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Ovan f.v, Kyrkogården med dess olika områden färgmarkerade. Kyrkogården med gångvägar, träd, häckar och markanordningar
markerade. Falun med omnejd, delvis motsvarande Stora Kopparbergs socken.
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Inledning
Bakgrund
På uppdrag av Falu pastorat har Dalarnas museum genomfört en inventering
av Hästbergs kyrkogård. Arbetet genomfördes 2018 av byggnadsantikvarie
Kristoffer Ärnbäck.

Läge och administrativ historik
Begravningsplatsen är belägen nordöst om Falu stads historiska stadskär
na. Begravningsplatsen nyttjades historiskt av människor från Kopparbergs
socken, samt delvis från Falu stad. Kopparbergs socken bildades 1554 genom
utbrytning ur Torsångs socken, men kom inte att kallas Stora Kopparbergs
socken förrän 1939.

Syfte och användningsområden
Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Hästbergs kyrkogård
och dess beståndsdelar är kulturhistoriskt värdefulla. Inventeringen skall utö
ver detta peka ut särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar för hänsynsfull
hantering i framtida förvaltning av begravningsplatsen och dess kulturhisto
riska värden.
Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas
till Sveriges församlingar. För att en sådan utveckling skall kunna ske på ett
hållbart sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar skall hanteras i
framtiden. Med inventeringsrapporten som underlag kan församlingen upp
rätta en plan för vilka gravvårdar som bör bevaras, kan återanvändas och vilka
som kan tas bort efter att de återlämnats till församlingen. Rapporten kan
utgöra ett underlag för ställningstaganden i en vård- och underhållsplan för
begravningsplatsen. 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 beskriving av vad som finns på begrav
ningsplatsen idag. Därefter följer en historik som beskriver begravningsplat
sens förflutna, och områdesbeskrivningar som beskriver och värderar dess oli
ka områden.
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Värdefulla strukturer

Process och metod

Hästbergs kyrkogård innefattar fle

Inventeringen började med ett omfattande fotograferingsarbete med syfte att stu
dera och dokumentera begravningsplatsen. Alla områden på begravningsplatsen
samt gravvårdar uppförda innan 1980 inventerades och dokumenterades genom
fotografering. Inventeringsarbetet skedde vid tre tillfällen under hösten 2018. Paral
lellt med inventeringsarbetet genomfördes en historisk efterforskning. Den historis
ka efterforskningen innefattade studier av äldre fotografier, kartor och handlingar
rörande begravningsplatsen vid Landsarkivet i Uppsala tillsammans med litteratur
om begravningsplatsen. Efterforskningen resulterade i kapitlen Falun och Kopparbergs socken samt kulturhistoriska sammanhang. Inventeringen innefattade även ett
referensgruppsmöte genom vilket Dalarnas museum kunde inhämta information
om begravningsplatsen idag. Örjan Hamrin har bistått med stor hjälp och kunskap
angående personhistoria och andra lokalhistoriska förhållanden.
Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumentationsarbete, re
ferensgruppsmöten och historiska efterforskningar bearbetades det insamlade
materialet i en värderings- och urvalsprocess som beskrivs i nästa avsnitt samt
i bilaga 1. Centrala gravvårdskommitténs Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar, Länsstyrelsen Dalar
nas Riktlinjer för kyrkogårdsinventering samt Riksantikvarieämbetets Plattform
Kulturhistorisk värdering och urval har varit vägledande för värderings- och
urvalsprocessen. Med tydlig redovisning av ställningstaganden och metoder
hoppas Dalarnas museum vinna förankring hos framtida användare av denna
rapport. Alla moment i arbetsprocessen har genererat rapportmaterial, och
själva rapportskrivningen bestod främst i att sammanställa de olika pusselbi
tarna. Arbetsprocessens sista moment var layout samt kart- och bildredigering.

ra särskilt värdefulla strukturer med
gravvårdar som inte besitter någon av
de egenskaper som listas ovan. Grav
vårdar inom dessa strukturer kan ändå
komma att tillskrivas särskilt kultur
historiskt värde som Del av värdefull
struktur. Om detta är fallet förklaras
den värdefulla strukturen närmare på
sidan 63 samt i respektive områdesbe
skrivning.

Värdefulla egenskaper
•

Del av värdefullt arkitek
toniskt sammanhang

•

Gravvård i gjutjärn

•

Gravvård i trä

•

Gravvård med hög ålder
(uppförd innan 1900)

•

Gårdsnamn

•

Konstnärlig utformning

•

Rik inskription

•

Personhistoria

•

Lokal historia

•

Lokalt material

•

Lokalt hantverk

•

Ovanlig gravvård

•

Titel

Ovanstående egenskaper beskrivs när
mare i sitt sammanhang i bilaga 1.
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Gravvårdar som återspeglar berättelser om det förflutna, och som därigenom
bjuder till insikter om vår samtid är kulturhistoriskt värdefulla. En gravvård
kan exempelvis bidra med starka berättelser om samhället, livsöden och sorg.
När människor får kunskap om dessa berättelser kan de användas för att bilda
djupare insikter om livet och tillvaron i tiden. Gravvårdar kan även användas
som ett pedagogiskt verktyg för förmedling av mer komplicerade berättelser
riktade till specifika målgrupper, så som berättelser om staden Faluns fram
växt och utveckling i kontext till besökare på en kyrkogårdsvandring. Alla
gravvårdar har kulturhistoriskt värde eftersom alla gravvårdar kan förmedla
berättelser. Olika gravvårdar får olika höga kulturhistoriska värden beroende
på vilka berättelser som anses viktiga att lyfta fram. Gravvårdar som besitter en
eller flera av följande egenskaper som listas till vänster bär på berättelser som
är särskilt viktiga att lyfta fram.
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Exempel på värdefulla gravvårdar. Ovan, en påkostad familjegrav över byggmästaren A G Haglund, troligen uppförd under perioden
1920-1945. Gravvården har en konstnärlig utformning och är sannolikt ovanlig till sitt urförande. Nedan, obelisk över kronofogden G
Esséen med familj. Gravvården är gjord av älvdalsporfyr, ett regionalt material. Titeln är kopplad till berättelsen om Faluns betydelse som
administrativt centrum i Dalarna.
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BEGRAVNINGSPLATSEN IDAG
Följande kapitel består av en karaktärisering av begravningsplatsen som
den såg ut under inventeringen. Karaktäriseringen är övergripande och syftar
till att måla upp en överskådlig bild av anläggningen och dess olika bestånds
delar. Varje enskilt område och begravningsplatsens olika gravvårdar behand
las mer ingående i ett senare kapitel.

Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Magnus Dahlanders stigport mot Hagagatan/Kyrkbacksvägen. Överdelen av porten är vitputsad och nederdelen är blottlagd naturstensmur.

Läge
Hästbergs kyrkogård ligger nordöst om Faluns historiska stadskärna, högt be
läget på en av stadens östsluttningar. När begravningsplatsen anlades fanns
endast småskalig bebyggelse i dess närhet. Anläggningen var avlägset placerad
från staden, men med naturliga förbindelser till Kopparbergs kyrka via den så
kallade Sundbornsvägen. Idag finns ett större flerbostadhusområde med la
mellhus från 1950-talet i väster, ett småhusområde i norr samt Skogskyrkogår
den i söder och Hästbergs nya kyrkogård i öster. Skogskyrkogården invigdes
1938 och ritades av den dåvarande stadsarkitekten Erik Lundberg. Hästbergs
nya kyrkogård ritades av landskapsarkitekten Inger Berglund och invigdes
1993, men behandlas inte vidare i denna inventering.

Översikt
Hästbergs kyrkogård är en rektangulärformig anläggning som omgärdas av
en bred, karaktäristisk kallmurad stenmur. Begravningsplatsen nås främst via
entréer i norr och väster, men det finns även ingångar i söder och öster. An
läggningens huvudentré markeras av en putsad stigport med koppartak som
ritades av dåvarande länsarkitekten Magnus Dahlander 1929. Kyrkogårdens
gravkvarter är i huvudsak ordnade i norr-söderriktade rektangulära gräsfält.
Gravkvarteren avdelas av två norr-söderlöpande alléer samt en större genom
skärande norr-söderlöpande mittgångväg som på östra sidan kantas av rester
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Kyrkogården omgärdas av en bred, karaktäristisk stenmur.

na av en äldre trädkrans. I begravningsplatsens nordöstra hörn finns anlägg
ningens äldsta och mest exklusiva gravvårdar. I söder finns utglesade allmänna
varv och i väster finns stora områden med modernistiska gravvårdar i form
av hällar och bredlåga stenar mot rygghäck. Den västra delen av kyrkogården
tillkom i samband med en utvidgning 1925-1927.

