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På uppdrag av Hedemora-Garpenberg församling har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk 

inventering av Garpenbergs kyrkogård.  

Tätorten Garpenberg är belägen cirka 15 kilometer öster om Hedemora i södra Dalarna. I Garpenberg 

finns bergslagens enda kvarvarande gruva i drift. Garpenberg har varit socken sedan 1607 men var bebott 

redan på medeltiden. 

Garpenbergs kyrkogård uppfördes i samband med att den nuvarande kyrkotomten togs i anspråk och 

bebyggdes med en kyrka under 1600-talets första hälft. Till en början var kyrkogården liten. Den 

inramades av enkla träomgärdningar som ofta gick sönder på grund av försummat underhåll. Begravningar 

hanterades ofta av närstående till den avlidna och någon särskild begravningsordning fanns inte på 

kyrkogården. Kyrkogården saknade därtill ordentliga jordlager, något som föranledde att gravarna inte 

kunde grävas tillräckligt djupa under kyrkogårdens tidigaste historia.  

 

Under 1800-talet utvidgades kyrkogården flera gånger samtidigt som vissa delar fylldes ut med mer jord så 

att de äldsta områdena på kyrkogården kunde beläggas helt. Kyrkogården delades även upp och 

strukturerades i allmänna och enskilda gravar. Från och med 1920-talet fram till 1970 genomlöpte 

kyrkogården stora förändringar under modernismen som ledparoll. Bland annat tillkom flera av 

kyrkogårdens trappor, stora nya områden i söder och en stor parkeringsplats invid länsvägen i öst.   

Idag syns kyrkogårdens och Garpenbergs historia fortfarande genom vissa specifika gravvårdar och bland 

kyrkogårdens olika områden. Exempelvis, kan den stora mängden gjutjärnshällar skapade vid olika 

gjuterier inom Garpenbergs socken vittna om järnframställning och gruvdrift som ortens historiska 

huvudnäringar. Stora områden med bredlåga modernistiska gravvårdar kan berätta om modernismens 

arkitekturideal, storskalighet och enhetlighet. Parkeringsplatsen längs länsväg 735 kan berätta om bilismens 

intåg i Sverige och Garpenberg. Men självklart finns många fler berättelser. 

Syftet med inventeringen är att finna sådana berättelser eller kulturhistoriska sammanhang, värdera dem och 

om behövligt, välja vilka som skulle få synas på bekostnad av andra. Värderingsarbetet behandlar även 

kyrkogårdens arkitektoniska och estetiska utformning med avstamp i förutbestämda kriterier för vad som 

ska klassificeras som värdefullt och därmed skyddsvärt. Om detta går att läsa i stycket Att värdera en 

kyrkogård nedan samt i Bilaga 1, skyddsvärda egenskaper. 

Resultatet av inventeringen sammanställs i områdesvisa beskrivningar och karaktäriseringar där 

kyrkogårdens olika områden beskrivs och värderas. Varje områdesbeskrivning får även en lista på enskilda 

gravvårdar som är värdefulla som solitärer. Alla värdefulla gravvårdar presenteras mer utförligt med bild 

och ställningstaganden i rapportens bilagor 2-12.  

Rapporten är även berikad med ett personhistoriskt kompendium över människor som betytt mycket för 

Garpenberg och som är begravna på kyrkogården. Uppgifterna i kompendiet är baserade på uppgifter 

givna av en referensgrupp som sattes samman för att hjälpa Dalarnas museum hitta lokalhistoria under 

inventeringsarbetet. Linnéa Kärvemo, mångårig medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen, var en mycket 

stor hjälp i detta arbete.
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På uppdrag av Hedemora-Garpenbergs församling har Dalarnas museum genomfört en inventering av 

Garpenbergs kyrkogård. Arbetet genomfördes hösten 2016 av byggnadsantikvarie Kristoffer Ärnbäck.  

Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Garpenbergs kyrkogård och dess beståndsdelar, 

såväl områden som enskilda gravvårdar är kulturhistoriskt värdefulla. 

Inventeringen ska utöver detta peka ut särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar för hänsynsfull 

hantering i framtida förvaltning av kyrkogården och dess kulturhistoriska värden.  

Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas till Sveriges församlingar. För att 

en sådan utveckling ska kunna ske på ett hållbart sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar 

ska hanteras i framtiden. 

Med inventeringsarbetet som underlag kan församlingen upprätta en plan för vilka gravvårdar som bör 

bevaras, kan återanvändas eller får tas bort.  

Inventeringsarbetet kan fungera som stöd vid handläggning av kyrkoantikvariska ärenden. 

Inventeringen kan utgöra en del i en vård- och underhållsplan för kyrkogården.  

Bedömningar och riktlinjer ska ses som färskvaror som ska ses över och uppdateras kontinuerligt, minst 

vart tionde år. 

Rapportens första sidor är tillägnade formalia så som metod- och processbeskrivning samt en kortfattad 

genomgång av hur museet har resonerat vid värdering och urval rörande gravvårdar och områden på 

kyrkogården. Ytterliggare förtydlinganden rörande värderings- och urvalsarbetet finns i Bilaga 1, 

Skyddsvärda egenskaper. 

Vidare följer en omfattande redogörelse för kyrkogårdens historia tillsammans med en översiktlig 

beskrivning och karaktärisering av kyrkogården. Därefter karaktäriseras och värderas varje enskilt område 

på kyrkogården. Samtliga områdeskaraktäriseringar innehåller en lista på vilka gravvårdar som är särskilt 

värdefulla och skyddsvärda i kontext till området eller som solitärer.  

Slutligen finns ett kortfattat och överblickbart personhistoriskt kompendium samt flera bilagor med 

inventeringsblanketter. Inventeringsblanketterna innehåller bilder på och kortfattade ställningstaganden 

om varje gravvård som utpekats som skyddsvärd i rapporten. Alla gravvårdar uppförda innan 1980 är även 

fotograferade i högupplöst format. Bilagorna och fotografierna överlämnas tillsammans med rapporten på 

USB-sticka till församlingen. 
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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 under tre dagar, 2016-08-29, 2016-09-

05 samt 2016-09-07. 

 

Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes historisk efterforskning. Den historiska efterforskningen 

innefattade studier av äldre fotografier, kartor och handlingar rörande kyrkogården vid Landsarkivet i 

Uppsala tillsammans med litteratur om kyrkogården. Efterforskningen resulterade i rapportens 

historikkapitel. 

Det inledande inventerings- och historiearbetet innefattade även två referensgruppsmöten, 2016-09-09 

och 2016-10-03. Igenom referensgruppsmötena kunde Dalarnas museum införskaffa kunskap om lokala 

förhållanden så som personhistoria och människors relationer till kyrkogården i nära samarbete med 

intressenter från Garpenberg. Det första referensgruppsmötet tillägnades en genomgång av kyrkogårdes 

historia genom en kyrkogårdsvandring. Det andra referensgruppsmötet handlade om personhistoria och 

varje deltagare fick möjligheten att tala om några personer som varit tongivande för Garpenberg. 

Referensgruppsmötena resulterade i möjligheter till att förankra inventeringen bland Garpenbergsbor och 

beställaren, insamlande av fakta samt ett personhistoriskt kompendium. Linnéa Kärvemo, mångårig 

medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen, var en mycket stor hjälp i detta arbete. 

Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumenteringsarbete, referensgruppsmöten och 

historiska efterforskningar bearbetades det insamlade materialet i en värderings- och urvalsprocess. 

Värderings- och urvalsprocessen tog avstamp i de premisser för värdering och urval som beskrivs i nästa 

kapitel 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 värdering och 

urvalsfrågor. 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, kart- och 

bildredigering. 
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Syftet med att värdera en kyrkogård är att fastställa ifall, och på vilket sätt, dess olika beståndsdelar är 

värdefulla. Den information som skapas genom värderingen kan användas som underlag till att fatta beslut 

om hur kyrkogården bäst ska kunna bevaras, utvecklas och användas nu och i framtiden. 

Värderingsarbetet utgår ifrån idén om att kyrkogårdens olika områden och vissa gravvårdar har egenskaper 

som bör skyddas eftersom de är användbara eller betydelsefulla för samhället idag. Gravvårdar och 

områden kan exempelvis berätta om delar av det förflutna på ett sådant sätt, att vi bättre kan förstå vår 

samtid. Omgärdningar, träd och arkitektoniska miljöer kan bidra till att göra kyrkogården till en vacker 

plats. Namnen på gravvårdarna kan berätta om dem som bott i bygden eller utgöra en byggsten i en social 

identitet. Inom kulturmiljövården brukar sådana egenskaper kallas för kulturvärden eller kulturhistoriska 

värden. Kyrkogårdens olika områden värderas ur ett helhetsperspektiv som tar alla dessa aspekter av 

kyrkogården i åtanke.  

Värderingen av enskilda gravvårdar är något annorlunda. Den skiljer sig i omfattning och precisionsnivå 

mot värdering av enskilda områden. Det kan handla om att ta ställning kring 50 enskilda gravvårdar, och 

då är det inte möjligt att vara lika specifik och utredande som i värderingen av ett stort område och dess 

generella egenskaper.  

För att göra arbetet med värdering av enskilda gravvårdar hanterbart och möjligt att följa upp med nya 

ställningstaganden i framtiden har Dalarnas museum valt ut 14 specifika egenskaper som vi bevakar vid 

gravvårdsinventeringar idag. Egenskaperna, däribland hög ålder, del av en arkitektonisk helhet samt 

förmedlare av lokalhistoriska sammanhang tillskrivs ofta värden av samhället och kulturmiljövården. Ifall 

en gravvård besitter någon av dessa egenskaper tar vi ställning till ifall egenskapen är värdefull i det 

specifika fallet, och ifall gravvården bör skyddas mot ingrepp. Urvalet av egenskaper som skall bevakas har 

skett med bakgrund i begreppet kulturvärde och Centrala gravvårdskommitténs handbok för 

gravanordningsinventering. Egenskaperna förklaras i sitt sammanhang i Bilaga 1, skyddsvärda egenskaper.  

Gravvårdar som anses besitta värdefulla egenskaper bör skyddas på ett sådant sätt så att utpekade värden 

inte minskar. Olika gravvårdar och egenskaper skyddas på olika sätt beroende på vad egenskaper och dess 

värde består i. Museet markerar hur värdefulla egenskaper kan skyddas genom att tillskriva  respektive 

gravvård ett högt skyddsvärde eller ett mycket högt skyddsvärde. Vad dessa begrepp innebär sammanfattas 

nedan: 

 Gravvården bevaras i sitt nuvarande utförande 

 Gravvården bevaras på ursprunglig plats 

 Gravvårdar kan dock flyttas till en ny plats efter noggranna överväganden. 

 Gravvården kan återanvändas på sin befintliga plats  

 Gravvården kan återanvändas inom sitt kvarter eller område.  

 Gravvårdens dekor bevaras oförändrad 

 Gravvårdens form bevaras oförändrad 

 Ny inskription kan utföras genom varsam bearbetning av framsidan 

 Gravvården kan vändas och ny inskription utförs på den tidigare baksidan.  

 Ny inskription bör alltid utföras med lika typsnitt som befintligt. 
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Garpenbergs kyrkogård, färgkodad karta med olika viktiga 

beståndsdelar markerade. 
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Tätorten Garpenberg ligger högt belägen i 

Hedemora kommuns östra del, cirka en mil öster 

om Hedemora. Tätortens bebyggelse är i huvudsak 

koncentrerad nordväst om två sjöar, Gruvsjön och 

Finnhytte-Dammsjön. 

 

I Garpenberg finns Bergslagens enda kvarvarande 

gruva i drift. Gruvan har använts sedan medeltiden 

och drivs idag av gruvkoncernen Boliden. Sedan 

kommunreformen 1952 ingår Garpenberg i 

Hedemora kommun. Garpenbergs församling 

uppgick 2010 i Hedemora-Garpenberg församling 

inom Tuna kontrakt, Västerås stift. Hedemora-

Garpenberg utgör sedan 1998 ett gemensamt 

pastorat. 

 

Kyrkogården 

© CC BY Lantmäteriet 2016 
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Garpenberg blev egen socken 1607 då Karl IX stadfäste bildandet av en församling. Utgångspunkten för 

den nya församlingen blev ett kapell som redan fanns uppfört vid Gruvsjöns nordvästra strand. Eftersom 

marken där det befintliga kapellet låg var undermålig bestämdes snart att en ny träkyrka skulle byggas av 

traktens invånare, med stöd från den lokala kungsgården. Träkyrkan kom att placeras ungefär där den 

nuvarande kyrkan ligger, på Tyskgårdens tomt (se kartan ovan), högt beläget i mitten av byn. Den nya 

placeringen togs emot väl av församlingen och kyrkan uppfördes utan några vidare invändningar från 

varken allmänhet eller statsmakt.1  

I anslutning till den nya kyrkan uppfördes även en kyrkogård, som på grund av det höga läget i terrängen 

kom att anläggas på berghäll med ett tunt lager matjord. Detta föranledde stora problem med 

kyrkogårdens hygien. En grav skulle vara minst 180 cm eller sex fot djup, men detta var svårt att 

åstadkomma på grund av de knappa jordlagren. Redan vid 1600-talets slut uppmanades socknen att fylla 

på ytskikten på kyrkogården med mer jord så att det gick att gräva djupare gravar, men något sådant 

skedde inte förän långt senare i kyrkogårdens historia2. 

