
1

Kulturhistorisk inventering

GRYTNÄS 
KYRKOGÅRD

Grytnäs socken, Dalarnas län

Antikvarisk rapport 2018:16





i

Kulturhistorisk inventering

GRYTNÄS KYRKOGÅRD
Grytnäs socken, Dalarnas län

Antikvarisk rapport 2018:16

FÖRFATTAD AV: SIMON LANGWAGEN

Dnr: 137/16
Foton: Där inget annat anges är foton tagna av 

Simon Langwagen, Dalarnas museum

Omslag: Vy från kyrkbyvägen mot sydväst



ii

Bilagor
Bilaga 1.1  Områdesbeskrivningar
Bilaga 1.2  Områdesbeskrivningar
Bilaga 2  Kulturhistoriska värden

Bilaga 3   Område A
Bilaga 4    Område B-D
Bilaga 5     Område E
Bilaga 6    Område F
Bilaga 7     Område G
Bilaga 8    Område H
Bilaga 9    Område J
Bilaga 10    Område K
Bilaga 11.1     Område L
Bilaga 11.2     Område L
Bilaga 12.    Område M
Bilaga 13.1     Område N, O, P, R
Bilaga 13.2     Område N, O, P, R
Bilaga 14    Område RI, SF-SH
Bilaga 15.1    Område SB-SE
Bilaga 15.2    Område SB-SE
Bilaga 16    Område SA, T
Bilaga 17     Område U
Bilaga 18    Område 1



iii

INNEHÅLL
INLEDNING         
Bakgrund  1
Läge och administrativ historik  1
Syfte  1
Användningsområden    1
Rapportens upplägg     1
Process och metod     2
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar     3

KYRKOGÅRDEN IDAG  
Beskrivning av kyrkogården    8
Belysning     9
Ekonomibyggnader, Likbod  10
Bänkar, Gångvägar 11
Omgärdningar, Grindar/Ingångar 12
Tappställen 13
Växtlighet 14
Anslutande infrastruktur 15
Särskilt framträdande karaktärsdrag 16

KULTURHISTORISKA SAMMANHANG 
Sammanfattande kronologi 25
Grytnäs som historisk kontext     33
Den sanitära kyrkogården   35
Trädgårdsarkitekturen i Grytnäs  37
Allmänna varv och enskilda gravar    40
Grytnäs församlingsbor 41
Gravvårdar i början av 1900-talet    42
Modernismens kyrkoideal 45
Källkritik 46
Personhistoriskt viktiga gravvårdar 47

Källförteckning 49





1

INLEDNING

Bakgrund
På uppdrag av Avesta-Grytnäs pastorat har Dalarnas muse-
um genomfört en inventering av Gytnäs kyrkogård. Arbetet 
genomfördes hösten 2018 av byggnadsantikvarien Simon 
Langwagen.

Läge och administrativ historik
Grytnäs kyrkby ligger strax nordöst om Avesta stad, och in-
går i Avesta-Grytnäs pastorat. Grytnäs socken har medeltida 
rötter, vari områdena som idag omfattar Avesta stad en gång 
tillhört. Grytnäs kyrkogård har historiskt nyttjats av Grytnäs- 
och Skogsboborna och av de närliggande gårdssamhällena. 
Av dessa kan bland annat nämnas Högbo, Mästerbo, Nyhyt-
tan, Östanbyn med flera.

Syfte
Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt kyr-
kogården i Grytnäs och dess beståndsdelar är kulturhistoriskt 
värdefulla. Inventeringen skall utöver detta peka ut särskilt kul-
turhistoriskt värdefulla gravvårdar för hänsynsfull hantering i 
framtida förvaltning av kyrkogården och dess kulturhistoriska 
värden.

Användningsområden
Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar 
återlämnas till Sveriges församlingar. För att en sådan utveck-
ling skall kunna ske på ett hållbart sätt krävs rutiner för hur 
särskilt värdefulla gravvårdar skall hanteras i framtiden. Med 
inventeringsrapporten som underlag kan församlingen upprät-
ta en plan för vilka gravvårdar som bör bevaras, kan återan-
vändas och vilka som kan tas bort efter att de återlämnats 
till församlingen. Rapporten kan utgöra ett underlag för ställ-
ningstaganden i en vård- och underhållsplan för kyrkogården. 
Bedömningar och riktlinjer skall ses som färskvaror som skall 
ses över och uppdateras kontinuerligt, minst vart tionde år.

Rapportens upplägg
Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av vad som 
finns på kyrkogården idag. Därefter följer en historik som be-
skriver kyrkogårdens förflutna och områdesbeskrivningar som 
beskriver och värderar kyrkogårdens olika områden.
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Process och metod
Inventeringen började med ett omfattande fotograferingsarbe-
te med syfte att studera och dokumentera kyrkogården. Alla 
områden på kyrkogården samt gravvårdar uppförda innan 
1980 inventerades och dokumenterades genom fotografe-
ring. Inventeringsarbetet skedde vid ett flertal tillfällen under 
hösten 2018. Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes 
en 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 
kapitlet kulturhistoriska sammanhang. Inventeringen innefatt-
ade även ett antal referensgruppsmöten. Genom referens-
gruppsmötena kunde Dalarnas museum införskaffa kunskap 
om lokala förhållanden så som personhistoria och människors 
relationer till kyrkogården i nära samarbete med intressenter 
från församlingen och hembygdsrörelsen i Grytnäs. Referens-
gruppsmötet tog form av en genomgång av kyrkogårdens his-
toria och viktiga personer från bygden, tillsammans med en 
kortare vandring på platsen.
   Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumen-
tationsarbete, referensgruppsmöten och historiska efterforsk-
ningar bearbetades det insamlade materialet i en värderings- 
och urvalsprocess som beskrivs i nästa avsnitt samt i bilaga 
2. Centrala gravvårdskommitténs Handbok för kulturhistorisk 
inventering, bevarande och återanvändning av gravanordning-
ar, Länsstyrelsen Dalarnas Riktlinjer för kyrkogårdsinventering 
samt Riksantikvarieämbetets Plattform Kulturhistorisk värde-
ring och urval har varit vägledande för värderings- och urvals-
processen. Med tydlig redovisning av ställningstaganden och 
metoder hoppas Dalarnas museum vinna förankring hos fram-
tida användare av denna rapport. Alla moment i arbetsproces-
sen har genererat rapportmaterial, och själva rapportskrivning-
en bestod främst i att sammanställa de olika pusselbitarna. 
Arbetsprocessens sista moment var layout samt kart- och 
bildredigering.
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Gravvårdar som återspeglar berättelser om det förflutna, och 
som därigenom bjuder till insikter om vår samtid är kulturhisto-
riskt värdefulla. En gravvård kan exempelvis bidra med starka 
berättelser om samhället, livsöden och sorg. När människor 
får kunskap om dessa berättelser kan de användas för att 
bilda djupare insikter om livet och tillvaron i tiden. Gravvår-
dar kan även användas som ett pedagogiskt verktyg för för-
medling av mer komplicerade berättelser riktade till specifika 
målgrupper, så som berättelser om bygdens framväxt och ut-
veckling i kontext till besökare på en kyrkogårdsvandring. Alla 
gravvårdar har kulturhistoriskt värde eftersom alla gravvårdar 
kan förmedla berättelser. Olika gravvårdar får olika höga kul-
turhistoriska värden beroende på vilka berättelser som anses 
viktiga att lyfta fram. Gravvårdar som besitter en eller flera av 
följande egenskaper anses bära på berättelser som är särskilt 
viktiga att lyfta fram:

• Del av arkitektonisk helhet
• Gravvård i gjutjärn
• Gravvård i trä
• Hög ålder (gravvård tillkommen innan 1910)
• Gårdsnamn
• Konstnärlig utformning
• Rik inskription
• Personhistoria
• Lokal historia
• Lokalt material
• Lokalt hantverk
• Gravvård som är ovanlig på kyrkogården
• Titel

Ovanstående egenskaper beskrivs närmare i sitt samman-
hang i bilaga 2.

Värdefulla strukturer
Grytnäs kyrkogård innefattar flera särskilt värdefulla strukturer 
med gravvårdar som inte besitter någon av de egenskaper 
som listas ovan. Gravvårdar inom dessa strukturer kan ändå 
komma att tillskrivas särskilt kulturhistoriskt värde som Del av 
värdefull struktur. Om detta är fallet förklaras den värdefulla 
strukturen närmare i bilagan 1 och i vardera områdesbeskriv-
ning.
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BEGRAVNINGSPLATSEN 
IDAG
Följande kapitel består av en karaktärisering av begravningsplatsen som 
den såg ut under  hösten 2018. Karaktäriseringen är övergripande och 
syftar till att måla upp en överskådlig bild av anläggningen och dess oli-
ka beståndsdelar. Varje enskilt område och begravningsplatsens olika 
gravvårdar behandlas mer ingående i ett senare kapitel.



B-D.

A.

E.

F.

Askgrav-
plats

U.

*Områden så som de blivit indelade 
under denna inventering.



G. K.

SA, 
T.

SB-
SE.

RI,
SF-
SH

N-RL.J.H.

2.
M.

1.2.1.1.

3. 4.
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Översikt, topografi och läge
Grytnäs kyrkogård är anlagd i anslutning till kyrkan, som i sin tur står på ett öppet 
flackt område omgärdat av åkerbruk och enstaka gårdar. Direkt sydväst om kyrkan 
återfinns Grytnäs gammelgård. Med undantag för de äldsta gravkvarteren närmast 
kyrkan är kyrkogården i princip kvadratisk till formen, där den äldre gravplatsen och 
kyrkobyggnaden bildar en utanpåliggande rektangel i dess nordvästra hörn.

