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INLEDNING
Bakgrund

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

Läge och administrativ historik

Kyrkogården är belägen strax väster om Gagnef kyrkby, med Kyrkbyvägen avgränsande
till norr och Dalälven rakt söderut. Kyrkogården har historiskt sett nyttjats av Gagnefsborna samt av befolkningen i kringliggande gårdar och byar, exempelvis Mockfjärd, innan de
fick sin egen kyrkogård på det sena 1600-talet. Fram till 1613 hörde även Åls och Bjursås
församlingar till Gagnef pastorat.

Syfte

Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt kyrkogården i Gagnefs 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 i gagnefs kyrkoarkiv i
Uppsala tillsammans med litteratur om kyrkogården. Efterforskningen resulterade i kapitlet kulturhistoriska sammanhang. Inventeringen innefattade även ett antal referensgruppsmöten. Genom referensgruppsmötena kunde Dalarnas museum införskaffa kunskap
om lokala förhållanden så som personhistoria och människors relationer till kyrkogården
i nära samarbete med intressenter från församlingen och hembygdsrörelsen i Gagnef.
Referensgruppsmötet tog form av en genomgång av kyrkogårdens historia och viktiga
personer från bygden, tillsammans med en kortare vandring på platsen.
1

Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumentationsarbete, referensgruppsmöten och historiska efterforskningar bearbetades det insamlade materialet i
en värderings- och urvalsprocess som beskrivs i nästa avsnitt samt i bilaga 1. Centrala
gravvårdskommitténs Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar, Länsstyrelsen Dalarnas Riktlinjer för kyrkogårdsinventering samt Riksantikvarieämbetets Plattform Kulturhistorisk värdering och urval har
varit vägledande för värderings- och urvalsprocessen. Med tydlig redovisning av ställningstaganden och metoder hoppas Dalarnas museum vinna förankring hos framtida
användare av denna rapport. Alla moment i arbetsprocessen har genererat rapportmaterial, och själva rapportskrivningen bestod främst i att sammanställa de olika pusselbitarna. Arbetsprocessens sista moment var layout samt kart- och bildredigering.

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Gravvårdar 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 1915)
• 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

Gagnef 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 i bilaga 2 samt i respektive områdesbeskrivning i bilaga 1.
2

Stor samling vitmålade träkors på område K. Två med graverade kopparplåtar medan det tredje korset förblivit anonymt

Konstnärligt utformat järnkors i område G

Förhållandevis gammal gravvård på område A,
dessutom med titel
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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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Karta över kyrkogården och dess olika områden.
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Gagnef kyrka med tillhörande kyrkogård markeras med röd cirkel.

© Lantmäteriet.

Översikt, topografi och läge

Kyrkogården är anlagd på en flack och grönskande yta vid Gagnef kyrkbys västra utkant. Norr om kyrkan och kyrkogården löper Kyrkbyvägen, och direkt söderut rinner
Österdalälven. Kyrkogården är i stort sett formad som en liggande rektangel i väst-östlig riktning, med ett konsekvent rutnät av gångar och gravkvarter som följer samma
väderstreck. Avvikelsen från detta är den södra gravplatsen som anlades 1986, som
placerats i en brant sluttning ned mot Dalälven. För att anpassa detta område efter den
något svårare terrängen har gångstigar och gravkvarter fått en mer dynamisk och oregelbunden utformning.

Beskrivning av kyrkogården

Gagnef kyrkogård kan delas in i fyra huvudsakliga delar. Först ut är den gamla kyrkogården, som utgörs av områdena A till H. Denna del följer ett rutnät som troligen anlades
på 1700-talet, men som med säkerhet inte förändrats sedan åtminstone 1896.1 Detta
område följer två olika axlar när det gäller gångstråkens placering. Först märks en strikt
väst-östlig riktning, som sedan skär sig med den, troligen äldre, planlösningen som respekterar kyrkans något sydväst-nordostliga placering. Detta gör gravkvarteren en aning
oreguljära till sin annars rektangulära form.
Den mellersta gravplatsen som anlades på slutet av 1920-talet följer enbart den
väst-östliga axeln, och skapar därför en mer strikt planlösning med stora symmetriska
kvarter. Denna axel utnyttjas vidare i den västra gravplatsen som tillkom vid mitten av
1940-talet. Här har träd, häckar och de raka gångarna med sina grusplaner skapat en
ren neoklassicistisk gravplats som aldrig avviker från det geometriskt förutbestämda
mönstret. Som nämns under ”Översikt och topografiskt läge” bryts detta skarpt genom anläggandet av den södra kyrkogården. Förutom att detta områdes böljande och
8

1

ULA: Gravkarta, xx-xx-1896

Ekonomilänga söder om kyrkan. Ritning för ombyggnation, andra halvan av 1900-talet. Källa: ULA

organiska former passar väl in i den befintliga sluttande terrängen, så passar denna
typ av planlösning även väl in i de nya idealen kring kyrkogårdarna som lummiga och
harmoniska parker. På samma sätt följer den västra kyrkogården 1940-talets ideal om
symmetrisk ordning och avskalad enkelhet.

Belysning

Kvällstid är kyrkobyggnadens fasad upplyst av riktade strålkastare som placerats i nära
anslutning på kyrkogården. Förutom detta saknar den gamla kyrkogården (områden A
till H) belysning. Även den mellersta och västra kyrkogården (områden I till U) saknar belysning. Den södra kyrkogårdsdelen som tillkommit på 1980-talet har däremot försetts
med belysningsarmaturer längs de asfalterade gångstråken. Dessa består av enklare
parklyktor på svartmålade metallstolpar, med en klotformad transparant kupa upptill.

