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INLEDNING
Bakgrund

På uppdrag av Gagnef pastorat har Dalarnas museum genomfört en inventering av
Dala-Flodas kyrkogård. Arbetet genomfördes sommaren 2018 av byggnadsantikvarien Simon Langwagen.

Läge och administrativ historik

Kyrkogården är belägen centralt i Floda kyrkby, med Kyrkbyvägen intill den södra tomtgränsen och Stora vägen, som idag fått benämningen E16, passerande strax norrut.
Själva kyrkan är uppförd längs Västerdalälvens norra bank, med ån Bynoret som grenar av strax väster om kyrkotomten. Intill kyrkan går också Kyrkälvsbron, som kopplar
samman den södra sidan av älven med den norra. Från omkring 1221 fram till 1614 var
Floda en annexförsamling under Nås som utgjorde dess moderkyrka.1

Syfte

Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Dala-Flodas kyrkogård och
dess beståndsdelar är kulturhistoriskt värdefulla. Inventeringen skall utöver detta peka
ut särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar för hänsynsfull hantering i framtida förvaltning av kyrkogården och dess kulturhistoriska värden.

Användningsområden

Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas till Sveriges
församlingar. För att en sådan utveckling skall kunna ske på ett hållbart sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar skall 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 skall ses som färskvaror
som skall ses över och uppdateras kontinuerligt, minst vart tionde år.

Rapportens upplägg

Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av vad som finns på kyrkogården
idag. Därefter följer en historik som beskriver kyrkogårdens förflutna och områdesbeskrivningar som beskriver och värderar kyrkogårdens olika områden.

Process och metod

Inventeringen började med ett omfattande fotograferingsarbete med syfte att studera
och dokumentera kyrkogården. Alla områden på kyrkogården samt gravvårdar uppförda innan 1980 inventerades och dokumenterades genom fotografering. Inventeringsarbetet skedde vid ett flertal tillfällen under sommaren 2018. Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes en historisk efterforskning. Den historiska efterforskningen
innefattade studier av äldre fotografier, kartor och handlingar rörande kyrkogården vid
kyrkoarkivet i Uppsala tillsammans med litteratur om kyrkogården. Efterforskningen
resulterade i kapitlet ”Kulturhistoriska sammanhang”. Inventeringen innefattade även
ett antal referensgruppsmöten. Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumentationsarbete, platsmöten och historiska efterforskningar bearbetades det insamlade materialet i en värderings- och urvalsprocess som beskrivs i nästa avsnitt samt i
bilaga 2.
1

E.R Gummerus, Det gamla Floda. 1970, S.111
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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 som återspeglar berättelser om det förflutna, och som därigenom
bjuder till insikter om vår samtid är kulturhistoriskt värdefulla. En gravvård kan
exempelvis bidra med starka berättelser om samhället, livsöden och sorg. När
människor får kunskap om dessa berättelser kan de användas för att bilda
djupare insikter om livet och tillvaron i tiden. Gravvårdar kan även användas
som ett pedagogiskt verktyg för förmedling av mer komplicerade berättelser
riktade till specifika målgrupper, så som berättelser om bygdens framväxt och
utveckling i kontext till besökare på en kyrkogårdsvandring. Alla gravvårdar har
kulturhistoriskt värde eftersom alla gravvårdar kan förmedla berättelser. Olika
gravvårdar får olika höga kulturhistoriska värden beroende på vilka berättelser
som anses viktiga att lyfta fram. Gravvårdar som besitter en eller flera av följande egenskaper anses bära på berättelser som är särskilt viktiga att lyfta fram:
• Del av värdefullt struktur
• Gravvård i gjutjärn
• Gravvård i trä
• Hög ålder (gravvård tillkommen innan 1890)
• Gårdsnamn
• Konstnärlig utformning
• Rik inskription
• Personhistoria
• Lokal historia
• Lokalt material
• Lokalt hantverk
• Gravvård som är ovanlig på kyrkogården
• Titel
Ovanstående egenskaper beskrivs närmare i sitt sammanhang i bilaga 2.
Värdefulla strukturer:
Floda kyrkogård innefattar flera särskilt värdefulla strukturer med gravvårdar
som inte besitter någon av de egenskaper som listas ovan. Gravvårdar inom
dessa strukturer kan ändå komma att tillskrivas särskilt kulturhistoriskt värde som ”Del av värdefull struktur”. Om detta är fallet förklaras den värdefulla
strukturen närmare i bilaga 1 och i respektive områdesbeskrivning.

2

Äldre gjutjärnskors på område D med tillhörande staket.

Gravvård i betong, ett material som sällan ses på
kyrkogårdar, men som hade ett uppsving under
1920-1930-talen.

Lokalprofilen och riksspelmannen Olof Tillmans gravvård
besitter mycket höga kulturhistoriska värden för Flodabygden.
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Karta över kyrkogården och dess olika områden.
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KYRKOGÅRDEN
IDAG
Följande kapitel består av en karaktärisering av kyrkogården som den såg ut
under sommaren 2018. Karaktäriseringen är övergripande och syftar till att måla
upp en överskådlig bild av anläggningen och dess olika beståndsdelar. Varje
enskilt område och kyrkogårdens olika gravvårdar behandlas mer ingående i ett
senare kapitel.
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Floda kyrka med tillhörande kyrkogård markeras med svart cirkel.

Översikt, topografi och läge

Kyrkogården är uppförd centralt i Dala-Floda kyrkby, med Kyrkbyvägen intill den
södra tomtgränsen och Stora vägen, som idag fått benämningen E16, passerandes strax norrut. Kyrkan är belägen längs västerdalälvens norra bank, och ån
Bynoret grenar av från älven en bit väster om kyrkogården. Intill kyrkan går också
Kyrkälvsbron, som kopplar samman den södra sidan av älven med den norra.
Kyrkogården har en utsträckt rektangulär form i väst-östlig riktning. Den helt rektangulära del av kyrkogården som utgör 1857 års kyrkogård består av en mindre
platå som höjer sig något över den nordvästra delen av kyrkogården. Förutom
denna minimala markhöjning närmast kyrkobyggnaden är kyrkogården anlagd på
en helt plan yta.

Beskrivning av kyrkogården

Med undantag för område J följer hela kyrkogården ett konsekvent rutnät av
grusgångar som ramar in kvadratiska eller rektangulära gravkvarter. Istället för en
avskärmande krans av träd som är vanligt förekommande runt tomtgränsen på
mindre kyrkogårdar, har Floda kyrkogård istället majoriteten av sina träd, främst
lind och björk, planterade i rader parallellt med grusgångarna inne på gravplatsen.
Områdena F till I domineras av ett horisontellt grunddrag som domineras av flitigt
planterade häckrader och en unison sammanhållning av gravvårdarnas storlek
och stil. Område J som började anläggas 1987 är gravplatsens senaste tillskott,
8
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Ekonomibyggnaden sedd från nordväst.