                                                      
1 Rönnegård, 1957, s.314-318 
2 Haglund, 1914, s.202 

Karta över Tyskgården från 1776. Den svarta rutan markerar kyrkans nya plats. Källa: Lantmäteriets ”Historsika kartor” 
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Erik Dahlbergs avbildning av Karl X Gustavs begravning i Stockholm 1660 är en av få porträtteringar av hur en begravning kunde se ut på 1600-talet. Källa: 

Wikimedia (CCO) 

Under 16- och 1700-talen var begravningsfrågor en enskild ensak för Garpenbergs invånare. Det fanns 

inga ordnade gravar, utan den avlidnes anhöriga fick själva hitta en lämplig plats på kyrkogråden och gräva 

en grav. Skötseln kring gravplatsen föll efter begravningen på den begravnes anhöriga. Under 16- och 

1700-talen markerades med stor sannolikhet de flesta normala gravplatser med relativt obeständiga små 

jordhögar eller träkors.3  

Riktigt välbärgade personer jordfästes antagligen inuti kyrkobyggnaden. Detta var inte särskilt populärt 

bland prästerskapet som ansåg inomhusbegravningar ohygieniska. Redan under 1600-talet försökte landets 

präster enas kring detta i syfte att förhindra nya begravningar inuti kyrkorna. Trots många försök till att 

reglera inomhusbegravning var det först 1783 som försäljning av gravar helt förbjöds inuti kyrkorna.4 Så 

tidigt som 1740 påpekade biskopen för Garpenbergs församling att begravningsplatserna inuti kyrkan 

borde vara dyrare än sådana som låg utanför. Kanske var detta ett tidigt försök att reglera antalet 

begravningar inomhus, eller var det ett sätt att genom prissättning bestämma vilka personer som fick lov 

att jordfästas inuti kyrkobyggnaden?5  

Beträffande gravvårdar från 16- och 1700-talen finns mycket få sådana gravvårdar bevarade på 

Garpenbergs kyrkogård. De gravvårdar som finns är uteslutande gjutjärnshällar. 

                                                      
3 Andréasson, 2012, s.8, Bengtsson, Bucht, 1992, s.26 
4 Bengtsson, Bucht, 1992, s.27 
5 Haglund, 1914, s.203 
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Garpenbergs kyrkogårdsmur med gjutjärnskors i förgrunden. Bild från 1920 innan moderna muromläggningar ägt rum. Källa: Dalarnas museums bildarkiv. 

Sockenstämmans främsta uppgift i förhållande till kyrkogården var under 1700-talet att anordna en 

omgärdning för att hålla boskap utanför kyrkogården. Till en början var omgärdningen uppförd i en 

ömtålig träkonstruktion som ofta gick sönder, troligtvis någon form av gärdesgård. Ansvaret för underhåll 

låg på socknens fyra fjärdingar (en administrativ enhet underställd socknen) som tidvis försummade 

skötseln av omgärdningen. Med tiden blev de betande djuren ett stort problem, särskilt med tanke på att 

kyrkogården saknade ordentliga jordlager. 1755 tröttnade kyrkoherden Haegermark på att allt fler djur tog 

sig in på kyrkogården och bekostade tillsammans med dåvarande brukspatronen Funck en 160 meter lång 

kallmurad gråstensmur för att få bukt med problemen. Muren som uppfördes av olika gårdar runt om 

Garpenberg löpte troligtvis från kyrkogårdens nordvästra hörn längs med nuvarande kyrkbacken för att 

brytas mot väster längsmed södra sidan av kvarter B och C.6  

Garpenbergs socken var inte ensam om att ha träomgärdningar runt kyrkogården. Vissa kyrkogårdar hade 

skaffat stenomgärdningar redan under medeltiden, men trä dominerade långt in under 1700-talet. Kring 

1700-talets mitt led Sverige av virkesbrist och staten oroades allt mer över den framtida virkesåtgången i 

varvsindustrin. 1764 kom således en förordning från staten om att alla kyrkogårdar skulle ha en kallmurad 

stenmur istället för ”dyrbara” träomgärdningar.7 Detta blev för de flesta kyrkogårdar ett slut på en lång 

period av träomgärdningar. Med detta sagt krävde även de kallmurade gråstensmurarna omläggningar och 

underhåll på sikt. 

                                                      
6 Rönnegård, 1957, s.333-336, Haglund, 1914, s.182 
7 Fajerson, 2011, s.14 
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Kyrkobyggnaden som den sett ut sedan branden 1784 och efter sekelskiftets restauringar. Notera kyrkobyggnadens läge i terrängen. Bild tagen kring 1920. Källa: 

Dalarnas Museums Bildarkiv. 

Den 25 maj 1784 drabbades Garpenberg av en våldsam brand som ödelade stora delar av tätorten 

tillsammans med kyrkan och all bebyggelse runt om den. Enligt ett brev från kyrkoherden Eric Graan till 

biskopen var branden så intensiv att den förstörde de dödas benrester i gravarna och att vinkällaren 

tillsammans med allt vin förgicks. Gråstensmuren som omgärdat kyrkan klarade sig dock oskadd från 

branden och snart började socknen bygga en ny kyrka under ledning av konstmästaren (ingenjören) Johan 

Lindberg. Arbetet började på våren 1785 och kyrkan stod färdig för en första gudstjänst redan vintern 

samma år. Med detta sagt fanns knappast mer än väggar och tak vid tillfället. Kyrkobyggnadens 

färdigställande skulle ta många fler år.8  

Kyrkogården togs i bruk igen efter branden och fick större ytor redan vid uppförandet av den nya kyrkan. 

Tanken var att kyrkan skulle uppföras på samma plats som den första kyrkan, men för att få en större 

kyrkogård flyttades hela bygget några meter norrut.9 

Som tidigare nämnt fanns vissa problem med kyrkogårdens markbeläggning under 16-, 17- och det tidiga 

1800-talen. 1824 klagade dåvarande kyrkoherde Lönegren för sockenstämman om att nyöppningen av 

gravar föranledde ytterst hemska skådespel där socknens invånare fick beskåda halvmultnande kvarlevor 

och annat otäckt. Lönegren uppmanade så sockenstämman att fylla upp gravområdet med mer jord så att 

det gick att gräva bättre gravar och att ett system för gravsättningen skulle införas. År 1828 höjdes 

                                                      
8 Rönnegård, 1957, s.362-370 
9 Haglund, 1914, s.181 
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Ovan, Kyrkogården och kyrkan 1776 respektive 

1856. Observera det lilla gravkorets tillkomst.  

Nedan, Kyrkogårdens ungefärliga utsträckning och utseende från och med utvigdningen 1883-84 till och med 1956, 

efter ett förslag till omläggning av kyrkogården upprättat 1934. Källa: Kartor t.v från Lantmäteriets Historiska 

kartor. Karta nedan från Uppsala landsarkiv. 

marknivån mellan kyrkan och muren till samma nivå som finns 

idag.10 Fram tills uppfyllnaden 1828 fanns en sänka mellan kyrkan 

och kyrkogårdsmuren i väst. Det var främst den säknan som blev 

igenfylld vilket med stor sannolikhet föranledde skapandet av den 

terrass som finns mot västmuren idag.  

Mot 1850-talets slut ersattes träportarna i kyrkogårdsmuren med nya 

i gjutjärn från Dormsjö bruk norr om Garpenberg, och kyrkogården 

fick för första gången en formell dödgrävare vars uppgift var att 

gräva och fylla igen gravar. Arbetet som dödgrävare var till en början 

en slags deltidstjänst och lejonparten av Garpenbergs invånare tog 

fortsatt hand om sina jordfästningar fram tills 1870-talets mitt när 

kyrkvaktaren fick uppgiften att bli dödgrävare vid samtliga 

begravningar.11 1861 tillkom bisättningshuset öster om kyrkan. 

Kyrkogårdens största utvidgning under 1800-talet var anläggandet av 

den ”nya kyrkogården” (idag område G, H, I) 1883-84. Under denna 

expansion utvidgades kyrkogården så att den totala ytan nästintill 

fördubblades. Utvidgningen blev möjlig genom att områden öster 

om kyrkan påfylldes med cirka 10 000 lass fyllnadsämne från ett 

närliggande kalkstensbrott. Det nya området planterades och nya 

gångar anlades. Omgärdningarna var buskar utan någon formell 

entré, eftersom området nåddes från den äldre kyrkogården. 

 

                                                      
10 Haglund, 1914, s.202, Rönnegård, 1957, s.424 
11 Rönnegård, 1958 
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Bisättningshuset från 1861. Gravvårdarna närmast kyrkan finns i viss utsträckning kvar idag. De mindre träkorsen (dödsbrädor) är med viss sannolikhet en 

allmän linje, medan de mer beständiga och större gravvårdarna är uppförda över enskilda gravar. Källa: Dalarnas museums Bildarkiv. 

 

 

Från och med 1890-talets början fick kyrkogården en mer bestämd indelning i kvarter där allmänna och 

enskilda gravar delades upp. Kyrkogården kartlades och en gravbok infördes för att öka kontrollen av 

kyrkogårdens framväxt.  

Garpenbergs kyrkogård blev således, som alla kyrkogårdar mot 1800-talets slut och under 1900-talets 

första hälft, uppdelad i allmänna och enskilda kvarter. Gravar i de enskilda kvarteren uppläts mot avgift 

för all framtid medan de allmänna gravarna var avgiftsfria, men endast för 40 år. Detta sätt att dela in 

människor i två kategorier, ofta separerade till olika fysiska platser på kyrkogården, återspeglar i mångt och 

mycket det klassamhälle som var rådande under tidsperioden. I de allmänna linjegravarna begravdes oftast 

fattiga människor ensamma i den ordning de avled, och i den mån äkta par begravdes i linjegravarna var 

det sällan tillsammans. I de enskilda gravarna var det mycket mer vanligt att familjemedlemmar begravdes 

tillsammans. I Garpenberg vittnar äldre gravböcker om en större valfrihet i gravplaceringen inom de 

allmänna varven. Detta har lett till en speciell struktur i det område med allmänna gravvårdar (H) som 

finns kvar på kyrkogården idag. 
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Det Stockenströmska gravkorets ruin kring 1920. 

Källa: Dalarnas Museums bildarkiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från 1640-talet och frammåt hade en och samma familj, Funck, ägt och förvaltat Garpenbergs 

gruvverksamheter. Mot slutet av 1740-talet började befintliga gruvdriftsanläggningar att bli föråldrade 

och rådande brukspatron Gustaf Funck tog stora lån för att rusta upp bruket. Detta kan ha varit 

början på slutet för den Funckiska eran, och snart kom bruket att drabbas av ekonomiska problem. 

Mot slutet av 1760-talet led trakten av hungersnöd och 1768 begärde ledningen om konkurs.1 1773 

såldes hela Garpenbergs gruvverksamhet till direktören Carl Gottfried Küsel och brukspatronen 

Joachim Daniel Wahrendorff som från och med 1776 blev ägare till gruvor, bruk och tillhörande 

gårdar. 

 Salomon von Stockenström, 

Föddes i Grythyttans socken vintern 1751 som son till 

brukspatrornen Salomon Stockenström och Catharina 

Kalmeter. 1775 blev Stockenström, vid 24 års ålder, utnämnd 

till bergsmästare över såväl Öster- som Västerbergslagen. 

1776 blev han adlad, 1778 utnämnd till direktör över 

stångjärnsmidet i Sverige och 1781 assessor i bergskollegium. 

Det förefaller sig kanske inte helt otroligt att Salomon von 

Stockenström, bergsmästare, adelsman, direktör över 

stångjärnsmide och assessor i bergskollegium fick erbjudande 

om att överta en andel i Garpenbergs bruk när Küsel avgick 

från sin post 1782. Således blev Stockenström tillsammans 

med övriga titlar även direktör för Garpenbergs 

gruvverksamhet. 

 

___________________________ 
Rönnegård, 1957, s124-137 

Haglund, 1914, s.204-205 
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Vid tiden för Stockenströms inträde i gruvdriften, efter att Küsel sålt sina andelar i bruket, hade 

Garpenberg sedan många år helt övergått till kopparproduktion. Tyvärr var kopparens kvalitet dålig och 

krävde omfattande och dyra förädlingsprocesser. Dessutom var Stockenström expert på järn, något som 

kanske kan förklara varför Stockenström drog igång järnframställningen vid Garpenberg på nytt. Bland 

annat Dormsjö järnbruk i Garpenbergs socken öppnades igen efter nedläggning av kopparframställningen. 

Stockenström var en byggare och förde sakta upp Garpenberg på kartan med avancerad arkitektur under 

sin tid på makten. Stockenström agerade byggherre till den nya kyrkan efter branden 1784. Kanske än mer 

anmärkningsvärt var den totala ombyggnaden av den gamla kungsgården söder om Gruvsjön till en 

modern och påkostad herrgård som uppfördes efter ritningar av C. C. Gjörwell 1801. 

Salomon von Stockenström avled 

1811 men efterträddes genast av 

sin son Erik von Stockenström. 

1850 gick den Stockenströmska 

eran i graven, återigen genom en 

konkurs. Konkursen skedde i 

skuggan av en förbättrad 

järnframställningsprocess i 

Storbritannien, vilket föranledde 

förminskat behov av importerat 

svenskt järn. Eftersom bruken 

hade problem med att anpassa sig 

efter denna utveckling kom många 

svenska järnbruk att läggas ner 

kring mitten av 1800-talet. 