Ekonomibyggnader

Förutom själva kyrkobyggnaden som här inte beskrivs mer ingående, finns inga typer
av byggnader inne på själva begravningsområdet. I anslutning till den sydöstra delen
finns däremot en länga med ekonomibyggnader som utgör förråd, garage m.m. Dessa
byggnader består av två låga, rödmålade timmerhus med svarta knutkedjor, svarta dörroch fönsterfoder samt sadeltak klädda med tegelpannor. De ska enligt uppgifter ur9

Övre: Den gamla röda likboden med spåntak och smäckra dörrbeslag i smide.
Nedre: Bisättningshuset från 1940-talet med dörrblad i kopparplåt.

sprungligen vara uppförda 1946. Mellan dessa, längs gatan, har uppförts ett högrest
rödmålat brädplank som skapar en innergård avskild från kyrkan. I anslutning till den
östra timmerbyggnaden har på senare tid en utbyggnad gjorts i form av garage. Denna
byggnad har målats i samma röda färg, samt svartmålade knutar. Denna byggnad är
dock uppförd med panel, varvid den östliga halvan med liggande brädpanel medan
den västra halvan av garaget har försetts med stående brädpanel. Även denna byggnad är försedd med tegelklätt sadeltak.

Personalstuga

Sydväst om kyrkan, strax norr om minneslunden, på krönet innan den branta sluttningen ned mot älven, har det uppförts en byggnad med kök och personalutrymme. Byggnaden är i en våning, timrad och försedd med sadeltak. Fasaden är rödfärgad med
knutkedjor i samma färg. Fönster med vitmålade foder och karmar, rutorna indelade i
partier om sex glas vardera. Liten farstukvist mot norr med rödfärgade sidoräcken, en
vitmålad svarvad stolpe på vardera sida om trappen samt pilastrar i samma utförande
på vardera sida om ytterdörren. Vitfärgade vindskivor och tak klätt med tegelpannor.
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En större korsning av grusgångar som möter upp på
område S

Vy från en av gravplatsens många fyrvägmöten. Område K

En av kyrkogårdens många långsträckta grusgångar, som oftast bildar symetriska gravkvarter. Del av
område G.

Planterad ros intill en av gravplatsens många parksoffor i trä. Bild
från minneslunden på södra kyrkogården

Likbod

Öster om kyrkogården ligger en äldre likbod som inte längre är i bruk. Enligt uppgift idag
använd som förråd. Denna byggnad är kyrkogårdens äldsta, frånsett kyrkobyggnaden
själv. Boden tros datera till 1600-talets första hälft, men noggrannare undersökning
är inte utförd. Byggnaden är uppförd i rödfärgat liggtimmer med högsmala sexkantsknutar. Den låga dörren består av grova stående vatfärgade brädor med sirligt utförda
beslag och handtag i smide. Sadeltaket har försetts med svartärgade vindskivor och
tjärat takspån. Enligt uppgift ska kyrkan en gång varit klädd i rödtjärat spåntak (idag är
bara sakristians tak klätt med takspån), så möjligheten är stor att även likboden en gång
haft rödtjärat tak.2

Bisättningshus

På 1940-talet uppfördes ett nytt bisättningshus norr om kyrkogården, och det är detta
som fortfarande är i bruk. Ritningsförslaget lämnades in 1940 och är ritat av arkitekten
K.M Westerberg, samma person som bland annat varit ansvarig för ändringarna av
kyrkorummet i Hubbo kyrka i Västmanland.3 Bisättningshuset är i huvudsak uppfört i
betong, med en ytbeklädnad av grovhuggen granit. Konstruktionen är täckt av en gräsbeklädd jordkulle.

Bänkar

På flera håll runt om på kyrkogården, särskilt i anslutning till större gångstråk och grusplaner finns utplacerade trädgårdssoffor i oljad furu. Dessa är utförda i enklare modell,
med armstöd och ryggar försedda med stående ribbor. Trädgårdssofforna förekommer
2
3

Gagnef och Mockfjärd -En hembygdsbok, 1952, s.70
ULA: K.M Westerberg, Ritningsförslagtill bisättningshus, 1940-08-27
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Gjutjärnsstaket som löper längs kyrkogårdens östra gräns

Södra grinden med parti av den gamla kyrkogårdsmuren

Närbild på granhäcken som löper längs kyrkogårdens
norra gräns.

i regel också intill områdena kring minneslunden i söder samt intill den lilla dammen i
mittersta kyrkogårdens södra del. Närmast kyrkans vapenhus i väster finns också en
mindre möbelgrupp utplacerad. Denna består av bord och stolar i vitmålad metall. Två
små hopvikbara bord med runda skivor och ett flertal stolar i samma utförande.

Gångvägar

Samtliga gångstråk (områdena A till U) är belagda med gångstråk av grått finkornigt
grus. Kyrkogården är i grova drag formad som en liggande rektangel i väst-östlig riktning, med ett konsekvent rutnät av gångar och gravkvarter som följer samma väderstreck. Mellan områdena T och S, det vill säga i den västra kyrkogårdens södra del,
finns en större grusplan som ramats in av häckar. Likaså återfinns en mindre grusplan i
en fyrvägskorsning i mötet mellan områdena O, P, Q och R i västra kyrkogårdens nordligare del. Ytorna närmast kyrkobyggnaden samt vägarna som leder genom de större
grindarna i norr och öster, har försetts med asfaltering. Likaså har promenadstråken
på den södra kyrkogården försetts med asfalt, vissa av dessa är kompletterade med
räcken i svartmålad metall där det är som brantast.