Ekonomibyggnaden ses till höger i bild. Här ryms förråd, bissättningshus, personalutrymmen och gästtoaletter mm.

En av få lyktstolpar på kyrkogården. Belysning
förekommer enbart på område J.

och följer inte den övriga kyrkogårdens rutnät gällande gångar. Här har gångstråken
istället en böljande och mer organisk utformning, som tillsammans med en mer
frisläppt och oregelbunden växtlighet markerar brytningen med det tidigare modernistiska idealet som förespråkade symmetri och ordning.

Belysning

Av de få markfasta belysningsarmaturer som finns på kyrkogården återfinns samtliga i område J, och består av modernare parklyktor med runda opaka glas på
svarta stålstolpar. De två huvudgrindarna framför kyrkans huvudentré har försetts
med två varsina väggfasta lyktor av äldre modell, med ram och huv i mörkt patinerad eller målad metall, och fyra glaspaneler. Kvällstid är även kyrkobyggnadens
fasad upplyst av riktade strålkastare som placerats i nära anslutning på kyrkogården. Förutom detta saknar områdena A till H helt belysning.

Byggnader

Förutom kyrkobyggnaden i sig finns inga byggnader på själva kyrkogårdstomten.
I anslutning till kyrkogården i sydväst återfinns däremot en ekonomibyggnad som
uppförts runt sekelskiftet 1900, senast 1915, med en senare tillkommen utbyggnad
9

Lastbil på intilliggande E16 norr om kyrkogården.

Stenkantad grusgång mellan områdena H och J.

Den vanligast förekommadne bänktypen på kyrkogården är den
vitmålade trädgårdssoffan i trä.

En av många grusgångar som löper över hela kyrkogården.

mot nordväst.2 Byggnaden innehåller bisättningsrum, personalrum, redskapsförråd,
gästtoaletter m.m. Enligt tidigare gjorda undersökningar är det troligt att rivningsvirke från det äldre bårhus som stått på samma plats återanvänts i uppförandet av det
nya bisättningshuset. Återanvänt timmer ska vara synligt bl.a. på byggnadens vind.
Detta timmer har genom dendrologisk datering visat sig vara fällt kring 1739–1740.
3
Det tidigare bårhuset nämns för första gången i skrift 1748, vilket gör denna datering högst sannolik.

Bänkar

Vitmålade parksoffor i trä är utplacerade på flera håll inne på kyrkogårdsområdet. I
anslutning till urngravplatsen på område I återfinns två sådana, likaså en vid tappstället på område G och två stycken strax utanför huvudgrindarna framför kyrkan,
samt en strax innanför muren längs bisättningshusets nordöstra vägg. Minneslunden i område J:s sydöstra hörn har också försetts med två av dessa soffor. Intill
askgravlunden, också på område J, finns en enklare brun träbänk som avviker från
den modell som används på övriga kyrkogården.

Gångvägar

Med undantag för område J följer hela kyrkogården ett konsekvent rutnät av grusgångar som ramar in kvadratiska eller rektangulära gravkvarter. Område J som
började anläggas 1987 är gravplatsens senaste tillskott, och följer inte den övriga
2
3
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Axelsson, Torbjörn. Det gamla bårhuset vid Floda kyrka. 2003
Ibid

Trästaket mot E16 (Stora vägen)
i norr.

Parti av den gamla kallmurade kyrkogårdsmuren mot söder.

Vitrappad grindstolpe i sydväst, framför kyrkan.

kyrkogårdens rutnät gällande gångar. Här har gångstråken istället en böljande och mer
organisk utformning. Samtliga gångar utgörs av krattat grus. Närmast kyrktornet i sydväst finns även en något större grusbelagd plan, som även den krattas.

Anslutande infrastruktur

Kyrkbyvägen passerar intill den södra tomtgränsen och Stora vägen, som idag fått
benämningen E16, passerandes strax norrut. Kyrkan är belägen längs Västerdalälvens
norra bank, och ån Bynoret grenar av från älven en bit väster om kyrkogården. Intill
kyrkan går också Kyrkälvsbron som kopplar samman den södra sidan av älven med
den norra. Historiskt har älven utgjort en viktig färdled, inte minst för timmerflottning
som länge var bygdens viktigaste levebröd. Närheten till älven har med all sannolikhet
bidragit till tätorten Dala-Flodas framväxt.

Omgärdningar

1857 års tomtgräns, som utgör områdena A till D, och delar område E i mitten, omringades ursprungligen helt av en kallmurad stenmur. Detta styrks då hantverkare tagit betalt för ”flyttning av mur inklusive återuppsättning”.4 Idag återstår stenmuren till söder,
öst och nordöst, medan den rivits till väst och sydväst för att ge plats åt utvidgningar.
Troligen har stenen återanvänts vid uppförandet av minneslundens kallmurade stenmur. Grundstenarna till den ursprungliga muren är fortfarande synliga ovan jord i det
västra hörnet av område A, där de löper längs förrådsutbyggnadens nordöstra vägg.
Hela den norra tomtgränsen, som angränsar till Stora vägen (E16), inramas av ett vidsträckt trästaket med täta ribbor och grova stolpar, även de i trä. Alltsammans laserat
i en ljusgrå kulör. Område J:s södra tomtgräns utgörs av en låg vältrimmad häckrad,
medan den västra tomtgränsen utgörs av ett högt vildvuxet buskage och lövträd. Område H:s södra tomtgräns, som ansluter till förråds- och bisättningshus avskiljs med ett
enkelt och högt träplank i samma utförande som staketet mot Stora vägen.

4

ULA: DalaVäg AB, Anbudskomplettering på utförande av markarbete, 1987-09-15
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Tappställe med staket på område H.

Några av de många häckrader som finns på områdena E till H.

Dela av planteringar och damm i minneslunden på område J.

Tappställe och planteringar på område G. I förgrunden ses en stor
planteringslåda klädd i skiffer.

Ingångar/Grindar

Det finns ett flertal entrévägar in till kyrkogården, varav de två som återfinns strax framför kyrktornet i sydväst är de äldsta. Dessa grindar ersatte ett tidigare porthus som
troligen funnits i samma väderstreck, och revs med sannolikhet i samband med klocktornets tillkomst.5 De två huvudgrindarna flankeras av breda rappade stolpar klädda
med spåntak och krönta med förgyllda träklot. Dessa stolpar syns på tavlan ”Efter
konfirmationen i Floda kyrka” från 1886, som idag hänger inne i kyrksalen. En enklare
grindöppning har tagits upp i gråstensmuren i sydöst, mitt emellan områdena B och
C. Här finns järnbeslag för att hänga en grind, som idag saknas. I område I:s nordöstra spets finns ytterligare en enkel entré från Stora vägen. Denna utgörs av ett par
glest liggande trappsteg i natursten, som leder ner till en sittplats intill urngravarna. I
kyrkogårdens västra del finns en mer artikulerad ingång flankerad av två bastanta pelare i grovhuggen granit, som avslutats med pyramidformade avslut. Dessa pelare har
järnbeslag för hängning av grindblad, som idag saknas. I samband med utvidgningen
av kyrkogården 1966–68 nämns att en grind ut mot riksvägen togs bort, och att dess
stolpar av granit är ”upplagda på området”. 6 Det är möjligt att dessa grindstolpar har
återanvänts till den västra grinden som tillkom efter 1987 års utvidgning.