 

Kvar från den Stockenströmska eran finns både herrgården och kyrkan, 

tillsammans med resterna av ett monumentalt överbygt gravkor som uppfördes av 

Salomon von Stockenström under 1800-talets början. Stockenström bestämde 

genom sitt testamente att koret skulle rivas när sista ättling i direkt nedstigande led 

begravts. Gravkoret var en mindre murad byggnad med tre lunettfönster och vita, 

möjligen putsade väggar. På golvet i koret fanns luckor genom vilka det gick att 

sänka ner kistor till botten av den drygt fyra meter djupa graven. Dörrar och tak var 

uppförda i kopparplåt. Rivningen och uppförandet av nuvarande gjutjärnsstaket 

och gravhög skedde i och med att friherrinnan von Platens stoft blivit nedsänkt i 

golvet på gravkoret 1890. 
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 Lars Israel Wahlman, arkitekt från Hedemora som satt 

stor prägel på Garpenbergs kyrka vid renoveringen kring 

sekelskiftet 1900. Källa: Wikimedia, (CCO) 

Under 1900-talets första decennium skedde ingen 

nämnvärd förändring av kyrkogården. Kyrkan, däremot, 

genomlöpte en omfattande restaurering av 

Hedemorabördige arkitekten Lars Israel Wahlman 1902-

1903. Särskilt kyrkorummet omdanades kraftigt och fick en 

stark jugend-prägel som bestått till idag. Fram 

tillsWahlmans restaurering saknade delar av kyrkan golv, 

och berget tittade upp på flera platser. Detta åtgärdades 

med ett nytt innergolv efter sprängningsarbeten. I samband 

med Wahlmans restaurering installerades ett nytt 

värmesystem vars panna doldes i form av ett gravkor i 

nordväst. Det fristående kolhuset norr om kyrkan kommer 

från samma period.  

1934 genomgick kyrkogårdsområdet en större renovering 

där stora mängder hällar och berg sprängdes bort till 

förmån för nya gravar. Det var främst den äldre 

kyrkogårdsdelen direkt söder om kyrkan som var föremål 

för sprängningsarbetena. En ny gravkarta och 

ordningsföreskrifter för kyrkogårdens skötsel tillkom i 

samband med renoveringen. Den stora trappan som leder 

upp mot kyrkobyggnaden i väst anlades i samband med 

arbetena som utfördes med planritningar från 

trädgårdskonsulenten Rudolf Larsson från Borlänge.  

Under 1930-talet och framåt under modernismens 

arkitekturera fanns ofta bestämmelser kring hur gravvårdar 

skulle få se ut för att de skulle passa in i kyrkogården som 

helhet. På Garpenbergs kyrkogård utfärdades 

gravbestämmelser innefattande riktlinjer för gravvårdarnas 

utformning 1936. Bland dessa går det exempelvis att läsa 

att enskilda gravvårdar i finare kvarter fick uppgå till max 

2,10 meters höjd. Dessa gravar hade även möjlighet att 

anlägga en liten gravkulle ej högre än 2 cm. Inga andra 

gravvårdar fick överstiga 1,10 m höjd eller vara belägna på 

gravkullar. Växtlighet var delvis tillåtet beroende på vilket 

kvarter graven uppfördes i. Alla gravar skulle även vårdas 

på ett tillfredställande sätt, i annat fall avlägsnades 

gravvården och gravrätten återgick till församlingen. 

Detaljstyrning av utformningen på gravvårdar var inte 

ovanligt under perioden 1930-1980. Detta ledde ofta till 

mycket väl sammanhållna kvarter med tydliga linjer, till viss 

del på bekostnad av den induviduella valfriheten rörande 

gravvårdens utformning. 

 

___________________________ 
Rönnegård, 1957, s.423-424 
Rönnegård, 1957, 425-426 
ULA, Garpenbergs församlings kyrkoarkiv, Ov, Gravbestämmelser, fastställda… 
10 maj 1936. 
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Grusgång in mot kyrkogården. Observera det låga, troligtvis slagna gräset samt den skarpa kanten på gången till höger. Källa: Dalarnas museums bildarkiv. 

Sedan 1934 års renovering hade den tidigare kyrkvaktaren anställts som kyrko- och 

kyrkogårdsvaktmästare, något som föranlett ordentliga skötseluppdateringar på kyrkogården.  

De allmänna gångarna skulle skyfflas, kanthuggas och sedan krattas. Alla allmänna häckar skulle klippas 

och övriga planteringar underhållas och vårdas. Alla gräsmattor skulle hållas kortklippta. Vid nyanläggning 

av gräsmatta på gravar kunde konstbevattning på gräset eller planteringar ske vid behov. 

Kyrkgårdsvaktmästaren hade även till uppgift att handha gravboken och se över administrationen kring 

denna tillsammans med alla räkenskaper som rörde kyrkogården. Skräpkorgar skulle tömmas varje 

lördagkväll i förberedelse för helgmålringningen, alternativt när de blev för fulla. Fulla skräpkorgar skulle 

avlägsnas till lämplig plats och eldas upp. Gravgrävning var lika så kyrkogårdsvaktmästarens 

angelägenhet.12 

Utanför själva kyrkogården skulle kyrkogårdsvaktmästaren se till att stora trappan var skottad till julottan. 

Alla planteringar däribland buskar och träd skulle skötas och klippas. Löv skulle hållas borta, och ifall 

gångvägarna var isiga skulle de sandas.13 

                                                      
12 ULA, Garpenbergs församlings kyrkoarkiv, Ov, Reglemente för kyrkogårdsvaktmästaren… 11/6 1936. 
13 ULA, Garpenbergs församlings kyrkoarkiv, Ov, Reglemente för kyrkogårdsvaktmästaren… 11/6 1936. 
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Plan för vidare beläggning av kyrkogårdens södra kvarter 1966. Observera parkeringens form, utbredning och hur stor plats den får i planen, samt hur rygghäckarna 

i område L är vända i öst-västlig riktning. Rygghäckarna kom dock att ändras till sin nuvarande utformning innan området togs i bruk. Källa: Uppsala landsarkiv. 

1956 utvidgades kyrkogården återigen mot söder efter ytterligare planer av Rudolf Larsson. Tidigare gick 

kyrkans södra mur längsmed södra kanten på område C, D och E och H (se karta under Inledning ovan). 

Mellan dåvarande kyrkogårdsmur och nuvarande församlingshem låg en mindre skogsdunge där barnen 

från den nybyggda skolan kunde leka om rasterna.14 I och med utvidgningen förlängdes kyrkogården ut till 

landsvägen och stenmuren från 1755 lades om så att den följde den nya ytterlinjen på kyrkogården. 

Området mellan kyrkan och landsvägen snyggades till och en parkeringsplats anlades i anslutning till de 

nya, moderna kvarteren.  

Just parkeringsplatsen är värd att titta närmare på. 

Mot 1950-talets slut ökade Sveriges allmänna välstånd och fler personer fick råd att skaffa bil. Detta ledde 

i många fall till att bilen ägnades allt större uppmärksamhet i utformningen av nya vardagsmiljöer. På 

kyrkogårdar kunde gravrätter med närhet till parkering börja konkurrera med attraktiva gravrätter nära 

kyrkan. I Garpenberg kom således fokus att förflyttas från den äldre kyrkogården till områden nära den 

nya parkeringsplaten längs med länsvägen i öster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Informant 1, Ivar Kronberg 2016-09-09 



 

25 

  

Under 1980-talet tillkom flera nya gravvårdar, blandannat i nuvarande område K och L. På 1990-talet 

byggdes en minneslund och under 2000-talet tillkom askgravplatser i södra delen av område K. 

KRONOLOGI  

1607 Garpenbergs församling utlystes av Karl IX, en ny kyrka planerades på Tyskgårdens 
tomt. 

1680-1700 Kyrkogården som anlagts i anslutning till nya kyrkan betraktades som ohygienisk på 
grund av för tunna matjordslager. 

1740 Garpenbergs församling ombads av biskopen att införa dyrare gravplatser inuti 
kyrkan än utanför. 

1755 Kyrkoherden Haegermark bekostade tillsammans med brukspatron Funck en 
gråstensmur för att hålla boskap ute från kyrkogården. 

1783 Det blev inte längre tillåtet att köpa en grav inuti en kyrkobyggnad. 
1784 Kyrkan ödelades i våldsam eldsvåda. 
1785 Arbetet med att uppföra en ny stenkyrka inleddes. 
1811 Stockenströmska gravkoret uppfördes. 
1828 Kyrkogården genomgick omfattande utfyllningsarbeten. 
1855-1860 Kyrkogårdsmuren fick nya grindar i gjutjärn, en dödgrävare anlitades på deltid. 
1861 Bisättningshuset tillkom. 
1883-1884 Nya kyrkogården (område G, H och I) tillkom. 
1890 Stockenströmska gravkoret revs och nuvarande gravanordning uppfördes. 
1890-1895 Gravbok upprättades, allmänna och enskilda gravrätter delades upp. 
1934 Kyrkogården genomlöpte omfattande renoveringsarbeten, Ny gravkarta och 

ordningsföreskrifter tillkom. Den monumentala trappan upp för kyrkbacken tillkom. 
Kyrkogårdsvaktmästare anställdes på heltid. 

1936 Riktlinjer för utformning av gravvårdar upprättades. 
1956 Kyrkogården utvidgades åt söder till nuvarande storlek. Murarna i söder och 

parkeringsplats tillkom. 
1997 Minneslund i söder tillkom. 
2013 Askgravplatser i söder tillkom. 
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Garpenbergs kyrkogård ligger högt belägen på före detta Tyskgårdens tomt i östra Garpenberg. Till väster 

återfinns tätorten och till sydväst Gruvsjön, Odalfältet och delar av Garpenbergs gruvområde. Till öster 

breder Finnhytte-Dammsjön ut sig. Länsväg 735 från Hedemora passerar förbi öster om kyrkan och 

erbjuder påfart till länsväg 740 mot Horndal dryga 500 meter söderut. Den gamla vägen passerar väst om 

kyrkogården längs kyrkbacken. Parkeringsplatser finns vid ett församlingshem i söder och längs länsväg 

735 i öst. 

Kyrkogården erbjuder utblickar mot Garpenbergs södra lave i nordväst och den nya laven i nordöst. 

Söderöver finns siktlinjer över församlingshemmet, Garpenbergs gammelgård, en skola och en 

modernistisk gymnastiksal. På själva kyrkogården finns flera viktiga siktlinjer, så som längs kyrkogårdens 

terrassmur, mot det Stockenströmska gravkoret och från parkeringsplatsen mot område L.  

På kyrkogården finns vid sidan av kyrkobyggnaden ett bisättningshus från 1861 och ett fristående 

renässansinspirerat bränsleförråd från 1902. Sydöst om kyrkbyggnaden finns familjen Stockenströms rivna 

gravkor med gjutjärnsinhägnad. Väster om kyrkogården finns en äldre sockenstuga.  

Kyrkogården omgärdas av häckar eller murar kring alla sidor förutom den norra. Kyrkogårdens äldsta 

partier visar spår av en trädkrans främst bestående av lindar. Längs den södra kortsidan växer nyplanterad 

oxel och i öst lindar tillsammans med syrenhäck. I sydöst markeras kyrkogårdens gräns av låga 

måbärshäckar och i norr av thuja. Kyrkogårdens fåtaliga kvartersomgärdningar består av måbärshäckar. 

Kyrkogårdens murpartier består av torvbelagd, kallmurad gråstensmur. Den södra halvan av muren är 

uppförd under 1950-talet med halvstora stenar i maskinell precision. Den norra delen av muren är 

ursprungligen från 1755, men har lagts om flera gånger sedan dess. Den norra delen av muren har en 

större spridning av stenstorlekar, däribland mycket stora och mycket små stenar.  

Kyrkogården har fyra entrépartier i väst och ett i öst. I väst består entréerna av öppningar i murverket 

markerade med två vitputsade grindpelare med målade tälttak i plåt. Tre av grindpelarparen har gångjärn 

för dubbla grindar. Det fjärde paret, längst i norr har gångjärn för en enkelgrind. I öst markeras 

entrépartiet av två eleganta pelare i porfyrliknande sten med betongtälttak. En trappa i liknade formspråk 

av samma sten med gjutjärnsräcke leder upp till entrépartiet. Grindarna finns delvis bevarade i källaren på 

bisättningshuset. 

Kyrkogården är terrasserad i två nivåer med den högre till väst och den lägre till öst. Terrasseringen är 

markerad av en stödmur i slaggsten. Nivåskillnaderna överbryggas av tre trappor. Den sydligaste av 

trapporna ligger nästan i linje med ingången från parkeringsplatsen i öst, och är murad med kristalin 
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Garpenbergs kyrkogård, färgkodad karta med olika viktiga 

beståndsdelar markerade. 
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kalksten (dolomit). Den mellersta trappan med skifferbeläggning är monumentalt uppförd i anslutning till 

Stockenströmska gravkoret. Den norra trappan är uppförd i anslutning till bisättningshuset. Samtliga 

trappor har räcken av gjutjärn. Direkt väster om kyrkan vid den nordligaste västra entrén finns en brantare 

monumental trappa i natursten som leder ner längs kyrkbacken. 

Kyrkogårdens gångvägsnät i asfalt ramar in de kvadratiska gravkvarteren i en rutnätsplan i öster. I 

kyrkogårdens västra och i södra delar har rutnätsplanen delvis upplösts. Även i nordväst, kring kyrkan 

bryts rutnätsplanen av diagonala gångvägsinslag. I minneslunden består markbeläggningen av skiffer 

istället för asfalt.  

Kyrkogårdens bänkinredning består av nyproducerade gjutjärnsparkbänkar med träsits i gammaldags 

formspråk. De flesta av kyrkogårdens lyktor är nyproducerade trädgårdslyktor uppförda i ett 

historicerande formspråk. 

Längst i söder finns en modern minneslund från 1997 i japanskt formspråk. Den är markerad med 

upphöjd marknivå och stensättningar i svepande cirkulära linjer. Minneslundens ”baksida” markeras av en 

thujafond och betongbänkar med träsits. Bakom bänkarna finns ett högt växtstöd i trä. Ett modernt 

smidesräcke med belysning markerar ingången till lunden från nordväst. Strax norr om minneslunden, vid 

en större sten finns en nyproducerad lamppost i gjutjärn av äldre formspråk. 

Nordväst om minneslunden finns en askgravplats från 2013. 

Det finns flera miljöskapande byggnader i kyrkogårdens närhet, däribland en vitputsad sockenstuga direkt 

väster om kyrkogården. Sockenstugan bär ett brutet, plåtbeklätt tak och kraftigt markerad takfot. 