Omgärdningar

Runt kyrkobyggnaden i öst och väst finns delar av den ursprungliga gråstensmuren
bevarad, som borde ha tillkommit redan på 12- eller 1300-talet. Ursprungligen fanns
även en stenmur som löpte längs kyrkans norra sida och mötte upp i väst, och omslöt
alltså hela den medeltida kyrkogården. Den norra stenmuren revs dock i samband
med kyrkogårdens utvidgning på 1860- eller 1870-talet.4 Ett mindre gjutjärnsstaket
utgör kyrkogårdens nordöstra hörn, som sedan övergår i häckrader västerut. Den mellersta gravplatsen som utgörs av områdena I till N, inhägnas i norr av en granhäck, och
12

4

A.Bohman, S.Eklund, A.G.Nisser, Gagnef Kyrka och Kyrkogård, 2005, s.67

Tappställe med åttkantigt vattenkar i svartmålad metall. Område D

Ovan: Tappställe på område I med redskapsställ
T.h: Närbild på grönskan kring dammen på
område M

i övriga väderstreck av planterade rader av oxbärshäckar. Den västra kyrkogården
som utgörs av områdena O till U, omgärdas av en granhäck i norr och väster, medan det i söder och öster planterats måbärsbuskar. De allra flesta gravkvarteren på
den mellersta och västra kyrkogården omsluts dessutom också av täta häckrader,
samt av ett flertal mindre lövträd som planterats på området, oftast i anslutning till
gångstråkskorsningar och gravkvarterens yttersta hörn. Den äldre kyrkogården som
utgörs av områdena A till H, avskärmas västerut av en rad äldre kraftiga lövträd som
brett ut sig ordentligt med åren som nu skapar ett omslutande rum.

Ingångar/Grindar

I den nuvarande avgränsningen finns på södra, östra och norra sidan om kyrkan
portar som flankerats av vitrappade, murade stolpar. Dessa har försetts med brutna
tak av kopparplåt som sedan krönts av klot i mässing eller annan gulmetall. Mellan
stolparna i söder och öster hänger även stora smidda järngrindar. Den södra grinden tillverkades 1786 av Lars Olsson Törne. 5 Stolparna i norr tillkom i anslutning till
uppförandet av det nya bisättningshuset på 1940-talet, och har utförts med de äldre
stolparna i söder och öster som förlagor.

Tappställen och skötselstationer

Kyrkogården är försedd med ett stort antal tappställen och skötselstationer, i regel
av enkelt utförande. På gamla kyrkogården, tillika de mellersta och västra delarna,
består tappställena av enkla kranar försedda med grön trädgårdsslang. Intill dessa
finns för det mesta en ställning av bockat rör där upphängningsanordningar finns för
vattenkannor och annan utrustning. Tappstället som är beläget i mitten av område
I har försetts med en rund brunn/reservoar i betong, som sedan klätts i en yta av
5

A.Bohman, S.Eklund, A.G.Nisser, Gagnef Kyrka och Kyrkogård, 2005, s.67
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Översikt mot kyrkan i väst och den södra kyrkogården. En tydlig parkkaraktär med sin böljande grönska

grov rödlätt sten, troligen ölandssten. Skötselstationerna är vardera utrustade med två
soptunnor i plast, samt en mindre svart plasttunna för gravljus. Vissa av stationerna
är skyltade med äldre metallskyltar, medan andra skyltas med laminerade pappersark
i A4-storlek. Skötsel- och tappställen på den södra kyrkogården är alla omslutna av
granhäck, och har plattläggning av gråa betongplattor.

Växtlighet

Kyrkogården innefattar flera träd och buskage av olika slag. Typerna och frekvensen
varierar kraftigt mellan de olika delarna av kyrkogården. Den gamla kyrkogården (områden A-H) har närmast kyrkan inget större utbud av växtlighet, utan detta finner man
främst i form av täta häckrader som planterats runt de två urngravplatserna (områdena C och F), som anlades 1953 respektive 1989.6 Längs den gamla kyrkogårdens
västra och norra gräns, som inkluderar områdena H, E och delar av D, står en rad
storväxta lindar, de äldsta träden på hela kyrkogården. Yngre lind har också planterats
i en liten allé längs grusgången mellan den västra och mellersta gravplatsen (mellan
område N och O). Linden förekommer även frekvent på andra delar av kyrkogården, då främst i långa rader som bildar avgränsningar och gröna barriärer. Den andra
trädtypen som förekommer frekvent inne på kyrkogårdsområdet är flertalet unga alar.
Denna trädsort har planterats konsekvent i både de mellersta och västra gravområdena, som inkluderar områden I till U. Dessa, oftast mindre träd, står huvudsakligen
en och en, gärna i anslutning till gångvägskorsningar eller häckradsavslut. Andra träd
förekommer också, om mindre frekvent. Intill personalstugan sydväst om kyrkan står
en rönn och tre unga blodlönnar, och intill dammen i område M står en tät hängbjörk.
Den södra kyrkogården som anlades på 1980-talet inkluderar ett större spektrum av
14
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trädtyper. Här finns en mängd lindar som nära nog täcker himlen över gravkvarteren. Här återfinns även en del björk, Ek och en del andra mindre löv- och fruktträd.
Minneslunden omsluts av en varierande grönska. Här växer vad som ser ut att vara
både bergtall och amerikansk blågran tillsammans med en blandning av lövträd.

Anslutande infrastruktur

Norr om kyrkan och kyrkogården löper Kyrkbyvägen, och direkt söderut rinner Österdalälven. Dalälven var fram till järnvägens tid en av områdets viktigaste transportleder,
då särskilt för timmerflottningen, men även för kyrkobesökare som länge brukade färdas med kyrkbåt. Hela Gagnef by växte med största sannolikhet fram just av anledningen att här fanns ett naturligt korsningsställe över älven, och att älven i sig utgjorde en viktig kommunikationslina åt både norr och söder. Att älven varit avgörande för
området i alla tider märks bland annat på omkringliggande bynamn. Flera ortsnamn
anknyter till vattendraget på ett eller annat sätt, däribland Djur, Djurås, Djurmo (Djur,
en omskrivning av Liura, det äldre namnet för Västerdalälven), men även flera orter
som slutar med näs eller fors, så som Österfors, Västerfors, Älvnäs, Näset med flera.
Andra stavelsen i Gagnef självt springer sannolikt också från en senare omskrivning
av just näs, även om detta inte är helt fastställt i dagsläget. Skulle man landvägen ta
sig till eller från Leksand och Siljansbygden så har huvudleden länge passerat genom
Gagnef, vilket idag fortfarande är fallet. Redan på kartor från 1656 finns nämligen
Leksandsvägen utritad. Dagens moderna motsvarighet skulle då vara riksväg 70.
15