Beskrivning av kyrkogården 
Grytnäs kyrkogård har med all sannolikhet medeltida anor, men det är först på det 
sena 1800-talet och under 1900-talet som dess utveckling och utbredning verk-
ligen tar fart. Den gamla kyrkogården (områdena A-D) ligger närmast kyrkan och 
besitter än idag en ålderdomlig karaktär med gravvårdar från främst andra halvan 
av 1800-talet. Under 1900-talet gjordes etappvis stora markutvidgningar av kyrko-
gården, som alla lämnat sina tydliga spår. Runt år 1920 dubblar kyrkogården nästan 
i storlek, när större delar av det som utgör områdena U, F, H, J och L anläggs. Här 
anlade man en för tiden modern och välstrukturerad kyrkogård som följer ett strikt 
neoklassiskt mönster typisk för sin tid. En lång allé planteras, och de nya gravkvar-
teren omgärdas av rygghäckar för att skapa rymlighet och grönska, samtidigt som 
ett strikt nätverk av symmetriskt placerade grusgångar läggs. Område U omgjordes 
dock 1946 till en urnlund, likaså område E något senare. 1 Den östra kyrkogården 
anlades först 1945, och inkluderar främst områdena N, O, P, R, S och T.  Även den-
na del av kyrkogården följer en strikt modernistisk symmetri som bärs upp av pa-
rallellt löpande grusgångar och rygghäckar. På områdets mitt anlades en åttkantig 
fontän, med ett litet stensatt torg omgärdat av bänkar.

1 ULA: Ritningar till urnlund. xx-09-1946

© Lantmäteriet.Grytnäs kyrka med tillhörande kyrkogård markeras med svart cirkel.
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   Den södra kyrkogården, som även den utgörs av ett stort område (1-4), tillkom på 
1960-talet. Återigen valde trädgårdsarkitekterna att bygga vidare på den modernis-
tiska modellen, och området kan nästan ses som en förlängning av den östra kyrko-
gården. Arkitekten Samuel Kaldén själv underströk tjusningen i de lågmälta och dis-
kreta gravkvarteren.2 Här anlades dock en minneslund på områdets mitt, som 1988 
fick en mer lössläppt postmodern utformning med en asymmetriskt slingrande stig 
och oregelbundna planteringar. Senare anlades även en askgravplats längs Grytnäs-
ån på kyrkogårdens sydvästra del. Denna askgravplats, precis som minneslunden, 
bryter helt med de tidigare modernistiska formerna, och utgörs av en serie spritt 
utplacerade rondeller som försetts med planteringar kantade av askgravar.

Belysning
Grytnäs kyrkogård saknar i stort sett belysning inne på själva begravningsplatsen, 
med undantag för en rad parklyktor som placerats längs den från väst till öst löpan-
de grusgången direkt norr om område M på kyrkogårdens mitt. Likadana parklyktor 
kantar den asfalterade infarten till parkringen i söder, som samtidigt till viss del bely-
ser den södra delen av den gamla kyrkogården. Utöver detta förekommer ett flertal 
strålkastare monterade på lyktstolpar runt själva kyrkobyggnaden, som nattetid be-
lyser fasaden. 

2         ULA: Samuel Kaldéns ritningsförslag och arbetsbeskrivning. xx-xx-1967

Söder om kyrkan finns kyrkogårdens äldsta del. Här har troligen 
sockenbor vilat allt sedan medeltiden.
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Ekonomibyggnader
På kyrkogårdens mitt står en långsträckt enplansbyggnad som inhyser personalut-
rymmen, bisättningshus, ett mindre garage och diverse förvaringsutrymmen samt 
gästtoalett. Denna rektangulära byggnad tillkom på 1960-talet och är klädd i vitt 
tegel och är uppförd på betonggrund. Sadeltaket har ett karaktäristiskt högt takfall 
klätt i falsad kopparplåt. Även vindskivor och vattenrännor är i kopparplåt. Samtliga 
dörrar är av brunmålad typ med stående breda brädor, där dörren på den västra 
kortsidan är en dubbeldörr. Fönstren saknar utanpåliggande foder och karmarna 
är målade vita med vattbrädor i koppar. Strax utanför kyrkogården till öster finns 
ett större garage med fem uppåtgående garageportar. Byggnaden är uppförd på 
betonggrund och klädd i rödmålad locklistpanel. Knutar, vindskivor och dörrfoder 
vitmålade. Dörrar och garageportar målade blågråa. Sadeltak klätt med tvåkupiga 
takpannor, troligen i lertegel. Den norra, lägre längan, är troligen uppförd runt 1969-
1970, medan den större tillbyggnaden byggdes till 1996.3 

Likbod
Strax sydväst om kyrkobyggnaden står en äldre likbod uppförd av liggtimmer som 
färgats rött. Byggnaden står i en sluttning ner mot den näraliggande ån, och vilar 
därför delvis på plintar. Taket är klätt i väderbitet enkupigt lertegel, och vindskivorna 
som sågats i ett enkelt symetriskt profilmönster har målats svarta. Den norra kortsi-
dan (mot kyrkan) har en uppsättning om två tätt sittande dubbeldörrar. Dörrbladen 
är i trä och dekorerade med ett stående rombmönster. Både dörrblad och brädfo-
der målade svarta, och handtag och nyckelbrickor i smide har även de färgats in i 
samma kulör.

3 ULA: Garageritning. 05-05-1996

Västra änden av personalbyggnaden, med portarna 
till bisättningshuset på gaveln.

Östra änden av personalbyggnaden, där personalutrym-
men och kyrkogårdsesexpedition inhyses.

Garagebyggnaden öster om kyrkogården med fem 
garageportar och röd panel.

En av få förekommande parklyktor inne på kyrkogården, 
med skärmhattar i plåt.
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Bänkar
Vid fontänen på område RI på kyrkogårdens östra del, finns två parkbänkar av 
enklare utförande. Dessa har en stomme av grönmålade järnstänger, med sits och 
rygg av liggande brädor. En ytterligare bänk återfinns strax väst om askgravplatsen 
intill Grytnäsån. Denna står på två ben och har en stomme av stål, med två liggan-
de brädor som sits och en bräda till ryggstöd.
Utöver detta har område E och G på kyrkogårdens nordvästra del en varsin fast 
bänk där en brädsits vilar på två fyrkantiga grovhuggna granitblock. Sommartid 
finns även ett flertal klassiska parksoffor med gavlar i gjutjärn utplacerade längs  
några av de större gångvägarna.

Gångvägar 
Samtliga större gångstråk och vägar inne på kyrkogården är belagda med grus, 
och vägarna följer, med några få undantag, ett strikt rutnät som respekterar kyr-
kans väst-östliga placering. Större grusplaner återfinns bland annat runt vapen-
huset i kyrkans torn, och intill ekonomibyggnaden som inhyser bisättningshuset. 
Område 1 och 2 har dessutom försetts med genomgående smala gångstigar av 
fyrkantiga betongplattor med synlig ballast som löper i nord-sydlig riktning. Denna 
typ av betongplattor återfinns även intill vissa tappställen. 

En av de robusta bänkarna med granitfundament på 
område E.

Den gamla likboden strax sydväst om kyrkan. Bakom 
boden rinner Grytnäsån.

Detalj på likbodens smideshandtag och romb-
mönstrade dörrblad.
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Omgärdningar
Den gamla kyrkogården har en gång omgärdats av en kallmurad stenmur, varvid 
enbart delar av den södra muren ännu finns kvar. Muren ska tidigare varit för-
sedd med en träkonstruktion av så kallade kyrkbalkar, som sedan klätts med ett 
spåntäkt tak. 4 Den gamla kyrkogården (områdena A-D) omges idag inte av några 
direkta omgärdningar. Istället, då gravplatsen utgör en något upphöjd jordplatå, 
är den kantad av stora liggande granitblock åt väster, och delvis åt norr, medan 
denna stenkant i söder övergår att istället utgöras av fundamenten till den gamla 
stenmuren. Åt norr avskärmas område B och D främst av en rad kraftiga gamla lin-
dar. Område E, G och K avskärmas från Kyrkbyvägen i norr med en tät formklippt 
granhäck, som sedan övergår till en hög granhäck som löper längs hela kyrkogår-
dens östra gräns. Den södra tomtgränsen utgörs av en kraftig barriär av blandade 
lövträd och buskar, medans tomtgränsen runt askgravplatsen utgörs av Grytnäsån 
i väst och sydväst.

Ingångar/Grindar
Huvudingången i väst som leder fram till vapenhuset i kyrktornet består av en trap-
pa i granit med två steg. Denna har försetts med ett räcke i svartmålad metall på 
ena sida. Längs den norra tomtgränsen finns två ingångar från Kyrkbyvägen. Den 
ena mellan områdena E och G, och utgöra enbart av en öppning i den annars 
helslutna granhäcken. Likaså består den andra ingången från Kyrkbyvägen, i kyr-
kogårdens nordöstra hörn, av en öppning mellan de två olika granhäckarna som 

4 Östlund, Lars. Grytnäs kyrka. Västerås stift. 2002. s.11

Tättrimmad granhäck som löper längs kyrkogår-
dens norra gräns ut mot Kyrkbyvägen.

Allé med krattad grusgång mellan områdena G och N, O, 
P, R.