Byggnaden har under perioder använts som bibliotek. Norr om kyrkogården finns en putsad 

slaggstensbyggnad (se historisk bild på sidan 17) som tidigare använts som stall. Stallet kallades för 

Kvarnstallet och brukades av de sockeninvånare som kom med släde till kyrkan för gudstjänster vintertid. 

Stallet karaktäriseras av sina spetsbågiga fönsterpar av sådan typ som ofta förekom på frikyrkobyggnader 

under 1800-talets senare hälft. 

Norr om kyrkobyggnaden finns en gruvort som leder in under kyrkobyggnaden. Orten användes som 

skyddsrum för den närliggande skolan under andra världskriget. Gruvorten iordningställdes nyligen av 

Garpenbergs hembygdsförening. Gruvorten är ett unik för kyrkogården och vittnar starkt om 

bergsbrukets historiska och nutida betydelse för Garpenberg. 
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Kolhus och norra gravkoret 

Siktlinje längs med terrassmur 

Siktlinje mot Stockenströmska gravkoret, från öster 

Vy över kyrkobyggnaden med bisättningshuset till höger i bild. 

Observera kyrkogårdens träd 



 

30 

  

Tappställe och redsapsställ i nordvästra hörnet av område L. 

 

Ingeång till kyrkogården från parkeringsplatsen i öst. 

Observera den smäckra trappen med gjutjärnsräcken och 

pelararna med tälttak i betong.  

Minnessten över Garpenbergs sockens 450 årsjubileum, 

sydväst om kyrkogården. 
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Minneslund från 1990-talet, lokaliserad längs med 

kyrkogårdsmuren i söder. 

Den nya kyrkogårdsmuren i söder, tillsammans med 

vitputsade grindpelare med tälttak av koppar 

Nytillkommen askgravplats i söder. 
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Eftersom området ligger direkt söder om kyrkobyggnaden är det troligt att 
området varit begravningsplats lika länge som kyrkobyggnaden funnits på 
platsen. Den äldsta kvarvarande gravvården är en gjutjärnshäll från 1822. 
Enskilda gravar. Samtliga gravar är kistgravar. 

Området ligger direkt söder om kyrkobyggnaden. Marken är utplanad till 
jämn yta utan sluttning. Området är rektangulärt till formen. 

Inga gångar löper igenom området. Asfaltsgångar löper längs alla sidor av 
området. Området belyses av en herrgårdslykta i områdets nordöstra hörn. 

Två äldre syrenträd växer längs områdets östra kortsida. Troligen tillhör 
dessa grav nummer 2 A2. 
Området innehåller en blandning av gjutjärnskors, gråstensobelisker och 
bredlåga stenvårdar från 1800-talet och 1900-talets första hälft.  
 
Samtliga gravvårdar har patina som bidrar till att kvarteret kan uppfattas 
som gammalt.  
 
Eftersom området ligger i anslutning söder om kyrkobyggnaden, den mest 
attraktiva begravningsplatsen ur historsikt perspektiv, finns många 
gravvårdar med titlar inom området. 
 
Gravvårdarna i området är placerade i enhetliga linjer. 
Det finns inga beständiga prydnadsplanterinar förutom planteringar vid 
enskilda gravvårdar. 
Det finns inga anmärkningsvärda siktlinjer inom området. Området kan 
betraktas som en förstärkande kuliss för siktlinjer mot det Stockenströmska 
gravkoret och kyrkobyggnaden.  
Området bär likheter med norra delen av område D samt till viss del 
område B. Likheterna visar sig främst i formen på gravvårdar, färgsättning, 
patina och titlar. Områdena samspelar med varandra på sådant sätt att 
miljön kring kyrkobyggnaden och stockenströmska gravkoret utstrålar en 
ålderdomlig kontext. 
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Överblick över område A från områdets nordvästra hörn 
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 Områdets gravvårdar samspelar med gravvårdar från område B och D för att skapa en 

ålderdomlig kontext till kyrkobyggnaden och det stockenströmska gravkoret. Detta ger besökare 

den värdefulla möjligheten att kunna placera in kyrkobyggnaden och gravkoret i en tidskontext.  

 Sambandet mellan kvarteren skapar en känsla av att området är gammalt. Detta kan bidra till att 

besökare får möjlighet att reflektera över sin egen tid i förhållande till en miljö där det framgår att 

någonting har kommit före. 

 Områdets gravvårdar har en vacker patina som ytterliggare bidrar till förståelsen av området som 

gammalt. 

 Området innehåller många olika typer av gravvårdar från olika tidsperioder. Alla gravvårdar som 

finns i området är representativa för sin egen tid. Detta bidrar till att det lätt går att se och jämföra 

hur gravvårdarnas utseende ändrats igenom historien. 

 Särskilt äldre gravvårdar med titlar kan berätta om tongivande personer i Garpenberg under 

tidigare århundraden, något som kan användas för att förstå Garpenberg som ort idag. 

Urvalspremisser 

Alla gravvårdar i området besitter en eller flera av de skyddsvärda egenskaper som beskrivs närmare i 

bilaga 1, skyddsvärda egenskaper. Området innehåller exempelvis: 

 Flera gravvårdar prydda med titlar 

 Gravvårdar i gjutjärn 

 Äldre, för kyrkogården ovanliga och patinerade gravvårdar 

Dessutom finns andra värdefulla strukturer, så som att olika gravvårdar tillsammans kan bidra med 

förståelse för en historisk kontinuitet, och att områdets patinerade och äldre karaktär utgör en värdefull 

kuliss till kyrkobyggnaden och det Stockenströmska gravkoret. Samtliga gravvårdar i området bär en 

skyddsvärd egenskap eller ingår i en värdefull struktur, och tilldelas därför ett mycket högt skyddsvärde. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 A1 1822 Anders Bergman Mycket högt 

2 A2 1852 Anders Andersson Mycket högt 

2 A3 1935 E Johan Eriksson Mycket högt 

2 A4 1890 Jan-Ols Jan Jansson Mycket högt 

2 A5 - Signe och Karl Belin Mycket högt 

2 A6 1890 Hedvalls Johan Andersson Mycket högt 

2 A8 1953 Stina Simas Mycket högt 

2 A10 1866 E. A Hultin Mycket högt 

2 A11 1931 Knut Magnus Canell Mycket högt 

2 A12 - Jan Andersson Mycket högt 

2 A13 1854 Smälter Erik Andersson Mycket högt 

2 A15 1970 Rosa Svensson Mycket högt 

2 A16 - P A Johnsson Mycket högt 

2 A17 1916 Augusta Sjöberg Mycket högt 

2 A18 1891 Anders Johansson Mycket högt 

2 A19 1820/1939 Erik Jansson/Charlotta Fredling Mycket högt 

2 A20 1932 J Klingström Mycket högt 

2 A21 1967 Elsa Andrén Mycket högt 

2 A22 1954 Ester Maria Dahl Mycket högt 

2 A24 1907 P M Petersson Mycket högt 
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 . 

 2 A2, Anders Anderssons grav, ett svart gjutjärnskors från 1852 

ett gruvras i Garpenberg 1942 placerad längs områdets norra sida 

 

 

2 A21, Ernst och Elsa Andréns gravvård, paret var framstående musiker i Garpenberg 

 

2 A24 Kronolänsman PM Peterssons gravvård, en Diabasobelisk med granitsockel, lägg märke till patina! 
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Området etablerades troligtvis tidigt i kyrkogårdens historia och delades 
någon gång innan 1950-talet av en gångväg. Sydöstra delen av kvarteret 
blev troligtvis begravningsplats och den nordvästra en tom yta med 
minnesstenar i samband med uppdelningen. 
Enskilda gravar. Samtliga gravar är kistgravar. 

Området innefattar två minnesstenar resta över omkomna vid gruvras 1900 
respektive 1942. Stenarna är placerade längs områdets norra långsida. 
Minnestenen över gruvraset 1942 uppfördes av Garpenbergs fackliga 
organisationer tillsammans med ortens befolkning och arbetsgivaren den 20 
augusi 1944.15 
Området är placerat direkt söder om kyrkan. Området har en jämn 
marknivå. 

Området omgärdas av asfaltsgångar och bryts i två genom en diagonal 
asfaltsgång som löper mellan ingången till vapenhuset och en av 
kyrkogårdens entréer. En trädgrådslykta finns placerad i områdets 
nordöstra hörn.  
Området innehåller varken träd eller buskar. 

Området innehåller väl patinerade gravvårdar i grå eller rödlätt granit från 
sent 1800-tal till perioden efter 1980.  
 
Flest gravvårdar är från perioden 1930-1960 i bredlåg form med bruten 
eller rak topp. Två obeliskliknande gravvårdar med rundad respektive 
assymetrisk topp förekommer, liksom två hällar och en modern, oval 
gravvård.  
 
Området innefattar ett par gravvårdar med titlar. 
 
Områdets gravvårdar är placerade i raka korta linjer. 
 
Det finns inga beständiga prydnadsplanterinar vid sidan av planteringar vid 
enskilda gravvårdar. 
Området erbjuder siktlinjer längsmed gångvägen mot Stockenströmska 
gravkoret i öst. 
Vissa av gravvårdarna bär likheter med gravvårdar i område A och D. 
Dessa utgör viktiga komponenter för att område A, B och D ska kunna 
samverka så att miljön kring kyrkobyggnaden och Stockenströmska 
gravkoret ska få en ålderdomlig kontext. 

 

  

                                                      
15 Kärvemo, 2016, s.2 
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Översikt över område B, från områdets sydöstra hörn 
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 Områdets äldre gravvårdar, särskilt 2 B2, 2 B5 och 2 B8 samspelar med gravvårdar från område A 

och D till att skapa en ålderdomlig kontext till kyrkobyggnaden och det stockenströmska 

gravkoret. Detta ger besökare den värdefulla möjligheten att kunna placera in kyrkobyggnaden 

och gravkoret i en historisk kontext.  

 Sambandet mellan kvarteren skapar en känsla av att området är gammalt. Detta kan bidra till att 

besökare får möjlighet att reflektera över sin egen tid i förhållande till en miljö där det framgår att 

någonting har kommit före. 

 Områdets äldre gravvårdar har en vacker patina som ytterliggare bidrar till förståelsen av området 

som gammalt. 

 Minnesstenarna över gruvolyckan 1942 respektive 1900 vittnar om viktiga, känsloladdade 

händelser som drabbat trakten och är således viktiga som historiska dokument över Garpenbergs 

förflutna. 

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) tilldelas 

mycket högt skyddsvärde. Gravvårdar som inte besitter några särskilt skyddsvärda egenskaper men är 

patinerade eller av ett äldre formspråk bidrar till upprätthållandet av en känsla om att området tillsammans 

med andra områden i kyrkobyggnadens direkta närhet är gamla, och tilldelas därför högt skyddsvärde.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 B2 1927 Aug. Andersson Mycket högt 

2 B3 1927 Nils Bad Högt 

2 B4 1941 Gustav Lindkvist Högt 

2 B5 1959 Albin Johansson Mycket högt 

2 B6 1958 Alma Björkström Högt 

2 B8 1895 Per Erik Sundell Mycket högt 

 

  

2 A21, Ernst och Elsa Andréns gravvård, en modernistisk bredlåg gravvård. 
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Minnessten över ett gruvras i Garpenberg 1942 placerad längs områdets norra sida Minnessten över 

ett gruvras i Garpenberg 1942 placerad längs områdets norra sida 

 

 

2 B5, Byggnadsarbetaren Albin Johanssons grav 

ett gruvras i Garpenberg 1942 placerad längs områdets norra sida 

 

 

2 B8, Per Erik Sundells gravvård tillsammans med två barngravar i gjutjärn 

ett gruvras i Garpenberg 1942 placerad längs områdets norra sida 
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Området tillhör i sin placering ett av kyrkogårdens äldsta, däremot har 
många nya gravvårdar har tillkommit mellan 1880-1970. Området är således 
främst att betrakta som uppfört mellan 1880-1970. 
Enskilda gravar, monumental gravplats. Samtliga gravar är kistgravar.  

Kilformat område längsmed västra kyrkogårdsmuren, sydväst om kyrkan. 
Området har inga specifika terrängförhållanden att notera.  

Området ramas in av gångvägar i asfalt i norr och öster. I söder smalnar 
den östra gångvägen av området i en kil mot kyrkogårdsmuren. Intill 
området, i väst, finns en ingång till kyrkogården. Strax öster om entrépartiet 
finns en herrgårdslykta. 
Området innehåller sju lindar varav fem är placerade längsmed 
kyrkogårdsmuren i väst och två utgör fondträd till den monumentala 
Corneliusgraven. Buskar saknas i området.  
Området innehåller främst stengravvårdar. I de norra delarna av området 
finns med enstaka undantag bredlåga moderna gravvårdar i röd eller grå 
granit.  
 
Områdets äldre gravvårdar varierar kraftigt i form, från obelisker till en 
gjutjärnshäll från 1786. De äldre gravvårdarna koncentrerar sig kring den 
monumentala brukspatron Cornelius familjegrav. Corneliusgraven är 
utformad som en bautasten och inramas av två stora lindar. De äldre 
gravvårdarna har vacker patina. 
 
