
Kulturhistorisk inventering

HEDEMORA
KYRKOGÅRD

Hedemora stad och socken, 
Dalarnas län

Antikvarisk rapport 2018:1





Kulturhistorisk inventering

HEDEMORA KYRKOGÅRD
Hedemora stad och socken,

Dalarnas län

Antikvarisk rapport 2018:1

FÖRFATTARE: MALENA ANDERSSON, 
KRISTOFFER ÄRNBÄCK 

 
Dnr: 136/15

Foton: Där inget annat anges är foton tagna av
Malena Andersson, Dalarnas museum

Omslag/framsida: Vy mot Hedemora kyrka från Östra kyrkogården. 
Baksida: Siktlinje mot "Tillförsikt", från gravkapellet på Södra kyrkogården. 

Foto: Malena Andersson

Copyright: Dalarnas museum och Hedemora-Husby-Garpenbergs 
församling





INNEHÅLL
INLEDNING            7

Bakgrund  7
Läge och administrativ historik  7
Syfte  7
Användningsområden    7
Rapportens upplägg     7
Process och metod     7
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar     8

KYRKOGÅRDEN I DAG  11
Topografi och läge, översikt    12
Byggnader, gravkor     14
Belysning, gångvägar, omgärdning och ingångar, tappställen och terrasser     16
Samband med kulturlandskapet, urnlund på Norra kyrkogården, Maria kyrkogård     18

KULTURHISTORISKA SAMMANHANG 20
Sammanfattande kronologi 22
Hedemora som historisk kontext - Bergsbruket     24
Jordbruk, skogsbruk och bisysslor i Hedemora socken     28
Verksamheter i staden   30
Kulturhistoriska sammanhang på kyrkogården - gravar inuti kyrkobyggnaden och benhus    32
Upplysningstidens renlighetsideal    33
Kyrkogården som park, gamla kyrkogården, allmänna och enskilda gravar    34
Södra kyrkogården, gravkapell och spanska varv  36
Omgärdningar 38
Långväga församlingsbor, barngravar  39
Gravvårdar i början av 1900-tal  40
Tidiga modernistiska kyrkogårdsideal  42
Arkitektens roll och gravvårdar i nytillkomna områden  43
Harald Wadsjö och Östra kyrkogården  44
Urngravplats på gamla kyrkogården  50
Hoppets kyrkogård  50
Sysslomannen kring 1920, stenhuggare i Hedemora 54
Lieslåtter och krus   55
Personhistoriskt viktiga gravvårdar 56

OMRÅDESBESKRIVNINGAR 63
Översiktskarta     64
Sammandrag     66
Särskilt värdefulla strukturer    67
1. Norra kyrkogården  68
2. Norra urnlunden   80
3. Södra kyrkogården  88
4. Östra kyrkogården  98
5. Hoppets kyrkogård  112

KÄLLOR 122



1

2

3

4

5

M

Norra kyrkogården

Norra urnlunden

Södra kyrkogården

Östra kyrkogården

Hoppets kyrkogård

Maria kyrkogård



7

INLEDNING 
Bakgrund
På uppdrag av Hedemora-Garpenberg-Husby församling har Dalarnas museum genomfört en inventering 
av Hedemora kyrkogård. Arbetet genomfördes 2015-2018 av byggnadsantikvarierna Malena Andersson och 
Kristoffer Ärnbäck. 

Läge och administrativ historik
Kyrkogården är belägen sydost om Hedemoras stadskärna. Kyrkogården nyttjades historiskt av människor 
från Hedemora socken och Hedemora stad. Hedemora stad bildades 1446 och är Dalarnas enda medeltida 
stad.1  

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

Användningsområden
Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas till Sveriges församlingar. För att en 
sådan utveckling skall kunna ske på ett hållbart sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar skall 
hanteras i framtiden.

Med inventeringsrapporten som underlag kan församlingen upprätta en plan för vilka gravvårdar som bör 
bevaras, kan återanvändas och vilka som kan tas bort efter att de återlämnats till församlingen. 

Rapporten kan utgöra ett underlag för ställningstaganden i en vård- och underhållsplan för kyrkogården. 
Bedömningar och riktlinjer skall ses som färskvaror som skall ses över och uppdateras kontinuerligt, minst 
vart tionde år.

Rapportens upplägg
Rapporten inleds med en översiktlig beskriving av vad som finns på kyrkogården idag. Därefter följer en 
historik som beskriver kyrkogårdens förflutna och områdesbeskrivningar som beskriver och värderar kyrko-
gårdens olika områden.

Process och metod
Inventeringen började med ett omfattande fotograferingsarbete med syfte att studera och dokumentera kyrko-
gården. Alla områden på kyrkogården samt gravvårdar uppförda innan 1980 inventerades och dokumentera-
des genom fotografering. Inventeringsarbetet skedde vid ett flertal tillfällen under 2016 och 2017.

Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes en historisk efterforskning. Den historiska efterforskning-
en 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 innefattade även ett antal referensgruppsmöten. Genom referensgruppsmötena 
kunde Dalarnas museum införskaffa kunskap om lokala förhållanden så som personhistoria och människ-
ors relationer till kyrkogården i nära samarbete med intressenter från församlingen och hembygdsrörelsen i 
Hedemora. Referensgruppsmötet tog form av en genomgång av kyrkogårdens historia och viktiga personer 
från Hedemora, tillsammans med en kort platsvandring. 

1 Hedemora kyrka, Västerås stift, 2006, s. 1
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Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumentationsarbete, referensgruppsmöten och historiska 
efterforskningar bearbetades det insamlade materialet i en värderings- och urvalsprocess som beskrivs i nästa 
avsnitt samt i bilaga 1. Centrala gravvårdskommitténs Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och åter-
användning av gravanordningar, Länsstyrelsen Dalarnas Riktlinjer för kyrkogårdsinventering samt Riksantikvarie-
ämbetets 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 själ-
va rapportskrivningen bestod främst i att sammanställa de olika pusselbitarna. Arbetsprocessens sista mo-
ment var layout samt kart- och bildredigering.

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Gravvårdar som återspeglar berättelser om det förflutna, och som därigenom bjuder till insikter om vår sam-
tid är kulturhistoriskt värdefulla. En gravvård kan exempelvis bidra med starka berättelser om samhället, livs-
öden 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 Hedemoras 
framväxt och utveckling i kontext till besökare på en kyrkogårdsvandring. Alla gravvårdar har kulturhisto-
riskt värde eftersom alla gravvårdar kan förmedla berättelser. Olika gravvårdar får olika höga kulturhistoris-
ka värden beroende på vilka berättelser som anses viktiga att lyfta fram. Gravvårdar som besitter en eller flera 
av följande egenskaper anses bära på berättelser som är särskilt viktiga att lyfta fram:

• Del av värdefullt arkitektoniskt sammanhang
• Gravvård i gjutjärn
• Gravvård i trä
• Hög ålder (gravvård tillkommen innan 1890)
• Gårdsnamn
• Konstnärlig utformning
• Rik inskription
• Personhistoria
• Lokal historia
• Lokalt material
• Lokalt hantverk
• Gravvård som är ovanlig på kyrkogården
• Titel

Ovanstående egenskaper beskrivs närmare i sitt sammanhang i bilaga 1.

Värdefulla strukturer
Hedemora 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 när-
mare på sidan 63 samt i respektive områdesbeskrivning. 
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Exempel på kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. Ovan, förindustriell gravvård i sandsten. Nedan, gjutjärnskors.
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KYRKOGÅRDEN IDAG
Följande kapitel består av en karaktärisering av kyrkogården som den såg ut under 

inventeringen. Karaktäriseringen är övergripande och syftar till att måla upp en över-
skådlig bild av anläggningen och dess olika beståndsdelar. Varje enskilt område och 

kyrkogårdens olika gravvårdar behandlas mer ingående i ett senare kapitel. 
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Topografi och läge
Hedemora kyrkogård är situerad på plan f.d. åkermark öster om stadens historiska stadskärna. I Hedemora 
har samtliga expansioner av kyrkogården skett i sydöstlig riktning, vilket medfört att kyrkobyggnaden idag 
är lokaliserad till kyrkogårdens nordvästra hörn, vilket även är den plats på kyrkogården som är närmast den 
historiska stadskärnan.

I norr angränsar kyrkogården mot Parkgatan och Hällavägen, samt en parkeringsplats och äldre kyrkstallar. 
Norr om Parkgatan och Hällavägen finns ett område med flera skolbyggnader; däribland nuvarande Martin 
Koch-gymnasiet och Hedemoras musikskola. Väster om kyrkogården finns fler parkeringsplatser, Hedemora 
sockens sockenstuga från 1938 (numera församlingshemmet S:t Paulusgården), en idrotts- och badhall från 
1974 samt en nybyggd förskola. I söder angränsar kyrkogården mot Åkargatan och Vinstragårdens äldreboen-
de. Öster om kyrkogården finns ett område med ekonomibyggnader som nyttjas av kyrkogårdsförvaltningen, 
samt ett stycke med icke-ianspråktagen jordbruksmark.

Översikt
Området närmast kyrkobyggnaden kallas Norra kyrkogården. Norra kyrkogården utgör ett område som om-
fattar den ursprungliga medeltida kyrkotomten tillsammans med mark som ianspråktogs från det omgivande 
jordbrukslandskapet vid en utvidgning i söder 1820–21. Området omgärdas av en äldre kyrkogårdsmur i 
natursten som överbyggts med ett järnstaket på murade, vitputsade stolpar med tälttak. På den södra delen 
av den Norra kyrkogården fanns tidigare allmänna varv (se mer under kulturhistoriska sammanhang), dessa 
har under senare tid avlägsnats till förmån för två urnlundar (en i öst och en i väst) samt en nyanlagd askgrav-
plats/minneslund. Den östra urnlunden innefattar gravar från 1980-talet framåt och är markplanerad så att 
den norra delen av urnlunden ligger placerad på en liten höjd.

Översikt över Östra kyrkogården. De röda byggnaderna framför kyrkan är kyrkstallar.
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Söder om Norra kyrkogården finns Södra kyrkogården som tillkom i samband med en utbyggnad kring 1890. 
Den Södra kyrkogården har en korsformig gångvägsplan och en tydligt markerad trädkrans med storvuxna 
lindar. I mitten av området finns ett klassicistiskt gravkapell från 1908. Området innefattar massgravar från 
tiden då spanska sjukan härjade i Hedemora. Södra kyrkogården omgärdas i väster av ett staket lika det som 
omgärdar Norra kyrkogården.

Östra kyrkogården är ett stort tidigt modernistiskt område som breder ut sig öster om norra och södra kyrko-
gårdarna. Området uppfördes efter ritningar av arkitekten Harald Wadsjö på 1920-talet. Östra kyrkogården 
präglas av stora genomlöpande lindalléer, en rik växtlighet i form av rumsbildande häckar samt gravfält med 
allmänna varv mitt i kvarteren. Längs gångvägarna finns ofta påkostade bredlåga modernistiska gravvårdar 
mot rygghäckar eller högresta gravvårdar som utformats efter förindustriella förlagor. Området omgärdas av 
en låg skalmur som uppfördes under 1930-talet.

Hoppets kyrkogård är situerad söder om södra och östra kyrkogårdarna. Området, som invigdes 1954 är in-
delat efter en strikt rutnätsplan och innefattar gravvårdar från 1950-talet och framåt. Längs en genomgående 
trevägsallé finns två konstverk varav ett är en bronsskulptur av Arvid Backlund från 1950-talet. Hoppets kyr-
kogård omgärdas av en naturstensmur med ingångar som markeras av grindstolpar i Älvdalssandsten. Söder 
och öster om Hoppets kyrkogård finns Maria kyrkogård som anlades från 1987 och framåt. Maria kyrkogård 
är anlagd mellan två kurvade gångvägar och innefattar öppna gräsytor som bryts mot träd- och häckrika ask-
gravplatser, minneslundar och enstaka stråk med resta gravvårdar. Det finns ett antal småväxta solitärträd på 
olika platser i området.

Norra kyrkogården, norra urnlunden, Södra kyrkogården, Östra kyrkogården och Hoppets kyrkogård besk-
rivs närmare i separata områdesbeskrivningar från sidan 56 och framåt. 

Översikt över Norra kyrkogården, från områdets sydvästra hörn.
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Byggnader
Nedan beskrivs ett antal byggnader som är placerade i direkt anslutning till kyrkogården. Kyrkobyggnaden 
beskrivs inte närmare eftersom den redan förekommer i flertalet publikationer, däribland en kyrkokaraktäri-
sering av Hedemora kyrka genomförd av Jean-Paul Darphin från 2006. Det förhållandevis nyanlagda ekono-
miområdet i öster beskrivs inte heller närmare eftersom området inte undersökts i någon större utsträckning.