Särskilt framträdande karaktärsdrag

Frånsett den äldsta delen av kyrkogården (områdena A till H), och vissa av de
äldre allmänna varven, så innefattar kyrkogården i huvudsak gravvårdar som
bygger på bredden istället för på höjden. Samtliga av gravvårdarna på den västra och mellersta halvan av kyrkogården ar tillkommit från 1930-talet fram till
idag, med en viss tyngd på 1950–1970-talen. Detta horisontella formspråk kan
därför antas komma från de modernistiska strömningar som redan tidigt på
1900-talet menade att moderna kyrkogårdar skulle präglas av en horisontell
sammanhållning, samtidigt som de äldre kyrkogårdarnas ”plottrighet” skulle
förminskas. Detta går även igen i de medvetet satta häckraderna, som hålls
symmetriska och i ungefär samma höjd som vad som ansågs lämpligt för en
gravvård. Häckarna hjälper därför till att förstärka ett fokus på de horisontella
intrycken. Det enda som bryter detta är högsträckta lövträd, som även de satts
ut på väl valda platser för att skapa en väl planerad sammanhållning. Detta
moderna tankesätt ses som förväntat inte på den äldre kyrkogårdsdelen, där
gravar från främst sekelskiftet 1900 finns. Här är gravvårdarna kraftigt varierade
i både storlek, stil och material.
Ser man till detaljerna så finns ett flertal viktiga särdrag att skåda på Gagnefs kyrkogård. Först ut har väldigt många gravvårdar på kyrkogården by- eller
gårdsnamn, ett viktigt dokument för bygdens historia. Ett flertal äldre gravar
med enbart kvinnonamn återfinns också, vilket är ett viktigt karaktärsdrag då
dessa historiskt sett varit ovanliga och kan hjälpa framtida generationer att få en
uppfattning om bygdens kvinnor och samtidigt belysa deras historia på ett mera
pedagogiskt tillvägagångssätt. Detta är i dagsläget inte minst viktigt då kvinnohistoria i allmänhet varit ett eftersatt område. De allmänna varven har även ett
flertal träkors bevarade, de allra flesta vitmålade och inte nödvändigtvis gamla.
Men innan industrialiseringen vid 1800-talets andra hälft var sten både dyrt och
tidskrävande att bearbeta, därför är de flesta idag överens om att majoriteten
av äldre gravvårdar varit i just trä. Det vill säga i de fall en gravvård upprättats
över huvud taget.
Av denna anledning är träkorsen speciellt viktiga för att förstå de svenska kyrkogårdarnas kronologiska utveckling allt tydligare. Samtidigt kan det ses
som ett lokalt drag, då Gagnef länge varit en skogsmark med betydande träindustrier, samtidigt som stenbrotten varit få. Många av de kvarvarande träkorsen
har tillverkats efter äldre förlagor, när dessa ruttnat bort. I de fall metallbrickor
finns har dessa överförts från de äldre gravkorsen och monterats på de nya. 1
En mängd gjutjärnskors som bevarats, främst från sekelskiftet 1900, men
även nyare och äldre, berättar om Gagnefs koppling utåt med järnbruken och
de större städerna. Kopplingen till Dalarnas bruksorter lever även vidare under
1900-talets första hälft genom den rad gravvårdar som tillverkats i rostfri plåt.
Dessa återfinns enbart i de allmänna varven, och är främst formade som pergamentrullar med hoprullade ändar. Dessa materialtyper är högst karaktäristiska,
om inte för Gagnef i sig, så åtminstone för den större historiska kontexten som
bygden befinner sig i rent geografiskt.
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Närbild på ett av gamla kyrkogårdens många gjutjärnskors, ett material som är särskilt förekommande i hela Dalarna. Bild från område F

Träkorsen är särskilt många i Gagnef sett till övriga kyrkogårdar i
samma pastorat. Likaså är gravvårdar med enbart kvinnonamn
inte helt ovanliga i de allmänna varven. På bild ses Liljas Kerstin
Erikssons träkors, område J

Framträdande, särskilt på den västra kyrkogården,
är de många öppna ytorna, ofta i form av grusplaner inhägnade med grönskande häckar

Den rostfria plåten är ett återkommande material i många gravvårdar i de allmänna varven. Bild från område J
17

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 begravningsplatser mer generellt för att bygga en större kontext och faktabakgrund. Ytterligare görs en kort redogörelse för Gagnefs
viktigaste bygdehistorik för att ge en lokalhistorisk förankring.
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Foto: Gagnef kyrka från nordost, sekelskiftet 1900.
Fotograf okänd
Källa: Dalarnas museums bildarkiv
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Gravkarta från 1896, lägg märke till att de allmänna varven inte är markerade på denna karta.
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Karta från 1923, med kyrkogården och närliggande tomter. De två färglagda fälten väster om kyrkogården reserverades härigenom för framtida utvidgningar av gravplatsen.

Bildkälla: ULA

HISTORIK

Gagnef fick sin första stenkyrka någon gång på 1200- eller 1300-talet. Vid en utgrävning
inuti kyrkan hittades 1916 spår efter en äldre kyrkobyggnad i trä, uppförd på stengrund
som inte daterats närmare i dagsläget.2 Kyrkan fick sitt nuvarande utseende vid en
omfattande ombyggnation på det sena 1700-talet, då bland annat kyrktornet uppfördes. Beträffande kyrkogården är äldre uppgifter knapphändiga, men rimligt är att här har
genomförts begravningar sedan åtminstone tidig medeltid. Kyrkogården höll sig inom
samma avgränsningar fram till på sena 1600-talet då den utvidgades för första gången.
Sedan har gravplatsen utvidgats i flertalet etapper under 1800- och 1900-talet. Senaste
markexpansionen gjordes 1986.