Del av den gamla kallmurade kyrkogårdsmu-
ren som löper längs områdena A och C i söder.

Del av murparti som skadats söder om kyrkan, men som 
åtgärdades våren 2019.
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utgör den norra respektive östra tomtgränsen. En likadan öppning finns i den östra 
granhäcken som leder ut till ett större garage och materialupplag. Från parkering-
en, som är placerad sydöst om kyrkobyggnaden och väst om bisättningshuset, 
finns ingen egentlig entré, då hela kyrkogården är öppen åt detta håll. Direkt norr 
om parkeringsplatsen finn dock en trappa i den gamla stenmuren som leder upp 
till den gamla kyrkogården.

Tappställen och skötselstationer  
Samtliga tappställen med undantag för det intill minneslunden är av snarlikt utfö-
rande. De har i regel försetts med en enkel vattenkran och en fyrkantig vattensam-
lare i hårdplast eller glasfiber. Intill dessa finns en upphängningsanordning för kan-
nor och redskap tillverkad av plåtrör. Stationerna är också försedda med sop- och 
återvinningskärl i grön plast. 

Tappställen finns: 

Tappstället intill minneslunden är av liknande utförande, men helt omsluten av 
häckar som bildar ett avskilt litet rum. Här finns även en nytillverkad upphängnings-
anordning för redskap i grålackad metall.

- Mitt i område A intill den södra kyrkogårdsmuren. 
- Mitt på område F.
- På den norra sidan av bisättnings- och personalhuset. 
- Mellan askgravplatsen och område 1. 
- Den östligaste delen av område M.

Entréöppning i den täta granhäcken åt norr, mellan 
områdena E och G.

Öppning mellan den norra och östra granhäcken i kyrko-
gårdens nordöstra hörn.

Tappställe på område K. Samtliga tappställen på kyr-
kogården följer mer eller mindre samma utförande.

Stensatt trappa i kyrkomuren som kopplar samman den gam-
la kyrkogården med parkeringsplatsen söder om kyrkan.
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Växtlighet
Den äldsta delen av kyrkogården, som utgörs av områden A-D, saknar helt både 
häckrader och andra planteringar. Istället omgärdas hela området av kraftiga gamla 
lindar vars lövkronor under sommarhalvåret helt omsluter området och skapar en 
grönskande barriär runt sin närmiljö. På den södra delen av område A, närmast den 
gamla kyrkogårdsmuren, växer även ett fåtal unga rönnar. Förutom dessa tycks 
linden ha varit ett föredraget trädslag, vilket är typiskt för många äldre kyrkogårdar 
runt om i länet. Avsaknaden av övriga planteringar och framförallt avsaknaden av 
rygghäckar är även det stildrag som är typiska för äldre gravkvarter. Större och 
mer metodiska planteringar på kyrkogårdarna kom i regel inte igång fören en bit in 
på 1900-talet. I nära anslutning till kyrkogården, mellan parkeringsplatsen och den 
södra kyrkogårdsmuren, växer även ett par andra lövträdstyper, däribland lönn.
    Den huvudsakliga grönskan på kyrkogården i övrigt domineras av ett flertal täta 
alléer längs de större grusgångarna. Av dessa märks särskilt tre stycken långa allé-
er som löper i väst-östlig riktning. Den ena löper rakt ifrån den gamla kyrkogården 
och passerar genom hela kyrkogårdens norra del.  Hela den västra delen av denna 
långa allé består av kraftiga lindar, som på senare tid förlängts förbi område K med 
unga björkar. Den andra långa allén löper från bisättnings- och personalhuset i väst 
hela vägen till kyrkogårdens östra ände, parallellt med område M. Den tredje allén 
går strax söder om denna, och utgår från askgravplatsen i väst och fortlöper förbi 
minneslunden och sedan hela vägen bort mellan områdena 2 och 4. Dessa två sist-
nämnde alléer utgörs nära uteslutande av yngre björkar.

En av kyrkogårdens flera långa alléer kantade av 
kraftiga lövträd.

Rader av nyplanterade tujor som utgör nya häckrader 
kring ett flertal gravkvarter på den östra kyrkogården.

Formklippta buskar och blomsterrabatt intill askgravplat-
sen, strax söder om personalbyggnaden.
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    En stor mängd rygghäckar förekommer på kyrkogården, där varje gravkvarter, 
med undantag för A-D, inramats med lågt klippta häckrader. Dessa häckar löper 
nära uteslutande i nord-sydlig riktning, där det enda större undantaget är rygghäck-
en på område M, som löper i väst-östlig riktning. På flera områden, däribland J, L, 
N, O, P, R och M, har nya häckrader planterats ut i form av unga tujor som så små-
ningom ska växa ihop och bilda täta häckar. Askgravplatsområdet på kyrkogårdens 
sydvästra del står för merparten av de anlagda blomstersabbaterna och plantering-
arna. Askgravplatsen består av elva rondeller kantade av skifferplattor med ett para-
disäppelträd i mitten av vardera rondell. Intill dessa, strax väst om område 1 , finns 
ytterligare en rondell som försetts med planteringar av ett stort antal blomsterväxter.  
Intill denna växer en rad runda formklippta buskar. 

Anslutande infrastruktur 
Kyrkan och kyrkogården ligger placerad längs Kyrkbyvägen, som löper norr om kyr-
kogårdstomten. En bit söderut går Skogsbovägen i väst-östlig riktning, som kopp-
lar samman Grytnäs med både riksväg 70 och riksväg 68. Även om byn ligger ett 
stenkast från Dalälven och Avestaforsen i söder, så saknas här större vattendrag. 
Undantaget är Grytnäsån som rinner längs kyrkogårdens sydvästra gräns. Ån är 
sammankopplad med sjön Nävden i nordväst, och Bäsingen i öst. Längs Grytnäs-
ån har det historiskt funnits ett stort antal hyttor och järnbearbetningsplatser som 
fått ge namn åt ett stort antal av närområdets småbyar. Bäsingen rinner i sin tur ut i 
Dalälven och mynnar så småningom ut i östersjön strax intill Skutskär.

Skyltar vid trevägskorsning intill kyrkan.I förgrunden syns den gamla välvda kyrkbron som 
spänner över Grytnäsån, som idag ersatts av en nyare 
bilbro som ses i bakgrunden. 
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Särskilt framträdande karaktärsdrag 
Frånsett den äldsta delen av kyrkogården (områdena A-D) samt delar av 
område K, så innefattar kyrkogården i huvudsak gravvårdar som bygger på 
bredden istället för på höjden. Samtliga av gravvårdarna på den mellersta 
och södra delen av kyrkogården daterar från 1930-talet fram till idag. Detta 
horisontella formspråk kan därför antas komma från de modernistiska ström-
ningar som redan tidigt på 1900-talet menade att moderna kyrkogårdar skulle 
präglas av en horisontell sammanhållning, samtidigt som de äldre kyrkogår-
darnas ”plottrighet” skulle förminskas. Detta går även igen i de medvetet sat-
ta häckraderna, som hålls symmetriska och i ungefär samma höjd som vad 
som ansågs lämpligt för en gravvård. Häckarna hjälper därför till att förstärka 
tidens fokus på horisontella linjer. Det enda som bryter detta är lövträd, som 
även de satts ut på väl valda platser för att skapa en sammanhållning. Detta 
modernistiska tankesätt ses som förväntat inte på den äldre kyrkogårdsde-
len, där gravar från främst sekelskiftet 1900 finns. Här är gravvårdarna kraftigt 
varierade i både storlek, stil och material. 
    Ser man till detaljerna finns ett flertal viktiga särdrag att skåda på Gryt-
näs kyrkogård. Först har väldigt många gravvårdar på kyrkogården by- och 
ortsnamn, ett viktigt dokument för bygdens historia som kan hjälpa oss och 
kommande generationer att förstå Grytnäs kyrkogårds geografiska samman-
hang. Ett annat viktigt stildrag är flertalet träkors och plankgravvårdar som 
finns bevarade på den östra delen av kyrkogården, då kanske främst när-
mast fontänen på område RI. Flertalet av de träkors som gått att datera är 
inte nödvändigtvis gamla, utan har tillkommit mellan 1940-1960-talen. Innan 
industrialiseringen vid 1800-talets andra hälft var sten dock både dyrt och 
tidskrävande att bearbeta, därför är de flesta idag överens om att majoriteten 
av äldre gravvårdar varit i just trä. Det vill säga i de fall en gravvård upprättats 
över huvud taget. Av denna anledning är träkorsen och andra gravvårdar 
i trä speciellt viktiga för att förstå de svenska kyrkogårdarnas kronologiska 

Exempel på modernistiska låga gravvårdslinjer som följer 
strikta rader av rygghäckar.
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utveckling på ett tydligt sätt. Samtidigt kan det ses som ett lokalt materialval 
för Grytnäs och södra Dalarna då det länge varit en bygd som präglats av 
berg- och skogsbruk med betydande träindustrier som går tillbaks en lång tid 
i historien.
    En mängd gjutjärnskors som bevarats, främst från sekelskiftet 1900, men 
även nyare och äldre förekommer, berättar om Grytnäs koppling till kring-
liggande järnbruk och de större manufakturstäderna. För att inte nämna att 
gjutjärn länge varit ett extra populärt material för gravvårdar runtom i Bergsla-
gen, med en högre användningsfrekvens än någon annanstans i landet. Som 
starkast har kopplingen varit till Avesta Jernverk, som sedan andra halvan 
av 1800-talet varit en stor arbetsgivare för flera sockenbor. Detta kan bland 
annat ses på den höga koncentration av yrkestitlar som ännu är bevarade på 
flera gravvårdar. Här ses titlar som eldare, verkmästare, smed och plåtslagare. 
Den tydligaste influensen härifrån är dock den höga andelen av gravvårdar 
i rostfritt stål och rostfri plåt, som sedan början av 1900-talet varit Avestas 
starkaste och mest spridda produkt. Här återfinns ett flertal robusta gravkors 
i tjockt rostfritt stål, som främst tillkommit runt 1940-talet. Dessa kors och öv-
riga gravvårdar som helt eller delvis är tillverkade av detta material bör därför 
ses som ett starkt historiskt särdrag för just Grytnäs kyrkogård.
   En ytterligare influens som bör understrykas är Grytnäs starka band till 
jordbruket och det långvariga bondesamhället. Förutom järn- och skogsbruk 
som redan nämnts, har kanske jordbruket varit det leverne som präglat en 
majoritet av Grytnäsbornas liv genom alla tider. Förutom att jordbruket ännu 
idag är omfattande i socknen och dess närområde, stärks detta ytterligare av 
den stora mängd gravvårdar som bär spår och yrkestitlar som kan kopplas 
till denna näring. En ovanligt hög halt av gravvårdar bär titlar som hemman-
sägare, gårdsägare, arrendator med mera. Dessa titlar förekommer i hög grad 
under hela 1900-talet.