Modernistisk kyrkogårdsexpedition
Den före detta kyrkogårdsexpeditionen är infälld i kyrkogårdsmuren mellan Södra kyrkogården och Hoppets 
kyrkogård. Byggnaden tillkom troligen under 40-talet och består av en L-formad enplansbyggnad på betong-
grund. Byggnaden är iklädd en ljus locklistpanel och har små ospröjsade tvåluftsfönster med ockrafärgade 
bågar. Byggnadens tak utgörs av trapetskorrugerad plåt. De ursprungliga dörrarna har utbytts i nyare tid men 
det finns fortfarande ursprunglig belysningsarmatur.

Kyrkstallar
Kyrkstallarna är ett antal sammanlänkade rödfärgade timmerbyggnader placerade öster om Norra kyrkogår-
den. Samtliga byggnadskroppar bär sadeltak men takfallen överlappar varandra. Ingångarna utgörs av svarta 
träportar. I öster är kyrkstallarnas timmerstomme blottad och i väster döljs den av en locklistpanel. Det finns 
flera väggfasta belysningsarmaturer i historiserande stil. Samtliga fönster är småspröjsade med gula bågar och 
inramas av vita brädfoder. Fönstren är troligen ett sentida tillskott. Kyrkstallarnas tak är primärt lagt i lertegel 
men det finns detaljer som täcks av bandplåt.

Gravkor
Det finns tre gravkor från 1700-talet på Norra kyrkogården. Gravkoren markerar kyrkogårdens utbredning 
under 1700-talet. Gravkoren återspeglar hygienismens konsekvenser för begravningar inuti kyrkobyggnader 
(se mer under kulturhistoriska sammanhang nedan).

Rådman Anders Nyströms gravkor
Rådmannen Anders Nyströms gravkor är situerat sydväst om kyrkobyggnaden. Koret uppfördes 1775. Bygg-
naden vilar på en gråputsad naturstenssockel och bär ett välvt plåttak. Byggnadens fasad är vitputsad och 
inrymmer flera nyklassicistiska detaljer så som bandrusticerade hörnkedjor/hörnpilastrar och en markerad 
takfot. Byggnaden har plåtklädda dörrar som vetter mot kyrkogården och gatan. Ovanför byggnadens huvu-
dingång finns en sandstensplakett som förkunnar byggår och gravsatt person.

Brukspatron Petter Eckmans gravkor
Brukspatron Petter Eckmans gravkor uppfördes 1766 och är liksom det Nyströmska gravkoret uppfört i nyk-
lassicistisk stil. Byggnaden är situerad söder om kyrkobyggnaden och har ett enkelfalsat skivplåtstäckt säte-
ritak. Byggnaden är vitputsad med gråputsad sockel och har en kraftigt markerad takfot och bandrusticerade 
pilastrar i fasaden. Hörnen markeras av bandrusticerade hörnkedjor. Liksom på det Nyströmska gravkoret 
finns en sandstensplakett över huvudingången till gravkoret. Huvudingången är en plåtbeklädd dubbeldörr 
i ett rundvalv. Byggnaden är troligen rest av en brukspatron på något av de kringliggande järnbruken, och 
återspeglar således brukspatronernas ökade välstånd under 1700-talet.

Nils Alexson Öhmans grav
Det östligt belägna gravkoret över Nils Alexson Öhman uppfördes troligen liksom de andra gravkoren under 
1700-talet. Byggnaden bär samma nyklassicistiska prägel och har liksom övriga gravkor gråputsad sockel, 
plåtinklädd dubbeldörr och sandstensplakett med namn. Takfoten är starkt markerad och bärs upp av enkla 
pilastrar. Byggnaden bär ett enkelfalsat skivplåtstäckt tälttak. Framför den ingången ligger en solid gjutjärns-
skiva som marktäckning.
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Ovan, f.d. kyrkogårdsexpeditionen i nordvästra hörnet av Hoppets kyrkogård. Nedan, brukspatron Eckmans gravkor.
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Belysning
Maria kyrkogård lyses upp av parklyktor i historiserande stil men kyrkogården saknar i övrigt elektrisk belys-
ning – något som är förhållandevis ovanligt på kyrkogårdar idag. 

Gångvägar
Kyrkogården innefattar ett omfattande nät av gångvägar, varav de flesta är belagda med asfalt. Norr om kyr-
kobyggnaden, i urnlundarna på Norra kyrkogården och på Maria kyrkogård finns undantag i form av stigar 
och gångar med markstensbeläggning i sandsten, skiffer eller gatsten. Kyrkogården innefattar tre axiella gång-
vägar som löper genom merparten av anläggningen i nord-sydlig riktning. 

Den första av de tre gångvägarna börjar vid kyrkobyggnadens södra entré och fortsätter som en allé söderut, 
genom Norra kyrkogården, runt gravkapellet på Södra kyrkogården och vidare in på Hoppets kyrkogård, där 
den passerar Arvid Backlunds bronsskulptur Tillförsikt, och slutar vid Maria kyrkogårds västra hörn. Den 
andra genomlöpande gångvägen börjar i Östra kyrkogårdens nordvästra hörn och löper längs den gamla kyr-
kogårdsmuren, förbi Hoppets kyrkogård och vidare in på Maria kyrkogård. Den tredje av gångvägarna är en 
lindallé som löper från den norra entrén till Östra kyrkogården och söderut via ett antal häckomfamnade vi-
loplatser med bänkar och bevattningsbrunnar, till Hoppets kyrkogård. Ovannämnda gångvägar genomskärs 
av en monumental trevägsallé på Hoppets kyrkogård. 

Varje enskilt område har en egen plan för gångvägsnätet som i hög utsträckning återspeglar de planmässiga 
ideal som rådde när områdena tillkom. Den Norra kyrkogården innefattar ett myller av grusstigar bland gra-
varna. Den Södra kyrkogården har en strikt korsformig vägplan som ramar in fyra distinkta kvarter. På den 
Östra kyrkogården finns stora mängder raka gångvägar av varierande sträckning som löper rätvinkligt såväl 
som radiellt från olika genomstrålningspunkter i vägnätet. Området avslutas i en monumental lindallé i öster. 
Hoppets kyrkogård följer en strikt rutnätsplan, förutom i norr där gångnätet bildar en kilform för att möta 
södra och östra kyrkogårdarna. Gångvägarna på Maria kyrkogård är kurvade och följer landskapets linjer.

Omgärdningar och ingångar
De flesta av kyrkogårdens omgärdningar och ingångar behandlas närmare på andra platser i rapporten, ex-
empelvis under områdesbeskrivningar nedan. Maria kyrkogård omgärdas av trästaket i söder och väster. Om-
rådets södra ingång markeras av två kubistiska grindstolpar i granit. Mellan dessa finns grindar i smidesjärn. 
Ingångar till Hoppets kyrkogård markeras av grindstolpar i älvdalssandsten. Ingångar till kyrkogårdens nor-
ra delar markeras av vitputsade grindstolpar med tälttak och markerade friser. Flera av grindstolparna i kyr-
kogårdens norra delar bär en dekorativ förgylld boll på toppen av tälttaket. Grindstolparna som markerar den 
norra ingången till Östra kyrkogården bär svagt svängda tälttak. De flesta ingångarna på den norra delen av 
kyrkogården bär grindar i smidesjärn/gjutjärn av mycket hög hantverksmannamässig kvalitet.

Tappställen och skötselstationer
Kyrkogården innefattar ett antal tappställen och skötselstationer. Vissa av dessa har exklusiv markstensbe-
läggning i material som skiffer. Vid vissa tappställen finns redskapsställ som innefattar spadar, krattor och 
krus – verktyget som används för att skapa mönster på sandgravar. Förut fanns bevattningsbrunnar/kar i 
gjutjärn på två (tidigare tre) platser längs den genomlöpande lindallén på Östra kyrkogården. Bevattnings-
brunnarna ritades av Harald Wadsjö under 1920-talet och tillverkades av Näfverqvarns bruk i Södermanland. 

Terrasser
Det finns en mindre höjdskillnad där Norra kyrkogården möter den Östra kyrkogården. Höjdskillnaden över-
bryggas med hjälp av den kallmurade kyrkogårdsmuren, som agerar som en slags terrassmur mellan norra 
och östra kyrkogårdarna. Kyrkogårdsmuren agerar samtidigt fondverk åt flera gravvårdar placerade längs 
med muren.
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Ovan, kyrkogårdens omgärdning och en grindpelare till en av ingångarna till Norra kyrkogården. Nedan, skötselstation på 
Södra kyrkogården.
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Samband med omgivande kulturlandskap
Kyrkogårdens avslut mot söder markerar även Hedemora stads avslut mot Hedemora socken och stadsbebyg-
gelsens avslut mot jordbrukslandskapet. Innan riksvägs 70:s tillkomst kring 1960-talets slut fanns inte någon 
betydande bebyggelse sydöst om kyrkogården. Fortfarande idag finns ett område med icke ianspråktagen 
jordbruksmark mellan kyrkogården och riksväg 70. Denna buffertzon bör medvetandegöras i syfte att skapa 
förståelse för kyrkogårdens betydelse som en gräns mellan stad och landsbygd historiskt.

Urnlund på Norra kyrkogården
På den sydöstra delen av Norra kyrkogården finns ett område som omvandlats till urnlund och minneslund. 
Området innefattade tidigare allmänna varv men omgjordes från 1980-talet till nuvarande utformning. Om-
rådet kringgärdas av lövhäckar längs dess långsidor, barrväxter i norr och tätvuxna tujor i söder. Den norra 
delen av området innefattar gravstenar och gravhällar från 1980-talet och framåt. Den södra delen av området 
innefattar en minneslund med stora öppna ytor. Området innefattar stigar som är markstensbelagda med skif-
fer och den norra delen av området sluttar svagt uppåt. Det finns en äldre urngravplats på den sydvästra delen 
av den Norra kyrkogården. Denna behandlas närmare i områdesbeskrivningarna på sidan 54 och framåt.

Maria kyrkogård
I kyrkogårdens södra och östra delar finns Maria kyrkogård som tillkom och belades från och med 1987. Kyr-
kogården har inventerats översiktligt men beskrivs inte närmare inom ramen för denna rapport.

Maria kyrkogård och utsikt mot ett avsnitt av icke ianspråkstagen mark sydöst om staden.
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Ovan, östra urnlunden på Norra kyrkogården. Nedan, en axiell gångväg/allé som löper från Hoppets kyrkogård och norrut 
genom Östra kyrkogården.
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KULTURHISTORISKA
SAMMANHANG

Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska sammanhang som 
bedöms haft en inverkan på begravningsplatsens tillkomst, utveckling och formgiv-
ning. Sammanhangen behandlar bland annat kyrkogårdens lokalhistoriska kontext  

samt kyrkogårdens historia i förhållande till allmän kyrkogårdshistoria.
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SAMMANFATTANDE KRONOLOGI
Hedemora kyrka är ortens äldsta byggnad. Den har liksom kyrkogården förskonats från två stadsbränder och 
när andra delar av staden reglerats genom stadsplaner har kyrkan och kyrkogårdsmiljön lämnats orörda.2 De 
äldsta delarna av den nuvarande kyrkobyggnaden antas härstamma från 1300-talet. Byggnaden har, liksom 
kyrkogården, utvidgats i omgångar allteftersom församlingen vuxit.3 Nedan finns en sammanfattande kro-
nologi som på ett överskådligt vis återger viktiga hållpunkter i kyrkogårdens historia. Kyrkogårdens historia 
behandlas mer ingående under rubriken kulturhistoriska sammanhang på kyrkogården nedan.

2 Trotzig 1943, s. 258, 372
3 Västerås stift, 2006, s.11 

Tid Händelse

1362 Hedemora socken omtalas redan 1362 och det är troligt att det förekommit ett kapell långt tidi-
gare. Sannolikt dröjde det innan kyrkogården anlades.

1459 Hedemora fick stadsprivilegier och cementerades som ett juridiskt och kyrkligt centrum.
1730 Det är känt att den södra kyrkogårdsmuren togs ned i samband med en utvidgning av kyrkans 

södra sidoskepp 1730. Sannolikt har kyrkogårdens utbredning och innehåll påverkats av övriga 
utvidgningar som pågått sedan medeltid. 

