KAUNISMÄ enl. g.lista

Högt

G5

Omkr. 1900

CARL ERIK enl. gravlista

Högt

G6

Trol. kring 1900

JOHAN HANSS

Mycket högt

G7

1914

SVEN MÅNSSON

Mycket högt

G8

1938

BRITA OCH LUDVIG KNUTSSON

Mycket Högt

G9

1875

KNUTS KERSTIN

Mycket högt

G 11

1908

J. LÅNG

Mycket högt

G 12

1924 enl. g.lista

MELVIN

Mycket högt

G 13

1912

C J SÄTTERSTRÖM

Mycket högt

G 14

Kan ej bedömas

Saknas i gravlista

Högt

G 15

1936

CHR. BERG

Mycket högt

G 16

1935 enl. g.lista

Saknas i gravlista

Högt

G 17

1897

J. KVARNSTRÖM

Mycket högt

G 18

1914

A KNUTSSON

Mycket högt

G 19

1909

ANDERS KALLEBERG

Mycket högt

G 20

1909 enl. g.lista

Saknas i gravlista

Mycket högt

G 21

1920

K E BERG

Mycket högt
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Sammanträdesprotokoll från Kyrkorådet i Rättvik, 19 dec.1949
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Källförteckning fortsätter på nästa sida.
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Samlad intervju med informanter på Dådrans kyrkogård den 29 juni 2015.
Informanterna är uppväxta i Dådran, permanent boende, kyrkogårdsvaktmästare eller har andra
kopplingar till bruksorten.
Brith Larzon
Hans Johansson
Lars Erik Larsson
Margareta Dahlberg
Susanne Edénius Walters
Vivianne Johnsson

Karta över Rättviks kommun med skolorterna, http://www.rattvik.se/utbildning-och-barnomsorg.html,
hämtad 2015-11-23
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