Tappställen och skötselstationer

De flesta tappställen och skötselstationer är av enkelt utförande med raka vattenrör
och metallställningar för upphängning av redskap och vattenkannor samt soptunnor
i grön eller brun plast. Sådana stationer återfinns i område I:s östra hörn, vid område B:s norra spets, intill sakristians norra hörn på område A samt strax sydväst om
5
6
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K.E Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet, Nionde boken: Floda. 1928 s.86
ULA: Rune Wilson, PM. för kyrkogårdsanläggning- Arbetsbeskrivning. 1968-04-05

Översikt åt norr, område G. Det modernistiska tankesättet är tydligt framträdande på hela den norra och västra kyrkogården. Här är samtliga
gravvårdar låga, breda och inte allt för avvikande från varandra. Häckrader och stora öppna gräsytor är också något som betecknar 1900-talets nya idéer kring våra begravningsplatser.

minneslunden i område J. Den sistnämnda stationen har även försetts med enklare
planteringsbord. Ytterligare ett tappställe finns i område G:s norra del. Strax norr om
minneslunden samt på område H:s nordvästra del återfinns även två sopstationer/
redskapsdepåer som inhägnats med grålaserade staket av samma typ som ut mot
Stora vägen. Dessa staket har även försetts med hängande blomlådor i svartmålat
plåtsmide.

Växtlighet

På kyrkogården i sin helhet återfinns ett stort urval av buskage, blom- och trädtyper.
Område J på kyrkogårdens västra del är den definitivt lummigaste och mest grönskande. Här samsas ett stort utbud av träslag och buskar tillsammans med olika mindre
planteringar i en planlösning som bryter med de modernistiska tankarna, och istället
skapar en ny, postmodernistiskt utformad park. Till den något tidigare utvidgningen
1966–68 samt vid en omstrukturering av planteringarna 1959 tillhandahålls listor från
landskapsarkitekterna över de plantor som ska sättas ut på området.7 Listorna inkluderar häckrader av gran, häckoxbär, måbär (Ribes Alpinum) och amerikansk hagtorn.
Även plantering av vildvin, kaprifol, ölandstok (Potentilla Fruticosa), clematis, rhododendron, lågföradlade rosor m.m. Av de större växterna återfinns främst rysk lönn
(Acer Tataricum) och olika spaljéträd. Områdena F till I har inte samma lummiga yvighet som område J, utan har istället försetts med långsträckta vältrimmade häckrader
som ramar in varje gravkvarter. Längs de huvudsakliga gångstråken har det planterats
rader av större lövträd. Områdena A till E, som utgör den äldre delen av kyrkogården,
saknar i stort planterade häckar. Här utgör grova lindar och enstaka björkar kyrkogårdens enda planteringar.
7

ULA: Olof Ericsson, Växtförteckning, 1959-10-14. Rune Wilson, Växtförteckning Floda Kyrka, 1968-04-05
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De allmänna varven på område C. Översikt mot norr.

Särskilt framträdande karaktärsdrag

Kyrkogården innefattar i huvudsak gravvårdar som bygger på bredden istället
för på höjden. En majoritet av gravvårdarna på områdena E-J är från första
halvan av 1900-talet fram till 1980-talet. Detta horisontella formspråk kan därför antas komma från de modernistiska strömningar som menade att moderna
kyrkogårdar skulle präglas av en horisontell sammanhållning, samtidigt som de
äldre kyrkogårdarnas ”plottrighet” skulle förminskas. Vad gäller områdena H, I
och J har majoriteten av gravvårdarna tillkommit efter 1980.
Detta tankesätt är som mest framträdande på områdena E till J, där varje grav
följer i ett enhetligt mönster gällande både höjd, storlek och material. Detta går
även igen i planteringarna på områdena E till H, där långsträckta och förhållandevis låga häckrader artikulerar den horisontella känslan ytterligare. De större
lövträden är här det enda som bryter denna horisontell trend. Den äldre delen av
gravplatsen, som utgörs av områdena A till D, samt ena halvan av område E, är
mera uppblandad och innehåller flertalet högreståndsgravar från huvudsakligen
tidigt 1900-tal, med ett fåtal vårdar från det sena 1800-talet.

14

Område J och dess grönskande yvighet påminner om de
engelska parkerna, ett typiskt stildrag för 1980-1990-talen.

Kontrast till område J är de avskalade äldre områdena A till D, då
planteringar varit ovanligt förekommande innan 1900-talets början.

De tre gravvårdarna i älvdalsporfyr. Förutom att de är mycket äldre än genomsnittet på samma område, är materialet
nära nog unikt i denna del av Dalarna. Den vänstra obelisken saknar datering, medan den mittersta respektive högra
dateras till 1895 och 1893

Här framträder de blandade eklektiska stilarna i mycket högre grad än en
unison sammanhållen stil, något som väl speglar bruket av äldre kyrkogårdar.
Detta tar sig i uttryck genom en bred variation gällande gravvårdarnas estetiska
utformning, materialval och högst varierande storlekar. Väldigt många vårdar på
denna del av kyrkogården bär dessutom by- eller gårdsnamn, ett viktigt dokument för bygdens historiska samhörighet. Ett flertal äldre gravar med enbart
kvinnonamn återfinns också, vilket är ett viktigt karaktärsdrag då dessa historiskt
sett varit ovanliga och kan hjälpa oss och framtida generationer att få en uppfattning om bygdens kvinnor, och samtidigt belysa dessa personers historia på
ett pedagogiskt vis.
Vad gäller enskilda gravvårdstyper framträder tre stycken, två små obelisker
och en större obeliskliknande gravvård, som tillverkats i älvdalsporfyr vid andra
halvan av 1800-talet. Detta material förknippas med väldigt hög status och är
mycket sällsynta utanför större stadskyrkogårdar. Porfyr förekommer inte i huvudtaget på vare sig Mockfjärd eller Gagnef kyrkogård. Dessa tre gravvårdar på
område D är alltså unika för hela Gagnefs pastorat, och besitter väldigt höga
bevarandevärden.
15

Två exempel på högresta kataloggravvårdar från det tidiga 1900-talet. Diabas var under denna period ett populärt material, och användes flitigt på länets kyrkogårdar.