18

Samling av äldre järnkors på Grytnäs gamla kyrkogård. Åtminstone två av dem dateras till 
1800-talets mitt, och är bland de äldsta gravvårdarna på hela kyrkogården.

Det rostfria stålet har en stark lokal förankring i grytnäsbygden då 
många av dess invånare arbetat, och arbetar, på Avesta jernverk.
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Några av de många gravvårdar i trä som förekommer på den östra 
kyrkogården. Ett material som blivit allt mer sällsynt på svenska 
kyrkogårdar.

Den gamla kyrkogården har en väl sammanhållen karaktär som är typisk för gravplatser 
från  det sena 1800-talet.
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Kulturhistoriskt samman-
hang
Följande kapitel består av redogörelser av olika kulturhis-
toriska sammanhang som bedöms ha haft en inverkan 
på begravningsplatsens tillkomst, utveckling och form-
givning. Sammanhangen behandlar den specifika be-
gravningsplatsen men även begravningsplatser mer ge-
nerellt för att bygga en större kontext och faktabakgrund. 
Ytterligare görs en kort redogörelse för Grytnäs viktigas-
te bygdehistorik för att ge en lokalhistorisk förankring. 

Bild: Grytnäs kyrka från söder under tidigt 1900-tal. Foto hämtat från Riksanti-
kvarieämbetets digitala bildarkiv.
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Kyrkogårdens unge-
färliga storlek under 
1700-talet.

Område köpt 1804.

Personal- och 
bisättningshus 
byggt 1965.

Askgravplatsen 
anläggs i etapper 
mellan 2003-2014

Plats för arbetsbod 
som ses på kartor från 
1940-talet. Numera 
rivet.

Byggnad som ses på äldre 
kartor. Troligen det gamla 
bisättningshuset som nu står 
sydväst om kyrkan.

* Kartan visar de etappvisa, och un-
gefärliga utvidgningarna av Grytnäs 
kyrkogård
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Område som troligen köpt 
till 1877 och 1893, och 
som togs i bruk 1894.

Mark som köpts i omgångar under 1910-talet. 
Västra delarna började brukas på 1920-talet, 
medan östra delen anläggs först 1945 efter 
Erik E. Wiléns ritningar.

Område som utvid-
gades 1967. Ritat av 
Samuel Kaldén

Minneslund anlagd 
1967. Utökad 1988 efter 
Rune Wilsons ritningar.
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Storskifteskarta från 1758 där Grytnäs kyrka med kyrkogård är inritad. Här ses kyrkmuren sluta i 
höjd med koret, vilket kan vara en fingervisning om kyrkogårdens tidigare storlek.

© Lantmäteriet.

Detaljbilder från ritningsförslag till nytt bårhus år 1900. Detta byggdes med all sannolikhet 
aldrig. Källa: ULA

Karta över Grytnäs kyrkogård runt sekelskiftet 1900. De enda två trädtyper som före-
kommer är lind och lönn. Källa: ULA
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HISTORIK 
Grytnäs kyrka är i huvudsak uppförd under det tidiga 1300-talet, där 1309 idag används 
som kyrkans officiella byggnadsår, även om dessa uppgifter är osäkra. Ett flertal om- 
och tillbyggnationer har gjorts med åren, varvid den senaste av de större förändringarna 
utfördes 1794-1799, då ett klocktorn färdigställdes.1 Innan dess hade det på kyrkogår-
den alltid stått en klockstapel. Det är i dagsläget svårt att säga hur gammal kyrkogården 
är, men det är inte otänkbart att den är jämngammal med stenkyrkan. Det finns dock 
belägg för att folk har bott och begravt sina döda i närheten av dagens kyrkby långt inn-
an kristen tid. Hülpers skriver i sin resedagbok från 1757 att:

Sammanfattande kronologi

1639. Kyrkoherden Olaus Johannis Moraeus konstaterar vid sitt tillträde i Grytnäs, att 
”K.balkerna allt förfalna. Stapeln och wapenhuset sammalunda”.2

1644 (eller 1653, källa otydlig): Enligt kyrkoherden Moraus samtida dagbok står det 
att ”oplagades kyrkioporten, och balcken ther om klockstaplet spånat och kiärat alt igenom...Bygdes 
mäst aff nyo heka kyrckiobalckerne, alt medh spåntaaket, der intet förre war”.3 Detta innebär allt-
så att kyrkobalken av liggande timmer som omgärdar kyrkogården tjäras om och får ett 
spånklätt tak. En inhägnad av liggtimmer har alltså redan funnits sedan tidigare.

1669: Enligt kyrkoherden Moraus samtida dagbok står det att man ”lät byggie een ny sta-
pel”.4 Detta avser en ny klockstapel.

1739: En stiglucka med slaget valv uppförs över kyrkogårdens västra grind. Taket kläs 
med tjärstruket spån och kröns med två vindflöjlar.5

1759: Ett storskifte i Östanbyn genomförs, och på kartan från denna tid syns kyrkogår-
den omgiven av en stenmur som slutar strax intill koret i öst. (Se bild, s.24)

1764: Visitationsprotokoll med beskrivningar av kyrkan. Bl.a nämns ”En gammal klåcksta-
pel med spets och fyra små torn omkring, som hafwa sine flaggor af järnbleck, dock en afblåster. 
Sex stycken luckor med sina gångjärn, nedantill är en dörr med gångjärn....”  Även kyrkobalkarna 
beskrivs som ”Timrade af trä med litet tak och brädskiul rödfärgade och tjärade börja nu blifwa 
bofällige på taket, och komma att nästkommande år förbättras. På wästra sidan af kyrkobalken är 
inbygd en benkammare”.6 Benkammaren avser en äldre benämning på likbod eller bisätt-
ningshus. Denna byggnad som beskrivs kan mycket väl vara den likbod som än i dessa 
dagar står bevarad intill kyrkan.

1803: Kyrkogården som tidigare varit indelad i oordnade områden för respektive rote, 
slås nu ihop och ett varvsystem upprättas för att bättre ha koll på gravplatserna.7 

1 Östlund, Lars. Grytnäs kyrka. Västerås stift. 2002. s.2-3
2 Ericstam, Agaton. Grytnäs socken, första delen. 1941. s.147
3 Ibid s.148
4 Ibid
5 Ibid. s.142
6 Ibid, s.156
7 Ibid  s.142-143

”Graf-högar från bränne-åldren hafwa warit på Grytnäs gärde, nu jämnade och upplögda. År 1740 
blefwo af nu warande Lectorn i Westerå, M. D Herweghr och Communistern i Jernboås, J. Has-
selberg åtskillige genom-grafne, hwari funnos Urner med de dödas ben, jämte brynstenar, sporrar, 
stumpar af wärjor m.m. Detta witnar at orten i långiga tider warit bebodd.”
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Fastighetskarta som visar tomterna närmast Grytnäs 
kyrka under det sena 1800-talet. Den högra halvan av 
kyrkogården är den mark som lades till efter markköp 
1814. Lägg märke till att likboden här är placerad strax 
norr om Kyrkbyvägen. Detta är troligen samma bod som 
numera står söder om vägen längs Grytnäsån.

Bildkälla: ULA
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1814: Köpebrev för tomt till utvidgning av kyrkogården öst om kyrkan upprättas 16 juli. 
Mark säljs till församlingen av bönderna Eric Olsson, Eric Persson och Gustav Persson. 
(Marken som utgör större delar av område B-D i denna inventering).8

1827: Storskifteskarta över inägorna från 1827 visar att kyrkogården utvidgats, och 
även den nya delen omfattas av en stenmur. Detta lär vara området som köptes 1814. 
9

1877: Köpekontrakt där församlingen köper mark av Lars Andersson och Hustrun An-
na-Karin upprättas 7 maj.10

1893: Lagfartsbevis från September där församlingen köper 18 ½ kappland mark av 
jordbrukaren Erik Olsson för utvidgning av kyrkogården.11

1894: Kyrkogården utvidgas, och i samband med detta rivs hela den norra och västra 
kyrkogårdsmuren, varvid bara delar av den södra muren finns kvar idag. Stenen ska 
enligt uppgifter ha sålts vidare på auktion.  12

1900: I december inkommer ritningsförslag till ett nytt bårhus i trä, med höga nygotiska 
fönster och rikligt med snickarglädje.13 Detta tycks aldrig ha byggts.