Topografi, natur och växtlighet
Begravningsplatsen är svagt kuperad och erbjuder spännande siktlinjer, såväl
som vackra böljande höjdlinjer runt om anläggningen. Naturen kring begrav
ningsplatsen består till stor del av tallskogsmark och blandskogsavsnitt. Sär
skilt i öster finns ett större skogsparti med många storvuxna tallar. På begrav
ningsplatsen finns främst lövträd som lindar, lönnar och björkar. De två stora
alléerna som genomskär begravningsplatsen är planterade med lindar (den
östra) och lönnar (den västra). Den östra delen av begravningsplatsen, som är
den ursprungliga anläggningen vilken senare påbyggdes västerut, omgärdas av
resterna av en trädkrans med lindar. På den västra delen av begravningsplatsen
finns en större variation av olika typer av lövträd. Det finns exempelvis en
dunge med björkar och i begravningsplatsens sydvästra hörn finns ett antal
rönnar. Över hela anläggningen finns en rik mångfald av buskage och häckar
i olika arter och former.
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Ovan, högresta bautastenar från
1900-talets början i begravningsplatsens
nordöstra hörn. Här finns anläggningens
äldsta gravstenar. Till vänster, lindarna
till vänster om gångvägen tycks vara en
äldre trädkrans, något som kan tyda på
att området till höger i bilden inte var
en ursprunglig del av kyrkogården, utan
tillkom först senare.
Ovan till höger, Magnus Dahlanders
bevattningsbrunn med solur, samt en
av begravningsplatsens ingångar, vid
dess nordvästra hörn. Direkt innanför
ingången finns en parkbänk och några
soptunnor. Nedan till höger, närbild på
den imponerande kyrkogårdsmuren samt
exempel på siktlinjer i den västra delen av
kyrkogården. Den nedre bilden till höger
visar sandstenstrappan som beskrivs under
rubriken modernistisk platsbildning på
nästkommande uppslag.
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Byggnader
Väster om begravningsplatsen finns en ekonomibyggnad som uppfördes kring
1950-talets slut. Den långsmala byggnadens ytter- och garagedörrar vetter mot
en asfalterad gårdsplan/parkeringsplats i söder. På gårdsplanen finns två för
1950-talet tidstypiska lampstolpar med klotlykta. De två garagedörrarna är
sidohängda trädörrar med spröjsade fönster och sparkplåtar i rostfritt stål.
I norr finns många smala fönster. Byggnaden är inklädd i vit-grå lockpanel
och har en grå betongsockel, ett valmat sadeltak med enkupigt taktegel och
plåtskorstenar. Kring ekonomibyggnaden och en parkeringsplats i söder finns
ett enkelt spjälstaket i trä.

Stenmur och ingångar
Runt begravningsplatsen finns en bred kyrkogårdsmur, cirka 680 meter lång.
Muren är kallmurad av naturstensblock i olika storlekar och täcks delvis mos
sa och gräs. Ingångarna i muren markeras i huvudsak av granitpelare och/
eller järngrindar. Huvudentrén är utformad som en stigport med två sidoin
gångar, ritad av Magnus Dahlander 1929. Stigporten, i bågform med sadeltak
i koppar, kröns av en vindflöjel i smidesjärn som gestaltar två människor och
ett kors. På sidorna av stigporten finns två grindstolpar med tälttak i koppar.
Enkla smidesgrindar finns i de totalt tre öppningarna i muren. Bottendelen av
stigporten är naturstensmur och ovandelen är slätputsad vit.

Belysning och gångvägar
Runt om på begravningsplatsen finns en mängd svartmålade parklyktor, tro
ligen tillkomna under 2000-talet. Samtliga gångvägar på begravningsplatsen
är asfalterade och löper i huvudsak i långa norr-södergående raka gångvägar
över anläggningen. Huvudstråken förbinds med ett antal tvärgående gångvä
gar som är mer slingrande till sin utformning.

Modernistisk platsbildning
I begravningsplatsens sydvästra delar finns en liten halvcirkelformad moder
nistisk parkbänksplats med markstensbeläggning i sandsten. Platsen omgärdas
av stora buskage som följer halvcirkelformen. Där finns också soptunnor och
skötselstation. Parkbänksplatsen genomskärs av en gångväg som slutar mot
grusad gång och en sandstenstrappa om 6 trappsteg. Sandstenstrappan leder
upp till en liten höjd där det finns en parkbänk. Trappan flankeras av två stora
buskage.

Bänkar, tappställen och skötselstationer
Runt om på begravningsplatsen finns små skötselstationer som omgärdas av
gråmålade skrankverk i trä. Det finns också enskilda tappställen runt om på
begravningsplatsen. Vid Magnus Dahlanders stigportsentré finns en special
utformad granitbrunn med ett solur på en granitpelare. Brunnen är också den
ritad av Dahlander, men var ursprungligen tänkt med en vattenkran i solurs
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Lyktstolpe och skötselstation med träskrank.

Bild på den modernistiska, halvcirkelformade parkbänksplatsen med markstensbeläggning, framför de stora buskagen, vid bänkarna och soptunnorna.
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Vy mot begravningsplatsens västra delar och ett område med många gravhällar från tiden kring 1900-talets mitt.

granitpelaren. På begravningsplatsen finns ett antal enkla parkbänkar av tunn
stålstomme och med plankor som sits och ryggstöd.

Gammalt, påkostat och högrest i nordöst
På den nordöstra delen av begravningsplatsen finns anläggningens äldsta
kvarvarande gravvårdar, främst från tiden kring sekelskiftet år 1900. Här är
gravarna ordnade i långa nord-sydlöpande rader som avgränsas av rygghäck
ar. Gravvårdarna är ofta påkostade och högresta obelisker eller bautastenar.
Det finns även många pampiga bredlåga gravvårdar från 1900-talets första
hälft och ett antal stora naturstenar som omarbetats till gravvårdar. Området
ger ett intryck av monumentalism och många av gravvårdarna i området är
sannolikt resta över personer från de högre samhällsskikten, som påkostat en
enskild gravrätt. På ett flygfoto från 1960 syns det att många av gravarna på
den nordöstra delen av begravningsplatsen var sandgravar. Gravarna har sedan
dess planterats igen med gräsmatta.

Glesa allmänna varv
I mitten av begravningsplatsen och delvis även i sydöst finns stora gräsfält
som tidigare varit allmänna varv. Härifrån har många både äldre och nyare
gravvårdar avlägsnats och därför har ytan en gles karaktär. De gravvårdar som
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Bild på den monumentala lindallé som genomskär kyrkogårdens östra delar.

finns är oftast småskaliga gravstenar i granit eller diabas, alternativt järnkors.
Gräsfälten avgränsas från varandra av genomskärande gångvägar som kantas
av rygghäckar, mot vilka det finns större enskilda gravar med gravvårdar från
1900-talet.

Modernism i väst
På den västra delen av begravningsplatsen, som tillkom 1925-1927, är de flesta
gravvårdarna tillkomna kring 1900-talets mitt. Det finns många för modernis
men stiltypiska bredlåga gravstenar i enhetlig höjd placerade i prydliga raka
linjer, och gravhällar i slingrande mönster. Rygghäckar är mycket vanligt och
ett karaktärsdrag som generellt är mycket stiltypiskt för modernismen.

19

KULTURHISTORISKA
SAMMANHANG
Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska
sammanhang som bedöms haft en inverkan på kyrkogårdens tillkomst,
utveckling och formgivning. Sammanhangen behandlar bland annat
kyrkogårdens lokalhistoriska kontext och historia i förhållande till allmän
kyrkogårdshistoria.
Bild mot Falun från Korsnäsvägen, okänd fotograf,
Dalarnas museums bildarkiv.
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SOCKEN- OCH
KYRKOGÅRDSKRONOLOGI
Tid

Händelse

1 8 8 0 - Kopparbergs församling började planera för att anlägga en ny begravningsplats
tal
utanför den dåvarande stadens gränser. Kristine församling planerade och upp
förde under samma period Norslunds begravningsplats i utkanten av den då
varande stadsbebyggelsen. (Uppsala landsarkiv, Stora Kopparbergs kyrkoarkiv,
O1:b, handlingar angående kyrkogårdarna 1857-1961)
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1885

Kopparbergs församling köpte mark för anläggandet av en ny begravningsplats
av gårdsägaren C A Andersson. Köpet genomfördes den 4 mars och lagfart ut
färdades den 23 mars. Marken var tre tunnland och 19 kappland stor och belä
gen i Södra kyrkobacken, på tomt nummer 142, även kallad Prinsvreten. (ULA)

1886

Hästbergs kyrkogård invigdes. Den ursprunliga begravningsplatsen var ungefär
hälften så stor som idag och bestod av den nuvarande anläggningens östra delar,
ytan mellan den östra kyrkogårdsmuren och gångvägen som löper söderut från
Magnus Dahlanders stigport (Kartmaterial, lantmäteriet och Dalarnas museums
kartarkiv). Det finns fortfarande spår av den ursprungliga begravningsplatsens
plan och utformning. Längs den ursprungliga begravningsplatsens ytterkanter
löper exempelvis en trädkrans med lindar, ett vanligt inslag på begravnings
platser från 1800-talet. Områdets gångvägssystem är uppbyggt kring en central,
symmetriskt planlagd lindallé i linje med begravningsplatsens ursprungliga in
gång. Den ursprungliga anläggningen bar sannolikt stora likheter med Kristine
församlings nya begravningsplats i Norslund, som ianspråktogs 1885. Även idag
syns stora likheter mellan de östra delarna av Hästbergs kyrkogård och Nor
slunds kyrkogård.
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Utsnitt av karta över Falu stad från 1916-17. Den ursprungliga begravningsplatsen var bara drygt hälften så stor som anläggningen är
idag. Dalarnas museums kartarkiv. Ovan, utsnitt av karta över begravningsplatsen från 1935. Här syns att anläggningen utvidgats västerut under 1920-talet. Dalarnas museums kartarkiv.