Sammanfattande kronologi
Okänt årtal: Enligt traditionen skall ett äldre träkapell ha funnits vid norra ändan av
Långgattu, på den s.k. Kapellbacken 500 m norr om nuvarande kyrkan, vilket i nuläget är
osäkra uppgifter.3 Samtidigt har en utgrävning 1916 påvisat en äldre träkonstruktion på
platsen för den nuvarande kyrkobyggnaden. Dennas ålder har inte fastslagits närmare.
1200-1300-tal: En första stenkyrka uppförs av gråsten, ca 7 x 17 meter. Sakristia och
gapskulle uppförs i nordost. Delar av murverken ingår i nuvarande kyrka. 4
1325: Gagnef by nämns för första gången i skrift. 5
1400-talets slut - 1500-talets början: Utvidgning av kyrkan mot väster, på längden.
Tre valv slås över kyrkorummet. Nytt vapenhus av tegel. Golven täcks också med tegel. De bevarade konsekrationskorsen anges härröra från denna tid. Möjligt att även en
klockstapel uppförs. 6
1570-tal: En brand förstör klockstapeln, och en ny uppförs strax därefter. 7
1628: Kyrkogården nämns ha en stenmur med spånklätt trätak, och ska ha sträckt sig
300 alnar. Samtidigt nämns att det på kyrkogården står ett ”kyrkioherberge”. 8
1674-1690: Omfattande utvidgning av kyrkobyggnaden på bredden mot söder, till tvåskeppig kyrka med sex valvkupor. Även utvidgning av sakristian mot norr och väster. 9
1733: Det nämns att det på kyrkogården finns en förfallen benkammare, ”under stora
fönstret på östra gafweln”. Samtidigt konstateras att en ny sådan ska byggas. 10
1771-1772: Västra gavelmuren rivs, långhuset förlängs mot väster; murarna höjs med
ett par meter; pelarna och valvkuporna rivs och ersätts med tunnvalv; nytt tak utvändigt;
tornet uppförs. Kyrkan får sin nuvarande utformning. Samtidigt rivs klockstapeln. 11
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1870: Utvidgning av kyrkogården i norr, gamla kyrkogårdens stenmur i norr rivs. Östra
sidan inhägnas med staket och grind av gjutjärn. 12
1902: Köpekontrakt för beställning av gjutjärnsstaket och grindstolpar från Haddebo
Jernverk upprättas.13
1914: Vid en arkeologisk utgrävning i kyrkan finner man spår från de äldsta stenmurarna. Den äldsta stenkyrkan ska från dessa uppgifter ha varit 17m lång och 7m bred.
14

1923: Mark tas i anspråk från komministerboställets ägor, för att ge utrymme för utvidgning av kyrkogården.15 Ett planeringsförslag från samma år begär att det nya området
ska ha reserverade platser för familjegravar utmed gångvägarna, medan mitten av varje
gravkvarter ska utgöras av allmänna varv. Tanken är också att ett område i väst ska
reserveras som barngravplats. 16
1929: Gerda Boëthius motsätter sig flytten av det gamla bårhuset (likboden) i Gagnef
genom ett brev till riksantikvarien.17 Boden flyttades ändå nästkommande år.
1930: Nya kyrkogården invigs över det område som upplåtits 1923. Ett bårhus uppförs norr om den äldre delen av kyrkogården.18 Samma år godkänner Kungl. Byggnadsstyrelsen att det gamla bårhuset i öst flyttas in en bit från vägen. 19
1946: Utvidgning av kyrkogården; västra kyrkogården tillkommer. Ekonomibyggnaderna söder om kyrkan uppförs. 20
1953: Östra urngravplatsen anläggs. 21
1986: Utvidgning av kyrkogården; södra kyrkogården tillkommer. 22
1989: Västra urngravplatsen anläggs 23
1995: Askgravlund anläggs inom södra kyrkogården. 24
2012: Askgravplatsen på kyrkogårdens nordvästra del anläggs mitt i befintligt gravkvarter. 25
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Gagnef som historisk kontext

1325 nämns Gagnef som ortsnamn för första gången i de skriftliga källorna, och
vid det laget ska det enligt lokal tradition redan ha funnits ett etablerat träkapell på
platsen. Den ursprungliga stenkyrkan daterar till 1200- eller 1300-tal, så det finns en
chans att Gagnef by redan då var ett viktigt religiöst center för närområdet. Precis
som grannliggande byar och mindre samhällen har Gagnef rent historiskt förlitat sig
på jordbruket som huvudsyssla. Jordbruket i Gagnef socken präglades länge av en
strikt arvsfördelning, vilket resulterade i att jordbruksmarken allt som oftast styckades
upp i mindre och mindre åkerlappar för varje generationsskifte. I längden ledde detta till ett nära på förlamat jordbruk som inte kunde bära bygden ekonomiskt. Detta
syns tydligt vid en egendomsförteckning över alla socknar i Sverige i samband med
Älvsborgs (första) lösen 1571, då Gagnef var bland de fattigaste i landet.26 Andra
bisysslor har därför länge varit viktiga för bygdens utveckling, inte minst fram till industrialiseringen på 1800- och 1900-talet då förutsättningarna till försörjning skiftade.