Flygfotografi över Hedemora kyrkogård 1940. Hedemora bildarkiv.
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1750 Tre friliggande gravkor uppfördes söder om kyrkobyggnaden under århundradets andra hälft.
1780-tal Till följd av 1770-talets många epidemier som skördade många liv uppfördes ett benhus på 

Hedemora kyrkogård, sannolikt under 1780-talets början. 
1807 En timrad balk, sannolikt enligt tradition från medeltiden, revs och ersattes med ett gjutjärnssta-

ket efter ritningar av bergmästare Rinman.
1820-21 Kyrkogården utvidgades i söder och det nya området omgärdades av en plåtbetäckt mur. Året 

därefter omlades den norra muren på samma sätt. Flera av kyrkogårdens äldre träd planterades 
troligen i samband med utvidgningen.

1844 Nyströmska och Alménska gravkoren hemföll kyrkan. Reparation med bland annat byte av 
plåttak av koppar till järnplåt iståndsattes.

1891 Andra utvidgningen iståndsattes genom avyttring av mark från kyrkoherdebostället.
1900 Under århundradets första år utvidgades kyrkogården mot söder och öster. I öster uppfördes 

nya ekonomibyggnader för kyrkogårdens skötsel.
1908 Ett gravkapell uppfördes efter ritningar av stadskassör C J Carlsson på utvidgningen i söder. 

Byggmästare var J A Nordqvist.
1913 Kyrkorådet kontrakterade en syssloman för bland annat uppdrivning av plantor, skötsel av 

kyrkogården och anslag om kyrkogårdsbestämmelser.
1918-1919 Spanska sjukan drabbade Hedemorabygden hårt åren under 1918-1919. De allmänna varven 

intill det nyuppförda gravkapellet blev den sista viloplatsen pandemins offer i Hedemora.
1916-1930 Från och med slutet av 1910-talet och under hela 1920-talet planerades och genomfördes en 

storskalig utvidgning av kyrkogården i öster efter ritningar av arkitekten Harald Wadsjö från 
Stockholm. Ledorden för utvidgningen var harmoni, skönhet och lugn.

1920-tal Kyrkogårdens skötsel och gravarnas utformning och började regleras. Planteringsförslag och 
erbjudande om gravskötsel mot avgift. Mönstergravvårdar plockade ur Harald Wadsjös bok 
kyrkogårdskonst förekom. 

1934 Östra kyrkogårdsmuren uppfördes. Skalmur med stenskärv och tät betongplatta ovanpå. 
Matjord och grästorv ovanpå.

1936 Nya entréer på Östra kyrkogården med lokalt smidda grindar. 
1939 E. Werner upprättade ett förslag till ordnande av urngravkvarter med plats för 390 gravar på 

gamla kyrkogården.
1943 Ombyggnad av gravkapellet från 1908 med förlängning åt öster och större likkällare. Användes 

under resten av 1900-talet
1948-54 Hoppets kyrkogård anlades på ianspråkstagen åkermark.
1950-tal Under 1950-talet uppfördes flera nya ekonomibyggnader av Byggnadsfirman S. Lindström, 

Hedemora. Den första gräsklipparen köptes in. Dessförinnan hade gräsmattorna ansats med 
lie. Mönsterkrattning var mycket vanligt, sannolikt enligt en mycket äldre tradition. Krusor 
användes av kvinnor. Fria mönster. Under hela decenniet högg familjen Andersson gravvårdar 
till kyrkogården. Stenhuggeriet följde tidernas trender och gravvårdarna saknar därför till viss 
del lokal särprägel. 1953 flyttade familjen och stenhuggeriet till en gård just intill kyrkogården.

1951 Einar Lindroth, Karlstad utförde anläggningsarbeten på kyrkogården.
1953 Arkitekt Wilén utarbetade ett förslag för dispostion av ekonomiområdet intill Hoppets kyrko-

gård.
1954 Muren kring Hoppets kyrkogård uppfördes.
1954 Bronsskulpturen Tillförsikt av Arvid Backlund, Svärdsjö, stod klar.
1977 Stig Wasberg framtog ett förslag till urnlund på gamla kyrkogården.
1987 Maria kyrkogård med plats för kist- urngravar och minneslund anlades efter efter MK-konsul-

ters planförslag.
2016 Nya askgravplatser anlades på östra kyrkogården. Askgravplatser har funnits på kyrkogården 

sedan 1997.
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HEDEMORA SOM HISTORISK KONTEXT
Hedemora stad är Dalarnas äldsta, tillkommen 1446. Socknen är ännu äldre - den omtalas första gången 
1362, men det är troligt att det har funnits ett kapell på platsen långt tidigare.4 Kyrkogården nyttjades histo-
riskt av invånare i Hedemora stad och Hedemora socken. Hedemora stad syftar till staden Hedemora och de 
områden som befunnit sig innanför stadsgränsen historiskt. Hedemora socken är ett större geografiskt om-
råde som i huvudsak breder ut sig väster om staden. I Hedemora socken ligger orter och byar som Vikmans-
hyttan, Norrhyttan, Västerby, Norn, Turbo, Ingvallsbenning, Prästhyttan, Davidshyttan, Dräcke och Grådö. 
Socknens innefattar en varierad topografi. Kring staden och längs Dalälven, samt mellan sjöarna Viggen och 
Brunnsjön dominerar stora, sammanhängande öppna slättområden med jordbruksmark. I socknens västra 
delar finns vidsträckta, lätt kuperade skogslandskap som genombryts av stora sjöar och enstaka uppodlade 
områden. Socknens viktigaste historiska näringsgrenar var jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. 

Bergsbruket
Under medeltiden blev bergsbruk och metallexport viktigt för den svenska ekonomin. För att få fler invånare 
att bedriva bergsbruk utformades ett antal specialregler som gav privilegier till de som valde att arbeta med 
bergsbruk: bergslagar, eller bergets lag. Med tiden kom ordet bergslag att syfta till ett kooperativ av bergsbru-
kande bönder med särskilda lagstadgade juridiska privilegier och skyldigheter. De bergsbrukande bönderna 
i bergslaget kallades bergsmän. Bergsmännen arbetade med gruvdrift och bearbetning av järnmalm i hyttor 
eller masugnar. Instiftandet av bergslag ledde till en gradvis ökande kolonisation av områden med stora 
malmfyndigheter i Gästrikland, Dalarna, Västmanland och Närke.

Hedemora, medeltida komplementsamhälle i bergsbygd
Hedemora stad bildades som ett slags komplementsamhälle i kontext till de omkringliggande bergsbruks-
landskapen. I stadens direkta närhet fanns Garpenbergs-, Bispbergs och Silvbergs gruvor samt Vikmanshytt-
ans, Norns och Thurbo järnbruk. Bergsbruket kring Hedemora genererade från medeltiden och framåt stora 
4 Hedemora kyrka, Västerås stift, 2006, s. 2
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summor pengar. Detta gav upphov till en grupp med köpstarka bergsmän som efterfrågade exklusiva varor 
och tjänster. Eftersom det i regel inte var tillåtet att bedriva handel på landsbygden uppstod efterfrågan på 
en stad som kunde bistå befolkningen i området med diverse service- och handelsfunktioner.5 Genom den 
förindustriella epoken och vidare under 1800-talet cementerades Hedemora stads funktion som service och 
handelsnod i regionen. Den huvudsakliga samhällsutvecklingen skedde emellertid inte i staden, utan i de 
expansiva bruksorter som bildades i området kring 1800-talets mitt, Vikmanshyttan och Långshyttan.6 Vid 
sekelskiftet 1900 bodde inte mer än 11 procent av den nuvarande kommunens invånare i Hedemora stad.7

Järnbrukens utveckling 1600-1860, Vikmanshyttan som exempel
Fram tills 1800-talets mitt var bergsbruket ansett som en statlig angelägenhet och därför hårt reglerat av olika 
förordningar och regler. För att undvika en omfattande skogsbrist fördelades järnmalmens förädlingsprocess 
på olika geografiska platser. Bergsmännen förädlade oftast järnmalmen till tackjärn i masugnar och hyttor be-
lägna i gruvornas direkta närhet. Tackjärnet skeppades därefter vidare till ett järnbruk. Där kunde tackjärnet 
smidas om till stångjärn med hjälp av vattendriva stångjärnshammare. I Hedemora socken fanns flera sådana 
järnbruk, Vikmanshyttan, Norn och Turbo.8

Det finns belägg för att det har förekommit järnförädlingsverksamhet i Vikmanshyttan sedan 1539. Omkring 
sekelskiftet 1600 fanns tre stångjärnshammare på platsen. Verksamheten sköttes till en början av bergsmän 
med andelar i bruket.9 Mot slutet av 1600-talet blev bergsmännen utköpta av den Angersteinska ätten som 
sedan tidigare ägde och förvaltade Thurbo bruk. Angersteinarna hade tidigare varit inblandade i Vikmans-
hyttans bruk genom giftermål och förvaltandeskap.10 När ätten förvärvade Vikmanshyttans bruk bildades 
5 Isacson (red.), 1996, s.32
6 Ibid
7 Ibid, s.3
8 Brötegård (red), 1982, s.269-279
9 Ibid, s.269
10 Ibid, s.271

Hedemora, ur Suecia Antiqua et Hodierna, Erik Dahlberg 1690-1910
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något av ett bruksimperium. Detta var inte ovanligt under 1600-talet. Stångjärnsbruken, som tidigare ägts av 
bergsmän i kollektiv, köptes upp eller förlänades till brukspatroner från samhällets toppskikt. Brukspatroner-
na blev ofta stora arbetsgivare och tjänade mycket pengar på sin verksamhet. Till en början återinvesterades 
ofta en stor del av brukspatronernas vinster i bruksdriften. Angersteinska ätten spenderade pengarna på att 
inkorporera andra bruk och produktionsenheter i sitt storföretag.11 

Från och med 1700-talets mitt inträdde en restriktionspolitik som förhindrade ytterligare expansioner och 
investeringar på de svenska järnbruken. Bakom utvecklingen låg Bergskollegium, ett slags statlig myndighet 
som instiftats 1636 i samband med den svenska byråkratins framväxt. Restriktionspolitiken grundade sig i oro 
för skogsbrist och rädsla för att för mycket järn skulle sänka priserna på Europamarknaden. I och med detta 
förhindrades bruken från att återinvestera de höga vinsterna i sin egen verksamhet. Något som i sin tur ledde 
till att brukspatronerna började spenderade pengar på att anlägga lyxiga gravkor och genomföra stora omda-
ningar av bruksmiljöerna till ståndsmässiga och lyxiga herresäten. 

Nya metoder, fri konkurrens och strukturrationaliseringar
I början av 1800-talet introducerades nya metoder för att tillverka järn med stenkol som bränsle. Detta möjlig-
gjorde produktion av järn på platser med relativt låg skogstillgång, så som på de brittiska öarna. Den svenska 
järnexporten och bergsbruket drabbades mycket negativt av detta. Vikmanshyttans såväl som Thurbo bruk 
led svåra förluster och avyttrades till en privat aktör i slutet av 1920-talet.12 I efterspelet från krisen avskaffa-
des restriktionerna inom den svenska järnframställningssektorn och fri konkurrens mellan bruken instiftades. 
Med hjälp av storsatsningar på nya tekniker och metoder kunde vissa bruk producera stora mängder hög-
kvalitativt järn med god internationell konkurrenskraft. Under 1800-talets andra hälft växte sig dessa aktörer 
allt starkare i en enorm strukturrationalisering där järnframställningen koncentrerades till ett fåtal aktörer. I 
Vikmanshyttan satsade nya ägare alltigenom hela århundradet på ökade produktionstal och bättre varukvali-
tet. Något som i slutändan ledde till att Vikmanshyttans bruk överlevde 1800-talets strukturrationaliseringar.13 

11 Brötegård (red), 1998, s.271
12 Ibid, s.272
13 Brötegård (red), 1998, s.272-274,

Flygfotografi över Vikmanshyttans bruk, 1938.
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Storskalig stålindustri
I början av 1900-talet lades bruken i närbelägna Larsbo, Saxhammar och Norn ner. Verksamheten i Vikmans-
hyttan expanderade emellertid till nya höjder. Första världskriget medbringade en högkonjunktur för den 
svenska järnsektorn och vinsterna i Vikmanshyttan ökade till miljonbelopp. Antalet anställda ökade och orten 
Vikmanshyttan växte till nya proportioner.14  I början av 1920-talet vände vinden ännu en gång, och företaget 
som ägde Vikmanshyttans bruk försattes i plötslig konkurs. Därefter bildades Wikmanshytte Bruks AB, som 
tog över flera andra verksamheter i Hedemora socken.15 Verksamheten vid Vikmanshyttans bruk fortsatte 
därefter att expandera fram tills 1960-talet och var då att anse som en storskalig stålindustri. Vikmanshyttan 
drabbades hårt av de kriser som sköljde över stålindustrin under 1960- och 1970-talen. Det hela började med 
att Stora Kopparberg tog över Wikmanshytte bruks AB 1966-68. Följande år präglades av uppsägningar och 
totalt 440 personer fick lämna industrin. 1976 avvecklade bergslaget stålverket i Vikmanshyttan.16

Bergsbruket på kyrkogården
Bergsbruket i närområdet var en förutsättning för Hedemora stad och sockens tillkomst - och därmed även 
kyrkogårdens. Bergsbrukets konjunkturskiftningar påverkade länge hela bygdens demografi, särskilt under 
1800- och 1900-talen. När bruken i Norn och Turbo lades ner flyttade många arbetare till Vikmanshyttan el-
ler  Hedemora stad där de kom att utöva nya yrken. Något som gravvårdarnas yrkestitlar och by- gårds- och 
traktnamn vittnar om. Wikmanshytte bruks ABs verksamhet var samtidigt en förutsättning för livet på lands-
bygden runt om i Hedemora socken under 1900-talet. Det sentida bergsbrukets yrkeskategorier återspeglas på 
kyrkogården genom diverse olika yrkestitlar så som bruksförvaltare, ingenjör, bergsingenjör och verkmästare. 
Det finns även enstaka gravvårdar med titeln bergsman. Det finns en rik förekomst av gravvårdar i gjutjärn 
från 1800-talet och smidesjärn från 1900-talet. Dessa tillverkades troligen på ett gjuteri eller i en smedja förlagd 
i anslutning till något av socknens järnbruk. Av de gravkor som finns på kyrkogården har minst ett av dem 
direkt eller indirekt koppling till viktiga personer inom bergsbruksnäringen på 1700-talet. 