1925

Stora Kopparbergs kyrkoråd bildade en kyrkogårdsnämnd med personer ur rå
det. Nämndens syfte var att se efter församlingens kyrkogårdar och sträva efter
en »vackrare anordning än den som med stenramar och sand hotar att förvandla
kyrkogårdarna till tröstlösa sand- och stenöknar«. (Ekström, 1931, s.102)

1 9 2 5 - Begravningsplatsen expanderade västerut på mark som tidigare köpts upp av
1927
Kopparbergs församling. Det nya området, som idag motsvarar begravnings
platsens västra delar, invigdes av Biskop Einar Billing den 15 maj 1927. (Ek
ström, 1931, s.102)
1929

Begravningsplatsens nuvarande huvudentré, i stigportstil, och den närliggande
granitbrunnen tillkom efter ritningar av länsarkitekten Magnus Dahlander och
arkitekten Elis Werner. (ULA)

1955

Församlingen ansökte om att få uppförda ett 150 cm högt och 200 meter långt
nätstängsel kring begravningsplatsen sedan omfattande bostadsbebyggelse bör
jat uppföras i det närbelägna kvarteret blåbäret. (ULA)

1957-

Ekonomibyggnaden vid begravningsplatsens nordvästra hörn planerades och
började uppföras efter ritningar av Falu stads arkitektkontor. (ULA)

1960-

Trädgårds- och markanläggningsarbeten genomfördes på begravningsplatsens
västra delar enligt anvisningar från trädgårdsarkitekt Tore Tägtlund i Gustafs.
(ULA)

1965-

Begravningsplatsens gångvägar asfalterades med start 1965. (ULA)
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FALUN OCH STORA KOPPARBERGS SOCKEN
Stora Kopparbergs sockens såväl som Falu stads tillkomst och utveckling fram
tills 1900-talet hänger samman med gruvdriften vid Kopparberget. Den första
skriftliga källan som behandlar gruvan är daterad till 1288, men bergsbruket
var sannolikt redan igång i slutet av vikingatiden. Gruvans rikedomar i sym
bios med en rik tillgång på arbetare och tillflyttade köpmän ledde till att Fa
lun kunde växa till ett betydande tätbebyggt område redan under medeltiden.
Falun med omnejd låg formellt i Torsångs socken fram tills 1554, men folket
vid gruvan bildade den icke-territoriella Kopparbergs församling redan 1357.

Administrativ historik
Området som idag är Falun utgjordes historiskt av två administrativa enheter –
dåvarande Kopparbergs socken och Falu stad. Kopparbergs socken (som kom
att kallas Stora Kopparbergs socken först 1939) bildades genom utbrytning från
Torsångs socken 1554, och Falu stad bildades genom utbrytning från Koppar
bergs socken 1642.
Efter 1642 var Falun med omnejd således uppdelat i Falu stad och Kopp
arbergs socken. Kopparbergs socken omgärdade staden och innefattade de geo
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Falun, ur Suecia Antiqua et Hodierna, Erik Dahlberg 1690-1910, Dalarnas museums bildarkiv.

grafiska områdena Nordanrog, Ovan Varpan, Hosjöbygden, Varggårdsbygden,
Morbygden och Aspebodabygden. Morbygden och Aspebodabygden utbröts
dock från socknen 1640 och bildade Aspeboda socken.
Till socknen och staden hörde två församlingar, dels Kopparbergs försam
ling, som bildades utan egen socken 1357, dels Falu Kristine församling som
bildades genom utbrytning från Kopparbergs församling 1665. Kristine försam
ling blev efter uppdelningen främst stadsbornas, borgarna och köpmännens för
samling, medans Kopparbergs församling tillhörde omlandet och bergsmännen.
Befolkningen i vissa stadsdelar, så som Östanfors och Gamla Herrgården förblev
dock församlingsmedlemmar i Kopparbergs församling även efter bildandet av
en stadsförsamling. Vid 1862 års kommunalreformer övertog nybildade kom
muner borgerliga frågor från de äldre socknarna. I samband med detta bildades
av Kopparbergs socken även Kopparbergs landskommun, som senare kom att
kallas Stora Kopparbergs landskommun och som 1967 kom att uppgå i Falu
stad.
Kunskapen om uppdelningar mellan olika socknar, församlingar och ad
ministrativa enheter är viktig eftersom den kan förklara vilka människor som
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Kopparbergs socken omfattade även landsbygden kring Falun, som historiskt befolkats av bland annat många bergsmän. Landskapet i
Kopparbergs socken, Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums bildarkiv.

i huvudsak vilar på Faluns olika kyrkogårdar och varför. Hästbergs kyrkogård
uppfördes av Kopparbergs församling, vilket delvis återspeglas i vilka orts
namn och titlar som finns bevarade där.

Falun 1860-1940
När Falun fick gällande stadsprivilegier 1641 blev staden den näst största i om
rådet som idag är Sverige.1 De framgångar inom gruvväsendet som föranlett
stadsbildningen skulle dock bli förhållandevis kortvariga. Vid 1700-talets mitt
minskade avkastningen i gruvan och flera brandkatastrofer härjade staden.
Därefter inträffade en lång period av lågkonjunktur och befolkningsminsk
ning.2 Från och med 1850-talet inleddes en ny period av tillväxt och utveckling
i Falun med omnejd. Staden och omlandet fick flera järnvägsförbindelser, där
ibland till Korsnäs där ett viktigt sågverk kom att förläggas. I Grycksbo fanns
sedan 1700-talet ett pappersbruk som expanderade när järnvägen etablerades.
Ett antal regionalt viktiga institutioner placerades på de grönskande sluttning
arna öster om Falu stad. Samtidigt upplöstes flera av de statliga regelverk som
dittills reglerat gruvnäringen samt annan industri och handel. Detta ledde i
sin tur till framväxten en ny överklass som kom att få stor påverkan på hur
Falu Stad gestaltades kring sekelskiftet 1900. Falun hade inträtt i en omvand
ling från utpräglad gruvort till ett regionalt säte för administration, handel,
utbildning och kultur.3
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I Korsnäs söder om Falun anlades kring 1800-talets mitt en omfattnade sågverksindustri. Anläggningen möjliggjordes genom järnvägen
från Gävle, som syns på bilden. Okänd fotograf, 1888. Dalarnas museums bildarkiv.

Majoriteten av de gravvårdar som finns på Hästbergs kyrkogård idag är
tillkomna mellan 1840 och 1980. Nedan följer korta redogörelser av ett antal
särskilt synbara förändringsfaktorer som påverkade Falu stad och Stora Kopp
arbergs socken under den perioden.

Förbättrade kommunikationer och ny industri
Vissa författare beskriver tillkomsten av järnvägsförbindelsen Gävle-Falun 1859
(GDJ) som en av de starkare orsakerna till Faluns uppsving under 1800-talets
senare hälft. Järnvägen var sin tids största infrastrukturprojekt och ett säkert
löfte om utveckling. Orter som blev järnvägsknutar fick på grund av detta stor
betydelse under det sena 1800-talet. Faluns järnvägsförbindelse med Gävle ef
terföljdes av andra förbindelser i form av Bergslagsbanan Göteborg-Kil-Falun
1879 samt sträckningarna Falun-Rättvik-Mora (FRMJ) 1890 och Falun-Väs
terdalarna (FVJ) 1905.4
När 1900-talet gjorde intåg hade Falun således vuxit till en järnvägsknut
av rang, något som hade en positiv inverkan på Faluns befolkningstillväxt.
Mellan 1850- och 1910-talen närmare tredubblades stadens befolkning. Järn
vägens tillkomst skapade även arbetstillfällen, inte bara i staden utan även på
närliggande industriorter i Kopparbergs socken. I Korsnäs, söder om Falun
etablerades exempelvis ett antal sågverk i samband med att järnvägen anlände.
Ett av dessa företag var Kornäs Sågverks AB, som blev mycket stort, men som
flyttade till Gävle i slutet av 1800-talet.
4

Olsson, 1988, s.20, Olsson, 1990, s22-23
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Bergslaget satsade på nya verksamheter under 1800-talet. Bild på vitriolverket invid Faluån, Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums
bildarkiv.

Omstruktureringar i Bergslaget
Under 1800-talet inträffade flera stora förändringar inom bergsbruksnäringen.
Den svenska kopparframställningen gav allt sämre avkastning. Nya metoder för
järnframställning gjorde det möjligt att producera stora mängder billigt järn och
stål. Den statliga inblandningen i bergsbruket upphörde till förmån för fri kon
kurrens inom gruv- och metallindustrin 1862.
Stora Kopparbergs Bergslag märkte förändringarna som följde i kölvattnet
av avregleringarna och började därför redan tidigt komplettera gruvnäringen med
annan industriverksamhet utanför Falun. Snart etablerades flera skogs- och järn
bruk i bolagets regi runt om i Dalarna.5 Verksamheten utvecklades senare till att
innefatta ett mindre antal storskaliga anläggningar av mycket hög ekonomisk be
tydelse – däribland Domnarvets Jernverk, Skutskärs sågverk och Kvarnsvedens
pappersbruk.6 I Falun kompletterades gruvan, vars koppartillgångar nästintill
sinat vid 1800-talets slut, med brytning och fabriksmässig förädling av andra
mineraler och biprodukter så som guld, silver och svavelkis.7 Bolaget anlade en
svavelsyrafabrik, en silverhytta och ett vitriolverk längs Faluån.8 1888 ombildades
Bergslaget till ett aktiebolag, och i takt med att dess verksamhet utökades uppstod
en omfattande administrationsapparat som lokaliserades till Falun.9
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Under 1900-talet blev Falu gruva en modern industrianläggning. Okänd fotograf, Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museums bildarkiv.

I det stora hela kom Stora Kopparbergs Bergslags omvandlingar under
1800-talet att bli en framgångssaga. Företaget hade en påtaglig närvaro i staden
under perioden 1860-1940, särskilt genom dess omfattande administrationsav
delning och Bergslagets huvudkontor. Den lokala gruvnäringen fortsatte även
sysselsätta många gruvarbetare trots att kopparbrytningen minskade i betydel
se i förhållande till andra mineraler.10
Hästbergs kyrkogård innefattar ett fåtal gravvårdar med titlar som kan
berätta om de gruv- och industriarbetare som var anställda vid gruvan och
inom Stora Kopparbergs bergslag.