Skogsbruk och kolning

Jordbrukarna 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. 27 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 utsäde.28 Det moderna jordbruket fick sitt avgörande genombrott i Gagnef vid
sekelskiftet 1900 i stora drag tack vare sidoinkomsterna som skogen gav. Mellan
1816 och 1987 har arealen av avverkningsskog ökat i socknen, från 28.484 hektar
till 29.272 hektar på 1980-talet. 29 Detta har fört med sig att brukad åkermark minskat i samma takt, och att skogsindustrin blivit mera organiserad och samlad under
ett fåtal större aktörer.

Flottning och sågverk

Från mitten av 1800-talet utvecklades sågverksindustrin kraftigt runt om i landet,
så även i Gagnef. Lantmätaren och yrkesofficeren Georg de Laval intresserade sig
för Gagnefområdet och fick statligt tillstånd för flottning längs nedre Grådaforsen
1860.30 1865 investerade han även i att anlägga ett sågverk intill Grådaforsen. Strax
nordväst om Gagnef by. Flottningsindustrin var en viktig näring för bygden under en
längre tid, och den sista timmerflottningen upphörde först oktober 1970.31 Förutom
den större sågen vid Grådaforsen ska det ha funnits ett flertal s.k. husbehovssågar i
bygden.32 Dessa, precis som namnet antyder, användes primärt för gårdarnas egna
behov, och omsatte troligen ingen större verksamhet.

Herrarbeten

Herrarbete är en äldre benämning som syftar till de arbetsvandringar som länge
ägde rum i bygder som inte själva kunde tillhandahålla med sysslor. Dalarna har
historiskt varit ett av de län där denna form av arbetskraftsutvandring varit som vanligast. Kyrkan i varje socken var skyldig att registrera alla som sökte arbete utsocknes, och Gagnef socken hade de högsta siffrorna 1839. Det året bokfördes 309
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män, 616 kvinnor och 45 barn som herrarbetare, vilket är en kolossal siffra sett till att
socknen vid tiden hade dryga 5700 invånare allt som allt.33 Männen sökte sig främst
till sågverken och flottningsverksamheten i Hälsingland, Gästrikland och längs med
norrlandskusten, medan kvinnorna ofta tog pigjobb på gårdar eller inne i städerna.
Även park- och trädgårdsarbeten i de större städerna, kanske främst Stockholm,
var attraktiva för Mockfjärdskvinnorna.34 Lönerna skickades oftast hem till familjerna.
Dessa siffror antas ha blivit mycket högre under andra halvan av 1800-talet, då befolkningen i socknen ökade från 5331 år 1830, till hela 7461 år 1867.35 Vid slutet
av 1800-talet blir dessutom emigrationen till Amerika stor i socknen. Som exempel
flyttade dryga 200 gagnefsbor till Amerika bara under år 1904, ett tecken på hur svårt
det var kring den här tiden att få jobb i hembyarna som gick att livnära sig på.36

Gagnefs kompani

Det militära har länge varit en trogen arbetsgivare åt sockenborna i Gagnef, särskilt då det länge varit svårt att försörja sig i trakten på annat vis. Genom historien har många Gagnefsbor alltså sökt lycka och försörjning i krig, med sannolikhet
då arbetet var knappt på hemmaplan och jordbruket magert. Av denna anledning
har Gagnefs kompani utgjort en avgörande livlina för bygden som hjälpt till att
prägla socknen genom flera århundraden. Redan 1545 finns en förteckning över
tio män som tagit värvning från Gagnef, och tio år senare är det 68 knektar registrerade under Gagnef socken, en avsevärd siffra sett till bygdens befolkning.37
Gagnefs kompani har sedan varit aktiva genom hela den svenska krigshistorien,
där de deltagit i 30-åriga kriget, skånska kriget på 1670-talet, stora nordiska kriget (där de deltog i både Narva och Poltava m.m.) och ända fram till i modern
tid.38 Detta syns inte minst på kyrkogården, där ett flertal gravvårdar bär inskriptioner så som ”f.d. soldat”, eller andra titlar som på något vis kan knytas till det
militära. Väldigt många släktnamn går dessutom att koppla till det militära. Namn
som Svärd, Sköld, Ryttare, Granath, Hurtig, Modig, Rapp m.fl. förekommer flitigt.
Den sista soldat i Gagnef som aktivt deltagit i strid var soldaten Junkare i Gräf,
som enligt uppgifter avled på 1870-talet. Dennes begravning ska ha markerats
med full ceremoniell parad av kompaniet.39 Efter att den allmänna värnplikten infördes 1901 centraliserades mycket av de militära aktiviteterna kring Falun, vilket
medfört att den militära närvaron i Gagnef inte varit lika påtaglig under 1900-talet.

Minnessten över Gagnefs kompani strax öster om kyrkan.
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Kronolänsman Lars Dansströms gravhäll från 1794, strax söder om klocktornet. Denna gravhäll har med stor
sannolikhet en gång varit placerad inne i kyrkorummet, men har vid senare skede flyttats ut till kyrkogården.
Denna typ av liggande häll, dedikerad till en bemedlad person/familj, har varit vanligt förekommande i de flesta
större kyrkor. Denna är tillika den äldsta daterade gravvården på Gagnefs kyrkogård.