Ett annat framträdande fenomen på den äldre kyrkogården som kan iakttagas
är den generella viljan att bibehålla det äldre formspråket i vissa gravkvarter. Detta
kan särskilt ses i område D och den södra delen av område E, där högresta gravvårdar, oftast av obeliskliknande stil i diabas, använts långt in på 1900-talet. Dessa
större gravvårdar förknippas annars med det sena 1800-talet fram till 1910-talet.
Här i Floda har denna trend alltså fortsatt långt efter att de modernistiska idéerna
kommit in på arenan. Detta, sett till kontexten, konservativa användandet av äldre gravvårdstyper förekommer inte i samma utsträckning i vare sig Gagnef eller
Mockfjärd, utan får ses som ett särskilt stildrag för Floda.
Även de gamla allmänna varven är värda att nämnas, även om de inte är helt
bevarade. Dessa gravvårdar besitter höga värden då de representerar en mindre
bemedlad samhällsgrupp, som sällan lämnat andra spår efter sig än sina gravvårdar. De allmänna varven berättar dessutom om ett äldre gravskick som idag inte
används.

16
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Kulturhistoriskt sammanhang
Följande kapitel består av redogörelser av olika kulturhistoriska
sammanhang som bedöms ha haft en inverkan på kyrkogårdens tillkomst, utveckling och formgivning. Sammanhangen
behandlar den specifika kyrkogården men även kyrkogårdar
mer generellt för att bygga en större kontext och faktabakgrund. Ytterligare görs en kort redogörelse för Flodas viktigaste bygdehistorik för att ge en lokalhistorisk förankring.
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Foto: Bilden tagen mot nordost från kyrktornet någon gång under 1900-talets första hälft. I förgrunden syns kyrkogården (område C och D) som här fortfarande är tomma på gravar. Fotograf okänd. Källa: Digitalt museum
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Bild: Ofullbordat förslag till omordnandet av kyrkogården på 1910- eller 1920-talet. Här föreslås att varje enskild grav
omgärdas av häckar. Gröna ytor avser allmänna varven som alltså inte är utritade i detalj.

HISTORIK

Det är osäkert när Floda fick sin första stenkyrka. Även om flera vill påstå att kyrkobygget kommit igång redan 1221, så är dessa källor högst osäkra i dagsläget. Detta bygger helt och hållet på att Holenius år 1722 påstår sig ha sett årtalet inristat på kyrkans västra
vägg. Med det sagt har Floda kyrka definitiva rötter i den medeltida byggnadskonsten.
Om platsen haft ett mindre träkapell innan detta är i dagsläget också ovisst. Likaså saknas belägg för hur gammal den äldsta kyrkogården är. Floda var under hela medeltiden
annexförsamling till Nås, men bildade vid 1600-talets början en egen församling. Vid en
stor utvidgning av kyrkobyggnaden 1724–1737 fick kyrkobyggnaden i stora drag sitt
nuvarande utseende, med undantag för klocktornet som tillkom först 1797.

Sammanfattande kronologi

1221: Enligt uppgifter från De Dalekarlia från 1722, ska årtalet 1221 varit inristat i kyrkans västra vägg. 8 Detta kan vara en hänvisning till stenkyrkans ålder.
1332: Tidigaste kända benämningen av Floda socken i skrift, då i ett brev av biskop
Egislus. 9
1612: Floda bryter sig loss från Nås socken, där Floda tidigare utgjort annexförsamling.
10

1724–1737: Kyrkan utvidgas mot norr och öster, och får den tvåskeppiga planlösning
som den har idag. 11
1740-tal: Ett bårhus byggs med sannolikhet kring denna tid. Detta styrks av dendrologisk datering utförd av Torbjörn Axelson. 12
1797: Den gamla klockstapeln som stått intill kyrkogården rivs och ersätts av ett kyrktorn i sten. 13
1857: Eric Jönsson och frun Kerstin Olsdotter i Forsgärdet överlåter mark till utvidgad
kyrkogård åt nordost (område C och delar av D).14
1899–1900: Kyrkogården utvidgas. Det skulle kunna röra sig om en mindre utflyttning
av den norra kyrkogårdsgränsen, som vid denna tid utgjorde en rektangel. 15
Ca 1900: Det gamla bårhuset som syns på Arborelius målning Konfirmation i Floda rivs
och ersätts av en ny anläggning med bisättningshus och ekonomiutrymmen. 16
1901: I ett lagfartsbrev överlåter änkan Kerstin Olsdotter i Forsgärdet mark till utvidgning av kyrkogård. Detta är troligtvis det område som föreslås bebyggas 1939. 17
1939: Förslag finns om att utvidga kyrkogården ytterligare mot nordost. 18 Detta sker
dock inte och den lilla gräsytan är idag obrukad. (Se bild, s.38) Direktiv finns samtidigt
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

K.E Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet, Nionde boken: Floda. 1928, s.78-79
Ibid
S.Garmo, Västerås Stift. Floda Kyrka, 2006. S.1
S.Östman. Floda Kyrka, 1993
Torbjörn Axelsson. Det gamla bårhuset vid Floda kyrka. 2003
K.E Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet, Nionde boken: Floda. 1928, s.79
ULA: Setterqvist, Karta och beskrivning av åkerjord 1857-07-15
K.E Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet, Nionde boken: Floda. 1928
Torbjörn Axelsson. Det gamla bårhuset vid Floda kyrka. 2003
ULA: Axel Östergren, Lagfartsbevis, 1901-02-20
ULA: Förslagsskiss till utvidgad kyrkogård, 1939-xx-xx

21

Planritning för nytt område 1966 som inkluderar hela område H och delar av område G. Källa: ULA

Planritning för nytt område 1986, med sina karaktäristiskt böjda gångstråk. Källa: ULA

på att nya gravvårdar inte får vara högre än kyrkomuren, och sand/grusgravar förbjuds
strikt. 19
1941: Ett ritningsförslag för en stor utvidgning av kyrkogården lämnas in. Detta förslag
förverkligas till större utsträckning något år senare, och utgör idag områdena F, G, H
och I.20
1946: En om- och tillbyggnation utförs av förrådsutrymmen, troligen menas bisättningshuset intill kyrkan. 21
1966: Församlingen ser ett akut behov att utvidgad kyrkogård, då gravplatserna snart
är slut.22 Samtidigt planeras för expansion av kyrkogården åt väster av trädgårdsarkitekten Rune Wilson.23
1967: Justering av västra spetsen av kyrkogården för att möta akut behov av nya
gravplatser. Bl.a stor röjning av träd för att frigöra utrymme. Planer finns att plantera
granhäck mot riksvägen, då staketet av brädor bara är temporärt. 24
1986–1987: Det stora området åt väster (område J) planeras av landskapsarkitektfirman Söderblom & Palm AB, och inkluderar bl.a. minneslund och en askgravplats. 25
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Tillverkning av träkol var länge en viktig sidoinkomst för jord- och skogsbrukare
kring Bergslagens alla hyttor. På bild ses ett kolarlag från 1953 som precis rivit en
kolmila i Svartå utanför Örebro. Fotograf: Knut Borg. Källa: Örebro länsmuseum