Tillströmning av institutioner
Från och med 1840-talet uppfördes ett betydande antal stora offentliga institu
tionsbyggnader på de grönskande sluttningarna öster om Falu stad. Området
hade dessförinnan varit jordbruksmark tillhörande olika brukspatroner och
bergsmän i staden med omnejd.11 Det första bygget gällde ett nytt länscells
fängelse. Därefter följde bland annat ett nytt lasarett, länsregemente och ett
antal skolor.12 Mot slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet inrät
tades dessutom ett antal privata institutioner i form av tidningar, telegraf,
stadshotell och banker. Dessa institutioner svarade troligen mot befolkning
10

Svenska stadsmonografier, 1957, s.75-76

11

Falu stads hembygdsnämnd m.fl., 1941, s.29 ff., Olsson, 1988, s.19

12

Olsson, 1990, s22-23
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sökningen tillika Faluns utveckling mot en betydande järnvägsknut.13 De nya
institutionerna gav upphov till flera nya yrkeskårer, något som är avläsbart på
Hästbergs kyrkogård. Det finns särskilt många gravvårdar med anknytning till
sjukhusväsendet och järnvägsväsendet.

Förändrade förutsättningar för handel och hantverk
Falun tillkom på premissen om att det fanns ett handels- och hantverksutbud
som kunde bistå gruvans arbetare med nödvändig service. Redan på 1600-talet
fanns 125 hantverkare i området, och vid sidan av dessa ett större antal köp
män.14 Under perioden 1860-1940 bibehöll och expanderade hantverket och
handeln sina betydelsefulla positioner inom staden. Mot 1940-talet försörjde sig
40 procent av stadens invånare på hantverk eller industriarbeten och 20 procent
på handel som heltidssyssla.15 Staden hade vid detta tillfälle cirka 300 affärsid
kare varav många hade verksamheter i stadskärnan. Det fanns även en utbredd
verksamhet kring handel och hantverk i de gamla arbetarstadsdelarna.16 En av
de stadsdelar som inhyste särskilt många hantverkare var Elsborg, en stadsdel
som annars brukar omnämnas i kontext till den stora mängd gruvarbetare som
bodde där.17
Det finns ett antal gravvårdar med titlar kopplade till handel på kyrkogården
idag. Det rör sig sannolikt om köpmän som varit yrkesverksamma i staden men som
tillhört dåvarande Kopparbergs församling.

Välstånd och fattigdom
1800-talet var en omvälvande tid i Sverige och Falun. Nya industrier och nä
ringsfriheten erbjöd ekonomisk tillväxt och nya arbetsförhållanden. För vissa
grupper ökade välståndet väsentligt. I städer som Falun framväxte exempelvis
en ny borgarklass bestående av grosshandlare, fabrikörer, högre ämbetsmän,
publicister och entreprenörer. (Christensson, 2008, s.139) Samtidigt ökade
fattigdomen, både på landsbygden och i städerna. (Ibid, ff.) I Falun manifes
terades de sociala skillnaderna mellan medborgarna exempelvis när stadens
sociala toppskikt började uppföra påkostade villor i sluttningarna öster om
staden kring sekelskiftet år 1900. Dit, till stadens »ljuveliga sida«, nådde inte
roströken från gruvan.
På de äldsta delarna av Hästbergs kyrkogård, motsvarande områdena 23
och 24, finns många högresta, påkostade och exklusiva gravvårdar som avspeg
lar ökande välstånd för vissa grupper under 1800-talet. Det finns också många
gravvårdar med titlar som anknyter till både stadens och omlandets sociala
toppskikt. Däribland fabrikör, direktör och disponent.
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Stora torget i Falun, troligen kring 1900-talets början. Per August Andersson, Dalarnas museums bildarkiv.

Under 1800-talets andra hälft anlades exklusiva villor i sluttningarna öster om Falun. Tillkomsten av Villastaden markerar framväxten
av en borgerlig överklass i Falun, men även i stadens omnejder. Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums bildarkiv.
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Vissa stadsdelar i Falun tillhörde även efter Kristine församling bildats Kopparbergs församling. Därför är även stadens historia relevant
för hur kyrkogården utvecklats. Vy över Östanfors med Stora Kopparbergs kyrka mitt i bilden. Foto: Karl Erik Forsslund. Dalarnas
museums bildarkiv.

Reflektioner och källkritik
Det har inte varit möjligt att finna några större mängder sammanställd kun
skap om de underliggande sociala sammanhang och strukturer som formade
Falun och Stora Kopparbergs socken efter 1600-talet. En stor andel av den
historieskrivning som berör tiden efter 1650 inriktar sig på industrihistoria,
anekdoter, förenings- och personhistoria eller renodlad byggnadshistoria. Det
ta har medbringat svårigheter i att fånga en generell berättelse om hur staden
utvecklades, särskilt under perioden 1860-1940. Ovanstående berättelser bör
därför inte ses som ett försök till att berätta en komplett berättelse om Falun
och Stora Kopparbergs socken under perioden 1840-1940, utan som ett urval
av historiska sammanhang som kan berätta något om staden i förhållande till
de strukturer som syns på begravningsplatsen idag.
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I Kopparbergs socken levde många förmögna bergsmän som kunde kosta på dyrbara herresäten. Påkostad salsbyggnad i Morbygden väster
om Falun. Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums bildarkiv.
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Prinsvreten

Stora Kopparbergs
kyrka

Ovan, på äldre kartor
har tomten som sedan
blev Hästbergs kyrkogård
nummerbeteckningen 142.
Ytan kallades Prinsvreten
och ägdes av en stadsbo
i Östanfors. Som syns
på kartan, visserligen
från 1815, placerades den
nya begravningsplatsen
långt ifrån den befintliga
stadsbebyggelsen men med
vägförbindelse till Stora
Kopparbergs kyrka.
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KYRKOGÅRDSHISTORIA
En kyrkogård utanför staden
Fram till 1700-talet anlades nya kyrkogårdar vanligen i direkt anslutning till en
kyrkobyggnad. I städerna låg kyrkan vanligtvis centralt, vilket medförde att de
flesta begravningar skedde mitt i staden. Högreståndspersoner begravdes till
och med inuti kyrkobyggnaderna.1 Den konstanta närheten till jordfästningar
och döden mottogs inte väl av upplysningstidens nya renlighetsideal. Begrav
ningar inne i staden, och särskilt inuti kyrkobyggnader lyftes fram som ett allt
större sanitärt problem. Inspirationen kom från läkare och hygieniker i andra
europeiska länder samt från Martin Luther, som redan på 1500-talet föresprå
kade begravningsplatser utanför staden. Särskilt tongivande i den svenska de
batten var prästerskapet, som förfasades av smittoriskerna med begravningar
inuti kyrkan.2 I Sverige fick de nya idéerna om renlighet gehör från staten.
1783 upprättades ett allmänt förbud mot försäljning av gravplatser inuti kyr
kobyggnader. 1815 beslöt riksdagen att begravningsverksamheten på befintliga
kyrkogårdar i städer skulle avvecklas snarast möjligt. Församlingarna uppma
nades därför att uppföra nya begravningsplatser i städernas utkanter. Till följd
av detta uppfördes flera nya begravningsplatser utanför de största städerna.3 I
Stockholm anlades exempelvis Norra Begravningsplatsen kring 1815.
På landsbygden och i mindre städer resulterade det tidiga 1800-talets förord
ningar främst i utvidgningar av befintliga kyrkogårdar. I Falun fanns redan två
äldre kyrkogårdar, varav Kopparbergs kyrkogård redan låg i stadsbebyggelsens ut
kanter, och det var först under 1860-talet som stadens begravningsverksamhet flyt
1

Bucht, 1992, s.27–28, Andreasson, 2002, s.19, Theorell m.fl., 2001, s.14–15

2

Ibid

3
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Öppningen i muren är troligtvis begravningsplatsens ursprungliga entré, i linje med en vacker lindallé. Träden som omgärdar öppningen i
muren är sannolikt resterna av en ursprunglig trädkrans.

tade till ny mark. Det första steget togs när Kristine församling anlade Kämparvets
begravningsplats i den dåvarande stadsbebyggelsens utkanter. Under samma peri
od utvidgades även Kopparbergs kyrkogård. Kämparvet efterföljdes på 1880-talet
av Norslunds- och Hästbergs kyrkogårdar som ianspråktogs 1885 respektive 1886.
Både Norslund och Hästberg placerades långt ifrån den historiska stadskärnan, i
stadens absoluta periferi. Idag finns tätortsbebyggelse nära inpå båda begravnings
platserna – ett resultat av kraftiga expansioner av staden under 1900-talet.

Kyrkogården som park
I samband med att begravningsverksamheten flyttades ut från de äldre, dyna
miskt framvuxna stadskyrkogårdarna blev det för första gången möjligt att be
handla begravningsplatsen som en planeringsbar, arkitektonisk helhet. Inspi
rationen kom från andra länder i Europa och Tyskland var ett föregångsland.4
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. Anläggningarna
inramades ofta av trädkransar och gravvårdarna placerades ofta på raka linjer.5
Från och med 1850 fick nya begravningsplatser generellt mjukare former
med svepande/slingrande gångsystem och rundade ytor. Gravvårdarna fort
satte emellertid att placeras i symmetriska mönster inom kvarteren.6 Under
1800-talet blev det även mer vanligt I samband att begravningsplatserna plan
4

Bucht, 1992, s.24–27

5

Feltelius, 2007, s.15, Bucht, 1992, s.29, Andreasson, 2007, s.28

6

Andreasson, 2007, s.28
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Det långsträckta gräsfältet på bilden var sannolikt ett allmänt varv från 1900-talet. Fram tills idag har alla gravvårdar vid sidan om ett
fåtal småskaliga metallkors och stenhällar avlägsnats från området.