En sanitär kyrkogård

Fram tills 1700-talet anlades nya kyrkogårdar vanligen i direkt anslutning till en kyrkobyggnad. I städerna och de större samhällena låg kyrkan vanligtvis centralt, vilket
medförde att de flesta begravningar skedde mitt i staden. Högreståndspersoner
begravdes till och med inuti kyrkobyggnaderna.40

Upplysningstidens renlighetsideal

Den konstanta närheten till jordfästningar och döden mottogs inte väl av upplysningstidens nya renlighetsideal. Begravningar i tät bebyggelse, 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 kyrkogårdar utanför staden. Särskilt tongivande i den svenska debatten
var prästerskapet, som förfasades av smittoriskerna med begravningar inuti kyrkan. 41

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 utkanterna av bebyggda områden. Till följd av detta uppfördes flera
nya begravningsplatser utanför de största städerna. 42
40
41
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Bucht, 1992, s.27-28, Andreasson, 2002, s.19, Theorell m.fl., 2001, s.14-15
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Exempel på den södra kyrkogårdens grönskande parkkaraktär. En stark kontrast till kyrkogårdens äldsta gravkvarter

Utvecklingen i Gagnef

Under medeltiden ska gravsättningar ha förekommit inuti Gagnef kyrka, vilket varit vanlig
praxis i de flesta större församlingar, då särskilt högreståndspersoner sett detta som den
finaste platsen för den eviga vilan. När detta upphörde helt i Gagnef är ovisst, men man
vet att kyrkogården blev mer strukturerad under 1700-talet, med ordnade gravkvarter och
bättre uppsyn över var gravarna placerades. Detta kan med all sannolikhet kopplas till de
nya krav på hygien som spreds genom hela landet under det sena 1700-talet. Troligen
blev kyrkogården under denna tid även mera parklik, med viss plantering av träd och buskage, något som historiskt sällan funnits vid kyrkogårdar innan 1700-talets andra hälft.

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. 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 då
våra kyrkogårdar mer och mer fick det kombinerade syftet som parker. 43

Samband med trädgårdsplanering

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
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Andreasson, 2007, s.28, Theorell m.fl., 2001, s.497, Feltelius, 2007, s.15, Bucht, 1992, s.29

Västra kyrkogården.
Invigd 1946

Mellersta kyrkogården.
Invigd 1929

Gamla kyrkogården.
Gräns från senast 1898

Södra kyrkogården. Invigd 1986

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.

Trädgårdsarkitektur på Gagnefs kyrkogård

Ser man till kyrkogårdens äldsta del, som utgörs av områdena A till H, så följer denna del av
kyrkogården en äldre, mer organiskt framväxt struktur som utformats av behov snarare än
som en etablerad arkitektonisk plan. Gravkvarteren har på senare tid strukturerats upp i någorlunda enhetliga enheter, men innan 1700-talet torde kyrkogården ha varit mycket sämre
uppstrukturerad. Denna äldre del av kyrkogården har med all sannolikhet byggts ut och till
under flera etapper allt sedan medeltiden, men de första skriftliga källorna på utökning av
tomten finns först på sent 1800-tal. De många stora lövträd som planterats på området har
med all sannolikhet tillkommit under 1800-talet, då som direkt följd av de hygieniska strömningar som cirkulerade i landet från slutet av 1700-talet. Träden ansågs då nämligen fungera
som luftrenare då de tog bort dålig lukt.
Den mellersta gravplatsen, som anlades under en enhetlig plan på slutet av 1920-talet,
och invigd 1930, följer däremot en mer sammanhållen arkitektonisk plan. I jämförelse med
den äldre kyrkogården så har denna del av kyrkogården nyttjat grönskan till en betydligt
högre grad. Tanken att utnyttja kyrkogården som en park är fortfarande ganska främmande,
men man har nu valt att ge grönskan ett allt större rum i gravplatsens intryck. Den mellersta
gravplatsen domineras främst av de två stora kvarteren med allmänna varv, vilka skvallrar
om ett stort behov för nya gravplatser. Den västra kyrkogården, som anlades 1946, har fått
en ännu mera raffinerad planlösning. Med sina stora ytor som inramas av ett strikt rutnät av
gångstråk, och de två stora grusplanerna, ges ett stramt och klassicistiskt intryck. Här får
gravkvarteren i regel lite mera utrymme, och de öppna ytorna mellan gravraderna skapar en
öppen lättsamhet som ligger väl i tiden för de arkitektoniska strömningarna. Med de stora
grusplanerna som nästan skapar enskilda torg, ges också lite fokus åt besökarnas behov.
Dessa större grusplaner är visserligen tomma idag, men den ursprungliga tanken var att
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Allmänna varv på område K. De allmänna varven känns oftast igen
på de långa och täta raderna av förhållandevis små gravvårdar.

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

förse dessa ytor med planteringar eller andra dekorativa element. Slutligen har vi den södra
kyrkogården som anlades på 1980-talet. Här är gångstråken mera organiska och slingrande,
samtidigt faller valet av murrig växtlighet väl in med tidens ideal om kyrkogården som en plats
för meditation och lugn. Här är det tänkt att besökarna och de sörjande ska kunna finna inre
lugn och en trygg plats de gärna besöker vid behov. Med denna utveckling av gravplatsernas
användande, är dagens kyrkogårdar inte längre enbart en plats för de döda, utan lika mycket
till för de efterlevande.

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” rotades 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
28

Ett axplock av alla de bynamn som förekommer på Gagnefs kyrkogård. Dessa hjälper till att förtydliga användandet av Gagnefs kyrkogård i ett geografiskt sammanhang.

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.44

Församlingsborna

Gagnefs socken går att härleda åtminstone till 1300-talet, och Gagnefs kyrka har utgjort
moderkyrka för Gagnefs pastorat allt sedan 1620-talet. Under 1600–1700-talen har detta
säkerligen resulterat i att många bybor färdats relativt långa sträckor för att kunna begravas
vid Gagnefs kyrkogård. T.ex. fick Mockfjärd en egen kyrkogård först 1684, vilket inneburit
att sockenborna tidigare fått vallfärda till Gagnef för att begrava sina döda.45 Detta har
även varit fallet med de många gårdar och enskilda byar på landsbygden, som länge haft
Gagnef som närmaste kyrkogård. Idag brukas Gagnefs kyrkogård å andra sidan främst av
de egna sockenborna, med tillhörande småsamhällen och byar som ligger strödda runt om
på landsbygden. Gravvårdarna bär plats- och gårdsnamn så som: Arvslindan, Bomsarvet,
Bodarna, Bäsna, Djurmo, Gröntuv, Lindan, Moje, Nordåker, Sifferbo, Svedjan, Tallbacken, Tjärna, Västtjärna, Västerfors, Österfors m.fl. bara för att nämna några av de vanligast
förekommande platsnamnen. Till detta kommer också några fåtal ”avstickare”, främst från
1900-talets senare hälft. Ett par vårdar visar att den gravsatta härrör från Borlänge, och en
vård i område P, dedikerad till Eugenia Lund, bär inskriptionen Kaukasien.