1912: Köpebrev från 13 november där församlingen köper 9,3 hektar mark av Jakobs 
Anders Johan Andersson för utvidgning av kyrkogården.14 1912 utgörs kyrkogården 
fortfarande bara av områdena A-D.

1916: Förslag till utvidgning av kyrkogården då tomten som köptes 1893 redan är full-
satt. Tomten som köptes 1893 togs i bruk runt midsommar året därpå, och har fram till 
1916 använts för allmänna varv. Beräkning på att kyrkogården behöver utvidgas med 
mist  1 tunland och 27 kappland för att möta framtida behov. Anläggandet av flera stora 
industrier i Månsbo pekas ut som ett problem, då den snabba befolkningsökningen 
överstigit kyrkogårdens kapacitet. 15

1917: Församlingen köper 1.16 hektar mark av A. J. Andersson enligt köpebrev den 
15 augusti.16 Entreprenörerna Albert Eriksson och J. B Engström tar på sig arbete för 
utvidgning av kyrkogården, som skall vara färdig senast 1 juni 1918 enligt kontrakt. 17

1918: Församlingen köper enligt köpebrev 54 ar och 80 kvadratmeter mark den 16 
mars av Erik Olsson.18 Efter denna serie av köp äger kyrkan nu tomterna 51, 52, 54, 
55, 56, 79, 80, 81 och 82 (se karta på s.26). Samma år inkommer ett ritningsförslag till 
en ny kyrkogård på det som idag omfattar områdena E till M. Mycket tycks dock inte ha 
blivit förverkligat. Bland annat ses här ett gravkapell intill ån strax söder om där bisätt-
ningshuset idag står. Ett område kallat ”De tre ättehögarna” och en stor ”ceremoniplats” 
intill det tilltänkta kapellet. Se bild, s.28. 19

8 ULA: Avskrift av köpebrev 16-07-1814
9 ULA: Kyrkohistorik, Grytnäs. 05-12-1963
10 ULA: Köpekontrakt 07-05-1877
11 ULA: Lagfartsbevis 07-09-1893
12 Ibid  s.165
13 ULA: Byggnadsritning 12-12-1900
14 ULA: Köpebrev 13-11-1912
15 ULA: Förslag till större begravningsplats för Grytnäs socken. xx-xx-1916
16 ULA: Köpebrev 15-08-1917
17 ULA: Entreprenörskontrakt 02-11-1917
18 ULA: Köpebrev 16-03-1918
19 ULA: Ritningsförslag till Grytnäs kyrkogård. xx-10-1918
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Samuel Kaldéns ritningar för södra kyrkogården från 1967. Den omgärdade fyrkanten 
på områdets mitt är minneslunden. Inget söder om denna förverkligades. Källa: ULA

Det första, tungt kritiserade förslaget, till den östra kyrkogården ritat 1918. Här ses ett gravkapell 
uppe i högra hörnet, och flera storslagna element som tonades ner betydligt till det slutgiltiga förslaget 
1919. Källa: ULA
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1919: Biskopen i Västerås har efter granskning av ritningarna invändningar då flera av 
gångstråken är onödigt långa, och att en labyrintliknande planlösning skulle leda till 
genvägar. ”En begrafningsplats bör för öfrigt göra intrycket af högtidlig enkelhet” och att 
om man vill ha mer invecklade anläggningar ”kan man roa sig vid privata trädgårdsan-
läggningar, men afhålla sig därifrån i de dödas griftegård”. (En ny, enklare ritning, inkom 
senare under året).20 I arkitektens slutgiltiga förslag får kyrkogården i stora drag det 
utseende den har idag. Här nämns också att gravkvarteren på den gamla kyrkogården 
ramats in av många smala sandgångar, och att dessa nu ska sås med gräs för att 
skapa en sluten gräsmatta.21

1935: Den 6 juli inkommer beskrivning och kostnadsberäkning på ett nytt bårhus, vars 
ritningar av arkitekten Viktor Segerstedt inkommit månaden innan.22 Bårhuset ska ligga 
mitt på kyrkogårdsmurens sydvästra hörn. Detta förverkligas dock inte.

1937: Ett ritningsförslag till bårhus i form av jordkulle (liknande den i Gagnef) lämnas in 
i maj. Ritad av arkitekt Gustav Holmdahl.23 Detta tycks ha uppförts, men lär ha rivits i 
samband med uppförandet av nytt bisättnings- och personalhus på 1960-talet.

1938: Ett flertal gravar kartläggs under kyrkogolvet inne i kyrkan, däribland undersöks 
lagman Anders Grönvalls grav.24 

1942: Uttalande från Byggnadsstyrelsen rörande församlingens önskan att återuppföra 
en stenmur runt kyrkogården. Byggnadsstyrelsen och riksantikvarieämbetet har inga 
invändningar, men tycker att en stiglucka av medeltida karaktär vore olämplig. Istället 
rekommenderas murade grindstolpar som de vid Gagnefs kyrka, och att kyrkogårdens 
gamla välbevarade grind från 1818 återinsätts.25 

1945: Ritningsförslag för anläggandet av nya gravkvarter inkommer i april från Mellan-
svenska Trädgårdsanläggningsbyrån med Eric E. Wilén som huvudarkitekt. Här nämns 
bl.a. anläggandet av en åttkantig fontän/brunn klädd i sandsten, och att denna med-
vetet placeras en bit bort från kyrkogårdens centrum, för att skapa en bredare och 
mångfacetterad vy som ger intrycket att kyrkogården är större än den egentligen är.26 
Kostnadsberäkning och kontrakt för utförande skrivs året därpå.

1946: En urnlund (område U) ritas och anläggs. Ursprungligen fanns här en mindre 
fontän, som sedan bytts ut mot en bronsskulptur av en trana.27

1956: En planritning inlämnas över anläggande av en större parkeringsplan nordväst 
om kyrkan, som idag är en enkel grusplan. I förslaget ses planer på stensatta kanter 
och flera planteringar av rosbuskar och rönnar. 28

20 ULA: Biskopen i Västerås brev angående ritningsförslag. 05-02-1919
21 ULA: Beskr. tillhörande preliminärt förslag till ordnandet av Grytnäs församlings kyrkogård. 
             xx-xx-1919
22 ULA: Beskrivnng till bårhus. 06-07-1935
23 Ritningsförslag. Bårhus för Grytnäs församling. xx-05-1937
24 Kortfattad beskrivning av Grytnäs kyrka, broschyr 
25 ULA: Byggnadsstyrelsen utlåtande angående stiglucka och kyrkomur. 20-05-1942
26 ULA: Beskrivning på förslag till anläggandet av ensamgravar. 24-04-1945
27 ULA: Ritningar till urnlund. xx-09-1946
28 ULA: Planering- och planteringskarta. xx-11-1956
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Rune Wilsons fyra förslag till den nya större 
minneslunden 1988,
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1962: Stal Refrigeration AB lämnar i december in offert för uppförandet av bisättnings-
hus. 29 

1964: Kontrakt med L. B. Ramö Byggnads AB i Skogsbo skrivs i april för uppförande 
av nytt bisättningshus med personalutrymme. Ritningarna inkommer samma år och 
byggnaden lär ha stått klar nästkommande år. 30

1966: Byggnadsstyrelsen rekommenderar  i november att låta trädgårdsarkitekten 
Samuel Kaldén i Karlstad arbeta fram ett förslag till den nya kyrkogårdsutvidgningen 
åt söder, då församlingen tidigare nämnt behov för en större kyrkogård. 31 Tidigare i 
april köpte församlingen jordbruksmark  söder om kyrkogården av makarna Valter och 
Margit Mörk för detta ändamål.32

1967: Trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén lämnar in ritningsförslag, perspektivskisser 
och beskrivningar över ett nytt kyrkogårdsområde som idag inkluderar områdena 1 
till 4. Bl.a uppmuntras användandet av liggande hällar och namnplattor av arkitekten, 
då de ”äro diskreta och tilltalande monumentsformer”.33 I detta förslag ingår även en 
minneslund, vilket tidigare saknats på Grytnäs kyrkogård. Bara halva det område som 
Kaldén ritade blev förverkligat, varav den andra halvan fortfarande ligger till söder utan-
för dagens kyrkogård.

1969: Ritning till garage/förråd öster om kyrkogården med förslag till två parkeringsom-
råden omgärdade av häckar på vardera sida av garaget. 34 

1988: Trädgårdsarkitekten Rune Wilson lämnar in fyra förslag till utvidgning av min-
neslunden, då denna anses vara för liten. 35

1996: Ritning på tillbyggnad av garage öster om kyrkogården inkommer. 36 

2003: Rondellerna närmast ån, avsedda för askgravplatser, anlags. Flera tillkommer 
vartefter kommande år. 37

2014: De senaste askgravrondellerna anlades.38 

2019: Stora partier av den gamla kyrkogårdsmuren söder om kyrkan läggs om, sedan 
ett parti rasat året dessförinnan.39

29 ULA: Brev beträffande bisättningsrum. 07-12-1962
30 ULA: Entreprenörskontrakt, L. B. Ramö Byggnads AB. xx-xx-1964
31 ULA: Byggnadsstyrelsen förhandsutlåtande. 08-11-1966
32 ULA: Köpekontrakt. 06-04-1966
33 ULA: Samuel Kaldéns ritningsförslag och arbetsbeskrivning. xx-xx-1967
34 ULA: Avesta kommuns byggnadsnämnd. Garageritningar. 14-04-1969
35 ULA: Rune Wilson, fyra skissförslag. 08-03-1988
36 ULA: Garageritning. 05-05-1996
37 Intervju: Mikael Hultman, Kyrkvaktmästare i Avesta-Grytnäs. 28-06-2019
38 Ibid
39 Ibid
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Kloratfabriken i Månsbo som den såg ut vid färdigställandet 1894. Samtliga 
byggnader revs 1975. Oljemålning av Alfred Thörne. Bild lånad från Stock-
holms Superfosfatfabriks Aktiebolag 1871-1946, Stockholm 1946.