terades med stora mängder träd och buskar.7 Till en början fyllde grönskan
främst en idémässigt hygienisk funktion. De ansågs kunna rena luften från
sjukdomar och gifter. Med tiden fick träden även en estetisk betydelse. Det
förekom även vilja om att nya begravningsplatser och kvarter på kyrkogårdar
inte skulle leda till tankar på död eller begravning, utan istället upplevas som
grönskande, rekreativa platser. Begravningsplatsen kunde vara »en park be
bodd av de döda, till tröst för de levande.«8
Ingen ursprunglig plan över Hästbergs kyrkogård har påträffats inom in
venteringen, och det är därför svårt att dra några slutsatser kring hur begrav
ningsplatsen såg ut när den först anlades. Det är dock sannolikt att de lindar
som idag växer längs den östra delen av anläggningens norra och västra sidor
är resterna av en ursprunglig trädkrans. Ett mycket vanligt inslag på 1800-ta
lets begravningsplatser. Många av de äldre gravvårdarna på östra kyrkogården
har sannolikt kvar sin ursprungliga, tidstypiskt symmetriska placering inom
kvarteren. Den lindallé som genomskär den östra delen av begravningsplatsen
är sannolikt också ursprunglig.
Även om det finns vissa kvarvarande äldre strukturer visar äldre gravkar
tor och flygfoton att begravningsplatsen genomgick en stor och omfattande
förändring mellan 1960 och 1975. I samband med detta förstördes sannolikt
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Hästbergs kyrkogård 1960, notera de många vita sandgravarna på bilden. T.h Hästbergs kyrkogård 1975, de flesta av sandgravarna, som
tidigare även verkar ha varit vanliga på den västra, modernistiska delen av kyrkogården är borta och planterade med gräsmatta.

många ursprungliga karaktärsdrag. Exempelvis ersattes många av de små sling
rande stigar och grusade gångvägar som tidigare funnits inom kvarteren med
gräsmattor. Flygfotografier från 1960 visar även att nästan alla enskilda grav
rätter på begravningsplatsen var sandgravar. 1975 hade alla sandgravar som var
på den västra delen av begravningsplatsen planterats med gräs, och även på
den äldre, östra delen hade flera sandgravar avlägsnats. Sandgravar var myck
et vanliga under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet, men avlägsna
des systematiskt från kyrkogårdarna från och med 1920-talet med motivet att
sandgravarna upplevdes som störande, förfulande element som förhindrade
grönska och harmoni. De fåtal sandgravar som finns kvar på Hästbergs kyr
kogård idag utgör värdefulla spår av den ursprungliga begravningsplatsens ut
seende och gravskick, och kan berätta mycket om hur tanken på den ideella
gravplatsen skiftat under 1900-talet.

Köpegravar och allmänna varv
Under 1800-talets sista decennier reformerades det svenska begravningssyste
met till att innefatta två olika gravtyper: köpegravar och allmänna gravar. De
allmänna gravarna uppläts utan avgift under 40 år. De belades ofta kronolo
giskt, i samma ordning som människorna gick bort. När gravrätten gick ut
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efter 40 år började beläggningen om från början. Köpegravar, som även kallats
enskilda gravar, uppläts till en privatperson för all framtid mot avgift.
Den kronologiska beläggningsordningen som ofta kännetecknar »den
allmänna linjen« eller »allmänna varv« rotades ursprungligen i ett behov av
bättre organisation av kyrkogården. Behovet av striktare ordning sprang ur
1800-talets stora befolkningstillväxt och de hygieniska problem som uppstod
på kyrkogårdar i takt med att fler människor begravdes. Kronologisk belägg
ning brukades även innan 1800-talet och kunde i vissa fall medföra en de
mokratisering 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 sys
temet. De som hade tillräckligt mycket pengar kunde köpa sig mer attraktiva
placeringar på kyrkogården genom att införskaffa en enskild grav för all fram
tid. 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 efter
följdes så strikt att inte ens äkta makar fick vila bredvid varandra. Systemet gav
i många fall upphov till ännu idag synliga uppdelningar mellan de som hade
råd att köpa en gravplats, och de som fick vila i de allmänna varven.9
På Hästbergs kyrkogård var gräsfälten på den södra delen av begravnings
platsen sannolikt allmänna varv. Ytorna är idag glest belagda med endast ett
fåtal gravvårdar av starkt varierande karaktär. Här finns hällar, enstaka träkors,
gjutjärnsvårdar och ett fåtal små gravstenar. Områdena var sannolikt mycket
tätare belagda i äldre tid. Köpegravar finns dels på den nordöstra delen av
begravningsplatsen samt på rader längs gångvägarna som omgärdar de olika
kvarteren. Köpegravarna är oftast stora, ibland med en stenram eller anord
ning som markerar gravens yta, och med stor och påkostad gravsten. Många
köpegravar är också familjegravar, med plats för fler än en kista.

Gravvårdskronologi
Från 1800-talets mitt och framåt ökade antalet beständiga gravvårdar på kyr
kogårdarna. 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.10 I Dalarna do
minerade 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 gravste
nar 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

38

9

Andreasson, 2012, s.50, Theorell m.fl., 2001, s.17–18

10

Andreasson, 2012, s.36

Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

I allmänna varv från den modernistiska epoken finns många små gravhällar i sten. Gravvårdarna är ofta över enbart en person, och tätt placerade.

Äldre allmänna varv kan innefatta många olika typer av gravvårdar. I kvarter 20 finns en liten sten med kopparplakett över Karin Jonson i Östanfors.
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diabasobelisker och stora kors. Den lokala tillverkningen fortsatte men anpas
sades efter de stora stenhuggeriernas utbud. På så sätt minskade de regionala
särdragen och kyrkogårdarna blev mer likartade över landet.11
1900–1930 - Bautastenar och monumentala gravanordningar
Runt sekelskiftet 1900 kom de första storskaliga nationalromantiska grava
nordningarna ut på marknaden. Den nationalromantiska trenden växte och
under 1910-talet blev bautastenar och andra monumentala gravanordningar
med sand och grus vanliga bland välbärgade invånare. De nationalromantiska
gravvårdarna föddes ur en kritik mot 1800-talets historiserande blandstilar.
Det utbredda bruket av nygotik och nyklassicism ansågs ha lämnat perioden
1850–1890 utan någon egen stil. Kritiken användes för att legitimera tillkom
sten av en ny och modern stil anpassad för det nya århundradet.12 Till peri
oden hör även gravvårdar som utformats i »fornnordisk« stil, med drakorna
ment och runaktiga typsnitt i inskriptionerna, samt gravvårdar i jugendstil.
De senare är dock ovanliga i Dalarna. Även diabasobelisker förekom in på
1900-talet på många kyrkogårdar i Dalarna.
Samtida med nationaromantikens bautastenar uppfördes också ensta
ka gravanordningar med monumental, avskalad klassicisitisk karaktär. Stora
gravstenar med stiliserade kolonnelement, barockmotiv och kraftiga stenra
mar hör denna stiltrend till. På vissa kyrkogårdar förekom sådana monumen
tala klassicistiska gravanordningarna långt in på 1900-talet.13
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1920–1950 - Klassicism och enhetlighet
Mot 1920-talet uppstod kritik mot det tidiga 1900-talets bautastenar, sandgra
var och stora stenanordningar som ansågs plottriga och överdådiga. Arkitekter,
formgivare och trädgårdsmästare opinionsbildade för att omvandla kyrkogår
darna till mer sammanhållna och enhetliga miljöer. Dalarnas länsträdgårds
mästare Rudolf Larsson skrev exempelvis i en debattartikel från 1935 att de
stora och påkostade gravmonumenten förvandlat kyrkogården till en taxe
ringskalender snarare än det sista vilorummet.14 Debatten ledde över tid till att
gravvårdarna anpassades för att bli mer enhetliga och harmoniera bättre med
kyrkogårdarna som helhetsmiljöer. Under 1920-talet utformades vissa gravvår
dar med inspiration från förindustriella förlagor från runt om i Svergie. På sikt
blev det även vanligt med breda låga gravstenar. Det ansågs viktigt att bibehål
la en jämn höjdlinje på kyrkogården, något som uppnåddes genom att avdela
gravrader med rygghäckar, samt att gravvårdarna fick mer enhetlig höjd.15

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

1930–1980 - Bredlåga och modernistiska gravvårdar
Innan 1920-talet var de flesta gravstenar högre än de var breda. Under 1930-ta
let blev breda låga gravvårdar allt vanligare, tills att de nästan helt dominerade
gravvårdsutbudet under 1960- och 1970-talen. Den bredlåga formen harmo
nierade med tanken om en enhetlig kyrkogårdsmiljö och det var sannolikt
därför som den blev så utbredd. Det finns många olika typer av bredlåga
gravstenar. Mellan 1930 och 1950 var det vanligt en symmetrisk dekor i stil
14

Dalarnas museums klipparkiv, Borlänge tidning 1935-10-19, länsträdgårdsmästare Rudolf

Larsson, Kyrkogårdskultur, kyrkogårdarna i Dalarna lämnar ofta nog mycket övrigt att önska, s. 1
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41

I början av 1900-talet var det
vanligt att gravvårdarna fick
en nationalromantisk eller
historiserande form. Bland
de stora familjegravarna var
det vanligt med olika typer av
högresta gravvårdar, så som
bautastenar eller korsformer.
Många gravar utrustades även
med påkostade gravanordningar exempelvis i form av kedjor
på pelare eller stenramar.