Området innehåller flera familjegravar där bynamn anges. Bland annat 
Hummelbo och Yttersbenning representeras. Vissa gårdsnamn 
förekommer också. 
Kyrkogårdsmuren längs kvarterets västra långsida är bevuxen med 
allehanda växtlighet. Corneliusgraven har flera prydnadsplanteringar vid 
sockeln till gravstenen. I övrigt förekommer inga speciella 
prydnadsplanteringar vid sidan av sådana som hänger ihop med enskilda 
gravvårdar. 
Lindarna som ramar in Corneliusgraven skapar en monumental siktlinje 
som är synlig från öst.   
Kyrkogårdsmuren utgör på sätt och vis en terrassmur sedan marknivån är 
högre på kyrkogården än utanför. Kyrkogårdsmuren består av kallmurad 
gråsten i olika storlekar.  
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Översikt över område C, från områdets södra hörn 
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 Den monumentala Corneliusgraven med omgivning är representativ för monumentala gravplatser 

tillhörande exempelvis brukspatroner kring sekelskiftet 1900. Som sådan kan gravplatsen skänka 

insikt i historiska samband och förhållanden på gruv- och bruksorter kring sekelskiftet 1900. 

 Området innehåller gravvårdar från många olika tidsperioder som kan hjälpa till att sätta in vår 

egen tid i ett större sammanhang. 

 

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) tilldelas 

mycket högt skyddsvärde. Bland dessa återfinns: 

 Den ovanliga Corneliusgraven 

 Äldre välbevarade gravar i Corneliusgravens direkta närhet som kan hjälpa till att placera 

Corneliusgraven i en tidskontext. 

 Gravvårdar med gårdsnamn eller ortnamn. 

Gravvårdar från olika tidsperioder, som inte besitter några särskilda skyddsvärda egenskaper men kan 

hjälpa till att sätta vår egen tid i ett större sammanhang genom att påvisa tidskontinuitet tilldelas ett högt 

skyddsvärde. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 C1 - Yngve Söderqvist Mycket högt 

2 C2 1939 Tägt Erik Andersson Mycket högt 

2 C6 1883 P. O Persson Mycket högt 

2 C7 1980 Mikko Pastuhof Mycket högt 

2 C8 1962 Otto Karlsson Högt 

2 C9 1941 Simas Jan Erik Johansson Mycket högt 

2 C11 1965 Erik Stefan Johansson Mycket högt 

2 C13 1884 - Mycket högt 

2 C14 1898 Hampus August Cornelius Mycket högt 

2 C15 1948 Anna Ekbom Mycket högt 

2 C16 1951 John Melin Högt 

2 C18 - A. F Karlsson Högt 

2 C19 1952 Backåkers Tekla Mycket högt 

2 C22 1975 Olle Pettersson Högt 

2 C26 - AW Eriksson Mycket högt 

2 C29  Filip Johansson  

2 C30 1962 Margareta Friström Mycket högt 

2 C31 - C. O Andersson Högt 

2 C32 1961 Nanny Gustafsson Högt 

2 C33 - K J Ström Högt 

2 C34 1977 S. H. Valter Sjögren Mycket högt 

2 C37 - P. G Carlsson Mycket högt 
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2 C14 Den monumentala Corneliusgraven, en för 1900-talets början tidstypisk bautasten, vanligt förekommande form hos bl.a 

brukspatroner 

 

2 C15, Anna Ekboms bredlåga, modernistiska grav, troligen varit en grusgrav. 

 

2 C9, Simas-Jan-Erik Johanssons grav, Simas är ett gårdsnamn 

 

2 C13, Obelisk i Igelbergsgranit, ett förhållandevis lokalt material 
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Kvarteret är ett av kyrkogårdens äldsta, men på samma sätt som i område C 
har flera gravvårdar tillkommit kring 1800-talets sista decennier och framåt. 
Detta gör det svårt att avgöra exakt när kvarteret är tillkommet. 
Enskilda gravar. Samtliga gravar är troligen kistgravar. 

Området är rektangulärt och situerat söder om kyrkan i linje med område 
A. I väst angränsar området till område C och i öst till område F. Området 
kännetecknas inte av någon kraftigt utmärkande terräng. 
Området omfattas på alla sidor av asfaltsbelagda gångvägar.  

En ensam lind växer i områdets sydvästra hörn. I norra delen av kvarteret 
finns en prydnadsbuske anknuten till en gravvård. 
Kvarter D består av två huvudområden med olika typer av gravvårdar 
varav de äldsta återfinns i norr och de yngre i söder.  
 
I norr är gravvårdarna främst uppförda som varianter på obelisken, 
bredlåga symmetriska stenar eller f.d sandgravar i grå granit eller diabas. 
Den äldsta gravvården i området är en gjutjärnshäll från 1837. Samtliga 
gravvårdar i norr är patinerade med lavar vilket ger ett sammanhållet och 
gammalt intryck. 
 
I söder dominerar en sammanhållen bredlåg modernistisk karaktär med 
gravvårdar i röd eller grå granit. De flesta gravvårdar saknar patina. 
 
Vissa gravvårdar bär titlar gårdsnamn och ortsnamn.  
Områdets norra delar bidrar som ålderdomlig kuliss åt siktlinjer mot 
stockenströmska gravkoret och kyrkobyggnaden. 
Området bär likheter med norra delen av område D samt till viss del 
område B. Likheterna visar sig främst i formen på gravvårdar, färgsättning, 
patina och titlar. Områdena samspelar med varandra på sådant sätt att 
miljön kring kyrkobyggnaden och Stockenströmska gravkoret utstrålar en 
ålderdomlig kontext. 
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D 

Översikt över område D, från områdets sydöstra hörn 
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 Gravvårdar i områdets norra delar samspelar genom gravvårdarnas patina och äldre formspråk 

med gravvårdar från område A och B till att skapa en ålderdomlig kontext till kyrkobyggnaden 

och det Stockenströmska gravkoret. Detta ger besökare möjligheten att kunna placera in 

kyrkobyggnaden och gravkoret i en tidskontext.  

 Sambandet mellan kvarteren skapar även en känsla av att området är gammalt. Detta kan bidra till 

att besökare får möjlighet att reflektera över sin egen tid i förhållande till en miljö där det framgår 

att någonting har kommit före. 

 Områdets södra delar uppvisar en arkitektoniskt sammanhållen modernistisk miljö. Denna typ av 

miljöer återfinnes dock på andra platser runt om på kyrkogården, i ännu mer tydligt 

sammanhållna mönster.  

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) tilldelas 

mycket högt skyddsvärde. Bland dessa återfinns gravvårdar med titlar och gårdsnamn, gravvårdar i gjutjärn 

samt välbevarade höga obeliskgravvårdar i områdets norra del. Gravvårdar som inte besitter några 

särskilda skyddsvärda egenskaper, men är patinerade eller av ett äldre formspråk kan bidra till att skänka 

kyrkobyggnaden och det Stockenströmska gravkoret en ålderdomlig kontext och tilldelas därför mycket 

högt skyddsvärde.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 D1 1891 Sofia Dahlberg Mycket högt 

2 D2 1950 Arvid Eriksson Mycket högt 

2 D3 1901 Anna Sofia Johansson Mycket högt 

2 D4 1971 Albert Forsberg Mycket högt 

2 D6 1972 Karl Fryckstedt Mycket högt 

2 D7 1941 Gunnar Lagerqvist Mycket högt 

2 D15 1946 Isidor Johansson Mycket högt 

2 D16 1837 C A D Mycket högt 

2 D17 - - Mycket högt 

2 D18 - - Mycket högt 

2 D19 - P E Eriksson Mycket högt 

2 D20 - Johan Andersson Mycket högt 

2 D21 - K. B Forsberg Mycket högt 

2 D28 - A. E Tranberg Mycket högt 

2 D29 1974 Albin Norgren Mycket högt 

2 D30 - K A Wikström Mycket högt 

2 D31 1950 Emil Norgren Mycket högt 

2 D32 1982 Erik Forsberg Mycket högt 

2 D34 1936 Johan Jansson Mycket högt 

2 D42 1927 Otto Andersson Mycket högt 

2 D44 1918 Carl Lysen/Paul Lysen Mycket högt 

2 D45 1978 Bertil Andersson Mycket högt 

2 D56 1960 Lovisa Lundberg Mycket högt 

2 D57 - Herman Moberg Mycket högt 

2 D58 1902 J B Berthersson Mycket högt 

2 D59 1902 Axel Nygren Mycket högt 

2 D60 - C. I Petterson Mycket högt 

2 D64 1963 Sven Petterson Mycket högt 
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2 D16, CAD:s gravvård i Gjutjärn, en av flera mycket karaktärisktiska gjutjärnshällar på kyrkogården 

 

2 D2, Hemmansägare Arvid Erikssons gravvård 

 

2 D59, Axel Nygrens gravvård i slipad Diabas 
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Området uppfördes med stor sannolikhet förhållandevis tidigt i 
kyrkogårdens historia, innan eller i samband med att Stockenströmska 
gravkoret anlades.  
 
Området genomlöpte en påtaglig förändring mellan 1940-1960, och idag är 
det just denna period som starkast satt prägel på området. 
Enskilda gravar. Samtliga gravar är kistgravar. 

Området är situerat direkt söder om Stockenströmska gravkoret. Till väst 
finns område D och till öster, nedanför en terrassmur, område H. 

Området omgärdas av asfaltsvägar åt norr, öst och väst. Inga gångväger 
leder igenom området. 

Området är bevuxet med tre stora lindar, varav två står placerade tätt intill 
varandra längs med terrassmuren vid områdets östra långsida.  
 
En nyplanterad lind finns i området sydvästra hörn. Stockenströmska 
gravkoret har flera tillhörande lindar, varav en är placerad inom området. 
 
Stockenströmska gravkoret med tillhörande träd och annat redovisas 
separat i ett eget stycke nedan. 
Lejonparten av områdets gravvårdar består av bredlåga eller låga 
modernistiska 1940- och 1950-talsgravvårdar i diabas eller röd eller grå 
granit. 
 
Längs terrassmuren i öst finns en rad med äldre gravvårdar med former 
som bautastenar, obelisker och gjutjärnskors.  
 
De modernistiska gravvårdarna är placerade i raka linjer. Detta samspelar  
med gravvårdarnas likartade storlekar och ger området ett sammanhållet 
intryck. Samtliga gravvårdar är vända med framsidan åt väst. 
Området erbjuder siktlinjer söder ut, mot länsvägen, parkeringsplatsen och 
den modernistiska gymnastiksalen vid Garpenbergs skola. Norröver går det 
att blicka över Stockenströmska gravkoret, bisättningshuset från 1861 och 
kyrkobyggnaden. 
Området avslutas i öst av en terrassmur som stupar nedåt mot område H. 
Terrassmuren är uppförd i slaggsten en restprodukt från gruvverksamhet 
Garpenberg. 
Området bär stora utseendemässiga likheter med område F. 
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Översikt över område E, från områdets sydvästra hörn 
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 Områdets bredlåga modernistiska gravvårdar är mycket tidstypiska och välbevarade. De är även 

placerade i linjer på ett upprepande sätt som var väldigt typiskt från 1930- och framåt. Placeringen 

och formen på gravvårdarna skapar en struktur som med fördel kan användas för att exemplifiera, 

och öka, samtidens insikt i den moderna kyrkogårdsarkitekturen under tidsperioden 1940-1960.  

 Den upprepande och sammanhållna kyrkogårdsarkitekturen kan uppfattas som en värdefull 

estetisk kontrast till vår egen tids mer individualistiska och spretigt utformade gravvårdar. 

 Terrassmuren i öst är uppförd med lokala material typiska för Bergslagen och den gruvdrift som 

varit Garpenbergs huvudnäring sedan medeltiden. 

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda 

egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) eller, på 

ett mycket starkt sätt bidrar till områdets välbevarade 

modernistiska karaktär och arkitektoniska 

sammansättning tilldelas mycket högt respektive högt 

skyddsvärde. Bland dessa återfinns gravvårdar med 

titlar, gårdsnamn och äldre ovanliga gravvårdar, eller 

mycket välbevarade bredlåga välbevarade gravvårdar 

från 1940-1960.  

Gravvårdar som inte besitter några särskilt 

skyddsvärda egenskaper, men vars form och material 

bidrar till upprätthållandet av områdets arkitektoniska 

sammansättning, exempelvis bredlåga modernistiska 

gravvårdar vars inskription förändrats, eller som har 

flera mycket likartade motsvarighter inom kvarteret, 

tilldelas inget skyddsvärde. Dessa gravvårdar skulle i 

princip kunna bytas ut mot nya gravvårdar med 

likartad form och materialsammansättning utan att den 

arkitektoniska helheten skulle brytas.  

 

 

 

 

 

 

  2 E14, Kemisten Georg Bohmans gravvård 

 

2 E82, Jacob Girelius gravvård i gjutjärn, unik på kyrkogården 
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Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 E1 - Anderses Mycket högt 

2 E2 1938 Hjalmar Jansson Mycket högt 

2 E3 - Axel Mood Mycket högt 

2 E5 - August Ström Mycket högt 

2 E8 1939 Udd Wilhelm Johansson Mycket högt 

2 E11 1975 Wilhelm Lundin Högt 

2 E14 1949 Georg Boman Mycket högt 

2 E16 1944 Selma Victoria Bohman Mycket högt 

2 E17 - A Lindelöf Högt 

2 E19 1944 Maria Kristina Ohrm Högt 

2 E20 1944 Gustav Möller Högt 

2 E21 1944 Ivar Öhman Högt 

2 E22 - Erik Melin Högt 

2 E24 - Finn Erik Johansson Mycket högt 

2 E25 1976 Aleksanteri Orava Mycket högt 

2 E28 - Johan Andersson Högt 

2 E29 1947 Hanna Person Mycket högt 

2 E32 1949 Ernst Eriksson Högt 

2 E38 1945 Lars Myrberg Mycket högt 

2 E39 1945 Erik Jansson Högt 

2 E40 1952 Anders Albert Eriksson Mycket högt 

2 E41 1949 Mina Lindqvist Mycket högt 

2 E46 1951 Emil Eriksson Mycket högt 

2 E49 1950 Johan Emanuel Thunström Mycket högt 

2 E54 - K G Sahlin Högt 

2 E59 1954 Veikko Könönen Mycket högt 

2 E61 1975 Nils J Eriksson Mycket högt 

2 E62 1950-
tal 

Makarna Carl Sundberg Mycket högt 

2 E66 1949 Karl A Fredriksson Mycket högt 

2 E67 1956 Zygmunt Szczutkowski Mycket högt 

2 E68 1957 Algot Goldkuhl Mycket högt 

2 E72 1943 Carl Tranberg Mycket högt 

2 E73 1955 Bernhard Wisén Mycket högt 

2 E74    

2 E78 1-2 1960 Axel Nyström Mycket högt 

2 E80 1878 Erik Berglund Mycket högt 

2 E81 1931 Erik Zander Mycket högt 

2 E82 1814 Jacob Girelius Mycket högt 

2 E83 1850 P.S Lönnegren Mycket högt 

2 E84 1876 August Haglund Mycket högt 

2 E85 - August och Anna Bergman Mycket högt 
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Området uppfördes med stor sannolikhet förhållandevis tidigt i 
kyrkogårdens historia, innan eller i samband med att Stockenströmska 
gravkoret anlades.  
 