Svenska Aluminiumkompaniets nybyggda fabrik i Månsbo. Foto taget strax efter 
färdigställandet 1934. Fabriken var i drift fram till 1991, då ugnarna slocknade för 
sista gången. Fotograf okänd. 
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Grytnäs som historisk kontext
Grytnäs hörde ursprungligen till Folkärnas medeltida storsocken, men bildade 
efter en utbrytning ett eget pastorat 1616. Fram till 1919 innefattades Grytnäs 
också av nuvarande Avesta församling. Tidigaste belägget för Grytnäsbyn finns 
dock i text redan från 1353, då det nämns som Grytones i ett brev från Vatika-
nen.40 Kyrkbyn var före laga skiftet 1859 av ett mycket tätare slag än idag, då 
en småskalig men tät gårdsbebyggelse fanns direkt sydost om kyrkan.41 Gryt-
näsborna har historiskt sett livnärt sig på bördigt jordbruk, kolning och andra 
skogsarbeten, samt mindre bergsbruk. Grytnäs socken har haft ett stort an-
tal hyttanläggningar, däribland märks de i Djäknehyttan, Garphyttan, Gisselbo, 
Hommansbenning, Hyttan, Knallasbenning, Knutsbo, Norr Nävde, Nyhyttan, 
Stusshyttan och så den i själva Grytnäs by. Av dessa var nästan alla helt öde 
innan 1700-talets slut.42

Skogsbruk och kolning
Under 1600-1700-talet var myntverket och kopparförädlingsverken i Koppar-
dalen, Avesta, bland mellansveriges största manufakturer. Denna stora indu-
striella apparat hade omättliga behov för träkol för att fungera, varvid en stor 
majoritet av jord- och skogsbrukarna i Avestas geografiska närhet livnärde sig 
på att antingen kola eller köra timmer och andra förbrukningsvaror å koppar-
verkets räkning. Vid det sena 1800-talet växte istället Avesta Jernverk till att 
bli en av regionens största arbetsgivare, varvid många grytnäsbor, precis som 
många i grannliggande byar och gårdar, började leverera sitt träkol dit istället. 
Kolningsverksamheten avtog successivt under det tidiga 1900-talet, då indu-
strierna slog om till stenkol och sedermera elektricitet. Vid denna tid tog allt flera 
direkt anställning som industriarbetare, då jord- och skogsbruket inte längre 
räckte till försörjning. 

Månsbo kloratfabrik
I säkerhetständstickans tändsats är det kemiska ämnet kaliumklorat den vikti-
gaste beståndsdelen. Kaliumklorat är en lättantändlig och energilagrande kemi-
kaliesammansättning som gör tändsatsen lättantändlig,  och lämpar sig därför 
perfekt för tändstickor. Kaliumklorat var från början en dyr kemikalie att framstäl-
la, men tack vare teknologiska vinningar på 1880-1890-talen kom nya billigare 
tillverkningsprocesser att bli tillgängliga.43 I kölvattnet av denna utveckling kom 
Månsbo kloratfabrik att anläggas. 1894 invigdes den stora fabriken i Månsbo, 
som på elektrolytisk väg framställde klorat. Detta var vid denna tid bara den 
andra fabriken av detta slag i hela Europa, och täckte hela 2500 kvm med sin 
tegelbyggnad. 1925 såldes fabriken till Svenska Tändsticks AB genom dess 
dotterbolag Alby Nya Kloratfabriksaktiebolag. En fosforfabrik anlades på områ-
det 1955 för att komplettera produktionskedjan. Trots denna satsning stängde 
kloratfabriken för gott 1974, och samtliga av dess byggnader revs året därpå. 
Fosforfabriken var dock i bruk fram tills att även den stängdes 1981. 44

40 Östlund, Lars. Grytnäs kyrka. Västerås stift. 2002. s.1
41 Färdväg i Folkarebygd, Folkare landsbygdsforum. 2005. s.45
42 Förändring i Folkarebygd -Minnen, Möten, Möjligheter. Folkare landsbygdsforum. 2003. s.48
43 Månsbo kloratfabrik - industrihistorisk kartläggning med avseende på förorenad mark. Miljö-
                  vårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarnas län. Rapport 2000:16
44 Ibid
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Bild: Anders Grönvalls järnhäll från 1700-talet som en gång le-
gat inne i kyrkan, men som på senare tid fått tjänstgöra som 
tröskelsteg till vapenhuset. Idag ligger hällen åter inne i korets 
golv.

 Tid för foto okänt. Fotograf: Per Olof Westlund. Källa. RAÄ:s 
digitala bildbank.
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Aluminiumverket
Svenska Aluminiumkompaniet AB anlade 1934 en stor fabriksanläggning i Gryt-
näs socken, på Dalälvens norra bank väster om Högbo, med utsikt över Avesta 
kyrkan och Koppardalen. Vid anläggandet var detta Sveriges första, och enda 
producent av aluminiumprodukter. Aluminium från Månsbo användes i tillverkning-
en av allt från husgeråd, ölburkar och målarfärg, till bilmotorer och komponenter 
till kommandobryggor på krigsfartyg. 45 På 1960-talet var ett dryga 100 personer 
anställda vid aluminiumfabriken, som var i drift fram till nedläggningen 1991.

En sanitär begravningsplats
Fram tills 1700-talet anlades nya kyrkogårdar vanligen i direkt anslutning till en 
kyrkobyggnad. I städerna och de större samhällena låg kyrkan vanligtvis centralt, 
vilket medförde att de flesta begravningar skedde mitt i staden. Högreståndsper-
soner begravdes till och med inuti kyrkobyggnaderna.46  

Upplysningstidens renlighetsideal 
Den konstanta närheten till jordfästningar och döden mottogs inte väl av upplys-
ningstidens nya renlighetsideal. Begravningar i tät bebyggelse, och särskilt inuti 
kyrkobyggnader lyftes fram som ett allt större sanitärt problem. Inspirationen kom 
från läkare och hygieniker i andra europeiska länder samt från Martin Luther, som 
redan på 1500-talet förespråkade begravningsplatser utanför staden. Särskilt 

45 Ericstam, Agaton. Grytnäs socken, första delen. 1941. s.308
46  Bucht, 1992, s.27-28, Andreasson, 2002, s.19, Theorell m.fl., 2001, s.14-15

Bild: Grytnäs kyrka från sydöst, 1900-talets senare hälft. Fotograf: John Söder-
berg. Foto hämtat från Riksantikvarieämbetets digitala bildarkiv.
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tongivande i den svenska debatten var prästerskapet, som förfasades av smit-
toriskerna med begravningar inuti kyrkan. 47 

Riksdagsbeslut om förändrade kyrkogårdar
I Sverige fick de nya idéerna om renlighet gehör från staten. 1783 upprättades 
ett allmänt förbud mot försäljning av gravplatser inuti kyrkobyggnader. 1815 
beslöt riksdagen att begravningsverksamheten på befintliga kyrkogårdar i stä-
der skulle avvecklas snarast möjligt. Församlingarna uppmanades därför att 
uppföra nya begravningsplatser i utkanterna av bebyggda områden. Till följd 
av detta uppfördes flera nya begravningsplatser utanför de största städerna. 48

Utvecklingen i Grytnäs
Vi vet med säkerhet att jordfästningar har förekommit inne i Grytnäs kyrka un-
der en längre tid, då specifikt under korgolvet. Vid en omfattande restaurering 
1938 undersöktes nämligen ett flertal gravar i samband med läggandet av ett 
nytt tegelgolv. 49 Vid denna undersökning påträffades en större mängd gravar 
som idag inte går att identifiera då de saknar gravhällar eller andra känneteck-
en. Två gravhällar finns dock att se i korgolvet än idag. Den ena är den monu-
mentala järnhällen över den Uppsalabördige lagmannen Anders Grönvall, som 
fick denna gravplats som tack för att han på 1730-talet donerat en altartavla 

47 Ibid
48 Ibid
49 Kortfattad beskrivning av Grytnäs kyrka, broschyr 

Minnesvård i korgolvet ditlades efter renovering av golvet 1938. Vården markerar 
bergsrådet Magnus Biuggrens (1743-1779) och hans hustru Anna Sophia Geijers 
(1743-1799) grav. Även vännen Magnus Allgulin ligger begravd i koret.
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till församlingen.50 Grönvall jordfästes enligt inskriptionen den 5 mars 1758. 
Den andra gravhällen ligger tätt intill denna, men är av betydligt mindre slag 
och av sten. Denna sten ditlades i samband med renoveringen 1938, och 
markerar bergrådet Magnus Biugrens och hustrun Anna Sophia Geijers grav-
plats. Även vännen och assessorn Magnus Allgulin ligger begravd här. Alla 
tre begravdes under korgolvet på det sena 1700-talet. Från dessa gravar 
kan vi med säkerhet säga att gravsättningar inne i kyrkorummet förekommit i 
Grytnäs ända fram till riksdagsförbudet 1815, men huruvida traditionen levde 
vidare efter det är osäkert. 