Under 1800-talets sista decennier var det särskilt vanligt
med olika obelisk- och korsformade gravvårdar. Granit och
diabas var de vanligaste materialen, men det förekom även
gravvårdar i andra material,
exempelvis i form av porfyr,
som exemplet till vänster.
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med samtida design- och tryckkonst. Det var även vanligt med klassiciserande
former, så som den antika tempelgaveln med bruten topp och kolonnmo
tiv.16 Under 1940-talet började det även förekomma assymetriska dekorer, ofta
med ett bildkonstmotiv vid sidan av gravstenens text. Vanliga bildkonstmotiv
var kors, växtrankor och senare naturalistiskt framställda träd, solnedgångar,
fåglar och sädesax.17 1900-talets enhetliga gravvårdar, och i synnerhet efter
krigstidens gravvårdar, har senare kritiserats för att vara enformiga, och för att
återspegla en påtvingande kollektivism, där samhället försvårade individuella
uttryck och stöpte människor i samma form.
Gravvårdar i de allmänna varven
Den generella gravstenskronologin gäller främst gravvårdar och monument
som placerats på köpta gravplatser. Dessa uppläts för all framtid, troligtvis av
personer som även kunde kosta på en tidstypisk gravvård i sten. Även om vissa
personer sparade länge för att ha råd med en enskild gravrätt och en tidstypisk
sten, är den generella gravstenskronologin i mångt och mycket en berättelse
om mer välbärgade invånare. Gravvårdar i allmänna varv var ofta mer eller
mindre obeständiga och småskaliga gravvårdar i trä, järn eller i vissa fall be
tong. Det är idag relativt ovanligt med allmänna varvstrukturer där flera av de
ursprungliga gravvårdarna inte avlägsnats eller försvunnit till offer för tidens
tand. I den mån gravvårdar i allmänna varv finns bevarade kan dessa berätta
viktiga berättelser om vanliga människor som annars inte lämnat stora fysiska
avtryck på världen eller getts utrymme i historieskrivningen.

Sandgravar
Sandgravar var mycket vanliga under det sena 1800-talet och det tidiga
1900-talet, men avlägsnades systematiskt från kyrkogårdarna från och med
1920-talet med motivet att sandgravarna upplevdes som störande, förfulande
element som förhindrade grönska och harmoni. De sandgravar som finns kvar
på Hästbergs kyrkogård idag utgör värdefulla spår av den ursprungliga begrav
ningsplatsens utseende och gravskick, och kan berätta mycket om hur tanken
på den ideella gravplatsen skiftat under 1900-talet.

16

Andreasson, 2012, s.86 ff.
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Andreasson, 2012, s.92 ff.
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På öppna ytor förespråkades under den modernistiska epoken liggande stenhällar som inte bröt de sammanhållna höjdlinjerna. Här ett
exempel från kvarter 25, stenhuggaren Erik Skytts vackert snidade stenhäll i granit.

1900-talets kyrkogårdsideal
Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt
kring kyrkogårdarnas utformning. Det sena 1800-talets heterogena kyrkogård
smiljöer kritiserades för att vara röriga och dominerade av serietillverkade och
skrymmande gravanordningar i sten. Arkitekten och formgivaren Torsten Stu
belius omnämnde exempelvis den Norra kyrkogården i Stockholm som:
»En stämningslös öde stenöken, utan rumsbegränsning. Ändlösa schackbrädsindelade fält,
som till och med lida brist på träd och skylande planteringar. Öfverallt dessa fula kistliknande
grafkullar, som störa sinnet, som väcka känsla af att den döde ligger därinne, ofvan jord, föga
skyddad af lösa torvor. Det är sparsamt med gräsmattor, som åtminstone i någon mån kunde
förmedla öfvergången med naturen; mest står marken lika tröstlöst jordsvart som de höga polerade
granitvårdar, hvilka öfverallt bryta och irritera landskapets linjer, frott mot luften som de alltid
stå. Det finns knappt ett monument med vacker form och vacker inskrift, få i lämpligt material,
inga som lämpats för terrängen än mindre efter monumentet bredvid. Råast verkar själva vårdarna,
alla dessa obelisker, afbrutna kolonner och träkorsformer i svart polerad granit, och nu som sista
modet de på ena sidan polerade bautastenarna. Värst är kanske den vita marmorn.«18

Kyrkogårdarna började sakta men säkert att betraktas som planeringsbara
helhetsmiljöer där alla beståndsdelar kunde samverka till en önskvärd har
monisk helhetsmiljö. Debatten utmynnade i ett nytt tänk kring kyrkogården
18
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Äldre bilder på begravningsplatsen, troligen tagna kring 1900-talets mitt. Här finns fortfarande en del slingrande gångvägar och sandgravar som idag är borttagna. Även om det finns en del rygghäckar är växtligheten inte lika dominerande som idag. Från Falu Pastorats
kyrkoarkiv, okänd fotograf.
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Olika former av bredlåga gravvårdar var mycket vanliga under 1900-talet. Det har förekommit att de bredlåga stenarna innan 1950 hade
olika typer av nationalromantiska, historicerande eller klassicerande drag.

som arkitektonisk miljö. Genom konstnärligt enhetlig ledning och stilrikt
ning skulle nya och vackrare former skapas i maskinernas tidsålder. Ledord
var harmoni, skönhet och lugn. Kyrkogården skulle bli en plats som gav ett
jäktat och upprivet sinne lugn och försonlig stämning. Den skulle ge en käns
la av frid och vilande allvar, och skänka ro. Inspirationen hämtades ofta från
förindustriella begravningsplatser och äldre landsortskyrkogårdar. Det ansågs
viktigt att den moderna kyrkogården skulle präglas av horisontell samman
hållning.
Gravvårdar i nytillkomna områden skulle därför helst placeras i enhetliga
rader mot en fond i form av en mur eller en rygghäck. Rygghäckarna höll
samman den horisontella linjen och skapade enhetlighet, samtidigt som de
kunde användas för att dela in kyrkogården i harmoniska och lugna rum. I de
fall då tillämpning av rygghäckar inte var möjligt rekommenderades liggande
hällar.19 Det tidiga 1900-talets kyrkogårdsideal fick starkt genomslag på många
kyrkogårdar runt om i Sverige och när Hästbergs kyrkogård utvidgades under
1920-talet beaktades dessa sannolikt vid utformningen av såväl enskilda grav
vårdar som planteringar och liknande. Särskilt i kvarteren 22 och 25, i kyrko
gårdens nordvästra hörn, finns många strukturer som tydligt återspeglar de
tidiga modernistiska kyrkogårdsidealen. Där finns stora gräsfält med liggande
gravhällar inramas av bredlåga gravstenar mot rygghäckar. Det finns också ett
område med enbart liggande hällar i böljande former.
19
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Även under efterkrigstiden var de bredlåga stenarna vanliga. Den huvudsakliga utsmyckningen kunde dock bli stenens material, ett spännande bildkonstmotiv eller ett vackert typsnitt. Här en påkostad gravsten i labrador (Anorthosit) från 1950-talet.

Upprepningens estetik och efterkrigstidens gravstenar
Under 1950- och 1960-talen förändrades samhället i rask takt. Bilismen gjor
de sitt definitiva intåg i Sverige - folkhemsbygget och produktionsindustrin
gick på högvarv. Avkastningen från rekordårens framgångar skulle omvandla
det förut trångbodda bostadsbeståndet till goda bostäder för alla. Men för att
kunna genomföra det modernistiska samhället krävdes storskalighet och ratio
nalitet i byggprocessen. Resultatet blev ofta standardiserade och upprepande
miljöer i lättskötta material som betecknades som underhållsfria, däribland as
falt, eternit, betong och plåt. Sedan 1950-talet hade storskalighet, rationalitet
och enhetlighet även blivit estetiska ideal inom den brutalistiska arkitekturen.
Efterkrigstidens arkitekter önskade en avskalad och uppriktig arkitektur där
helheten var viktigare än enskilda beståndsdelar.20
På de kyrkogårdar som hittills inventerats av Dalarnas museum har det
ofta varit tydligt att efterkrigstidens storskaliga och rationella bebyggelsekul
tur gjort avtryck även på kyrkogårdarna. Flera av de inventerade kyrkogårdar
na och begravningsplatserna, och även Hästbergs kyrkogård, fick asfalterade
gångvägar under efterkrigstiden. Det har också varit vanligt att gravvårdarna i
områden som i sin helhet tillkommit under efterkrigstiden utplacerats på ett
särskilt sammanhållet och enhetligt sätt. De bredlåga gravstenar som blev po
pulära under 1900-talets första hälft verkar ha blivit helt dominerande bland
nya gravvårdar i Dalarna under efterkrigstiden. Där områden som i sin hel
het tillkom mellan 1945 och 1980 är det vanligt att gravvårdarna är placerade
20
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47

Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

på långsträckta, raka rader eller längs en sammanhållande rygghäck. Det är i
sammanhanget viktigt att påpeka, att även om många av dessa gravvårdar har
en likartad storlek och form, finns också mycket som gör stenarna unika. Lika
som det finns en enformighet i storskaligheten finns en mångfald i huggnings
tekniker, stensorter från när och fjärran, bildkonstmotiv, speciella typsnitt och
inskriptioner. På Hästbergs kyrkogård har efterkrigstiden lämnat störst av
tryck i kyrkogårdens sydvästra delar. Där finns bland annat en mångfald av
likformiga gravstenar från tidsperioden, placerade mot tidstypiska rygghäckar.

Kyrkogårdsnämnderna och styrningen
För att genomföra 1900-talets idealkyrkogård krävdes att arkitekter såväl som
formgivare fick ett kraftigt ökat inflytande över kyrkogårdarnas utformning
från och med 1920-talet. Arkitekternas ansvar och makt över kyrkogårdar
nas utformning förlänades ofta av kyrkans organisation. Allmänheten och
stenhuggerierna fick ställa sig under en enhetlig konstnärlig ledning och
foga sig i råd och föreskrifter, vilket på flera håll mottogs som förmynderi.
Stockholm var en föregångare i sammanhanget och stadens kyrkogårdsnämnd
började motarbeta det tidiga 1900-talets »smaklöshet« förhållandevis tidigt.
Till en början inventerade och reglerade kyrkogårdsnämnden användning
en av stenhuggeriernas färdigtillverkade vårdar. Därefter framtogs godkända
gravvårdstyper i material som granit, sandsten, kalksten, trä och smide, som
komponerats av arkitekter och konstnärer. Kyrkogårdsnämnden tillhandahöll
ritningarna för dessa gravvårdar gratis. Allt för att vända vad som upplevdes
som en negativ trend.21 Kopparbergs församling inrättade en egen kyrkogårds
nämnd 1925, vars syfte var att se efter församlingens kyrkogårdar och sträva
efter en »vackrare anordning än den som med stenramar och sand hotar att
förvandla kyrkogårdarna till tröstlösa sand- och stenöknar«.22 Hur stort in
flytande kyrkogårdsnämnden fick är dock oklart, för på Hästbergs kyrkogård
fanns fortfarande många sandgravar på flygfoton tagna 1960, även i de mo
dernistiska kvarteren till väster. Det tycks ha varit först i samband med omfat
tande mark- och planteringsarbeten i början av 1960-talet som sandgravarna
började försvinna.