14 Ibid, s.274-275
15 Ibid
16 Isacsson, 1996, s.44-45
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Jordbruk, skogsbruk och bisysslor i Hedemora socken
Hedemora socken breder ut sig över det bördiga slättlandskapet invid Dalälven och över vidsträckta skogsom-
råden i väster. Det är därför inte förvånansvärt att socknen har en rik historia kopplad till jord- och skogsbruk. 

Jordbruket
Det förindustriella jordbruksamhället i Hedemora socken bör ha sett ut på liknande sätt som i andra delar 
av länet. De goda odlingsförutsättningarna verkar dock ha gett upphov till (i Dalarna förhållandevis) tidiga 
skiftesreformer och många av de gamla byarna splittrades i mitten av 1800-talet i och med laga skifte.17 Jord-
bruket fortsatte dock vara viktigt i Hedemora socken genom 1900-talet. Från och med 1950-talet skedde stora 
strukturrationaliseringar som påverkade den arbetskraft som tidigare varit bunden till jordbruket. De små 
produktionsenheterna avvecklades och åkermark togs ur anspråk samtidigt som de stora gårdarna blev allt 
större. Med hjälp av motorredskap kunde ett fåtal personer utföra samma arbete som tidigare krävt en hel 
styrka. 1950 byggdes Grådö mejeri, en storskalig anläggning som med tiden konkurrerade ut de flesta äldre 
sockenmejerier i Dalarna.18 Det blev svårare att livnära sig på landsbygden och många landsbygdsbor locka-
des därför till industriorten Vikmanshyttan eller Hedemora med sina butiker, skolor, sjukhem, biografer och 
idrottsanläggningar.19

Skogsbruket
Skogsbruket växte fram i samband med järnbrukens expansion i socknens västra skogsdominerande land-
skapsområden. Ju större järnbruken blev, ju större mängder ved och träkol behövdes för att sköta den tek-
niska utrustningen. Under 1800-talet utvecklades även flera andra användningsområden för skogen. När 
Larsbo-Norns bruksägare etablerade Thurbo ångsåg 1830 ökade efterfrågan på sågvirke, och när Turbo sul-
fitmassafabrik öppnade 1889 behövdes ved för tillverkning av pappersmassa.20 Sågen och massafabriken var 

17 Brötegård, 1982, s.178-179
18 Ibid s.197
19 Isacson (red.), 1996, s.43
20 Ibid s.200

Jordbrukslandskapet kring Dalälven, söder om Grådö. Jordbrukslandskapet kring staden syns även på bild på sidorna 20-21.
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i drift fram tills 1970 och utgjorde således två stora arbetsgivare i socknen under en betydande del av den 
moderna epoken 1930-1980.21 Vid sidan av dessa fanns Hedemora ångsåg, som uppfördes strax öster om 
Hedemora stad 1929. Fabriken lades dock ned 1946.22 Arbetstillfällena inom skogen kom att påverkas negativt 
av 1900-talets tekniska utveckling. Även om förädlingsindustrier så som pappersbruk och sågverk erbjöd 
arbetstillfällen ersattes mycket av skogsarbetet av motorsågar och lastbilar från och med 1950-talet och fram-
åt. Precis som i jordbruksnäringen friställdes stora arbetskraftsreserver i och med strukturrationaliseringar i 
skogsbruket. Dessa människor sökte sig senare till industriorten eller staden.23

Bisysslor
Liksom i andra delar av Dalarna bedrev bönderna i Hedemora socken diverse bisysslor under förindustriell 
tid. På 1700-talet var Hedemora exempelvis ett centrum för allmogesmide. Enligt landshövdingen Hans Jär-
ta (1822) var Hedemorasmidet den förnämsta binäringen i hela Dalarna.24 Särskilt viktigt var liesmide, men 
det förekom även produktion av plogar, harvjärn, hästskor, söm och spik. Under 1800-talet avtog liesmidets 
betydelse till fördel för industrialismens massproduktion. Det fanns emellertid enstaka yrkesverksamma lies-
meder ända in på 1940-talet.25

Jord- och skogsbruket på kyrkogården
Det finns en mångfald av titlar kopplade till olika skeden i skogs- och jordbruket på kyrkogården, exempelvis 
hemmansägare, överskogsvaktare, bonde och lantbrukare. Det finns även en rik förekomst av gårdsnamn 
och bynamn, exempelvis ”Skommars i Davidshyttan” eller ”Pers Lars Jansson”. Gårdsnamnet är knutet till den 
fastighet eller gård som bäraren vuxit upp på, och är således en viktig källa till förståelse för gårds- och by-
strukturerna i det äldre ståndssamhället i Hedemora. På modernistiska gravstenar resta över personer med 

anknytning till skogsarbeten finns det i vissa fall bildkonstmotiv som knyter an till skogsbruket och skogen.
21 Ibid s.200-202
22 Brötegård, 1982, s.202-203
23 Isacson (red.), 1996, s.43
24 Dalabladet, Trotzig, 1919, s.3-4
25 Hyenstrand, 1982, s.145, s.152-153
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Verksamheter i staden
Det var först på 1900-talet som Hedemora stad ökade i betydelse och utvecklingskraft gentemot landsbygden 
och industriorterna i det som idag utgör Hedemora kommun.26 Rollen som renodlat komplementsamhälle 
kom emellertid att urholkas redan på 1800-talet. När näringsfriheten infördes kring 1800-talets mitt blev det 
möjligt öppna butiker på landsbygden och att fritt förlägga industrier i staden. Från och med 1880 fick staden 
dessutom en järnvägsförbindelse, något som bäddade för industrietableringar i Hedemora stad. Från och med 
sekelskiftet 1900 uppstod en rad nya företag i staden. För Hedemora var verkstadsindustrin och möbelindu-
strin särskilt viktiga.27

1930 hade invånarantalet i staden uppgått från en dryg tiondel till en femtedel av den totala befolkningen i det 
område som idag utgör Hedemora kommun. Bakgrunden till detta går att finna i de kriser och strukturratio-
naliseringar som skedde inom jord- skogs- och bergsbruket i de omkringliggande socknarna. Förändringarna 
hade lämnat många arbetslösa. Samtidigt fanns ett behov av arbetare, tjänstemän, butiksbiträden och annan 
personal till stadens växande industrier, service- och affärsverksamheter.28

Mellan 1930 och 1950 dominerades Hedemora stad av industri, handel och offentlig sektor. De viktigaste indu-
striarbetsplatserna var Flintas möbelfabrik och Hedemora verkstäder, en mekanisk verkstad som bland annat 
tillverkade radiatorer, dieselmotorer och filter till cellulosaindustrin. Den senare hade närmare 350 anställda, 
dock enbart män.29 Inom handeln och servicesektorn etablerades många nya verksamheter längs Åsgatan. 
Däribland ett nytt konsumvaruhus 1931, en bensinmack kring 1930, Goodholms färg- och kemikalieaffär 1931, 
Willisbiografen 1939, Färgbolaget 1946 samt Backströms cykel och motor 1946.30 Mot slutet av 1940-talet hade 
handeln och den offentliga sektorn återigen ökat i omfattning i förhållande till industrin. Det var svårt att 

26 Isacson (red.), 1996, s.32
27 Isacson (red.), 1996, s.32-34
28 Isacson (red.), 1996, s.37
29 Isacson (red.), 1996, s.37
30 Alander, 2002, s.10-34

Hedemora stad kring 1900. Ur boken Liten stad 1900, 1968.
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etablera nya industriföretag och flera befintliga snickeriverksamheter gick i graven under 1940-talets början.31 
I början av 1950-talet vände trenden genom etableringen av ett par nya konfektionsindustrier som erbjöd 
arbetsplatser åt kvinnor, tillsammans med en urfabrik och Alvar Altos möbelfabrik ARTEK.32 På 1950- och 
60-talen etablerades ett antal nya storskaliga affärsverksamheter i staden. Kooperativa föreningen byggde ett 
Domusvaruhus på Åsgatan under 1950-talet och Tempo uppförde sitt varuhus invid den nya riksvägen 1967. 
Tempos lokaler inrymmer idag Hemköp.

Under 1960-talet stagnerade utvecklingen på de omkringliggande bruksorterna men Hedemora fortsatte att 
växa.33 Mellan 1960- och 1980 ökade Hedemoras befolkning med 20 procent – på landsbygden minskade den 
med 35 procent och på bruksorterna med 20 procent. När den moderna epoken var över bodde 40 procent 
av storkommunens befolkning i vad som tidigare varit Hedemora stad. Förskjutningen gjordes synlig när de 
gamla landskommunerna i Husby, Garpenberg och Hedemora uppgick i Hedemora stad 1967 och bildade en 
formell storkommun 1971.

Verksamheter i staden och kyrkogården
Det flesta titlarna på kyrkogården anknyter till olika verksamheter som bedrivits inom staden under dess 
långa historia. Äldre titlar tenderar till att vara kopplade till stadens, kyrkans eller regionens administration, 
exempelvis i form av predikant, borgmästare, läroverksadjunkt, rådman eller häradshövding. Det finns även 
många titlar som knyter an till handels- och hantverksyrken, däribland köpman, skräddare och karduansma-
kare. Gravvårdar från 1800-talets senare del och 1900-talets första hälft kan innefatta titlar kopplade trans-
portyrken inom järnvägen och motortrafiken, däribland stationsmästare, express och chaufför. De svenska 
stånds- och klassamhällena gav upphov till hierarkiska ordningar som är utläsbara på kyrkogårdar ännu idag. 
I Hedemora är invånare ur de högre stånden eller de övre samhällsskikten ofta begravda i kyrkobyggnadens 
direkta närhet.
31 Isacson (red.), 1996, s.37
32 Isacson (red.), 1996, s.37
33 Isacson (red.), 1996, s.45
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KULTURHISTORISKA SAMMANHANG PÅ 
KYRKOGÅRDEN
Gravar inuti kyrkobyggnaden
Under medeltiden var det mycket ovanligt med begravningar inuti kyrkobyggnaden. De få personer som till-
läts begravas inuti kyrkobyggnader var antingen stora donatorer, kungligheter, adelsmän eller personer som 
gjort något mycket speciellt för kyrkan.34 I storstäderna luckrades detta system upp under 1500- och 1600-talen, 
och alla högreståndspersoner med tillräckligt mycket pengar och inflytande tilläts begravas inuti kyrkan.35  I 
den mån det funnits medeltida gravvårdar på kyrkogården var dessa troligen placerade söder om kyrkobygg-
naden. Alla sådana gravvårdar har emellertid avlägsnats eller förstörts av tidens tand. Kyrkogårdens äldsta 
kvarvarande gravvårdar är placerade inuti kyrkobyggnadens södra sidoskepp. Gravvårdarna är från 1500-, 
1600- och 1700-talen och är uppförda över inflytelserika och välbärgade familjer från Hedemora stad och 
socken. Gravvårdarna är uteslutande storskaliga och påkostade kalkstenshällar med intrikata inskriptioner.