Trädgårdsarkitektur på Grytnäs begravningsplats
Ser man till kyrkogårdens äldsta del, som utgörs av områdena A-D, så följer 
denna del av kyrkogården en äldre, mer organiskt framväxt struktur som utfor-
mats av behov snarare än som en etablerad arkitektonisk plan. Gravkvarteren 
har på senare tid strukturerats upp i någorlunda enhetliga enheter, men innan 
1700-talet torde kyrkogården ha varit mycket sämre uppstrukturerad. Denna 
äldre del av kyrkogården har med all sannolikhet byggts ut och till under flera 
etapper allt sedan medeltiden, men de första skriftliga källorna på utökning av 
tomten finns först på sent 1800-tal. De många stora lövträd som planterats 
på området har med all sannolikhet tillkommit under 1800-talet, då som di-
rekt följd av de hygieniska strömningar som cirkulerade i landet från slutet av 
1700-talet. Träden ansågs då nämligen fungera som luftrenare då de tog bort 
dålig lukt. 

50 Ibid

Trädgårdsarkitekt Samuel Kaldéns idéskiss till Grytnäs minneslund 1967. Denna förverkligades men 
förändrades till stora delar på 1980-talet. Källa: ULA
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Den västra kyrkogården (områden U, F, H J och L), som anlades under en en-
hetlig plan runt1920 följer däremot en mer sammanhållen arkitektonisk plan. I 
jämförelse med den äldre kyrkogården så har denna del av kyrkogården nyttjat 
grönskan till en betydligt högre grad. Tanken att utnyttja kyrkogården som en 
park är fortfarande ganska främmande, men man har nu valt att ge grönskan 
ett allt större rum i gravplatsens intryck. Den östra delen av området domine-
ras främst av allmänna varv, vars rester än idag skvallrar om ett stort behov 
för nya gravplatser runt denna tid. Denna planlösning som uppkom runt 1920 
förlängdes sedan när områdena M-T anlades1945, som alltså följer en likande 
geometriskt modernism med raka och symmetriskt planlagda grusgångar och 
gravkvarter. 1945 anlades även en fontän på område RI, som kan ses som ett 
tecken på en växande önskan för att göra kyrkogården mera levande. 
   Även södra kyrkogården som anlades 1967 följer detta modernistiska möns-
ter där det mesta bygger på en symmetrisk axel. Först 1988 skär sig denna 
planlösning när Rune Wilson ritar om minneslunden mellan område 3 och 4, 
och ger den en mera slingrande och böljande utformning än tidigare. Detta 
formspråk är kyrkogårdens tidigaste tecken på en postmodern stil som bry-
ter med den strikta modernismens formspråk. Denna organiska planlösning 
går sedan igen när askgravplatsen anläggs under 2000-talet. Askgravplatsen 
består av en serie runda planteringar som ligger strödda över en stor öppen 
gräsyta, och som saknar den symmetri som annars dominerar hela grytnäs 
kyrkogård.

De äldre lindaleérna möter här de modernistiska gravvårdslinjerna 
mellan områdena E och D.



Den äldre kyrkogården  med sina mer organiskt framkomna gravkvarter skapar en skarp 
kontrast till de modernistiska gravkvarteren som strikt ordnats längs långa gravvårdslinjer 
och rygghäckar.

Inspiration från trädgårdsarkitekturen
I samband med att begravningsverksamheten flyttades ut från de äldre, dy-
namiskt framvuxna stadskyrkogårdarna blev det för första gången möjligt att 
behandla begravningsplatsen som en planeringsbar, arkitektonisk helhet. Detta 
mynnade ut i flera olika konkreta sätt att organisera och utveckla befintliga och 
nytillkomna begravningsplatser.  Först och främst ökade trädplanteringen vid 
kyrkogårdar och nytillkomna begravningsplatser kraftigt under 1800-talet. Träd-
planteringen fyllde först en hygienisk funktion då träden ansågs rena luften från 
sjukdomar och gifter. Med tiden blev träden också ett viktigt estetiskt inslag då 
våra kyrkogårdar mer och mer fick det kombinerade syftet som parker. 51

Samband med trädgårdsplanering
Stilmässigt följde nytillkomna begravningsplatser de strömningar som rådde 
inom trädgårds- och parkplaneringen under 1800-talet. Innan 1850 fick be-
gravningsplatserna generellt strama och symmetriska planer. Begravnings-
platserna inramades ofta av trädkransar och gravvårdarna placerades ofta på 
raka linjer. Ett fåtal kyrkogårdar planerades med inspiration från den engelska 
parkstilen, som kännetecknas av slingrande gångvägar, storslagna omväxling-
ar mellan öppet och stängt landskap, friare placering av gravvårdar samt med 
förekomsten av olika paviljonger.

51 Andreasson, 2007, s.28, Theorell m.fl., 2001, s.497, Feltelius, 2007, s.15, Bucht, 1992, s.29
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Allmänna och enskilda gravar
Under 1800-talets sista decennier reformerades det svenska begravningssystemet till 
att innefatta två olika gravtyper: allmänna och enskilda gravar. De allmänna gravarna 
uppläts utan avgift under 40 år. De belades ofta i samma ordning som människorna gick 
bort. När gravrätten gick ut efter 40 år började beläggningen om från början. De enskilda 
gravarna uppläts däremot till en privatperson för all framtid mot avgift.

Den kronologiska beläggningsordningen som ofta kännetecknar ”den allmänna linjen” 
eller ”allmänna varv” rotades ursprungligen i ett behov av bättre organisation av kyrko-
gården. Behovet av striktare ordning sprang ur 1800-talets stora befolkningstillväxt och 
de hygieniska problem som uppstod på kyrkogårdar i takt med att fler människor be-
gravdes. Kronologisk beläggning brukades även innan 1800-talet och kunde i vissa fall 
medföra en demokratisering av gravsättningen, då systemet påtvingades alla invånare i 
vissa socknar. Då kunde torpare vila bredvid brukspatroner. När det senare blev möjligt 
att köpa sig ur den allmänna linjen uppstod flera bieffekter med systemet. De som hade 
tillräckligt mycket pengar kunde köpa sig mer attraktiva placeringar på kyrkogården ge-
nom att införskaffa en enskild grav för all framtid. De allmänna varven reserverades för de 
mindre bemedlade. Således kom industrialismens ekonomiskt rotade klassamhälle att 
följa med människorna ända in i graven. En annan konsekvens av systemet var att det i 
vissa fall efterföljdes så strikt att inte ens äkta makar fick vila bredvid varandra.52 

52 Andreasson, 2012, s.50, Theorell m.fl., 2001, s.17-18, Se ”om allmänna och enskilda gravar” i stycket källor.

En enskild grav är ofta dedikerad till mer än en person, och inte 
helt ovanligt i form av familjegrav för flera generationer. Gravvård 
på område D som dessutom kompletterats med senare liggan-
de sten.

De allmänna varven känns oftast igen på de långa och 
täta raderna av förhållandevis små gravvårdar. I Gryt-
näs har nästan inga av dessa rader bevarats, utan en-
staka stenar kan ses här och där. Ensam gravvård på 
område SB-SE.

Barn och unga hamnade inte sällan i de allmänna var-
ven då enskilda gravar kunde vara kostsamma. Här 
ses en vård över ”Lille Bengt Lundström”, född 1954, 
död 1952. Gravvård på område SB-SE.
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Församlingsborna
Grytnäs socken har historiskt varit betydligt större till ytan än vad som idag är fallet. 
Bland annat hörde Pålsbenning till Grytnäs fram till en gränsändring 1607, 53 och 1888 
avyttrades ägorna kring Isakssbo. Även platser som Krylbo, Djäknehyttan, Strömsnäs, 
Grabbo, Lindsnäs, Myggbo, Ollarsbo, Nybyn, Skälsbo, Älvsnäs och Älvbro har en gång 
tillhört Grytnäs socken. Även Avesta låg i socknen innan de fick stadsrättigheter 1641. 54 
Innan etableringen av Avesta som administrativt centrum torde det därför vara rimligt att 
anta att majoriteten av alla ovan nämnda gårdar och byar varit knutna till Grytnäs kyrka 
och dess kyrkogård. 
   Idag brukas Grytnäs kyrkogård å andra sidan främst av de närmaste sockenborna, med 
tillhörande småsamhällen och byar som ligger strödda runt om på landsbygden. Grav-
vårdarna som ännu finns bevarade bär plats- och gårdsnamn så som: Åsbo, Skräddar-
bo, Nygården, Högbo, Byggningen, Smedsbo, Skogsbo, Rutbo, Hyttan, Rosshyttan 
och själva Grytnäs kyrkby, för att bara nämna de vanligast förekommande platsnamnen. 

53 Ericstam, Agaton. Grytnäs socken, första delen. 1941. s.13
54 Ibid

Några av de många orter och gårdar som finns representerade på 
Grytnäs kyrkogård.
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Gravvårdar i början av 1900-talet
Från 1800-talets mitt och framåt ökade antalet beständiga gravvårdar på kyrkogårdar-
na. Detta berodde på en stor befolkningsökning, och att allt fler från arbetarklassen och 
medelklassen fick råd att köpa gravvårdar i dyrare material. I Sydsverige blev det vanligare 
med gravstenar. Dessa smyckades ofta med naturromantiska eller medeltidsinspirerade, 
nygotiska motiv.  I Dalarna dominerade troligtvis gravvårdar i trä och gjutjärn.