Eldbegängelse
I Europa spreds under 1800-talets andra halva idéer om fördelarna med eld
begängelse gentemot kistbegravning. Bakgrunden var främst att hygieniska
problem hade uppstått på metropolernas kyrkogårdar på grund av den snabba
urbanisering som skedde. I syfte att skapa opinion bildades särskilda eldbe
gängelseföreningar. De första föreningarna kom 1874 och Sveriges första grun
dades 1882, till en början under namnet Svenska Likbränningsföreningen (i
dag Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund). Eldbegängelseföreningarna
ivrade för byggnationen av krematorier, vilket ledde till att Sveriges första
försökskrematorium byggdes 1887 i Hagalund. Fram till och med 1930 bygg
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Många urngravar har en stenhäll som gravvård. Exempel från kvarter 25.

des bara fem krematorier i Sverige, men sedan ökade takten och hela arton
stycken byggdes bara under 1930-talet. Till en början omfamnades idén om
eldbegängelse främst av den bildade borgerligheten, men allteftersom Svenska
kyrkan från 1930-talet började anamma kremering blev det vanligare även hos
övriga delar av befolkningen.23 I dag sker omkring 80 % av begravningarna
genom kremering.

Gravskick för aska och urnor
I dag förekommer fem särskilda begravningsformer för kremerad aska: ko
lumbarium, urngravar, minneslund, askgravlund och askgravplats. Förutom
dessa så är det även möjligt att begrava en urna på en gravplats som är anpas
sad för kistor, exempelvis en äldre familjegrav. Urngravar är gravplatser som är
mindre än kistgravplatser men med plats för sex till nio urnor eller askor. Det
är vanligt att ha en gravvård till en urngrav. På Hästbergs kyrkogård finns flera
områden med urngravar, som tillsammans kan berätta om kremeringens ut
veckling i Sverige under 1900-talet. Det tydligaste och mest enhetliga av dessa
områden är kvarter 25, som i sin helhet innefattar urngravar från 1900-talet.
På senare tid har det allmänna gravskicket mer och mer gått från kistgra
var med full gravrätt till olika former av askbegravning, anonym eller ej, utan
lika stark gravrätt. Det går att spekulera i förklaringar till varför, men en som
brukar lyftas fram är att befolkningen i dag är mer rörlig än i äldre tider och
därför inte lika benägna att vilja ha beständiga gravmonument i hemsocknen
som de efterlevande måste underhålla. För att möta dessa behov är det vanligt
att kyrkogårdar i dag anlägger askgravlunder eller askgravplatser som erbjuder
enkla men namngivna gravplatser.
23
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Personhistoriskt viktiga gravvårdar
Gravvårdar med personhistoriskt värde utgör viloplats till en för bygden
känd, framstående eller tongivande person som många personer från trakten
kan relatera till. Det kan till exempel röra sig om personer som bidragit till
samhällsutveckling, kulturliv, nationellt kända personer, personer som blivit
kända genom tragedier som skakat bygden, personer med koppling till ton
givande 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
skyddsvärde och bevaras på befintlig plats i nuvarande utförande. Gravvården
som helhet är värdebärande. Namninskriptioner som hänvisar till den person
historiskt intressanta individen är särskilt viktiga.
Örjan Hamrin har bidragit med stora insatser vid utpekandet av person
historiskt viktiga gravvårdar.
och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Personhistoriskt värdefulla gravvårdar
Person

Gravnummer

Berättelse/motiv

Bilaga/s

Hans Andersson, »Sol 20 0088 Snickarmästare som bodde på Solbacka gård vid Kyrkbacksvä 2/s.8
backsfar«
gen, mellan Hästbergs kyrkogård och Stora kopparbergs kyrka.
Vägen var den gamla infarten till Falun från Sundborn och har
funnits länge (sedan medeltiden). Andersson köpte gården ef
tersom han hade snickeriverksamhet inne i staden, men kom
själv från en bondgård i Gårdsvik. Han tillverkade ramar till Carl
Larsson, men snickrade också för annat. Exempelvis arbetade
han med antikhandlaren Carl Lennerthson, bland annat med
tillverkningen av historiserande möblemang.
Gunnar Widegren
20 0177 Docent, lektor och slutligen prost i Falun. Under Widegrens tid 2/s.29
som prost i Falun skedde en genomgripande omdaning och re
novering av Stora Kopparbergs kyrka. Widegren var även lektor
grekiska och latin i Uppsala och Västerås.
Gunnar Ekström
21 0372 Kontraktsprost och teologie doktor som gick ur tiden 1950, då 4/s.74
91 år gammal. Ekström var en av de sista som prästvigdes för
att tjänstgöra livet ut. När Falun hade en egen radiostation hör
des ofta Ekström berätta om upplevelser från olika resor, där
ibland fjällvandringar, som var ett stort intresse. Ekström var
regementspastor och inblandades därigenom under 1900-talets
första hälft i en politisk fejd som uppmärksammades nationellt.
Alvar Sundvik, Gertrud 21 0234 Direktör på försäkringskassan i Falun. Gertrud Sundvik. starta 3/s.72
Sundvik
de folkmusiksamlingen på Dalarnas museum och var med när
muséet öppnade 1962.
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Person

Gösta Kyllerman
Gösta Wigardt
Melker Olsson

Gravnummer

Berättelse/motiv

21 0239 Baptistpastor i Salemkyrkan på Svärdsjögatan.
21 0257 Kyrkoherde i Stora Kopparbergs församling.
21 0287 Ättling till en Anders Melker Olsson som under 1800-talets se
nare hälft tillverkade korv i Falun. Olssons företag utvecklades
till dagens Melkers Chark och har en historia som är rikt sam
manflätad med Falukorvens.
Birger Nordensten
22 0248 Fotograf och berättare, bror till konstnären Ragnhild Nordens
ten. Nordensten föddes i Striberg, Nora och var son till gruvför
valtaren August Larsson. Han började sin bana med att studera
vid läroverket i Örebro, samt en kort tid vid Althins konstskola
i Stockholm. Därefter arbetade han som bokhållare vid Vigelsbo
gruvor i Uppland samt som järnvägstjänsteman under en peri
od. Nordensten hade likt sin syster konstnärliga ambitioner och
kom därför att utbilda sig till fotograf. Föräldrarna såg då till att
Nordensten fick börja arbeta som fotografbiträde hos fotografen
August Wahlström i Falun, vilket passade bra. Han började ar
beta hos Wahlström 1902, och tog över ateljén 1905 för att driva
den vidare i nära 30 år. Nordensten gillade att berätta sagor för
barn, och framträdde bland annat i Falu rundradio som »Far
bror Birger«, samt på barnkalas. Som ung sysslade han dessut
om med amatörteater. Ett annat stort intresse var blommor. På
gravstenen har båda dessa egenskaper förevigats genom strofen
»Barnens och blommornas vän«. Enligt uppgift ska efternamnet
Nordensten vara taget och anspela mot släkten Södersten från
Grängesberg.
Erik Gonäs
22 0333 Länsbostadsdirektör RNO. Fackligt engagerad socialdemokrat
från Gonäs i Ludvika. Arbetade i gruvindustrin och senare som
länsbostadsdirektör i Falun, samt var ordförande för Brunnsviks
folkhögskolas styrelse och styrelseledamot i Dala-Demokraten.
Erik Axel Norén
22 0494 Hemmansägare med hemman i riktning mot Morbygden, Strå
tenbo och Kålarvet.
Carl Gustaf Hellsten
22 0293 Rektor vid folkskoleseminariet i Falun från 1912 till sin pension
1940. Utgav i tryck flera läroböcker - Experimentell Fysik och Astronomi, Räknelära i tal och bild, Med linjal och passare samt flera
småtryck med pedagogik.
Nils Olov Backman
22 0505 Polis.
Johan Oskar Sättermark 23 0053 Boktryckare och spelman i Östanfors, ursprungligen från Ma
lung. Axel Östberg intervjuade Sättermark inför en skildring av
folklivet och förhållandena i Falun under 1800-talets senare hälft
som finns i boken »Det gamla Falun«. Sättermark kom till Falun
under 1880-talet och var anställd i F. L. Schmidts tryckeri vid
Ölandsgatan. Tryckeriet tryckte bland annat Tidning för Fahlu
län och stad samt Dalpilen. Sättermark startade sedan ett eget
boktryckeri.