Liberaliseringen av jordfästningar i kyrkorummet mötte redan tidigt motstånd från prästerskapet, som men-
ade att kyrkorummet skulle användas för gudstjänständamål, inte för förvaring av stora tumbor och andra 
skrymmande gravmonument. Som svar kom högreståndspersoner runt om i landet att börja anlägga separata 
gravkor eller mausoleer i anslutning till kyrkobyggnader under 1600-talet. Gravkoren kunde inredas fritt och 
blev således ett mycket populärt inslag bland rika familjer.36 Mot slutet av 1700-talet blev det mer populärt att 
anlägga friliggande masoleum och gravkor. Under 1700-talets andra hälft uppfördes tre sådana gravkor söder 
om kyrkobyggnaden.37 Två av gravkoren, som tillhörde familjerna Nyström och Almén tillföll församlingen 

1844.38

Benhus
1700-talets senare hälft var en dyr tid för hela Sverige. Smittosamma sjukdomar som rötfeber och rödsot kräv-
de många liv. 1771-72 var antalet döda sju gånger större än antalet födda. Beläggningstrycket på den förhål-
34 Andreasson, 2012, s.18
35 Ibid
36 Ibid
37 Västerås stift, 2006, s.3
38 Trotzig 1943, s. 399
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landevis lilla kyrkogården i Hedemora måste ha varit högt, för 1781 beslöt kyrkorådet att uppföra en ben-
kammare i sydvästra hörnet av den dåvarande kyrkogården. Benkammare användes för att förvara kvarlevor 
som påträffades när nya gravar togs i anspråk. Byggnadens yta uppgick till cirka 4 x 4 m och var cirka 4 meter 
djup. Ovan jord var anläggningen cirka en halvmeter hög och överslagen med valv. På vardera gaveln gjordes 
runda hål, så pass stora att en dödskalle kunde föras igenom. Benkammare eller benhus, som företeelsen även 
kallas, ansågs ovärdigt i sin samtid.39

Upplysningstidens renlighetsideal
Jordfästningar inuti kyrkobyggnaden och den konstanta närheten till döden mottogs inte väl av upplysnings-
tidens nya renlighetsideal. Begravningar inne i staden, och särskilt inuti kyrkobyggnader lyftes fram som ett 
allt större sanitärt problem under 1700-talet. Inspirationen kom från läkare och hygieniker i andra europeiska 
länder samt från Martin Luther, som redan på 1500-talet förespråkade begravningsplatser utanför staden. 
Särskilt tongivande i den svenska debatten var prästerskapet, som förfasades av smittoriskerna med begrav-
ningar inuti kyrkan.40

I Sverige fick de nya idéerna om renlighet gehör från staten. 1783 upprättades ett allmänt förbud mot försälj-
ning av gravplatser inuti kyrkobyggnader. 1815 beslöt riksdagen att begravningsverksamheten på befintliga 
kyrkogårdar i städer skulle avvecklas snarast möjligt. Församlingarna uppmanades därför att uppföra nya 
begravningsplatser i städernas utkanter. Till följd av detta uppfördes flera nya begravningsplatser utanför de 
största städerna.41 På landsbygden och i mindre städer resulterade förordningarna emellertid främst i utvid-
gningar av befintliga kyrkogårdar. Den första betydande utvidgningarna av Hedemora kyrkogård ägde rum 

1820-21.42

39 Trotzig 1943, s. 275
40 Bucht, 1992, s.27-28, Andreasson, 2002, s.19, Theorell m.fl., 2001, s.14-15
41 Ibid
42 Dalarna i ord och bild, 1906, s. 89-94

Till vänster, Rådman Anders Nyströms gravkor från 1775. Ovan, brukspatron Peter Eckmans gravkor från 1766. Gravkoret 
som byggnadstyp springer ur upplysningstidens renlighetsideal och markerar hur högreståndspersonernas begravningsplat-
ser flyttades från kyrkobyggnaderna till kyrkogården. Dalarnas museums bildarkiv.
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Kyrkogården som park
I samband med att kyrkogårdarna expanderade på ny mark blev det möjligt att behandla kyrkogården som 
en planeringsbar, arkitektonisk anläggning. I början av 1800-talet organiserades nya kvarter på kyrkogårdar i 
större städer ofta med en stram och symmetrisk plan och förutbestämda gångsystem. Inspirationen kom från 
andra länder i Europa och Tyskland var ett föregångsland.43 

Kyrkogårdarna planterades även med stora mängder träd och buskar.44  Särskilt vanligt var olika former av 
trädkransar. Till en början planterades träden och buskarna främst för att fylla en hygienisk funktion. En stor 
mängd grönska och träd ansågs kunna rena luften från sjukdomar och gifter.45 Med tiden fick träden även ett 
estetiskt värde. Det förekom även idéer om att nya begravningsplatser och kvarter på kyrkogårdar inte skulle 
leda till tankar på död eller begravning, utan istället upplevas som grönskande, rekreativa platser. Begrav-
ningsplatsen kunde vara en park bebodd av de döda, till tröst för de levande.46

Gamla kyrkogården
I samband med utvidgningen 1820-1821 utökades kyrkogårdens yta med cirka ett tunnland mark (motsva-
rande ett halvt hektar). Flera nya kvarter tillkom söder om kyrkobyggnaden. Dessa utformades troligen med 
inspiration från de tankar om grönska och arkitektonisk symmetri som präglade utformningen av kyrkogår-
dar kring början av 1800-talet. På en plankarta från 1883 syns strukturen fortfarande tydligt: gravarna uppord-
nades i prydliga kvarter med de största gravrätterna placerade längs med det rätvinkliga gångsystemet. Inuti 
kvarteren fanns mindre gravrätter, möjligen allmänna linjegravar, uppordnade i ett stramt och tätt rutnäts-
mönster. Runt om kyrkogården fanns en tätvuxen trädkrans.

43 Bucht, 1992, s.24-27
44 Bucht, 1992, s.28, Andreasson, 2007, s.28
45 Theorell m.fl., 2001, s.497
46 Feltelius, 2007, s.15, Bucht, 1992, s.29

Två äldre gravvårdar i smidesjärn respektive gjutjärn över enskilda gravar på Norra kyrkogården. Den högra bilden förställer 
lagmannen Nils Callerholms grav från 1858.
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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 kronologiskt, i samma ordning som människorna gick bort. När gravrätten gick ut efter 40 år började be-
läggningen om från början. De enskilda gravarna uppläts till en privatperson för all framtid mot avgift.

Den kronologiska beläggningsordningen som ofta kännetecknar ”den allmänna linjen” eller ”allmänna varv” 
rotades ursprunligen i ett behov av bättre organisation av kyrkogården. Behovet av striktare ordning sprang 
ur 1800-talets stora befolkningstillväxt och de hygieniska problem som uppstod på kyrkogårdar i takt med 
att fler människor begravdes. Kronologisk beläggning brukades även innan 1800-talet och kunde i vissa fall 
medföra en demokratisering av gravsättningen, då systemet påtvingades alla invånare i vissa socknar. Då 
kunde torpare vila bredvid brukspatroner. När det senare blev möjligt att köpa sig ur den allmänna linjen 
uppståd flera bieffekter med systemet. De som hade tillräckligt mycket pengar kunde köpa sig mer attraktiva 
placeringar på kyrkogården genom att införskaffa en enskild grav för all framtid. De allmänna varven reserve-
rades 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.47

På Hedemora kyrkogård finns särskilt många allmänna varv på den Östra kyrkogården, som ritades av Ha-
rald Wadsjö och togs i anspråk under 1920-talet. De allmänna gravarna på Hedemora kyrkogård förgrävdes 
i regel så att det alltid fanns en öppen grav att ta i anspråk.48 I andra områden med allmänna varv var träkors 
vanliga. Dessa var oftast enkla i form och utförande, men lackerade för att stå emot väta bättre. Vissa träkors 
hade plaketter med inskriptioner, andra var utan.49

47 Andreasson, 2012, s.50, Theorell m.fl., 2001, s.17-18, Se ”om allmänna och enskilda gravar” i stycket källor.
48 Andersson 2016, intervju 2016-06-22
49 Andersson 2016, intervju 2016-06-22

Översikt över Norra kyrkogården från söder. Den öppna gräsytan i förgrunden har vid något tillfälle innefattat allmänna varv. 
Dalarnas museums bildarkiv.
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Södra kyrkogården, gravkapell och spanska varv
1891 utvidgades kyrkogården åter åt söder genom expropriation av pastorboställets angränsande jord.50 Det 
nya området ritades i samma symmetriska stil som 1820-talsutvidgningen, men med en större rund gräsyta i 
mitten av det symmetriska gångvägsnätet. 

Gräsytan i mitten av området kom att bebyggas med ett gravkapell som invigdes 1908. Byggnaden uppfördes 
i ett utpräglat klassicistiskt formspråk efter ritningar av stadskassören C J Carlsson, även kallad Perne. Carls-
son var utbildad byggnadsingenjör och kom ursprungligen från Stora Tuna. Under sin tid i Hedemora rita-
de Carlsson flera större byggnadsverk, däribland järnhandeln vid Hökartorget, gamla polisstationen, Bergs-
trandska huset och villor på Åshemsvägen. Byggmästare var J A Nordqvist.51 Gravkapellet om och tillbyggdes 
1943 i syfte att erhålla större och mer ändamålsenliga lokaler. Byggnaden förlängdes mot öster, fick en större 
likkällare och en källarnedgång. Utvändigt tillfördes nya oljemålade fönster.52 Likkällaren i gravkapellet bru-
kades fram till dess att församlingen fick ett nytt bisättningshus på 2000-talet.53 

Under åren 1918-1920 härjade influensapandemin spanska sjukan i Hedemora. Pandemin är att betrakta som 
den värsta i modern tid. I Sverige omkom enligt statistik närmare 38 000 personer under dessa två år. I Hede-
mora begravdes offren från spanska sjukan på rader nära gravkapellet i 1890-talsområdet. Gravarna fylldes 
med jord undan för undan, därutav uppkom stora gravkullar – idag kallade de spanska varven.54

50 ULA: Hedemora lands- och stadsförsamlingar Debit, undertecknat i kronofogdekontoret, Hedemora 1892-05-21, Trotzig 1943, s. 399
51 Örtenblad 1914, s.84,  Referensgrupp 1, hedemora, 2016-05-11
52 ULA: Beskrivning till om- och tillbyggnad av kapellet å Hedemora kyrkogård, Arkitekt E. Werner, Säter 1943.
53 Referensgrupp 1, hedemora, 2016-05-11
54 Kärvemo 2015, s.2, Wikipedia ”Spanska sjukan” 2018-01-24

Översikt över Södra kyrkogården, från områdets nordvästra hörn. Gravkapellet i områdets mitt syns från samma vinkel på 
bilden till höger.
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Byggmästare Pernés gravkapell från 1908. Notera sandgravarna i förgrunden. Dalarnas museums bildarkiv.
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Omgärdningar
Fram till 1800-talets början omgärdades hela kyrkogården av en timmerbalk, som sedan utbyttes och moder-
niserades i etapper. 1807 ersattes balken på den västra sidan av kyrkan med ett järnstaket efter bergmästaren 
Rinmans ritning.55  I samband med utvidgningen söderut på 1820-talet uppfördes en mur med plåttak kring 
den nya delen av kyrkogården. Därefter ombyggdes även timmerbalken norr om kyrkan till ett järnstaket likt 
det längs kyrkogårdens västra sida.56 

Den ursprungliga kyrkogårdsomgärdningen i form av en timmerbalk uppfördes troligen på medeltiden och 
omlades därefter kontinuerligt. Det fanns flera syften med att avgränsa kyrkogården från omlandet. En balk 
kunde markera en övergång till fredad och helig mark, och såg till att hålla vilda djur borta från kyrkogården.57 
Omgärdningarna kunde även utgöra dekorativa beståndsdelar som verkade i samklang med kyrkogårdens 
område. Hedemora kyrkogård behöll sin timmerbalk förhållandevis länge. På andra kyrkogårdar i närområ-
det, exempelvis i Garpenberg, byttes timmerbalken ut mot en stenmur redan kring 1700-talets mitt.