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

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

1920-1940 - Enhetlighet i form av bredlåga gravstenar
Kritiken vändes senare under 1900-talet mot nationalromantiken och dess bautastenar, 
som ansågs plottriga och överdådiga. Dalarnas länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson 
menade i en debattartikel från 1935 att de stora och påkostade gravmonumenten för-
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vandlat kyrkogården till en taxeringskalender snarare än det sista vilorummet.55  Från 
och med 1920-talet ökade andelen kvadratiska bredlåga gravstenar på kyrkogårdarna, 
till stor del tack vare en intensiv kampanj driven av landets arkitekter, trädgårdsmästare 
och formgivare i hopp om göra kyrkogården till en mer sammanhållen och enhetlig 
miljö. De enhetliga gravvårdarna från den moderna epoken 1930-1980 har senare 
kritiserats för att vara enformiga och för att återspegla en påtvingande kollektivism, där 
samhället försvårade individuella uttryck och stöpte människor i samma form.

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

55 Dalarnas museums klipparkiv, Borlänge tidning 1935-10-19, länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson, kyrko-
gårdskultur, kyrkogårdarna i Dalarna

Tidstypiska gravvårdar från 1900-talets början. Alla gravvårdar som syns ovan är hämtade från en pris-
kurrant som distribuerades av F L Hellströms stenhuggeri i Örebro 1915. Källa: Dalarnas museum
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Bild: Gravvårdslinje med enhetligt utformade gravar i 
samma höjd och bredd. Ett gott exempel på modernis-
mens stilideal.
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Modernismens kyrkogårdsideal
Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt kring kyrko-
gårdarnas utformning. Det sena 1800-talets heterogena kyrkogårdsmiljöer kritiserades 
för att vara röriga och dominerade av serietillverkade och skrymmande gravanordningar 
i sten. Arkitekten och formgivaren Torsten Stubelius omnämnde exempelvis den Norra 
kyrkogården i Stockholm som;

”En stämningslös öde stenöken, utan rumsbegränsning. Ändlösa schackbrädsindelade 
fält, som till och med lida brist på träd och skylande planteringar. Öfverallt dessa fula kistlik-
nande grafkullar, som störa sinnet, som väcka känsla af att den döde ligger därinne, ofvan 
jord, föga skyddad af lösa torvor. Det är sparsamt med gräsmattor, som åtminstone i nå-
gon mån kunde förmedla öfvergången med naturen; mest står marken lika tröstlöst jords-
vart som de höga polerade granitvårdar, hvilka öfverallt bryta och irritera landskapets lin-
jer, frott mot luften som de alltid stå. Det finns knappt ett monument med vacker form och 
vacker inskrift, få i lämpligt material, inga som lämpats för terrängen än mindre efter monu-
mentet bredvid. Råast verkar själva vårdarna, alla dessa obelisker, afbrutna kolonner och 
träkorsformer i svart polerad granit, och nu som sista modet de på ena sidan polerade bau-
tastenarna. Värst är kanske den vita marmorn.” Zachrisson och Kempff, 2007, s. 80-81

Debatten utmynnade i ett nytt tänk kring kyrkogården som arkitektonisk miljö. Arkitekten 
Harald Wadsjö var en pionjär i sammanhanget, och propagerade för att kyrkogården 
skulle behandlas som en helhet. Nya gravvårdar i äldre områden skulle utformas så att 
de passade tillsammans med det befintliga beståndet, gärna med inspiration efter för-
industriella, hantverksmässigt utformande gravvårdar. Gravvårdar i nya områden skulle 
utformas enligt moderna premisser av arkitekter och konstnärer. Wadsjö ansåg att den 
moderna kyrkogården skulle präglas av horisontell sammanhållning. 

Gravvårdar i nytillkomna områden skulle helst placeras i enhetliga rader mot en fond i 
form av en mur eller en rygghäck. Rygghäckarna höll samman den horisontella linjen 
och skapade enhetlighet, samtidigt som de även kunde användas för att dela in kyrko-
gården i harmoniska och lugna rum. I de fall då tillämpning av rygghäckar inte var möjligt 
rekommenderades liggande hällar.56 

56 Andreasson, 2012, s. 82-83

Låga rygghäckar och breda återhållsamma gravvårdar präglar stora delar av Grytnäs moder-
na gravkvarter som tillkommit under 1900-talet.
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Wadsjös idéer fick starkt genomslag på många kyrkogårdar runt om i Sverige. På Gryt-
näs kyrkogård finns ett antal exempel på områden som präglats av modernismens 
kyrkogårdsideal. De nyanlagda områdena som tillkommit på 1940- och 1960-talet för-
sågs exempelvis med flera långa rygghäckar som skapade horisontell sammanhåll-
ning, samtidigt som gravvårdarnas storlek och utformning reglerades allt hårdare. Det 
ska dock nämnas att denna tanke kring användandet av rygghäckar och strukturerade 
gravkvarter funnits ända sedan det tidiga 1800-talet, om än i mindre utsträckning. Det 
var först vid 1900-talets början som utformningen av våra sista vilorum blossade upp i 
en rikstäckande debatt och kyrkogårdarna fick en mer etablerad utformningsstandard. 

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

Personhistoriskt viktiga gravvårdar
Begravningsplatsen innefattar ett antal gravvårdar som har höga personhistoriska vär-
den. Det finns ytterligare information om dessa i rapportens bilagor, i anknytning till de 
gravvårdar som utpekats som personhistoriskt värdefulla. Informationen om personhis-
toriskt värdefulla gravvårdar har främst författats genom information på Grytnäs hem-
bygdsförenings hemsida och böckerna Förändring i Folkarebygd, 57 och Porträttgalleri från 
Dalarna.58 
57 Förändring i Folkarebygd -Minnen, Möten, Möjligheter. Folkare landsbygdsforum. 2003.
58 Nordvall, E. Witus. Porträttgalleri från Dalarna. 1935

Johanna (Get-Johanna) Wilhelmina 
Samuelssons gravvård på område SE 
besitter mycket höga personhistoris-
ka värden då hon varit en individ som 
berört många och mycket runtomkring 
sig. Bland annat har hon efter sin död 
fått ge namn åt Get-Johannas väg.
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Personhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Gravvårdar med personhistoriskt värde utgör viloplats till en för bygden känd, framstå-
ende eller tongivande person som många personer från trakten kan relatera till. Det kan 
till exempel röra sig om personer som bidragit till samhällsutveckling, kulturliv, nationellt 
kända personer, personer som blivit kända genom tragedier som skakat bygden, per-
soner med koppling till tongivande näringslivsgrenar på platsen eller personer med 
nära kopplingar till kyrkogårdens framväxt och skötsel. Det är även viktigt att lyfta fram 
personer som tidigare inte fått plats i historien, här finns både barn, framstående kvin-
nor och minoritetsgrupper. Gravvårdar med personhistoria har mycket högt skyddsvär-
de och bör bevaras på befintlig plats i nuvarande utförande. Gravvården som helhet 
är värdebärande. Namninskriptioner som hänvisar till den personhistoriskt intressanta 
individen är särskilt viktiga.

Person Gravnum-
mer

Namn på gravvård Bilaga/s

Abramsson, Henrik 2 J 99 Henrik Abramsson Bilaga 9, s.15

Ahlm, Carl Thure   2 M 2 Thure Ahlm Bilaga 12, s.6
Almqvist, Laurentius 2 A 28 Laurentius Almqvist Bilaga 3, s.25
Andersdotter, Margareta Okänt 4

(Omr. A)
Margareta Andersdotter Bilaga 3, s.36

Andersson, Ivar Adolf Gott-
frid

2 U2 9 Ivar Andersson Bilaga 17, s.6

Andersson, Hell Jan Erik 2 F 17  Hell Jan Erik Andersson Bilaga 6, s.48
Berggre, Johanna Catrina 2 D 4 Johanna Catrina Berggren Bilaga 4, s.19
Bolin, Erik 2 A 42 E. Bolin Bilaga 3, s.34
Danielsson, Klas Hugo  2 U3 13 Klas Danielsson Bilaga 17, 

s.27
Johansson, Karl Erik  2 U2 19 K. E Johansson Bilaga 17, 

s.12
Johansson, Johannes Abra-
ham

Okänt 2
(Omr. B)

Johannes Abr. Johansson Bilaga 4, s.9

Johansson, Carl Albert 2 A 7 A. Johansson Bilaga 3, s.8
Johansson, Konrad 2 F 14 Konrad Johansson Bilaga 6, s.44

Larsson, Ernst Erik 2 1 121-
122a

Ernst Larsson Bilaga 18, 
s.21

Mörk, Johan Bernhard 2 T 27 Bernhard Mörk Bilaga 16, 
s.22

Mörk, Karl Axel 2 2 16-17 Axel Mörk Bilaga 18, 
s.31

Pettersson, Anders Petter 2 H 20 Anders Petter Pettersson Bilaga 8, 
s.30

Persson, Johan August 2 L 16 J. A. Persson Bilaga 11, 
s.5

Samuelsson, Johanna Wil-
helmina (Get-Johanna)

2 SE 35  Johanna Wilhelmina Samuels-
son, Get-Johanna

Bilaga 15, 
s.25

Wetterskog, Gunnar 2 1 99-
100

Gunnar Wetterskog Bilaga 18, 
s.17
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