Bilaga/s

4/s.7
4/s.17
4/s.22

5/s.60

6/s.21

6/s.54
6/s.11

6/s.67
7/s.33

51

Hästbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Person

Gravnummer

Theodor Tengman

23 0059 Handlande och kommissionär samt var med och grundade lär
overket i Falun. Ägde propellerbåten »Mora« i Siljan. Tengman
bodde sommartid i en stor villa i nästan fornnordisk stil på det
område som kallats »Thengmans hage«, eller Haga.
23 0096 Bibliotekarie som började sin karriär som frivillig medhjälpa
re på Falu Allmänna bibliotek 1913. Efter att Åhlin tillträtt som
bibliotekarie 1927 gjorde hon en pionjärinsats med att ta fram en
kortkatalog och komplettera bokbeståndet. Från och med 1938
initierade Åhlin arbetet med att bygga upp Dalasamlingen. Ar
betet skedde med medel från Falu stads sparbank på villkor att
köpa in dalalitteratur. Samlandet skedde bland annat via auktio
ner och köp från dödsbon.
23 0146 Marvig startade tidigt en elfirma i Falun, och kunde bygga och
sälja radioapparater av separata delar. Radio förekom därför ti
digt i Falun, och staden låg i framkant inom den teknikutveck
lingen. Även om det fanns en god efterfrågan på radioapparater
kom dock ingen storskalig produktion igång i staden.
23 0149 Den numer rivna bergfrälsegården Hästberg användes under en
period som folkhögskola med Tonning som rektor.
23 0206 Stenhuggare som grundade ett av staden stora stenhuggerier och
stod bakom uppförandet av Erik Johan Ljungbergs gravkor på
Norslunds kyrkogård.
24 0019 Journalist på Falu Kuriren. Osterman-Tillström skrev mycket
om konst och arkitektur och hade stora kunskaper inom äm
net. Hon satt i kommunfullmäktige för folkpartiet och var den
enda som ifrågasatte rivningen av Falu stads badhus när frågan
behandlades.
24 0048 A. G. Kronofogde och bankdirektör som ägde en stor gård vid
Magasinsgatans övre ända på Lustigknopp. G. Jägmästare som
upptäckte det numer naturminneskyddade beståndet av orm
gran i Hornberga by norr om Orsa.
25 0143 Familjen Stöffling hade ett av stadens två stora stenhuggerier,
beläget på Elsborg i en byggnad som fortfarande finns kvar vid
Ornäsgatans slut.
25 0236 Vaktmästare på Västra skolan, med eget hus intill ritat av Klas
Boman. Byggnaden inrymde även matsal.
24 0126 Fabrikör inom färgning, en verksamhet som gått tillbaka till tex
tilfärgning i Faluån under 1700- och 1800-talen. Under denna
period lämnades tyger till färgning av färgare, men Herdin revo
lutionerade verksamheten genom att erbjuda färg för hembruk,
efter tysk metod.

Greta Åhlin

Karl Gustav Marvig

Pär Tonning
A J Sjöberg

Inga Osterman-Till
ström

A. G. Esseen, Gunnar
Esseen.

Valfrid Stöffling

C J Andersson
Sivert Herdin
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Berättelse/motiv

Bilaga/s

7/s.36

7/s.53

8/s.9

8/s.12
8/s.29

9/s.12

9/s.16

10/s.8

10/s.32
9/s.37
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Person

Gravnummer

Arthur Carlsson

24 0137 Källarmästare och arrendator på utvärdshuset Kullen under ti 9/s.44
digt 1900-tal.
23 0181 Arbetade som landsfiskal i Stora Kopparbergs landskommun 8/s.27
och var inblandad i undersökningen av det uppmärksamma
de Rottnebymordet 1920. Historien började med att en kropp
hittades i ett gruvhål vid gården Rottneby utanför Falun. Först
verkade det röra sig om ett självmord, eftersom detta även tidi
gare förekommit på samma plats. Men ingen kunde identifiera
kroppen. Den enda ledtråden var ett flygblad från Malung. Öst
ergren forskade dock vidare i fallet trots att liket begravdes. Efter
ett tag uppdagades ett märkligt sammanträffande. Tidigare hade
två Svensk-Kanadensare med ursprung i Sundborn – Nordgren,
respektive Hosjö – Rosengren, kommit till trakten för att betala
tillbaka gamla skulder. För Rosengren hade tiden i Kanada gått
bra, han hade gjort en karriär. Hemma träffade han på flera gam
la bekanta och släktingar, däribland sin biologiska pappa. Efter
en konversation bestämde Rosengren tillsammans med pappan
att de tillsammans skulle träffa Rosengrens styvsyster dagen ef
ter deras möte, men Rosengren dök aldrig upp. Istället kom ett
brev till styvsystern om att Rosengren återvänt till Kanada. När
Östergren fick höra om detta begärde han graven från Rottne
byliket öppnad och kroppen kunde identifieras som Rosengrens.
Några ledtrådar om vad som hänt Rosengren fanns inte förutom
att han haft någon anknytning till Malung. Östergren började
därför undersöka om något särskilt hänt där, och fick reda på att
en person vid namn Krokström blivit nyrik och köpt en bil un
gefär samtidigt som Rosengren försvunnit. Krokström togs in på
förhör och kom efter ett tag att erkänna att han var inblandad,
dock inte som ensam gärningsman. Det antogs dock att han ljög
för att få en lindrigare dom och låstes in på livstid på Långhol
men i Stockholm. Där dog han senare i tuberkulos. En teori är
att Krokströms kompanjon i själva verket var Nordgren (som
också kommit tillbaka från Kanada samtidigt som Rosengren),
som önskade ta Rosengrens identitet för att slippa undan trub
bel hemma i Amerika. Något sådant samband fastställdes aldrig,
men den man som utgav sig för att vara Rosengren giftmördades
tio år senare på andra sidan Atlanten. Nordgren var dessutom,
innan allt begav sig, såväl efterlyst för ett annat mord samt i kni
pa med dåligt folk på hemmaplan.

Gustaf Östergren

Berättelse/motiv

Bilaga/s
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Till vänster: Carl Jonas
Dahlbäck, foto av Gösta
Hornman. Dalarnas museums bildarkiv.
Till höger: Gunnar Widegren, foto av A Wahlström. Dalarnas museums
bildarkiv.

Person

Gravnummer

Maria Christina Sund
ström

24 0108 Korset är en kopia av drottning Astrid av Sveriges minnesgrav 9/s.32
vård från 1935. Astrid var drottning i Belgien från 1934, men om
kom i en bilolycka i Schweiz året därpå. Maria Christina Sund
ström var en piga i Falun som fick ett barn utanför äktenskapet.
Eftersom barnets far svor sig fri föll det på Sundström att ta hand
om barnet, en pojke - Robert. Sundström arbetade hos familjen
Herdin, som var färgare, och där växte pojken upp. Det visade
sig snart att Robert var tekniskt begåvad och Herdins lyckades
skaffa en plats i läroverket, där han träffade en vän med tyskt
påbrå. Han spenderade senare ett år i Berlin och lärde sig tyska,
vilket var mycket användbart på den tiden. När han kom hem
fick han tips om att söka stipendium för att ta sig in på Chal
mers, vilket han också gjorde och kom in. Där studerade han
tillsammans med en annan stipendiat från Sundborn och blev
civilingenjör. Efter studierna slog de sig ihop till ett företag som
tillverkade industrifläktar. Den nu vuxne Robert Sundström
kunde mycket om färg sedan uppväxten med familjen Herdin,
och förstod att det fanns ett behov för sådana fläktar. Företaget,
Svenska fläktfabriken AB gick bra under 1920-talet, och en fabrik
anlades i Jönköping – nära Kreugers tändsticksimperium. Under
1920-talets kriser krävdes stora kapital för att klara sig, och det
gick svårt för Sundström och hans kompanjon från Sundborn.
De sålde därför företaget till Asea, och fick bra betalt för det.
Med pengarna valde Sundström att satsa på tändstickstillverk
ning i Belgien. Han hade erfarenhet och kunde driva verksam
heten med stor framgång. Sundström bodde i Belgien när Astrid
omkom i Schweiz och blev illa berörd. Han stod också misstänk
sam mot Hitler och utvecklingen i Tyskland, och valde därför
att inom kort att sälja och göra sig fri från sitt företag nere på
kontinenten. Han återvände till Sverige innan andra världskriget
bröt ut och reste därefter den aktuella gravvården över sin mor,
Maria Christina Sundström.
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Bilaga/s
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Birger Nordensten, foto av Harald Fornsted.
Dalarnas museums bildarkiv.

Person

Gravnummer

Berättelse/motiv

Bilaga/s

Carl Jonas Dahlbäck

24 0132 Rektor vid läroverket och tillsammans med P J Sundstén stiftare 9/s.41
av Elementarläroverket för flickor, Valhalla. Dahlbäck kom ur
sprungligen från Umeå, där han växte upp som andre son i en
hantverkarfamilj. Storebrodern fick ta över firman efter pappan
och hade således sin framtid utstakad, för Carl Jonas var fram
tiden inte lika säker. Någon tipsade pappan om att sluta dricka
brännvin, och att istället spendera de pengarna på att ge Carl
Jonas en utbildning. Och detta skedde, på så sätt att Dahlbäck
flyttade till Uppsala och blev docent och lektor. Han flyttade
tillbaka till Umeå och gifte sig med dottern till en känd väs
terbottenprost och blev senare ledamot och vice ordförande i
Umeå stadsfullmäktige. Dahlbäck tillträde som rektor i Falun
1865 och kom att bli politiskt involverad även här, under sju år
i stadens fullmäktigekår samt ordförande för landstingets små
skoleseminarium. Dahlbäck arbetade som rektor för läroverket i
34 år och gjorde under den perioden stort avtryck. Antalet elever
mångdubblades, och han var som tidigare nämnt även med om
att starta upp en gymnasieskola för flickor i Falun. Detta var
i sin tid (1800-talets senare hälft) kontroversiellt politiskt och
skedde helt utan statsbidrag. Istället finansierades verksamheten
med privata donationer och bidrag från olika företag, exempel
vis Stora Kopparbergs bergslag under Erik Johan Ljungberg och
Grycksbo Pappersbruk. För insatserna med flickskolan erkändes
Dahlbäck som jubeldoktor och fick en lagerkrans hemtagen till
sin bostad i Falun kort innan han gick bort 1907. Dahlbäcks son
Sigurd Dahlbäck var socialist, vilket var mycket kontroversiellt.
S. Dahlbäck studerade till advokat och var den första att före
träda arbetarrörelsen i rättegångar. Sonen kom även att skriva
faluromanen »Firman Åbergsson«.
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