55 Trotzig, 1943, s. 398
56 Trotzig, 1943, s.39
57 Nilsson, 1989, s.126,   Referensgrupp 1, Hedemora, 2016-05-11

Kyrkogårdens huvudingång tillsammans med kyrkogårdsmuren och järnstaketet från 1820-talet. Dalarnas museums bildarkiv.
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Långväga församlingsbor
Till Hedemora socken hörde inte bara stadens medborgare, utan också omlandets. De som kom med häst och 
vagn från exempelvis Vikmanshyttan eller Turbo kunde lämna eipaget vid särskilda anordningar. Utmed Kyr-
kogatan finns en sådan ännu bevarad. Vid en järnreling på stenplintar med järnringar bands hästarna under 
gudstjänsten. Hästar kunde även stallas i timmerbyggnaderna sydöst om kyrkobyggnaden.58

Barngravar
Fram till åtminstone 1900-talets mitt begravdes barn vanligen i samma grav som någon vuxen, med vem som 
helst som skulle begravas samtidigt. Barnkroppen lades alltså ned i en främlings grav, oftast utan inskription 
eller notering. Mödrar som inte förmådde närvara på begravningen kunde leva i ovisshet om sitt barns grav-
plats.59 Senare blev det vanligt att barn fick enskilda gravar, många gånger med inskriptioner som Vår lilla 
Greta eller Vår son Johan. Väster om familjen Eckmans gravkor finns en återlämnad grav med silverfärgat 
gjutjärnsstaket. Denna har i sen tid tagits i anspråk som samlingsgrav för särskilt tidigt födda barn som dött.60

58 Referensgrupp 1, hedemora, 2016-05-11
59 Ibid
60 Ibid

"Hästparkering" som angränsar till en bilparkering väster om kyrkogården. Hästarna fästes vid järnstången.
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Gravvårdar i början av 1900-talet
Från 1800-talets mitt och framåt ökade antalet beständiga gravvårdar på kyrkogårdarna. Detta berodde på en 
stor befolkningsökning, och att allt fler från arbetarklassen och medelklassen fick råd att köpa gravvårdar i 
dyrare material. I Sydsverige blev det vanligare med gravstenar. Dessa smyckades ofta med naturromantiska 
eller medeltidsinspirerade, nygotiska motiv.1 I Dalarna dominerade troligtvis gravvårdar i trä och gjutjärn. 

1890-1900 - Obelisker och kors i granit och diabas
Kring 1890 inföll en ny rikstäckande trend med strama klassicistiska gravstenar i granit och diabas. De nya 
gravstenarna var i hög grad industrimässigt tillverkade vid större stenhuggerier och såldes via återförsäljare 
med hjälp av kataloger och priskuranter. Det blev särskilt vanligt med olika varianter av diabasobelisker och 
stora kors. Den lokala tillverkningen fortsatte men anpassades efter de stora stenhuggeriernas utbud. På så 
sätt minskade de regionala särdragen och kyrkogårdarna blev mer likartade över landet.2

1900-1920 - Bautastenar och stora gravanordningar
Runt sekelskiftet 1900 kom de första storskaliga nationalromantiska gravanordningarna ut på marknaden. 
Den nationalromantiska trenden växte och under 1910-talet blev bautastenar och andra monumentala gravan-
ordningar med sand och grus vanliga bland välbärgade invånare.3 De nationalromantiska gravvårdarna föd-
des ur en kritik mot 1800-talets historiserande blandstilar. Det utbredda bruket av nygotik och nyklassicism 
ansågs ha lämnat perioden 1850-1890 utan någon egen stil. Kritiken användes för att legitimera tillkomsten av 
en ny och modern stil anpassad för det nya århundradet.4

1920-1940 - Enhetlighet i form av bredlåga gravstenar
Kritiken vändes senare under 1900-talet mot nationalromantiken och dess bautastenar, som ansågs plottriga 

1 Andreasson, 2012, s.36
2 Andreasson, 2012, s.37/s.74
3 Andreasson, 2012, s.74
4 Ibid
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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

och överdådiga. Dalarnas länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson menade i en debattartikel från 1935 att de 
stora och påkostade gravmonumenten förvandlat kyrkogården till en taxeringskalender snarare än det sista 
vilorummet.5 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 mo-
derna epoken 1930-1980 har senare kritiserats för att vara enformiga och för att återspegla en påtvingande 
kollektivism, där samhället försvårade individuella uttryck och stöpte människor i samma form.

Gravvårdar i de allmänna varven
Den generella gravstenskronologin gäller främst gravvårdar och monument som placerats på enskilda gravar. 
De enskilda gravarna köptes för all framtid, troligtvis av personer som även kunde kosta på en tidstypisk 
gravvård i sten. Även om vissa personer sparade länge för att ha råd med en enskild gravrätt och en tidstypisk 
sten, är den generella gravstenskronologin i mångt och mycket en berättelse om ett välbärgat borgerskap. 
Gravvårdar i allmänna varv var ofta mer eller mindre obeständiga och småskaliga gravvårdar i trä, järn eller i 
vissa fall betong. Det är idag relativt ovanligt med allmänna varvstrukturer där flera av de ursprungliga grav-
vårdarna 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.

Läs mer om gravvårdar i de allmänna varven under rubrikerna Allmänna och enskilda gravar samt Harald Wadsjö 
och Östra kyrkogården.

5 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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Tidiga modernistiska kyrkogårdsideal 
Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt kring kyrkogårdarnas utformning. 
Det sena 1800-talets heterogena kyrkogårdsmiljöer kritiserades för att vara röriga och dominerade av serietill-
verkade och skrymmande gravanordningar i sten. Arkitekten och formgivaren Torsten Stubelius omnämnde 
exempelvis den Norra kyrkogården i Stockholm som;

”En stämningslös öde stenöken, utan rumsbegränsning. Ändlösa schackbrädsindelade fält, som till och med lida 
brist på träd och skylande planteringar. Öfverallt dessa fula kistliknande grafkullar, som störa sinnet, som väcka 
känsla af att den döde ligger därinne, ofvan jord, föga skyddad af lösa torvor. Det är sparsamt med gräsmattor, som 
åtminstone i någon mån kunde förmedla öfvergången med naturen; mest står marken lika tröstlöst jordsvart som 
de höga polerade granitvårdar, hvilka öfverallt bryta och irritera landskapets linjer, fritt 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.”61

Debatten utmynnade i ett nytt tänk kring kyrkogården som arkitektonisk miljö. Genom konstnärligt enhetlig 
ledning och stilriktnnig 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 känsla av frid och vilande allvar, och skänka ro. Inspirationen hämtades ofta från 
förindustriella begravningsplatser och äldre landsortskyrkogårdar.62

61 Zachrisson och Kempff, 2007, s. 80-81
62 Stubelius, 1914, s.4

Skogskyrkogården i Stockholm, som ritades av Sigurd Lewerentz och Gunnar Asplund 1915-1940. Foto: Michael Caven
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Arkitektens roll och gravvårdar i nytillkomna områden
Till följd av 1910-talets debatt om kyrkogården fick arkitekter och formgivare ett ökat inflytande över kyrko-
gårdens utformning. Kyrkogårdarna började sakta men säkert att betraktas som planeringsbara helhetsmiljöer 
där alla beståndsdelar kunde samverka till en önskvärd harmonisk helhetsmiljö. Arkitekternas ansvar och 
makt över kyrkogårdarnas utformning förlänades ofta av kyrkans organisation. Allmänheten och stenhug-
gerierna 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 1910-talets 
”smaklöshet” förhållandevis tidigt. Till en början inventerade och reglerade kyrkogårdsnämnden använd-
ningen av stenhuggeriernas färdigtillverkade vårdar. Därefter framtogs godkända gravvårdstyper i material 
som granit, sandsten, kalksten, trä och smide, som komponerats av arkitekter och konstnärer. Kyrkogårds-
nämnden tillhandahöll ritningarna för dessa gravvårdar gratis. Allt för att vända vad som upplevdes som en 
negativ trend. De nya gravvårdarna skulle bli mindre och placeras i samspel med kyrkogårdens växlighet.
Även dyrbarare gravvårdar skulle utformas i en begränsad storlek, men med en mer välarbetad utsmyckning. 
De höga gravkullar som tidigare funnits på kyrkogårdarna ansågs ge ett oroligt intryck och skulle bortarbetas. 
Anordningar som järnstolpar och kättingar bannlystes och bänkar skulle ges diskret utformning.63 

Det ansågs viktigt att den moderna kyrkogården skulle präglas av horisontell sammanhållning. Gravvårdar i 
nytillkomna områden skulle därför helst placeras i enhetliga rader mot en fond i form av en mur eller en rygg-
häck. 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.64

63 Tom Pinch, 1918, Andreasson, 2012, s. 82-83
64 Andreasson, 2012, s. 82-83

Skogskyrkogården i Stockholm 1940. Anläggningen skapades mot bakgrund av de nya kyrkogårdsideal som framträdde i 
1910-talets debatt om kyrkogårdarna.
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Harald Wadsjö och Östra kyrkogården
Kring 1920 utvidgades Hedemoras kyrkogård mot öster. Utvidgningen skedde på mark som tidigare tjänat 
som åker- och ängsmark.65 Vid tidpunkten hade de nya kyrkogårdsidealen börjat leta sig utanför Stockholm 
och församlingen hade tagit kontakt med arkitekten Harald Wadsjö i syfte att diskutera utformningen av det 
nya området. Från och med 1918 höll representanter från församlingen en flitig brevväxling med arkitekten. 
De diskuterade bland annat den ovannämnda kyrkogårdsdebatten och Wadsjö skickade vid flera tillfällen 
tidningsurklipp med debattartiklar till församlingen. Harald Wadsjö var en av de arkitekter som genom den 
ovannämnda debatten formade tanken om den tidiga modernistiska kyrkogården. Wadsjö hade ett stort per-
sonligt intresse för kyrkogårdsarkitektur och deltog flitigt i olika tävlingar om utformningen av kyrkogårdar 
- bland annat för Skogskyrkogården i Stockholm. Under slutet av 1910-talet anordnade Wadsjö en stor ut-
ställning om kyrkogårdskonst på Nationalmuseum och publicerade boken Kyrkogårdskonst tillsammans Rune 
Ambrosiani.66 

Genomförande
Arbetet med den Östra kyrkogården började 1919, då entreprenören C T Broman utförde markarbetena inför 
utvidgningen i öst. Arbetet omfattade upptagande av vägar och gångar samt grusning och sandning  av dessa. 
Entreprenören anlade utöver detta en gångväg som förband det nya området med stadens epidemisjukhus.67 
Under de nästföljande åren anlades den Östra kyrkogården enligt beskrivningar och ritningar från Harald 
Wadsjö. Den nya kyrkogårdens olika parameterar beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Vegetation
Wadsjö hade långtgående och specifika planer för hur växtligheten skulle anordnas på den nya kyrkogårdsde-
len. Bland annat förespråkade Wadsjö att Östra kyrkogården skulle få en gedigen inramning med granhäckar 
och lindar i utkanterna mot norr, söder och öster. Även inuti området förespråkades en rik användning av tät-
65 ULA: Brev till Länsstyrelsen angående utnyttjande av tänkt kyrkogårdsmark, Kyrkoherden i Hedemora kontrakt, Hedemora, 1920.
66 ULA: Brev till kyrkovärd Filip Sahlgren, undertecknat H. Wadsjö, Stockholm , februari 1920
67 ULA: Entreprenadkontrakt, undertecknat av C.T. Broman och Filip sahlberg för kyrkogårdskommittén, Hedemora, 1918-08-16. 1919 hade 
Bromans uppdrag avslutats.  Kommentar på Entreprenadkontrakt ovan, 1919-07-01

Flygfotografi över kyrkogården från 1930. Närmast i bilden är Östra kyrkogården från 1920-talet. Hedemora bildarkiv. 
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planterade träd som ornäsbjörk, lind, gran och rönn. Tanken var att dessa skulle bilda slutna och intima rums-
miljöer och verka som långa rader av pelare bärandes en grönskande krona.68 Området planerades även för att 
innefatta en större mängd häckar och buskage så som granhäck, linguster, snöboll och rosentry. Dessa skulle 
bland annat agera som fondverk till olika gravmonument placerade längsmed områdets gångvägar.69 Wadsjö 
önskade hålla en konsekvent mörkgrön färg bland växternas barr- och bladverk, eftersom detta skulle åstad-
komma ett kraftfullt samspel med rönnbärens röda färg under vissa delar av året.70 Det är tydligt att samtliga 
träd och växter placerades med stor omsorg och omtanke.71 I början av 1920-talet var planteringsarbetena 
igång. Till Wadsjös besvikelse planterades träden dock glesare än i hans föreskrifter. Wadsjö ansåg att detta 
inverkade negativt på kyrkogårdens rumsbildande egenskaper och att det rumsliga intrycket blev förklenat.72

Omgärdningar, entréer och vägar
Wadsjös nya område avgränsades mot den gamla kyrkogården med ett järnräcke på murade plintar. Om-
gärdningen utformades i likhet med den äldre kyrkogårdens befintliga omgärdning i syfte att åstadkomma 
en god övergång till kyrkogårdens äldre delar. I övrigt föreslogs Östra kyrkogården inhägnas av en tre meter 
hög granhäck, som med största sannolikhet planterades och fanns kvar tills dess att den nuvarande skalmuren 
uppfördes längs Östra kyrkogårdens norra och östra sidor.73