44
45

Andreasson, 2012, s.50, Theorell m.fl., 2001, s.17-18, Se ”om allmänna och enskilda gravar” i stycket källor.
Västerås Stift, Mockfjärds Kyrka, 1997, s.2
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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.46 Från och med 1920-talet
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Dalarnas museums klipparkiv, Borlänge tidning 1935-10-19, länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson, kyrkogårdskul-

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

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 Gagnefs begravningsplats har de flesta gravkvarter vid något
tillfälle nyttjats till allmänna varv, där områdena F och G på den gamla kyrkogården fortfarande
bär spår av detta. Nästintill samtliga äldre gravvårdar i dessa områden har avlägsnats, vilket
lämnat begravningsplatsen med en oproportionerligt hög andel stengravvårdar från 1900-talets första hälft. Detta är en utkomst som troligtvis inte speglar Gagnefs faktiska befolkningsspektrum kring sekelskiftet 1900. Ottilia Adelborg beskriver år 1904 vad som torde vara de
allmänna varven i Gagnef som ”ett virrvarr af uppkastad sand och små, ofta omålade träkors
som luta intill och mot hvarandra i förvirrad oordning”.47 En bild av de allmänna varven som idag
knappast känns igen.
tur, kyrkogårdarna i Dalarna
47
O,Adelborg, Från Gagnä-mäns Näs- Skrifter och ritningar, 1909, s.81
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Planritning till västra kyrkogården, 1945.
Källa: ULA
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Bild från område U. De modernistiska tankarna ger sig i uttryck genom låga och unisona gravvårdar som hålls samman
i väl utformade kvarter, som ofta skärmas av med låga rygghäckar.

Tidstypiskt sammanhållna gravvårdar placerade mot en rygghäcksfond på område M

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.48”
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 även kunde användas för att dela in kyrkogården i harmoniska
och lugna rum. I de fall då tillämpning av rygghäckar inte var möjligt rekommenderades liggande hällar.49
Wadsjös idéer fick starkt genomslag på många kyrkogårdar runt om i Sverige. På Gagnefs
kyrkogård finns ett antal exempel på områden som präglats av modernismens kyrkogårdsideal. De nyanlagda områdena som tillkommit på 1930- och 1940-talet försågs exempelvis med
mängder av rygghäckar som skapade horisontell sammanhållning, samtidigt som gravvårdarnas storlek och utformning reglerades allt hårdare. Det ska dock nämnas att denna tanke kring
48
49

Zachrisson och Kempff, 2007, s. 80-81
Andreasson, 2012, s. 82-83
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Exempel på personhistoriskt viktiga gravvårdar. Till vänster den väletablerade konstnärinnan/författarinnan Ottilia Adelborgs grav på område A, och till höger dragspelsmusikanten
Anders ”Andrew Russel” Granlunds gravvård på område O.

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 Gagnef 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.

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 böckerna Gagnefs Kyrka
och kyrkogård, och Porträttgalleri från Dalarna. 50 51
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A.Bohman, S.Eklund, A.G.Nisser, Gagnef Kyrka och Kyrkogård, 2005
E. W Nordvall. Porträttgalleri från Dalarna. 1935

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 minoritetsgrupper. 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

Namn på gravvård

Bilaga/s

Adelborg, Ottilia

1 Ö E 35

Ottilia Adelborg m.fl

Bilaga 3, s.20

Andersson, Buller Anders

1 V C 34

Buller Anders Andersson

Bilaga 17, s.33

Andersson, Nisses Anders

1ÖN9

Nisses Anders Andersson

Bilaga 8, s.29

Andersson, Liss Per

1 Ö C 18

Liss Per Andersson

Bilaga 7, s.5

Andersson, Olof

1 Ö E 10-11

Olof Andersson

Bilaga 3, s.26

Belin, Erik Wilhelm

1MD6

Erik Wlh. Belin

Bilaga 12, s.5

Bergkvist, Olof

1ÖD3

Olof Bergkvist

Bilaga 6, s.12

Bergman, Hans

1 M B 17

Hans Bergman

Bilaga 11, s.34

Blumenberg, Robert

1ÖE4

Robert Blumenberg

Bilaga 3, s.15

Björklund, Fridolf Lennart

1 V O 35

Fridolf Björklund

Bilaga 22, s.30

Brask, Erik

1 Ö T 77

E. Brask

Bilaga 9, s.79

Broberg, Anders

1 Ö R 10

Anders Broberg

Bilaga 4, s.5

Dahlin, Anders

1 Ö G 11

Anders Dahlin

Bilaga 8, s.10

Falk, Lotta och Anna

1 Ö D 29

Lotta/Anna Falk, Clara Wahlström

Bilaga 3, s.10

Godenius, Anders Jacob

1ÖK3

Herr A. J. Godenius

Bilaga 3, s.5

Grönlund, Anders

1 V M 9068

Anders ”Andrew Rusell” Grönlund

Bilaga 17, s.84

Kruskopf, Anders

1ML1

A. Kruskopf

Bilaga 15, s.14

Lind, Edvin

1 M I 14

Edvin Lind

Bilaga 13, s.6

Lind, Olof

1 Ö E 30

Olof Lind

Bilaga 4, s.21

Lind, Per

1 Ö B 23

Per Lind

Bilaga 7, s.23

Lindberg, Oskar

1 Ö E 37

Oskar Lindberg

Bilaga 3, s.22
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