Kolaren Snuv Erke, Finn-Sara och Hjelm Fredrika i Flen vid förra sekelskiftet. Källa: Dalarnas museums bildarkiv

Kvinnor och barn som sitter innanför kyrkmuren och pratar. Samtliga
iförda folkdräkt.Foto från tidigt 1900-tal. Källa: Digitalt museum

Dala-Floda som historisk kontext

Floda kyrkby nämns i text för första gången 1332, då i form av ett biskopsbrev,
men det skulle dröja till 1612–1614 innan Floda bildade egen socken.26 Vid denna
tid, och fram till 1900-talets början, har Floda kyrkby med kringliggande småbyar
främst livnärt sig på jord- och skogsbruk, men andra binäringar förekom också innan industrialiseringen tog fart kring sekelskiftet. Abraham Hülphers var en svensk
skriftställare, topograf och genealog, som under 1757 författade ett verk över de
många bygderna i Dalarna. Hans uppgifter om Floda utgör en värdefull inblick i hur
bygden såg ut vid 1700-talets mitt. Hülphers nämner bland annat att Floda, förutom
jordbruket, livnär sig på kabb-huggning och körningar för järnbruken. ”Kabb-huggning” syftar till att de höll de närliggande bruken med ved. Här nämns också att flera
flodabor ”gjort sig bekanta i landsorterna” genom hästhandel med Norge.27 Vidare
konstaterar han att flodaborna är ”merendels” välmående. Vid tiden för Hülpers
besök utgjordes Floda socken av ungefär 1500 invånare, och rotarna höll med sammanlagt 15 soldater. 28

Skogsbruk och kolning

Bönderna försörjde sig ofta även genom mindre skogsbruk för att dryga ut ekonomin på de separata gårdarna. Skatten som byborna betalade till kronan var allt som
oftast i form av träkol som gick till Falu gruva och ibland även till järnbruken en bit
söderut. 29 Under 1800-talets senare hälft blev det allt vanligare med bortarrenderingar av skogen för avverkning inom sågindustrin, och pengarna bönderna tjänade
kunde användas till modernare maskiner och redskap, eller till handelsgödsel och
26
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Teckning av Per-Hilding Perjons ur boken: Floda - Det var en gång Dalarnas lustgård, 1994.

utsäde.30 Denna utveckling gällde i stora drag för alla bygder i Sverige som försörjde
sig på skogen. Vid 1900-talets mitt hade ett fåtal aktörer för det mesta köpt ut kvarvarande småbrukare, och större, mer rationaliserade skogs- och timmerindustrier
etablerades.

Träindustrin

Till ytan bestod Floda socken 1970 av 76% skogsmark och av enbart 3% brukad
jord. 31 Med de förhållandena är det inte svårt att föreställa sig hur beroende en bygd
som Floda har varit, och fortfarande är, av skogsnäringen. På 1950-talet fanns i Floda
fortfarande tre mindre sågar i bruk, nämligen i Björbo, Lissfors och en vid Flosjön.
Vid sekelskiftet 1900 hade de varit betydligt flera, men konkurrerades troligen ut
av de snabbt expanderande storföretagen med sina rationaliserade och storskaliga
skogsbruk. 1970 fanns bara sågen vid Flosjön kvar.32 Under 1900-talet utvecklades
samtidigt en rad verkstäder som på ett eller annat sätt nischade in sig på förädling av
träråvaror. Björbo Snickerifabrik AB blev en av de största i bygden, med dryga 100
anställda 1969.33 Till denna typ av verksamheter hörde också Björbo Träförädling
som grundades 1935, och senare livnärde sig som underleverantör av dörrar och
fönsterbågar åt Elementhus AB i Mockfjärd. Andra snickerier och firmor har bland
annat varit Dala-Floda Snickeri AB, Flodaslöjd Stark & Boström, Holsåker träindustri
AB (senare Harald Lundqvist & Co.), Erik Nilssons snickeri, Tillberg & Co. Med flera.
Även om de flesta av dessa snickerier var småskaliga, med några få undantag, så
bildade de tillsammans en väsentlig del av Dala-Flodas ekonomiska ryggrad under
hela 1900-talet
30
31
32
33
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Cementvarufabriken

1945 grundades AB Dala Cementvarufabrik, idag kallat Dala Cement AB. Verksamheten var en av Flodas första större industriella etableringar, och försåg tidigt många
större byggnadsfirmor i länet med cement. Råvarorna togs redan från början lokalt,
nämligen vid ett grustag vid Skärklacken. 1 Företaget lever än idag och sysselsätter
ett flertal anställda. Idag tillverkas främst färdiggjutna väggelement, balkonger och
andra fundamentala byggnadsdetaljer.

En sanitär begravningsplats

Fram till på 1700-talet anlades nya kyrkogårdar vanligen i direkt anslutning till en
kyrkobyggnad. I städerna låg kyrkan vanligtvis centralt, vilket medförde att de flesta
begravningar skedde mitt i staden. Högreståndspersoner begravdes till och med
regelbundet inuti kyrkobyggnaderna.

Upplysningstidens renlighetsideal

Den konstanta närheten till jordfästningar och döden mottogs inte väl av upplysningstidens nya renlighetsideal. Begravningar inne i staden, och särskilt inuti kyrkobyggnader lyftes fram som ett allt större sanitärt problem. Inspirationen kom från
läkare och hygieniker i andra europeiska länder samt från Martin Luther, som redan
på 1500-talet förespråkade begravningsplatser utanför staden. Särskilt tongivande
i den svenska debatten var prästerskapet, som förfasades av smittoriskerna med
begravningar inuti kyrkan.

Riksdagsbeslut om förändrade kyrkogårdar

I Sverige fick de nya idéerna om renlighet gehör från staten. 1783 upprättades
ett allmänt förbud mot försäljning av gravplatser inuti kyrkobyggnader. 1815 beslöt
riksdagen att begravningsverksamheten på befintliga kyrkogårdar i städer skulle
avvecklas snarast möjligt. Församlingarna uppmanades därför att uppföra nya begravningsplatser i städernas utkanter. Till följd av detta uppfördes flera nya begravningsplatser utanför de största städerna.