Utvidgningen i öst skulle ha två entréer. En nordlig, nära kyrkan och klockaregården med häckomgiven för-
gård, från vilken tre vägar utstrålade till områdets olika delar. Den andra entréen skulle förläggas i sydväst 
och i anslutning till den befintliga kyrkogården i syfte att underlätta gravflyttning och för att uppnå förbindel-
ser mellan befintlig och nytillkommen kyrkogård. Ingångarna skulle markeras med murade plintar som äm-

68 ULA: Svar på hemäg. Aron Johanssons brev, undertecknat ark. Wadsjö, Stockholm 1918.
69 ULA: 1918 års förslag till Hedemora stads och landsförsamlingars kyrkogårds utvidgande mot öster, ark. Harald Wadsjö, Stockholm, 1918-05-28
70 ULA: Svar på hemäg. Aron Johanssons brev, undertecknat ark. Wadsjö, Stockholm 1918.
71 ULA: Utvidgning av kyrkogården i Hedemora. Växtval samt diverse uppgifter om avstånd mellan plantorna, jordens bearbetning m.m., arki-
tekt Harald Wadsjö, Stockholm,  oktober 1918
72 ULA: Brev till kyrkovärd Filip Sahlgren, undertecknat H. Wadsjö, Stockholm , februari 1920
73 ULA: 1918 års förslag till Hedemora stads och landsförsamlingars kyrkogårds utvidgande mot öster, ark. Harald Wadsjö, Stockholm, 1918-05-28

Översikt från ett område med allmänna gravar på Östra kyrkogården idag. I förgrunden finns enskilda gravar.
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Två av Harald Wadsjös ursprungliga ritningar av Östra kyrkogården. Ritningen ovan är ett arbetsutkast och ritningen 
till höger är den färdiga ritningen.
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nade förses med grindar av dekorativt smide.74 Vägarna på den Östra kyrkogården skulle vara tre respektive 
två meter breda, grusade och flankerade av alléträd.75 Wadsjö ritade även vattentag, bevattningsbrunnar, fon-
täner, grindar och bänkar.76 Två av bevattningsbrunnarna, som tillverkades i gjutjärn på Näfverqvarns bruk 
i Södermanland, finns kvar i området än idag.77 Brunnarna utformades i gjutjärn med hänvisning till att järn 
var det enda ”riktiga” materialet för järnbärarland. Materialet gav dessutom stora möjligheter för konstnärlig 
dekor och intim form.78

Gravkullar och sandgravar
Som tidigare nämns riktade arkitekter och formgivare stor kritik mot förekomsten av olika former av sand-
gravar och gravkullar på landets kyrkogårdar under 1910-talet. De så vanliga gravkullarna ansågs ha ett syn-
nerligen negativt inflytande på kyrkogårdens lugn och enhetlighet, och medförde dessutom en dyr skötsel. I 
Wadsjös ursprungliga förslag till den Östra kyrkogården förbjöds alla former av gravkullar. Gravarna skulle 
istället ordnas i en gemensam gräsmatta på gravfälten såväl som utmed vägarna. Från kyrkans håll önskades 
sand istället för gräs på gravfälten. Sand ansågs då kräva mindre underhåll än gräsyta. Wadsjö fick emellertid 
sin vilja igenom med motivationen att gräs skulle ge ett bättre utseende, och att dess skötsel skulle kunna göras 
till en vana som alla andra.79 I de äldre områdena på kyrkogården fortsatte emellertid bruket av sandgravar 
och i viss mån även gravkullar långt efter 1920-talet. 

Gravvårdar
Regleringen av kyrkogården till en arkitektonisk helhetsmiljö blev ett faktum under 1920-talet och de gravvår-
dar som inte följde kyrkorådets eller arkitektens betsämmelser gällande text, storlek och ordning kunde cen-
sureras eller avlägsnas. Enligt 1923 års gravbestämmelser skulle alla gravstenar som tillfördes på Östra kyr-
kogården vara gjorda efter ritningar som var godkända av kyrkorådet. Sådana typritningar fanns tillgängliga 
för allmänheten på klockarexpeditionen. I de fall någon hade upprättat en egen ritning skulle den godkännas 
av kyrkorådet.80 Det fanns även generella bestämmelser för gravarnas utformning och placering inom varje 
specifikt område och kvarter.81 Dessa kunde exempelvis se ut som följande:

• Höjd max 2,10m
• Typ skall vara godkänd av kyrkorådet
• Ingen stenfris
• Plantering enligt fastställda planteringsritningar
• Träd eller häckar får ej planteras

Genrellt skulle alla familjegravarna ligga på gemensamma gräsmattor utmed vägarna. Alla familjegravvår-
darna skulle ha en fond av vegetation, bortsett från hörngravar, som kunde markeras med stenramar. Enskilda  
(syftar i sammanhanget på allmänna gravar) gravar fick utmärkas av stående gravvårdar av trä eller smide 
och kunde markeras genom en låg häck. Det var även tillåtet att odla buskar eller blommor omedelbart intill 
de enskilda gravvårdarna. 

Gravvårdar inom samma fält eller efter samma väg rekommenderades att ha samma storlek och massa, men 
kunde gärna variera i form och stil. Större gravvårdar skulle uppställas mot högre häckar. Stockholms begrav-
ningsplatser var en stark förebild för arbetet med Hedemora kyrkogård under början av 1920-talet. På grund 
av detta föreslogs Stockholms kyrkogårdsnämnds typritningar ligga till grund för valet av gravvårdar på den 
Östra kyrkogården, potentiellt även på andra delar av kyrkogården.82 

En annan viktig inspirationskälla var Harald Wadsjös bok Kyrkogårdskonst, från vilken flera mönsterritningar 
hämtades och användes på kyrkogården. Mönstergravarna tillverkades på entreprenad från G Perssons sten-
74 ULA: 1918 års förslag till Hedemora stads och landsförsamlingars kyrkogårds utvidgande mot öster, ark. Harald Wadsjö, Stockholm, 1918-05-28
75 Ibid
76 ULA: Brev till kyrkovärden Filip Sahlström, undertecknat ark. Harald Wadsjö, Stockholm, 1918-12-08
77 ULA: Brev angående bevattningskar, Näfverqvarns bruk, Nyköping 1924-05-1
78 ULA: Brev till kyrkovärden, undertecknat Harald Wadsjö, Stockholm, 1923-07-23
79 ULA: Brev till kyrkovärden, undertecknat Harald Wadsjö, Stockholm, 19XX-09-24
80 ULA: Gravbestämmelser för Östra kyrkogården, Kyrkorådet 1923-07-19
81 ULA: 1918 års förslag till Hedemora stads och landsförsamlingars kyrkogårds utvidgande mot öster, ark. Harald Wadsjö, Stockholm, 1918-05-28
82 ULA: Ibid, Brev till kyrkovärd Filip Sahlgren, undertecknat H. Wadsjö, Stockholm 1918-11-01
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huggeri som tidigare tillverkat mönstergravvårdar till Stora Tuna kyrkogård. Wadsjö ritade utöver detta ett 
antal enklare mönstergravvårdar i trä och smidesjärn för användning på allmänna gravar. 83

Förmedling av de nya idealen
Som tidigare konstaterat fick arkitekter och formgivare större inflytande över kyrkogårdarnas utformning 
kring slutet av 1910-talet och under 1920-talet - något som återspeglas genom Harald Wadsjös arbete på Hede-
mora kyrkogård. Den ökade styrningen av kyrkogårdens gestaltning verkar emellertid ha mött visst mot-
stånd från allmänheten. Vissa upplevde utvecklingen som förmynderi och andra hade egna tankar om hur 
kyrkogården bäst kunde gestaltas. Från och med 1920-talet anordnades flera kurser och föreläsningar om 
kyrkogårdskonst runt om i landet. Detta var troligen ett försök till att vända den allmänna opinionen om kyr-
kogården. Personligen höll Wadsjö en föreläsning om gravkultur i Hedemora 1921. Det anordnades även en 
utställning av ritningar och fotografier på kyrkogårdskonst.84

Ett annat sätt att vända opinonen tycks varit via brevväxling. Wadsjö förde en intensiv och inställsam brevväx-
ling med bland annat kyrkovärden i Hedemora. Detta skulle kunna förklara varför densamme ställde sig så 
pass välvillig till genomförandet av Wadsjös relativt kontroversiella tankegångar.85

Vurm för det förindustriella hantverket
Under tillkomsten av Östra kyrkogården uttryckte Harald Wadsjö vid flera tillfällen en stark vurm för förin-
dustriella och hantverksmannamässigt utformande gravvårdar. Vurmen för den förindustriella kyrkogården 
verkar ha varit ett återkommande tema i diskussionen om den tidiga modernistiska kyrkogården. Särskilt de 
äldre gravvårdarna med patina ansågs bidra med särskilda stämningsvärden. Det förekom därför en vilja om 
att nya gravvårdar i äldre områden skulle utformas så att de passade tillsammans med det befintliga bestån-

det, gärna med inspiration från förindustriella, hantverksmässigt utformande gravvårdar.86

83 ULA: Brev till kyrkovärden, undertecknat Harald Wadsjö, 1920-06-08, Brev till kyrkovärd Filip Sahlgren, undertecknat H. Wadsjö, Stockholm, 
1918-12-21, Brev till kyrkovärden, undertecknat Harald Wadsjö, Stockholm, 1922-11-27
84 ULA: Brev till kyrkovärden, undertecknat Harald Wadsjö, 1921-10-25
85 Ibid
86 Tom Pinch, 1918, Andreasson, 2012, s. 82-83

Till höger: exempel på enskilda gravvårdar som utformats med inspiration från förindustirella förlagor. Från K. E Widéns prisku-
rant 1925. Till vänster: förindustriella gravvårdar upptecknade av Harald Wadsjö i boken "Kyrkogårdskonst".
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Urngravplats på gamla kyrkogården
Vidare under 1900-talet präglades kyrkogården av ett ständigt förnyelsearbete och omfattande utvidgningar. 
Under 1930-talet genomfördes ett antal mindre reparationsarbeten på kyrkogårdsmuren. Den Östra kyrko-
gården färdigställdes och församlingen började planera för en ny urnkyrkogård på kyrkogårdens äldsta del 
(nuvarande norra-urnlunden). Det första förslaget på utformning av urnkyrkogården ritades av Elis Werner 
från Säter 1939 och innefattade placering av 390 nya urngravar på gamla kyrkogården. Området föreslogs 
planteras med granhäck, tuja, träd av pyramidpoppel eller cypress och fårpil. Gångar av skifferhällar skulle 
leda besökaren genom området och förbi dess bänkar och bevattningsbrunnar. Gravvårdarna skulle utgöras 
av hällar om 30x30 cm alternativt 60x60 cm samt stående gravvårdar omkring 0,80 m höga.87

Hoppets kyrkogård
De stora barnkullarna som tillkommit under 1800-talets slut skapade ett ökat behov av gravplatser under 
1940-talet. Erfarenheterna sedan Spanska sjukan som skördade många liv och det instabila läget ute i Europa 
innebar högst troligt viss oro, vilket ledde till att en ny utvidgning kom att planeras trots att det ännu fanns 
gott om plats på Östra kyrkogården.88 Mot slutet av 1940-talet började församlingen således planera för Hop-
pets kyrkogård, en renodlat modernistisk utbyggnad som uppfördes efter ritningar av arkitekt Erik E Wilén 
på Kyrkogårdsbyrån i Örebro mellan 1948 och 1954.89 

Hoppets kyrkogård anlades på åkermark söder om den då befintliga kyrkogården och planerades anslutas till 
den befintliga kyrkogårdsmiljön genom förlängningar i det befintliga gångvägsnätet. Den Östra kyrkogårdens 
87 ULA, diverse kartor och planer av Elis Werner från Säter, 1939
88 Referensgrupp 1, Hedemora, 2016-05-11
89 ULA: Diverse handlingar ur kyrkobyggandeskomitténs protokoll 1950-1955
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huvudaxel blev en huvudförbindelse mellan den gamla och den nya kyrkogården. Området planerades redan 
från början för ett mekaniserat gravskick och skötsel med motorredskap. Vägnätet fick således en rationell 
rutnäsform och samtliga gångvägar uppfördes med god bäring som skulle underlätta motorfordonens fram-
försel.  I mitten av de kvarter som bildades i gångvägssystemet upptogs gravfält/gravgårdar som inramades 
till små rumsenheter med hjälp av rosentrybuskar.90 