Området genomlöpte liksom område E en påtaglig förändring under 1900-
talet, främst mellan 1920-1980. Detta har medfört att området främst är att 
betrakta som uppfört under den modernistiska eran.  
Enskilda gravar. Samtliga gravar är kistgravar. 

Området ligger placerat direkt till öster om kyrkobyggnaden, norr om 
Stockenströmska gravkoret och söder om bisättningshuset från 1861. 
Marken sluttar lätt åt öster, mot en terrassmur som stupar mot område G.  
Området avgränsas av gångvägar i asfalt i norr, väst och syd. Det finns en 
herrgårdslykta i områdets nordöstra hörn.  

Det finns en lind  i områdets sydvästra hörn. Linden är en del av 
Stockenströmska gravkorets arkitektoniska helhet som beskrivs vidare i ett 
eget stycke nedan. Området saknar buskar. 
Området innehåller till hög grad bredlåga gravvårdar i grå granit, alternativt 
diabas, från tiden mellan 1920-1980.  
 
Det finns även en äldre sandstensvård från 1797, två smideskors från 1920-
talet, två stora bautastenar från 1878 respektive 1901 samt en gjutjärnshäll 
från 1787.  
 
Raden närmast kyrkan är vilorum för många tongivande och betitlade 
Garpenbergsbor, däribland kyrkoherde Eric Graan, skolkantor Oliver 
Haglund och folkskolärare C.W Åkerlund.  
 
Gravvårdarna är placerade i raka, sammanhållna linjer i nord-sydlig 
riktning. Samtliga gravvårdar bär inskriptionen åt väst.  
Området avslutas i öst av en terrassmur som stupar nedåt mot område G. 
Terrassmuren är uppförd i slaggsten, med största sannolikhet en 
restprodukt från järnframställning i Garpenberg. 
Området bär stora utseendemässiga likheter med område E. 

Längsmed terrassmuren, som var kyrkogårdens gräns fram tills 
utvidgningen 1883-84 finns ett betydande antal barngravar. Det är oklart 
när gravarna är uppförda, men troligen under 1900-talet, eftersom det 
tidigare var ovanligt att barn begravdes ensamma. Istället kunde barn 
komma att begravas tillsammans med okända vuxna och då som omärkta i 
graven (alternativt märkta i familjegrav). 
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F 

Översikt över område F, från områdets sydvästra hörn 
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 Områdets bredlåga eller låga modernistiska gravvårdar är mycket tidstypiska och välbevarade. De 

är även placerade i linjer på ett upprepande sätt som var väldigt typiskt från 1930- och framåt. 

Placeringen och formen på gravvårdarna skapar en struktur som med fördel kan användas för att 

exemplifiera och öka samtidens insikt i den moderna kyrkogårdsarkitekturen 1930-1980.  

 Den upprepande och sammanhållna kyrkogårdsarkitekturen kan uppfattas som en värdefull 

estetiskt kontrast till vår egen tids mer individualistiska och spretigt utformade gravvårdar. 

 Terrassmuren i öst är uppförd med lokala material typiska för Bergslagen och den gruvdrift som 

varit Garpenbergs huvudnäring sedan medeltiden. 

 Kvarteret innehåller många gravar med starka personhistoriska anknytningar till Garpenberg. 

Särskilt raden närmast kyrkan är tätt befolkad med titlar och namn som kommit att betyda mycket 

i Garpenberg under föregående århundaden.  

 Barngravarna kan berätta en mycket sällsam historia om barnadödlighet i vårt land, men även hur 

samhället såg på barn i andra tider. Sådan information kan i allra högsta grad bidra till att vi kan 

förstå hur och varför vårt samhälle fungerar så som det gör idag, och på så sätt kunna dra 

slutsatser om vår egen tid.  

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) tilldelas 

mycket högt skyddsvärde. Bland dessa återfinns inom området: 

 Gravvårdar med titlar som kan berätta om Garpenbergs invånare och deras sysslor i det förflutna. 

 Gravvårdar vars inskription bär stora personhistoriska värden i Garpenberg. 

 Gravvårdar i gjutjärn eller smidesjärn, som kan vittna om lokalt hantverk och lokala 

näringslivstraditioner. 

Gravvårdar som inte besitter några särskilt skyddsvärda egenskaper men vars form och material starkt 

bidrar till upprätthållandet av områdets modernistiska karaktär och arkitektoniska sammansättning tilldelas 

ett högt skyddsvärde. 

Barngravarnas gravvårdar kan berätta en mycket speciell historia och tilldelas därför mycket högt 

skyddsvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barngravar 
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Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 F1 1959 Ingrid Andersson Högt 

2 F2 1965 Beda Danielsson Mycket högt 

2 F4 1965 Ingrid Forslund Högt 

2 F5 1787 Eric Graan Mycket högt 

2 F6 1960 Emil Kronberg Högt 

2 F7 1797 Johan Leverin Mycket högt 

2 F8 1914 Gunnar Andersson Högt 

2 F9 1941 C.W. Åkerlund Mycket högt 

2 F10 1922 Lydia Haglund Mycket högt 

2 F11 - Axel Forsgren Mycket högt 

2 F13 1960 Karin Johansson Mycket högt 

2 F16 1962 Emanuel Wikström Högt 

2 F19 1961 Carl Aron Carlsson Mycket högt 

2 F22 1953 H Hagström Mycket högt 

2 F25 1924 Axel L Andersson Mycket högt 

2 F30 1959 Gunhild Carlsson Mycket högt 

2 F31 1960 Karl A Ivström Mycket högt 

2 F35 1959 Barbro Backsell Mycket högt 

2 F37 1929 Ida Eriksson Mycket högt 

2 F38 1974 G E Gustafsson Mycket högt 

2 F39 1961 Hilda Hedenstedt Högt 

2 F41 1957 Nikolaj Vetso Högt 

2 F42 1964 Ellen Hillgren Högt 

2 F43 1959 Hulda Nyberg Högt 

2 F44 - Thunell Högt 

2 F47 1956 Valdemar Tysklund Högt 

2 F52 1878 Anna Christina Bergkvist Mycket högt 

2 F53 1951 Erik Svärd Mycket högt 

2 F55 1956 Ander Bertil Edh Mycket högt 

2 F57 1962 Carl Nordstrand Högt 

2 F58 1955 Erik Widen Högt 

2 F59 1961 Eva Backsell Högt 

2 F60 1955 Einar Hedkvist Högt 

2 F63 1901 J A Gottliebsson Mycket högt 

  Barngravar, Från Nord-Syd  

1 1929 Karl J Olsson Mycket högt 

2  Elsa Mycket högt 

3  Lilla Gunnel Mycket högt 

4  Barbro Mycket högt 

5 1944 - Mycket högt 

6 1952 Göran Mycket högt 
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2 F35, Backsells familjegrav, en typsik modernistisk enskild familjegrav

 

 2 F35, Backsells familjegrav, en typsik modernistisk enskild familjegrav 

 

2 F7, Kyrkoherde Johan Leverins Grav 

 

2 F2, Kronojägaren Albin Danielssons och hustrun Bedas grav 

 

2 F25, Axel L Anderssons grav, ett smideskors med rostfri plackett 

 

2 F35, Backsells familjegrav 
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Karl J Olssons gravvård, ett enkelt kors i rostfritt stål från 1929 

 

Elsas grav, i form av en låg, smal modernistisk stengravvård med bruten topp. Vanlig i allmänna kvarter 

 

En granithäll med inskriptionen Göran med tidstypiskt typsnitt Lilla gunnels gravvård, en liten häll i granit med förkortning för ”Här vilar” 

 

Raden med Barngravar, ej förtecknad i gravboken 
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1883-1884, i samband med anläggningen av ”nya kyrkogården”. 

Allmänna/enskilda gravar. De flesta gravrätter är troligen belagda med 
kistgravar. Många gravvårdar är avlägsnade.  

Det strikt rektangulära området ligger placerat nordost om 
Stockenströmska gravkoret och norr om område H. Området är mycket 
svagt kuperat. Området ligger på kyrkogårdens nedre terrass och angränsar 
till en terrassmur av slaggsten. 
Området avgränsas av asfalterade gångvägar längs alla sidor. Belysning 
saknas.  

Området innefattar en lind i det sydvästra hörnet på området. Linden utgör 
en del i Stockenströmska gravkorets arkitektoniska helhet, läs mer i ett 
separat stycke om gravkoret nedan. 
 
Området innehåller rygghäckar av måbär och flera små kornellbuskar.  
Området innehåller gravvårdar från hela 1900-talet med övervikt på tiden 
efter 1930. De flesta gravvårdarna är placerade mot rygghäckar och 
utformade som bredlåga gravstenar eller hällar i granit eller diabas. 
Området innehåller även två gjutjärnskors från Olshyttans bruk, samt ett 
välbevarat träkors från 1929.  
Området angränsar till en terrassmur i slaggsten åt väst. Området ligger på 
den lägre sidan av terrasseringen.  
Området har med stor sannolikhet liknat område H, men sedan kvarteret 
uttömts på gravvårdar finns få likheter vid sidan av enstaka gravvårdar och 
rygghäckarna kvar. 
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Översikt över område G, från områdets nordöstra hörn. Foto, Adam Moll 
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 Områdets rygghäckar är värdefulla ur ett estetiskt perspektiv då de kan utgöra en del i enskilda 

gravanordningars arkitektoniska helhet. Rygghäckarna kan även vara värdefulla pågrund av att de 

bidrar till att skapa ekologisk mångfald på kyrkogården.  

Enskilda gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) 

tilldelas högt och i speciella fall mycket högt skyddsvärde ifall de är unika eller ovanliga på kyrkogården. 

Bland dessa återfinns: 

 Gjutjärnskors från Olshyttan 

 Välbevarat träkors från 1920-talet 

 Gravvårdar med titel 

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 G2 1939 Karin Blomberg Högt 

2 G13 1924 - Högt 

2 G14 1932 Carl Johan Lindberg Högt 

2 G16 1952 Henrik Allard Mycket högt 

2 G28 - Ingemar Mycket högt 

2 G53 1933 Richard Garberg Högt 

2 G54 1936 Erik Johansson Högt 

2 G55 1983 Valter Andersson Högt 

2 G71 1929 Maja Lindstedt Mycket högt 
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2 G71, Välbevarat träkors över Maja Linstedt, Unikt på kyrkogården 

 

2 G55, Gjutjärnskors från Olshyttans bruk väster om Garpenberg 

 

2 G16, Byggmästare Henrik Allards modernistiska, bredlåga gravvård i röd granit 
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1883-1884, i samband med anläggandet av ”nya kyrkogården”. Området 
har senare fått en stark prägel av tidsperioden 1940-1970.  

Enskilda gravar i ytterraderna. Inuti kvarteret allmänna linjegravar. Samtliga 
gravar är kistgravar. 

Området är strikt rektagulärt och situerat sydost om Stockenströmska 
gravkoret. Till väst finns område E, i norr område G och i syd område L. 
Området ligger på kyrkogårdens nedre terrass och angränsar till en 
terrassmur av slaggsten. 
Området omgärdas av asfalterade gångvägar i alla väderstreck. I områdets 
nordöstra hörn finns en herrgårdslykta. 

Området innefattar en lind i det nordvästra hörnet av området. Linden 
utgör en del i Stockenströmska gravkorets arkitektoniska helhet (se separat 
stycke nedan). 
 
Ytterradens gravvårdar står mot en låg rygghäck av måbär. Inuti området 
saknas såväl träd som buskar.  
Gravvårdar i ytterraden består främst i stora bredlåga familjegravar i diabas 
eller röd eller grå granit från 1940- till 1970-talen. Gravvårdarna är ofta 
placerade utefter rygghäckar som avgränsar ytterraden från de rader som är 
placerade inuti området.  
 
Detta är troligtvis en medvetet utformad avgränsning upprättad för att 
särskilja de dyra, enskilda gravrätterna ifrån de allmänna linjegravarna i 
mitten av området. Strukturen gäller dock inte längs områdets västra 
långsida som saknar rygghäckar och har enskilda gravar i två rader innan en 
diskret övergång till allmänna linjegravar. En av de enskilda raderna längst 
till väst är helt och hållet uppförd mellan åren 1966-1967. 
 
Gravvårdar i mitten av kvarteret är ofta lågsmala stenvårdar eller hällar i 
granit eller diabas uppförda mellan 1940-1960. I princip alla gravar är 
ensamgravar, men de är inte uppförda i kronologisk ordning. På denna 
punkt skiljer sig Garpenbergs kyrkogård från många andra kyrkogårdar, där 
de allmänna linjegravarna upprättades i den ordning människor gick bort. 
 
De mindre gravarna i mitten av området har en mycket speciell småskalig 
karaktär som uppstår i samverkan med de större gravvårdarna i ytterraden.  
 