Utvecklingen i Floda

Under medeltiden var det snarare regel än undantag att högreståndspersoner så
som adelsmän, prästerskapet, militärer eller andra dignitärer ville jordfästas under
kyrkgolvet. Detta skulle enligt praxis helst göras så nära högaltaret som möjligt (ju
närmare altaret desto heligare mark). Denna sed grundar sig i flera seglivade traditioner (som åtminstone i teorin skulle ha dött ut med reformationen) däribland
relikdyrkan och tron på skärselden. På sina håll förekom begravningar inuti kyrkobyggnaderna ända in till början av 1800-talet. När detta upphörde helt i Floda kyrka
är ovisst, men man vet som exempel att Kornelius Svinhufvud, som avled 1686,
begravdes under 4:e bänken i kyrkan.
Med den informationen kan vi anta att jordfästningar förekommit här, åtminstone
fram tills de nya sanitetslärorna började cirkulera efter 1700-talets mitt. Floda kyrkogård blev troligen mer strukturerad under 1700-talet, så som var fallet med de
flesta gravplatser runt om i landet. Detta innebar vanligen ordnade gravkvarter och
bättre uppsyn över vart gravarna placerades, och tanken var även att flera skulle
uppmuntras till att vilja begravas utanför kyrkorummet. Detta kan med all sannolikhet kopplas till de nya krav på hygien som spreds genom hela landet under det sena
1700-talet. Troligen blev Flodas kyrkogård mera parkliknande någon gång under
1800-talet, med viss plantering av träd och buskage, något som historiskt sällan
funnits vid kyrkogårdar innan 1700-talets andra hälft.
1
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Exempel på den västra kyrkogårdens grönskande parkkaraktär på område J. En stark kontrast till kyrkogårdens
äldsta gravkvarter i söder.

Inspiration från trädgårdsarkitekturen

I samband med att begravningsverksamheten flyttades ut från de äldre, dynamiskt
framvuxna stadskyrkogårdarna blev det för första gången möjligt att behandla kyrkogården som en planeringsbar, arkitektonisk helhet. Detta mynnade ut i flera olika
konkreta sätt att organisera och utveckla befintliga och nytillkomna begravningsplatser.

Ökad trädplantering

Först och främst ökade trädplanteringen vid kyrkogårdar och nytillkomna begravningsplatser kraftigt under 1800-talet. Trädplanteringen fyllde först en hygienisk funktion då
träden ansågs rena luften från sjukdomar och gifter. Med tiden blev träden också ett
viktigt estetiskt inslag.

Samband med trädgårdplanering

Stilmässigt följde nytillkomna begravningsplatser de strömningar som rådde inom trädgårds- och parkplaneringen under 1800-talet. Innan 1850 fick begravningsplatserna
generellt strama och symmetriska planer. Begravningsplatserna inramades ofta av
trädkransar och gravvårdarna placerades ofta på raka linjer. Ett fåtal kyrkogårdar planerades med inspiration från den engelska parkstilen, som kännetecknas av slingrande
gångvägar, storslagna omväxlingar mellan öppet och stängt landskap, friare placering
av gravvårdar samt med förekomsten av olika paviljonger.
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Utvidgning på 1940-talet. Bl.a anläggs en parkering i nordväst som
idag är borta.

Planer görs 1938-1939 för att
anlägga gravplats här. Detta sker
dock aldrig.

Utvidgning sker 1966 under trädgårdsarkitekten Rune Wilson.

Ungefärlig tomtgräns
efter utvidgning 1857.

Området utvidgat troligen 1899-1900.
Utvidgning västerut planeras
1986-1987 av arkitektfirman
Söderblom & Palm AB.

Ungefärlig tomtgräns
innan 1857.

Trädgårdsarkitektur på Dala-Flodas kyrkogård

Tematiskt kan Dala-Flodas kyrkogård delas in i tre stilmässiga områden. Områdena A
till D (och södra halvan av E) som innefattas av 1857: års tomtgräns är den ena. Områdena F till I (och norra halvan av E), som står för tillökningarna på 1940- respektive
1960-talet är den andra. Slutligen område J på kyrkogårdens absolut västra del, som
tillkom vid slutet av 1980-talet. Den äldre delen av kyrkogården som håller sig inom
1857 års tomtgräns har troligen tillkommit etappvis genom historiens gång då behovet
för mer plats uppkommit. Under denna tid sågs kyrkogårdarna först och främst som
en plats för de döda, och utformningen tog alltså inte mycket hänsyn till de levandes
behov sett med dagens ögon.
Mot den bakgrunden är det lätt att se att denna äldre del av kyrkogården i stora drag
saknar funktion som park, och därför är också andelen växter, häckrader och andra
dekorativa inslag minimal. Jämför man detta ganska återhållsamma intrycket med den
nordvästra delen av kyrkogården syns märkbara skiftningar i tankesättet kring hur en
gravplats brukas. Denna del, som anlades under 1940-talet, med undantag för dess
västra del som tillkom 1966, är mycket mer grönskande och omfamnande. Täta häckrader ramar in varje gravkvarter och gångstråken kantas mer frekvent av lövträd. Utplacerade parkbänkar tyder också på att kyrkogården i allt högre grad ska kunna nyttjas
av gravplatsens besökare. Den senaste tillökningen gjordes kring 1987, och utgör idag
kyrkogårdens absolut västra del. Här märks ett ännu starkare närmande gentemot de
levandes behov av en fridfull plats. Detta tar sig i uttryck genom de mer organiskt lagda
gångstigarna som ger ett mer parkliknande intryck, och den ännu mera påtagliga grönskan och murrigheten som skärmar av mot omvärlden. Här har det drivande motivet
varit att skapa en plats för självinsikt och meditation, något som är typiskt för tidens
ideal gällande kyrkogårdar i allmänhet.
29

Allmänna varv på område C. De allmänna varven känns oftast igen på de långa och täta raderna av förhållandevis små
gravvårdar. Här ses ett litet kors i järn.

En enskild grav är ofta dedikerad till mer än en
person, och inte helt ovanligt i form av familjegrav
för flera generationer. Gravvård på område D.

Allmänna och enskilda gravar

Under 1800-talets sista decennier reformerades det svenska begravningssystemet till
att innefatta två olika gravtyper: allmänna och enskilda gravar. De allmänna gravarna
uppläts utan avgift under 40 år. De belades ofta i samma ordning som människorna
gick bort. När gravrätten gick ut efter 40 år började beläggningen om från början. De
enskilda gravarna uppläts däremot till en privatperson för all framtid mot avgift.
Den kronologiska beläggningsordningen som ofta kännetecknar ”den allmänna linjen” eller ”allmänna varv” grundar sig ursprungligen i ett behov av bättre organisation
av kyrkogården. Behovet av striktare ordning sprang ur 1800-talets stora befolkningstillväxt och de hygieniska problem som uppstod på kyrkogårdar i takt med att fler
människor begravdes. Kronologisk beläggning brukades även innan 1800-talet och
kunde i vissa fall medföra en demokratisering av gravsättningen, då systemet påtvingades alla invånare i vissa socknar. Då kunde torpare vila bredvid brukspatroner.
När det senare blev möjligt att köpa sig ur den allmänna linjen uppstod flera bieffekter
med systemet. De som hade tillräckligt mycket pengar kunde köpa sig mer attraktiva
placeringar på kyrkogården genom att införskaffa en enskild grav för all framtid. De allmänna varven reserverades för de mindre bemedlade. Således kom industrialismens
ekonomiskt rotade klassamhälle att följa med människorna ända in i graven. En annan
konsekvens av systemet var att det i vissa fall efterföljdes så strikt att inte ens äkta
makar fick vila bredvid varandra.34
34
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Andreasson, 2012, s.50, Theorell m.fl., 2001, s.17-18, Se ”om allmänna och enskilda gravar” i stycket källor.

Målningen ”Konfirmation i Floda” från 1885 av Olof Arborelius har förevigat flertalet av Flodas forna
sockenbor. Fotot visar senare målad kopia som idag hänger inne i Floda kyrka.

Församlingsborna

Innan 1612 var Floda annexförsamling under Nås storsocken, men bröt sig
här loss och bildade egen socken. Detta innebar också att man fick en bofast
präst i församlingen. En kyrka i sten har dock funnits på platsen allt sedan
1200- eller 1300-talet, men när kyrkogården ursprungligen anlades är oklart.
Kyrkogården skulle kunna vara lika gammal som den första stenkyrkan, men
detta är ovisst. Gravplatsen har främst brukats av Flodaborna och de närliggande områdena som idag utgör Floda socken. På de äldre gravvårdarna idag
återfinns ett stort antal bynamn, så som Björbo, Lövsjön, Syrholn, Hagen, Holsåker, Källbäcken, Sälje, Flen och Mosell, för att nämna ett större antal.
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Gravvårdar i början av 1900-talet

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 i dyrare material. I Sydsverige blev det vanligare
med gravstenar. Dessa smyckades ofta med naturromantiska eller medeltidsinspirerade,
nygotiska motiv. I Dalarna dominerade troligtvis gravvårdar i trä och gjutjärn.

1890-1900 - Obelisker och kors i granit och diabas
Kring 1890 inföll en ny rikstäckande trend med strama klassicistiska gravstenar i granit
och diabas. De nya gravstenarna var i hög grad industrimässigt tillverkade vid större
stenhuggerier och såldes via återförsäljare med hjälp av kataloger och priskuranter. Det
blev särskilt vanligt med olika varianter av diabasobelisker och stora kors. Den lokala tillverkningen fortsatte men anpassades efter de stora stenhuggeriernas utbud. På så sätt
minskade de regionala särdragen och kyrkogårdarna blev mer likartade över landet.

1900-1920 - Bautastenar och stora gravanordningar
Runt sekelskiftet 1900 kom de första storskaliga nationalromantiska gravanordningarna
ut på marknaden. Den nationalromantiska trenden växte och under 1910-talet blev bautastenar och andra monumentala gravanordningar med sand och grus vanliga bland välbärgade invånare. De nationalromantiska gravvårdarna föddes ur en kritik mot 1800-talets historiserande blandstilar. Det utbredda bruket av nygotik och nyklassicism ansågs
ha lämnat perioden 1850-1890 utan någon egen stil. Kritiken användes för att legitimera
tillkomsten av en ny och modern stil anpassad för det nya århundradet.

1920-1940 - Enhetlighet i form av bredlåga gravstenar
Kritiken vändes senare under 1900-talet mot nationalromantiken och dess bautastenar,
som ansågs plottriga och överdådiga. Dalarnas länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson
menade i en debattartikel från 1935 att de stora och påkostade gravmonumenten förvandlat kyrkogården till en taxeringskalender snarare än det sista vilorummet.35 Från och
35
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Dalarnas museums klipparkiv, Borlänge tidning 1935-10-19, länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson, kyrko-

Tidstypiska gravvårdar från 1900-talets början. Alla gravvårdar som syns ovan är hämtade från en priskurrant som
distribuerades av F L Hellströms stenhuggeri i Örebro 1915. Källa: Dalarnas museum

med 1920-talet ökade andelen kvadratiska bredlåga gravstenar på kyrkogårdarna, till
stor del tack vare en intensiv kampanj driven av landets arkitekter, trädgårdsmästare
och formgivare i hopp om göra kyrkogården till en mer sammanhållen och enhetlig
miljö. De enhetliga gravvårdarna från den moderna epoken 1930-1980 har senare
kritiserats för att vara enformiga och för att återspegla en påtvingande kollektivism, där
samhället försvårade individuella uttryck och stöpte människor i samma form.

Gravvårdar i de allmänna varven
Den generella gravstenskronologin gäller främst gravvårdar och monument som placerats på enskilda gravar. De enskilda gravarna köptes för all framtid, troligtvis av
personer som även kunde kosta på en tidstypisk gravvård i sten. Även om vissa personer sparade länge för att ha råd med en enskild gravrätt och en tidstypisk sten, är
den generella gravstenskronologin i mångt och mycket en berättelse om ett välbärgat
borgerskap.
I de allmänna varven, dit samhällets mindre bemedlade hänvisades, tilläts oftast
inte några beständiga gravvårdar. Graven uppläts inte mer än 40 år, och därefter
skulle gravvården avlägsnas. På grund av detta ökade troligtvis förekomsten av billiga men obeständiga gravvårdar i trä, betong och i vissa fall gjutjärn.
Då de allmänna varven i hög utsträckning varit föremål för stort förändringstryck ger
dagens begravningsplatser ofta en missvisande bild av hur samhället och begravningsplatsen faktiskt såg ut i äldre tider. På Flodas kyrkogård har de flesta gravkvarter
på den äldre kyrkogården vid något tillfälle nyttjats till allmänna varv, där områdena B
och C fortfarande bär spår av detta. Nästintill samtliga äldre gravvårdar i dessa områden har avlägsnats, vilket lämnat kyrkogården med en oproportionerligt hög andel
stengravvårdar från 1900-talets första hälft. Detta är en utkomst som troligtvis inte
speglar Flodas faktiska befolkningsspektrum kring sekelskiftet 1900.

gårdskultur, kyrkogårdarna i Dalarna
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Källa: ULA
Ovan: Ritningsförslag till norra kyrkogården
(områden F och G) 1941.
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Källa: ULA

Nedan: Ritningsförslag från 1939 på gravkvarter nordost om
den gamla kyrkogården, intill vägskälet mellan E16 och Kyrkbyvägen. Dessa planer fullföljdes aldrig då en större utvidgning istället utfördes något år senare (se bild ovan).

Det tidstypiska idealet om en sammanhållen och enhetlig gravplats fick starkt inflytande vid anläggandet av
den norra kyrkogården.