De flesta av de enskilda gravarna är planterade med prydnadsväxter. Det 
finns inget större sammanhängade område med planteringar. 
Området angränsar till en terrassmur i slaggsten åt väst. Området ligger på 
den lägre sidan av terrasseringen. 
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Översikt över område H, från områdets sydöstra hörn. Foto, Adam Moll 
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 Förhållandet mellan enskilda och allmänna gravar inom kvarteret kan användas för att öka 

förståelsen för historiska klasskillnader. Eftersom enskilda gravar köptes, var de reserverade till de 

samhällsmedborgare som hade råd att betala. Detta förhållande gällde från 1800-talets slut till 

1960, vilket förklarar varför de yngre gravarna i kvarterets västra delar inte följer den uppdelning 

och avgränsning som syns i resten av kvarteret. Förståelsen för det historiska sambandet gynnas 

genom att de enskilda gravarna som uppförts innan 1960 ligger i ytterrad, är av större storlek och 

är rumsligt avskiljda med rygghäck från de allmänna gravarna. 

 Gravvårdarna i de allmänna raderna skapar en småskalig karaktär som är mycket karaktäristisk 

och unik på kyrkogården. 

 Gravvårdar från 1966-1967 placerade längs med områdets västra långsida utgör ett mycket väl 

sammanhållet delområde. Eftersom alla gravvårdar tillkommit ungefär samtidigt finns inga 

avstickande äldre eller yngre element som stör förståelsen av det arkitekturideal som var rådande 

när raderna tillkom. Detta är sällsynt och erbjuder en värdefull möjlighet till förståelse av 

modernistisk kyrkogårdsarkitektur. 

 Områdets rygghäckar är värdefulla ur ett estetiskt perspektiv då de kan utgöra en del i enskilda 

gravanordningars arkitektoniska helhet. Rygghäckarna kan även vara värdefulla på grund av att de 

bidrar till att skapa ekologisk mångfald på kyrkogården.  

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) tilldelas 

mycket högt skyddsvärde. Även de allmänna linjegravarna samt gravar från 1966-1967 tilldelas mycket 

högt skyddsvärde eftersom dessa på ett pedagogiskt vis kan bidra med förståelse för olika aspekter av det 

förflutna. De allmänna linjegravarna skapar även en skyddsvärd och unik småskalig karaktär. Vissa av de 

gravar som är placerade i ytterraden tilldelas högt skyddsvärde eftersom dessa kan bidra till förståelsen av 

områdets allmänna linjegravar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 



 

65 

  

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 H1 2004 Edvard Gustafsson (omarbetad äldre gravvård) Mycket högt 

2 H4 1931 Hilda Larsson Högt 

2 H5 - Oscar Wahlberg Högt 

2 H7 - A Hansson Högt 

2 H11 - A. J. Wise Högt 

2 H12 - Olof Ericsson Högt 

2 H16 1952 Gunnar Eriksson Högt 

  Välbevarat område från 1966-1967  

2 H23 1966 Ernst Eriksson Mycket högt 

2 H24 1966 Karl Erik Andersson Mycket högt 

2 H25 1966 Harald Gustafsson Mycket högt 

2 H26 1966 Dan Dahlin Mycket högt 

2 H28 1966 Sven Erik Pettersson Mycket högt 

2 H29 1966 Jan Kling Mycket högt 

2 H30 1966 Dagmar Persson Mycket högt 

2 H31 1967 Ragnvar Karlsson Mycket högt 

2 H32 1967 John Andersson Mycket högt 

2 H33 1967 Sigrid Hedbom Mycket högt 

2 H34 1967 Arne Eriksson Mycket högt 

2 H35 1967 K. L Fredriksson Mycket högt 

  Allmänna linjegravar i områdets mitt  

2 H52-144 1940-
1960-
tal  

Se bilaga Område H – Skyddsvärda gravvårdar, blad 
20-75 för mer information om och urval rörande 
enskilda gravvårdar. Alla gravvårdar uppförda innan 
1980, som vid inventeringstillfället fanns placerade 
längs de allmänna linjerna, har värderats som av 
mycket högt skyddsvärde. 

Mycket högt 

 

 

 

2 H85, Emma K Strömberg, Före detta Kruses diabashäll. En allmän linjegrav 

 

2 H33, Sigrid Hedboms bredlåga modernsitiska grav, ett välbevarat exempel på gravvårdar från 1960-talet 
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1883-1884, i samband med anläggningen av ”nya kyrkogården”.  

Enskilda gravar. Samtliga gravar är kistgravar. 

Området är situerat strax väster om en syrenhäck som markerar 
kyrkogårdens avslut i en sluttning mot länsväg 735. Till väst finns 
områdena G och H.  
Området avgränsas till väster av en gångväg i asfalt. I öster finns länsväg 
735 nedanför en sluttning.  

Området angränsar mot en syrenhäck i öst. Längs med områdets östra 
långsida växer även ett antal större lindar. 
Området uppvisar stor variationsrikedom bland gravvårdarna. Det finns allt 
från modernistiska bredlåga gravstenar från 1960- och 1970-talen till 
obelisker från sekelskiftet. 
 
Området innehåller endast en rad med gravvårdar. 

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) tilldelas 

högt eller mycket högt skyddsvärde. Däribland finns gravvårdar med titel, ovanliga och äldre gravvårdar. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 I4 - P. Pettersson Mycket högt 

2 I6  - August Jansson Mycket högt 

2 I12 - Gustav Jansson Mycket högt 

2 I14 1902 Carl Ajaxon Mycket högt 

2 I15 1931 Anna Eriksson Mycket högt 

2 I17 - Allin Mycket högt 

2 I19 - A. F Andersson Mycket högt 

2 I20 1971 Elsa Lindvall Mycket högt 

2 I21 - C O Hagström Mycket högt 

2 I24 1945 Anders Eriksson Mycket högt 

2 I25 1904 Rosa Hellberg Mycket högt 

2 I26 - - Mycket högt 

 

 

 

 

  

2 I15, Anna Erikssons diabasgravvård, till inskriptionen unik på kyrkogården 

 

2 I26, Märklig gravvård med stenram 
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Översikt över område I, från områdets nordvästra hörn. Foto, Adam Moll 

I 
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1956, i samband med kyrkogårdens utvidgning åt söder. 

Enskilda gravar. Samtliga inventerade gravar är kistgravar. Gravplatser 
etablerade efter 1980 är inte inventerade, däribland två nyetablerade 
askgravplatser i områdets södra del. 
Området är situerat direkt söder om område E. I söder möter området 
kyrkogårdens omgärdningsmur. Området sluttar nedåt i väster.  

Området omgärdas av asfalterade gångvägar i öst, väst och norr. I söder 
löper en asfalterad gångväg igenom området och avgränsar de två 
nyetablerade askgravplatserna.  
 
Det finns en herrgårdslykta nordost om den korsning som bildas mellan 
den södra gångvägen och gångvägen till väster om området.  
Området innefattar en tall och en rönn i det sydöstra höret på området. 
Det finns rikliga mängder med buskar i olika arter, särskilt kring 
askgravplatserna. Kistgravplatserna i norr har större tillvuxna rygghäckar av 
måbär.  
Samtliga inventerade gravvårdar är bredlåga modernistiska gravvårdar i grå 
eller röd granit från 1960- och 1970-talen. 
Området kring askgravplatserna är rikt planterat med mängder av olika 
växter, blommor och buskar. 
I områdets nordvästra hörn finns ett markstensbelagt tappställe med 
soptunnor och redskapsställ i aluminium. 

 

 Områdets växtlighet, särskilt i form av dess rygghäckar i måbär utgör ett värdefullt ekologiskt och 

estetiskt tillskott på kyrkogården. Tallen som växer i områdets sydöstra hörn är ett mycket 

tidstypiskt tillskott till de modernistiska delarna av kvarteret samt kvarter L.  

Gravvårdar som besitter en eller fler skyddsvärda egenskaper (se bilaga 1, skyddsvärda egenskaper) tilldelas 

mycket högt skyddsvärde. Gravvårdar i områdets ytterrad som är uppförda samtidgt som rygghäcken kan 

bidra till förståelse för häckarnas ursprungliga arkitektoniska tanke och tillskrivs därför högt skyddsvärde.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 K1 - Andersson Mycket högt 

2 K2 1963 Gottfrid Björkström Högt 

2 K5 1969 Anja Westerholm Högt 

2 K6 1968 Karl Björling Högt 

2 K7 1971 Inga Britt Högt 

2 K9 1971 Nils Lindqvist Högt 

2 K10 1971 Lydia Sussane Lustig Högt 

2 K11 1973 Rickard Fors Högt 

2 K21 1976 Samuel Westin Mycket högt 
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Översikt över område K, från områdets sydvästra hörn. Foto, Lovisa Smedberg 
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Em stor prydnadsplantering kring en stor sten i mitten av en trekantig gräsplätt väster om område K 

 

Siktlinje genom område K, till vänster såsom höger finns nyanlagda askgravplatser 
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Minneslund från 1990-talet sydöst om område K 

 

Översikt över askgravplats och område K med kyrkobyggnaden i bakgrunden 
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1956, i samband med kyrkogårdens utvidgning åt söder. Kvarterets södra 
del belades först 1968 efter reviderad ritning från 1966. 

Enskilda gravar. Samtliga inventerade gravar är kistgravar. Gravar belagda 
efter 1980 är inte inventerade. 

Området är situerat i en svag sluttning i kyrkogårdens sydöstra hörn, söder 
om område H och öster om område K. I öst finns en parkeringsplats samt 
länsväg 745.  
Asfaltsbelagda gångvägar finns i norr och väst. I områdets nordvästra och 
sydvästra hörn finns trädgårdslyktor. 

Längs med områdets östra långsida finns en låg häck som markerar 
kyrkogårdens avslut. Innanför den låga häcken växer sju unga oxelträd. 
Området omgärdas delvis av häckar i brakved. 
Samtliga gravvårdar är bredlåga stenvårdar från perioden 1960- och framåt. 
Gravvårdar uppförda efter 1980 är inte inventerade, men dessa är i starkt 
minoritet och koncentrerade till två rader i längst till öster i området. 
 
Gravvårdarna är till sin placering och storlek mycket enhetliga. Detta 
skapar en sammanhållen och upprepande arkitektonisk helhet som är typisk 
för den sena modernismens kyrkogårdsarkitektur. Alla inventerade 
gravvårdar, förutom de som är placerade mellan rygghäckar i områdets 
norra del är resta med framsidan mot öster.  
 
Flera av gravvårdarna bär inskriptioner utförda i speciella typsnitt. 
De flesta av de enskilda gravarna är planterade med prydnadsväxter. Det 
finns inget större sammanhängade område med planteringar. 
Området innehåller två markstensbelagda tappställen, varav ett har 
soptunnor. Båda tappställena har redskapsställ i aluminium. 

Runt 1960 slog bilen igenom på allvar i Sverige. Under hela 1960-talet 
ökade antalet bilar och bilismen kom att få en allt mer betydande roll inom 
arkitektur och samhällsplanering. Exempelvis ansågs det nya färdmedlen 
medföra ett behov av miljöer som kunde upplevas och betraktas i hög 
hastighet. Långa svepande linjer och enkla, storskaliga miljöer 
eftertraktades. En annan viktig parameter som uppstod i samband med 
bilismen var möjligheten till att kunna parkera sin bil så nära sin 
slutdestination som möjligt. Detta uppfattades ofta som mycket viktigt, 
både av politiker och allmänhet, och ledde till att det ansågs helt försvarbart 
att riva stora delar av svenska stadskärnor till fördel för fler 
parkeringsplatser. 
 
På Garpenbergs kyrkogård är område L det område som starkast präglats 
av bilismens tankar om arkitektur och gestaltning. Till skillnad från 
exempelvis område H och G, vars gravvårdar döljs av buskage, träd och 
annat är hela området överblickbart från länsvägen och parkeringsplatsen. 
Gravvårdarna är uppförda i ett relativt monotont och storskaligt mönster 
med sammanhållna höjdlinjer. Området är även uppfört på bekvämt 
avstånd från parkeringsplatsen, vilket troligtvis ledde till att området 
betraktades som mycket attraktivt när det uppfördes. 
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L 

Översikt över område L, från områdets sydöstra hörn 
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 Områdets samband med länsvägen och parkeringsplatsen kan på ett pedagogiskt sätt berätta om 

1960-talets arkitekturideal och bilismen och således öka vår förståelse kring det förflutna och vår 

samtid. Gravvårdarnas storlek och form tillsammans med möjligheten att se och uppleva området 

från parkeringsplatsen och bilvägen är viktiga parametrar för möjligheten till att använda området 

för att förstå det förflutna 

 Områdets omgärdningshäckar mot syd, öst och väst bidrar till att området känns riktat mot 

parkeringsplatsen och bilvägen. Detta underlättar förståelsen för området som sprunget ur 

bilismens arkitekturideal. 

 Det finns många speciella typsnitt bland gravvårdsbeståndet. Dessa är både estetiskt tilltalande 

och kan användas för att öka förståelsen om 1960- och 1970-talets konstideologier. 