Modernismens kyrkogårdsideal

Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt kring
kyrkogårdarnas utformning. Det sena 1800-talets heterogena kyrkogårdsmiljöer
kritiserades för att vara röriga och dominerade av serietillverkade och skrymmande
gravanordningar i sten. Arkitekten och formgivaren Torsten Stubelius omnämnde
exempelvis den Norra kyrkogården i Stockholm som;
”En stämningslös öde stenöken, utan rumsbegränsning. Ändlösa schackbrädsindelade fält,
som till och med lida brist på träd och skylande planteringar. Öfverallt dessa fula kistliknande
grafkullar, som störa sinnet, som väcka känsla af att den döde ligger därinne, ofvan jord, föga
skyddad af lösa torvor. Det är sparsamt med gräsmattor, som åtminstone i någon mån kunde
förmedla öfvergången med naturen; mest står marken lika tröstlöst jordsvart som de höga
polerade granitvårdar, hvilka öfverallt bryta och irritera landskapets linjer, frott mot luften som
de alltid stå. Det finns knappt ett monument med vacker form och vacker inskrift, få i lämpligt
material, inga som lämpats för terrängen än mindre efter monumentet bredvid. Råast verkar själva vårdarna, alla dessa obelisker, afbrutna kolonner och träkorsformer i svart polerad
granit, och nu som sista modet de på ena sidan polerade bautastenarna. Värst är kanske den
vita marmorn.”36
Debatten utmynnade i ett nytt tänk kring kyrkogården som arkitektonisk miljö. Arkitekten Harald Wadsjö var en pionjär i sammanhanget, och propagerade för
att kyrkogården skulle behandlas som en helhet. Nya gravvårdar i äldre områden
skulle utformas så att de passade tillsammans med det befintliga beståndet, gärna
med inspiration efter förindustriella, hantverksmässigt utformande gravvårdar. Gravvårdar i nya områden skulle utformas enligt moderna premisser av arkitekter och
konstnärer. Wadsjö ansåg att den moderna kyrkogården skulle präglas av horisontell sammanhållning.
Gravvårdar i nytillkomna områden skulle helst placeras i enhetliga rader mot en
fond i form av en mur eller en rygghäck. Rygghäckarna höll samman den horisontella linjen och skapade enhetlighet, samtidigt som de kunde även användas för att
dela in kyrkogården i harmoniska och lugna rum. I de fall då tillämpning av rygghäckar inte var möjligt rekommenderades liggande hällar.37
36
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Exempel på två personhistoriskt viktiga gravvårdar. Till vänster kyrkoherden Johan Erik Mörtstedts gravvård, och till höger
hembygdsforskaren Perjons Per Erikssons familjegrav.

Wadsjös idéer fick starkt genomslag på många kyrkogårdar runt om i Sverige. På
Floda kyrkogård finns ett antal exempel på områden som präglats av modernismens
kyrkogårdsideal. De nyanlagda områdena som tillkommit på 1940- och 1960-talet försågs exempelvis med mängder av rygghäckar som skapat horisontell sammanhållning,
samtidigt som gravvårdarnas storlek och utformning reglerades allt hårdare. Det ska
dock nämnas att denna tanke kring användandet av rygghäckar och strukturerade
gravkvarter funnits ända sedan det tidiga 1800-talet, om än i mindre utsträckning. Det
var först vid 1900-talets början som utformningen av våra sista vilorum blossade upp i
en rikstäckande debatt och kyrkogårdarna fick en mer etablerad utformningsstandard.

Reflektioner och källkritik

Det har inte varit möjligt att finna några större mängder sammanställd kunskap om
de underliggande sociala sammanhang och strukturer som formade socknens tidiga
historiska skeden En stor andel av den historieskrivning som berör tiden före 1800-talets mitt inriktar sig främst på anekdoter, förenings- och personhistoria eller renodlad
byggnadshistoria. Detta har medbringat svårigheter i att fånga en generell berättelse
om hur bygden utvecklades, särskilt under en förindustriella perioden. Ovanstående
berättelser bör därför inte ses som ett försök till att förmedla en komplett berättelse om
Floda socken genom historien, utan som ett urval av historiska sammanhang som kan
berätta något om bygden i förhållande till de strukturer som syns på kyrkogården idag.
36

Personhistoriskt viktiga gravvårdar

Kyrkogården innefattar ett antal gravvårdar som har höga personhistoriska värden.
Det finns ytterligare information om dessa i rapportens bilagor, i anknytning till de
gravvårdar som utpekats som personhistoriskt värdefulla. Informationen om personhistoriskt värdefulla gravvårdar har främst författats genom boken Det Gamla
Floda38, och Porträttgalleri från Dalarna.39

Personhistoriskt värdefulla gravvårdar

Gravvårdar med personhistoriskt värde utgör viloplats till en för bygden känd, framstående eller tongivande person som många personer från trakten kan relatera till.
Det kan till exempel röra sig om personer som bidragit till samhällsutveckling, kulturliv, nationellt kända personer, personer som blivit kända genom tragedier som
skakat bygden, personer med koppling till tongivande näringslivsgrenar på platsen
eller personer med nära kopplingar till kyrkogårdens framväxt och skötsel. Det är
även viktigt att lyfta fram personer som tidigare inte fått plats i historien, här finns
både barn, framstående kvinnor och ndra grupper i samhället som tidigare inte belysts. Gravvårdar med personhistoria har mycket högt skyddsvärde och bör bevaras på befintlig plats i nuvarande utförande. Gravvården som helhet är värdebärande. Namninskriptioner som hänvisar till den personhistoriskt intressanta individen är
särskilt viktiga.

Person

Gravnummer

Bannbers, Brita
Bannbers, Ola
Enmalm, Oskar
Eljas, Olov Göte
Ericson, Ester
Eriksson, Perjons Per
Haglund, Erik d.ä
Johansson, Otto Emanuel
Larsson, Anders
Lychou, Otto Gustaf Ruben
Mörstedt, Johan Erik
Nordblad, Elias Carl Immanuel
Olsson, Eljas Per
Redhe, Oskar Edvin
Tillman, Olof
Thoring, Erik
Westerberg, Martin
Wålstedt, Mary och Lennart

38
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Namn på gravvård

Bilaga/s

3 05 158 Ola & Brita Bannbers

Bilaga 4, s.9

Ola & Brita Bannbers
O. Enmalm
Eljas Olov Ersson
Samuel N. Ericson
Perjons Per Eriksson
Erik Haglund d.ä

Bilaga 4, s.9

3 05 158
3 07 77
3 01 17
3 02 30
3 04 112
3 05 1219

3 05 189 O. E. Johansson
3 04 170 Anders Larsson
3 01 24 Otto Gustaf Ruben Lychou
3 03 87 A Johan Erik Mörtstedt
3 10 214 Elias Nordblad
3 01 18
3 06 139
3 01 16
3 04 167
3 11 285
3 04 171

Eljas Per Olsson
Oskar Edvin Redhe
Olof Tillman
Erik Thoring
Martin Westerberg
Wålstedt

Gummerus, E.R. Det gamla Floda. 1970
Nordvall, E. Witus. Porträttgalleri från Dalarna. 1935

Bilaga 7, s.8
Bilaga 6, s.17
Bilaga 6, s.29
Bilaga 3, s.19
Bilaga 4, s.29
Bilaga 4, s.14
Bilaga 3, s.25
Bilaga 6, s.24
Bilaga 3, s.4
Bilaga 8, s11
Bilaga 6, s.19
Bilaga 5, s.4
Bilaga 6, s.16
Bilaga 3, s.11
Bilaga 8, s.50
Bilaga 3, s.13
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