Gravvårdar som genom sin form bidrar till förståelsen av området som sprunget ur bilimens 

arkitekturideal tilldelas högt skyddsvärde. Gravvårdar med speciella typsnitt tilldelas mycket högt 

skyddsvärde. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Skyddsvärde 

2 L12 1970 Udd Axel Johansson Mycket högt 

2 L13 1968 Mait Eriksson Mycket högt 

2 L14 1968 Ingemar Guselius Högt 

2 L15 1969 Filip Bergström Högt 

2 L16 1969 Karin Johansson Mycket högt 

2 L18 1969 Axel Åslund Högt 

2 L19 1970 Gösta Gruvsjö Högt 

2 L20 1971 Nils Jansson Högt 

2 L21 1973 Gustav Johansson Högt 

2 L22 1971 Mats Pettersson Mycket högt 

2 L24 - Ernst Johansson Högt 

2 L25 1973 Gösta Tysklund Mycket högt 

2 L26 1971 Gotthard Eriksson Högt 

2 L27 1973 Thala Westlund Högt 

2 L28 1973 Helena Gustafson Mycket högt 

2 L29 1974 Gunvor Adamson Mycket högt 

2 L30 1974 Erkki Suvanto Mycket högt 

2 L31 1980 Erik H Andersson Mycket högt 

2 L34 1976 Knut Biesse Mycket högt 

2 L35 1977 Axel Johansson Högt 

2 L36 1977 Erik Andersson Högt 

2 L37 1978 Axel Hallin Mycket högt 

2 L38 - Sven Olofsson Högt 

2 L39 1978 Ruth Magnusson Högt 

2 L40 1979 Karl Wiman Högt 

2 L42 1979 Valter Thunström Mycket högt 

2 L43 1979 Halvar Spjut Mycket högt 

2 L50 1988 Matrin Nilsson (Mycket speciell gravvård, medtagen 
pågrund av unicitet även fast den är uppförd utanför 
tidsavgränsningen) 

Mycket högt 

2 L55 1980 Anders Mycket högt 
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2 L50, Martin Nilssons gravvård i form av ett kors med glasplakett 

 

2 L25, Gösta Tysklunds gravvård med tidstypiskt typsnitt 

 

2 L12, Spelmannen Udd Axel Johnassons grav med speciell inskription av fela 
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Okänt 

Enskilda gravar. Samtliga gravar är kistgravar. 

Området är situerat dirket väster om kyrkobyggnadens vapenhus, längs 
kyrkogårdsmuren. 

En väg avgränsar det lilla området i väst. Direkt söder om områdets 
gravvårdar finns en herrgårdslykta. 

Samtliga fyra gravvårdar är större gjutjärnshällar tillhörande: 
Bruksinspektör Carl Hammarbäck, död 1827 
Hemmansägaren Åbergs Anders Janson, död 1814 
Hemmansägaren And. Enlunds kära maka Anna Ersdotter, död 1849 
Masmäster vid Dormsjö bruk, Gustaf Dandanell, död, 1872 

 Områdets gravvårdar utgörs enbart gjutjärnshällar. Hällarnas rika inskriptioner kan berätta om 

såväl bygdens människor som en lokal hantverkstradition. 

Samtliga gravvårdar tillskrivs mycket högt skyddsvärde på grund av deras material och inskriptioner. 
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En av gjutjärnshällarna i område M Överblcick över område M, från områdets nordöstra hörn 
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Gravvårdarna placerades så som de står idag under 2000-talet, gravvårdarna 
har tidigare varit uppställda i en likande museal struktur. Först mot 
kyrkogårdsmuren i väst (tidigt 1900-tal) och senare längs med 
kyrkobyggnadens norra vägg. 
En belagd urngrav. Resterande gravvårdar används inte som gravplatser. 

Området är situerat dirket norr om kyrkobyggnaden. 

Norr om kyrkobyggnaden finns ett 30-tal gjutjärns- och smidesgravvårdar 
uppställda i museal struktur. Bland formerna finns främst kors, men även 
större gotiska och klassicistiska konstruktioner. Många gravvårdar bär 
fortfarande namn och ibland titlar, ibland från människor som gjort starka 
historiska avtryck på Garpenberg. Bland dessa finns trädgårdsmästaren 
Johan Leijström som ska ha anlitats av Salomon von Stockenström för att 
skapa Garpenbergs herrgårds trädgård i 1801.16 Flera av gravvårdarna är 
troligtvis skapade i eller i närheten till Garpenberg, exempelvis i Olshyttan 
eller Dormsjö. 

 Gravvårdarna är alla mycket värdefulla, främst eftersom de genom sitt material är starkt anknutna 

till Garpenberg med omnejd som järnframställningsbygd. 

Samtliga gravvårdar tillskrivs mycket högt skyddsvärde på grund av sitt speciella material. 

Områdets järngravvårdar skulle med fördel kunna användas för att fylla upp tomrum i Område A, B och 

norra halvan av område D. På så sätt kan dessa områden återfå en del av sin historiska karaktär samtidigt 

som gravvårdarna kan återfå sin historiska kontext till kyrkogården och bli enklare att uppleva för 

besökare. Gravvårdarna bör dock inte återanvändas, och det bör framgå att de inte är belagda, utan enbart 

utplacerade för att fylla en karaktärsskapande och kontextbildande funktion.  

Området innehåller även en häll i röd granit med inskriptionen Martin Runqvist, som är en riktig grav. 

Denna bör inte avlägsnas från platsen. 

                                                      
16 Kärvemo, 2016, s.3 
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Område O idag, översikt från sydöst Gravvårdar i område O uppställda längs kyrkogårdsmuren under tidigt 1900-tal. Källa, 

Dalarnas museums fotoarkiv 

 

Gjutjärnsgravvårdar som fortfarande används i nuvarnade område F, 1920-tal. Källa, 

Dalarnas museums fotoarkiv fotoarkibv 

Vykort från tidigt 1900-tal taget på kyrkan från sydöstra hörnet av nuvarande område E. 

Notera mängden gjutjärnskorts nära kyrkan i område A och D. Källa, RAÄ, 

Kulturmiljöbild. Okänd fotograf, utgången upphovsrätt. 
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Uppfört 1811, rivet 1890. 

Resterna av gravkoret är situerade strax sydost om kyrkobyggnaden, norr 
om område E och söder om område F. Gravkoret ligger placerat strax intill 
kanten på kyrkogårdens terrass (se stycket översiktlig beskrivning ovan). En 
trappa anlagd i linje med gravkoret förbinder de olika marknivåerna på 
kyrkogården. Gravkoret, som fram tills 1890 var en fast byggnad, består 
idag av en mindre kulle inhängad av ett svart gjutjärnstaket tillverkat på Ågs 
styckebruk i Södermanland.17 Längs ruinens östra långsida finns det 
stockenströmska släktvapnet uppfäst i staketet.  
Anläggningen är uppförd på linje med en rak väg som löper från en av 
entréerna i väst, mellan område A och D, och vidare runt gravkoret på 
båda sidor, ner för trappen och bort mellan område G och H. Vägen 
erbjuder vid färd från väster konstant utsikt över gravkoret och dess 
ålderdomliga omgivning i område A och D.  
Anläggningen omryms av fyra större lindar varav två finns till väst och två 
till öst, nedanför terrasseringen. Träden är en viktig del i helhetsmiljön och 
är planterade i förhållande till gravkoret. Området innehåller även flera 
prydnadsplanteringar inom och direkt öster om gravkoret. 

 Gravkoret är ett viktigt minnesmärke över Garpenberg och den stockenströmska släkten som 

drev samhället som bruksort under 17- och 1800-talen. 

 Gravkoret bär stora arkitektoniska värden. Trädplanteringen som omger koret är väl genomtänkt 

och bidrar till anläggningens arkitektoniska helhet.  

 Det finns många siktlinjer som faller på gravkoret från olika platser på kyrkogården, exempelvis 

längsmed gångvägen som löper förbi koret i öst-väst-axel. Äldre gravvårdar i område A och D 

skapar en historisk kontext som gynnar siktlinjer mot gravkoret.   
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Stockenströmska gravkoret. Siktlinje från öst. Notera träden, trappen och prydnadsplaneringarna framför koret. 

Foto, Malena Andersson 

Siktlinje mot gravkoret från väst. Kontextskapande äldre och patinerade gravvårdar syns runt om i bilden. Foto, 

Adam Moll 

Det Stockenströmska släktvapnet, restaurerat till sin forna glans. Foto, Adam Moll Prydnadsplantering öster om gravkoret. Foto, Malena Andersson 

Planteringar innanför gjutjärnstaketet från Åkers styckebruk. Foto, Malena Andersson 
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Gravnummer Namn Anteckning 

Omärkt Johan Leijström Trädgårdsmästare, eventuellt medverkande vid anläggandet av 
trädgård i anslutning till uppförandet av Garpenbergs herrgård 
1801. 
 

A21 Ernst Andén Skolkantor och skribent i Södra Dalarnas tidning. Arbetade aktivt 
inom Garpenbergs musikliv, där han bland annat var med och 
startade körverksamhet och lokalrevyer.  
 

A21 Elsa Andrén Småskollärarinna, duktig musiker. 
 

A11 Knut Magnus 
Canell 

Kyrkoherde 1892-1931 

C14 Hampus August 
Cornelius 

Anlände till Garpenberg 1867 i egenskap av delägare och 
brukspatron på bruket. Cornelius bosatte sig på Garpenbergs 
herrgård fram tills den omdanades till skogshögskola under början 
av 1900-talet. Cornelius var även delaktig i flera andra företag och 
hade flera offentliga uppdrag. 
 

C29 Filip Johansson, 
även kallad 
”Roströms Filip” 

Kamrer på Garpenbergs herrgård och Hedemora sparbanks 
representant i Garpenberg. Johansson var även delaktig i flera 
offentliga uppdrag, bland annat i egenskap av kyrkopolitiker och 
nämndeman. 
 

D 44 Paul Lysén Utvandrade till Amerika 1920 för att bosätta sig i Denver, 
Colorado. Lysén kom att intressera sig för den amerikanska 
urbefolkningen och dess olika kulturer i samband med att han 
deltog i uppförandet av ett urbefolkningsreservat. Lysén återvände 
på besök till Garpenberg 1949 och berättade om den amerikanska 
urbefolkningen.  
 
Vid besöket bar Lysen en komplett dräkt från en av de stammar 
han lärt känna. Lysén bestämde sig för att återvända hem 1960 
och skickade i samband med detta en stor samling kulturföremål 
till Garpenberg. Tyvärr omkom Lysén i en olyckshändelse i 
Amerika innan han kunde fara hem. Kulturföremålen 
överlämnades till Garpenbergs hembygdsförening i enlighet med 
Lyséns testamente. 
 

E8 Wilhelm 
Johansson, även 
kallad ”Udd-
Wille” 

Snickare och författare från Hummelbo, verksam som poet och 
musiker. Johansson gav bland annat ut diktsamlingen ”Dikter från 
sjö och skog” 1914. Störst framgång bland de verk som Johansson 
publicerade löpte ”Från södra Dalarnas Finnbygd” från 1933. 
 

E76 Erik Wallman Dragspelare från Kaspersbo, aktiv i Garpenbergs folkdanslag. En 
av drivkrafterna bakom hembygdsrörelsen i Garpenberg. 
 

E58 Veikko Könönen Sjöman som råkade i slagsmål i Rotterdam och avled strax 
därefter. Son till gruvarbetare i Garpenberg. 
 

E80 Axel Nyström Bodde med familjen i Garpenberg en kort period 1901-1903. 
Stannade sedan kvar och etablerade flera matvarubutiker på orten 
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när resterande familjemedlemmar flyttade till Värmland. Axel 
bodde på Backgården, som tidigare varit värdshus. 
 

F10 Oliver Haglund Hembygdsintresserad folkskollärare som skrev ”Garpenbergs 
socken uti Dalarne”. Oliver var även politiskt engagerad och 
invald i flera olika styrelser, däribland fattigvårdstryelsen i 
egenskap av ordförande. 

L12 Udd Axel 
Johansson 

Spelman från Garpenberg 

L37 Axel Hallin Kommunalpolitiker och fackförbundsordförande. Var även aktiv 
inom idrottsrörelsen i Garpenberg. 

Begravna i 
Leksand 

Sam och Lily 
Rönnegård 

Sam Rönnegård flyttade tillsammans med sin fru, Lily till 
Garpenberg för att börja tjänstgöra som kyrkoherde 1932 och 
arbetade fram tills 1960-talet med bygden och dess människor. 
Det finns många exempel på insatser för Garpenbergs 
lokalhistoria som kan kopplas till Sam. Exempelvis, genomförde 
han morgonsamlingar i Garpenbergs gruvkapell enligt 
månghundraårig tradtion och gav ut ett omfattande 
forskningarbete rörande traktens historia. Forskningsarbetet gav 
honom titeln av hedersdoktor i Amerika.  
 
Lily arbetade som folkskollärarinna i Finnhyttan (Dala-Finnhyttan 
- äldre benämning på Garpenberg) och Ryllshyttan. Hon var 
mycket uppfylld av Sams historiska arbete och verkade för att 
väcka ungdomens intresse för historia runt om i bygden, något 
som satt spår ännu idag i form av hembygdsförening och 
historieintressen.18 
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Intervjuarbetet skedde vid två tillfällen, 2016-09-09 respektive 2016-10-03, på plats vid 

Garpenbergs kyrkogård och i det närliggande församlingshemmet. Intervjuerna skedde i grupp 

med alla informanter närvarande. 

Informant 1, Ivar Kronberg,  

Informant 2, Inga Gustavsson 

Informant 3, Birgitta Bloom 

Informant 4, Sivert Bloom 

Informant 5, Linnea Kärvemo 

 



 

85 

  

Kartor är skapade från en shapefil tillhörande Hedemora-Garpenbergs församling, eller hämtade från 

Uppsala landsarkiv och lantmäteriets internetbaserade tjänster historiska kartor och kartsök. 

Erik Dahlbergs avbildning av Karl X Gustavs begravning i Stockholm 1660 är hämtad från Wikimedia 

commons under creative commons licens CCO 1.0 Universal Public domain dedication, 2016-12-06, 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stora_Nygatan_Kopparstick_av_Dahlberg_fr%C3%A5n_Ka

rl_X_Gustavs_begravning_i_Stockholm_1660a.jpg). 

Personporträttet av Lars Israel Wahlman är hämtat från Wikimedia commons, Upphovsrätten för bilden har 

gått ut, 2016-12-06, (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lars_Israel_Wahlman.jpg?uselang=sv). 
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