Genom donationer från lokala firmor, föreningar, och privatpersoner kunde Hoppets kyrkogård prydas med 
en bronsskulptur av Arvid Backlund.91 Backlund upprättade ett eget förslag på skulptur och dess placering på 
det utvidgade området som godkändes av församlingen 1951.92 Skulpturen gavs namnet Tillförsikt av Back-
lund och stod klar till invigningen i av den nya kyrkogården i augusti 1954.93

Under utbyggnaden av Hoppets kyrkogård anlades en ny kyrkogårdsmur kring utvidgningsområdet.94 Mu-
ren kom att bli en skalmur med bruksmursyta. Till material användes fältsten och sprängsten. Entrépartierna 
markerades genom murade grindstolpar i sandsten från Älvdalen.95

90 ULA: Orienterande beskrivning, Erik E. Wilén, kyrkogårdstjänst, Örebro , 1949-11-01
91 ULA: Donatorer till konstverket på Hedemora kyrkogård, sammanställning av kyrkorådet, 1950
92 ULA: Brev till konstraktsprosten Nils Ekblom, undertecknat Arvid Backlund, Svärdsjö, 1950-12-22 Kontrakt, undertecknat A. Backlund och 
Ekblom, Hedemora, 1951-05-22
93 Brev till konstraktrsprosten Nils Ekblom, undertecknat Arvid Backlund, Stockholm, 1954-05-17
94 ULA: Kyrkorådsbyggnadskomitténs protokoll, Nils Ekblom, Hedemora, 1952-04-07
95 ULA: Kyrkorådsbyggnadskomitténs protokoll, Nils Ekblom, Hedemora, 1952-07-10

Till höger, biskop John Cullberg på invigningen av Hoppets kyrkogård i augusti 1954. Hedemora bildarkiv. Ovan, Hoppets 
kyrkogård idag.
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Förändrat gravskick
Inför anläggandet av Hoppets kyrkogård övergavs gravskicket med allmänna varv. Efterkrigstidens ökade 
allmänna välstånd i Hedemora med omnejd medförde möjligheten att istället använda familjegravar och en-
skilda gravar.96 Lika som vid anläggandet av den Östra kyrkogården upprättades regleringar av gravarnas 
placering och gravvårdarnas form på Hoppets kyrkogård. Följande ordningsstadga gällde för gravrättsinne-
havare på Hoppets kyrkogård.97

• Avgränsning av staket, häckar, stenram, kedjor får ej förekomma.
• Beläggning av grus eller sand för ej förekomma.
• Gravvårdans form skall harmoniera med omgivningen och ha stilren gestaltning.
• Inskriptionen på vården bör upptaga för- och tillnamn, födelse- och dödsår samt yrke, gärna också ett 

citat ur bibel- och psalmbok. Även gårdens namn och bynamn bör återfinnas på gravvården. 
• Storlek regleras av kyrkogårdsnämnden – olika för olika kvarter.
• Gravvårdar kan vara av valfritt material, även järn är tillåtet.
• Polerade ytor får ej förekomma.
• Plantering av lökväxter på hösten anbefalles för tidig blomsterflor. 
• Staket och andra anordningar får ej förfalla.
• Gravplatsen iordningsställas tidig vår och vårdas till och med lövfällningen. 
• Alla gravar skall vårdas. Vissnade kransar och trasiga vanprydande föremål får ej förekomma. 
• Vård av gravplats kan anförtros åt kyrkogårdsnämnden.
• Nyttjanderättsinnehavaren är skyldig att följa anvisningarna.

Det var kyrkorådets uppgift att upprätthålla ordningen som fastställts för området, bland annat genom att 
efterhålla häckar och liknande växtlighet.98 Det verkar emellertid som att gravrättsinnehavarnas ansvar på 
96 Referensgrupp 1, Hedemora, 2016-05-11
97 ULA: Ordningsstadga för Hoppets kyrkogård, sannolikt upprättad av kyrkorådet, odaterad.
98 ULA: Orienterande beskrivning, Erik E. Wilén, kyrkogårdstjänst, Örebro , 1949-11-01

Monumental trevägsallé som skär genom Hoppets kyrkogård i öst-västlig riktning. Gravvårdarna bär en likartad storlek och 
placering inom området - vilket skapar en horisontell sammanhållning och ger ett storskaligt intryck. Storskalighet och enhet-
lighet var viktiga estetiska ideal kring tiden då Hoppets kyrkogård tillkom och belades.
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kyrkogården blev mer formellt under 1940- och 1950-talen. Möjligheten att nyttja en gravplats tycks ha ansetts 
en ynnest mer än en rättighet och det var tydligt vilka regler som gällde för den som önskade ha en grav på 
den nya kyrkogården. Ordningsstadgan blev ett kontrakt som om det bröts kunde få konsekvenser, möjligen 
i form av att gravrätten upphörde eller att gravvården avlägsnades.

Upprepningens estetik och sentida modernistiska gravvårdar
Hoppets kyrkogård uppfördes i en tid då 1920-talets tidiga modernistiska kyrkogårdsideal blivit norm, ce-
menterats och utvecklats. Ordning och harmoni hade blivit ledord och särskilt den sammanhållna höjdlinjen 
höll sig stark i utformningen av nya områden på kyrkogårdarna. I samband med bilismens definitiva intåg i 
Sverige under 1960-talets början kom enhetlighet genom storskalighet att bli ideal inom såväl arkitektur och 
konst. Utvecklingen härrör ifrån idéer om att den nya bebyggelsen skulle bevittnas från en bil i hög hastighet. 
För att möjliggöra detta krävdes långa svepande linjer och långa tillsynes monotona arkitekturmiljöer placera-
de på synliga platser i topografin. 

Med tiden kom storskaligheten som arkitekturideal att smitta av sig även på miljöer som inte låg nära en väg. 
Hoppets kyrkogård är en mycket väl sammanhållen kyrkogårdsmiljö som i många avseenden återspeglar 
en för 1960-talet tidstypisk storskalig, enhetlig och upprepande arkitekturmiljö. Gravvårdarna är likartade 
beträffande storlek och form, men uppvisar ändå stora variationer genom personliga och individuella inskrip-
tioner, typsnitt och utsmyckningar. En vanlig tolkning av den sentida modernistiska epokens gravvårdar är 
att de återspeglar ett samhälle där ingen fick vara ”förmer”, något som raderade användningen av gårdsnamn, 
titlar och liknande. På Hoppets kyrkogård i Hedemora har gravvårdarna en likartad form och storlek, samti-
digt är stenarna synnerligen individualistiska i sina inskriptioner, typsnittsanvändning och genom bildkonst-
motiven på gravvårdarna. I de ovannämnda ordningsföreskrifterna uppmuntras förövrigt användningen av 
titlar och gårdsnamn, något som även återspeglas genom en synnerligen hög andel titulerade gravvårdar på 
Hoppets kyrkogård idag.

Gårdsten i Göteborg kring 1960-talets slut. Upprepningens estetik lämnade sitt tydligaste avtryck i miljonprogrammets skiv-
husområden. Inget liknande område uppfördes i Dalarna, men tanken om storskalighet och enhetlighet återkom även i andra 
bebyggelsemiljöer, exempelvis på kyrkogården. Okänd fotograf.



54

Sysslomannen kring 1920
I syfte att upprätthålla ordning och harmoni på kyrkogården föreslog Wadsjö att kyrkogårdens skötsel skulle 
utläggas på entreprenad. En syssloman skulle stå för trädgårdshantverk och skötsel och ha eget ekonomiskt 
ansvar.99 Från och med 1913 anställdes A Jansson som syssloman på kyrkogården. Arbetet gick ut på att hålla 
kyrkogården samt dess planteringar i vårdat och planmässigt skick. Till arbetsuppgifterna hörde beskäring 
av träd, rensning av torra grenar, inplantering och vård av nya träd samt häckskötsel. Kyrkogårdens grus-
gångar ägnades stort arbete. De kanthöggs enligt föreskrifter från Wadsjö och krattades noggrant inför varje 
söndag. Gräsmattorna var man rädd om. De skulle hållas väl ansade och sysslomannen satte upp stängsel för 
att hindra obehöriga att stiga över dem. Sysslomannen arbetade även med renhållning och höll kyrkogården 
och dessa angränsande gator fria från löv och annat avfall. Genom anslag skulle sysslomannen dessutom hålla 
allmänheten uppmärksam på kyrkogårdens vård. Sysslomannen erhöll årligt arvode från kyrkokassan och 
var kontrakterad på ett år i taget åtminstone t.o.m. 1919.100 

Sysslomannens uppgifter utökades med tiden till att även omfatta skottning av snö, bevattning och plantering 
på de gravar som kyrkorådet åtagit sig att sköta. Sysslomannen skulle även odla alla växter, perenna så väl 
som ettåriga. Odlingen sköttes på kyrkogårdens ekonomiområde där växthus, drivbänkar, kalljordsbänkar 
och matjord fanns. Sysslomannen ålades även ordningsanvar och skulle rapportera skadegörelse eller miss-
skötsel av gravar samt se till att ingen vistades på kyrkogården under bestämda stängningstider. Efter hand 
fick sysslomannen fast lön och fri bostad, helst förlagd direkt i kyrkogårdens närhet.101

Stenhuggare i Hedemora
Under 1900-talets första hälft fanns Widéns stenhuggeri på gården Gussarvet i Hedemora. Där höggs sten för 
så väl trappor och andra byggnadsarbeten som gravvårdar. Det var ett dammigt arbete och krävde särskilt 
handlag.102 1935 anställdes Viktor Andersson på stenhuggeriet. Han var omkring 17 år och hade just avslutat 
sin utbildning till stenhuggare i Emmaboda. Viktor fanns sig väl med arbetet på Widéns. Där blev han kvar 
och strax före kriget tog han över verksamheten. Under sin tid som inkallad vid regementet i Falun cyklade 

99 ULA: Brev till kyrkovärden, undertecknat Harald Wadsjö, Halmstad, 1921-09-05
100 ULA: Kontrakt, Undertecknat Filip Sahlberg  för kyrkorådet och Örjan Anders Jansson, Hedemora, April 1913
101 ULA: Skrift från kyrkorådet, 1900-talets första hälft.
102 Referensgrupp 1, Hedemora, 2016-05-11 Andersson 2016, intervju 2016-06-22

Widéns stenhuggeri i Gussarvet. Stenhuggeriet förflyttades senare till att ligga invid kyrkogården.
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Viktor Andersson mellan Falun och Hedemora dagligen för att hinna med stenhuggeriet om kvällarna. Han 
var sannerligen en arbetsmyra som klarade hårt arbete och korta nätter. Efter kriget blev han mer och mer 
specialiserad på gravvårdar och erkänd som skicklig.103

Under krigstiden blev det svårt att köpa in sten och Andersson måste söka råämnen i skogarna runtom Hede-
mora. På cykel for han ut i skogen med borr, hammare och kil för att söka lämplig granit. Bonden Bäckas Emil 
fraktade sedan hem utsedda råämnen. Efter kriget kunde sten återigen levereras inom landet. Röd och grå 
granit togs från Bohuslän. Den grå graniten hämtades specifikt från Rabbalshede. Sandstenen togs ofta från 
Mångsbodarna fram till 1970-talet, därefter från Älvdalen. Stenen kom i så kallade skutor i sågade block på 
fyra till sex meter.104

Under Viktors tid som stenhuggare användes rena handhuggningsmetoder, t.ex, krysshamring av plana ytor 
parallellt med maskinella metoder så som blästring. Den första maskinhammaren köptes in på 1950-talet. In-
för blästring polerades först stenen, sedan värmdes en massa upp som breddes ut över stenen för isolering av 
t.ex. inskription och dekor inför blästringen. Sten med grovhuggna ytor kanthöggs för hand. Ytornas jämhet 
kontrollerades med hjälp av en slamfärgade bräda som drogs över kanten. Färgade ytor var toppar som sen 
togs ned.105 I samband med en ny stadsplan revs stenhuggeriet på Gussarvet. Omkring 1953 köpte Viktor An-
dersson en liten gård strax väster om kyrkogården, där verksamheten sedan kunde fortsätta. Transporterna 
blev kortast möjliga, och gravvårdarna på det sättet billiga.106 Viktors son Willy övertog sen verksamheten på 
gården efter sin far.107

De allra flesta av gravvårdarna på Hedemora kyrkogård tillverkades av Anderssons under denna period. De 
följde tidens gravstensmode och tekniska utveckling.108 Det fanns många olika utföranden, stensorter, dekorer 
och inskriptionstyper att välja mellan. Förutom till Hedemora kyrkogård sålde Anderssons gravvårdar tilll St 
Skedvi, Avesta, Grytnäs, Garpenberg, Folkärna och Kungsgården. Stora Tuna och Falun hade egna stenhug-
gerier som Victor inte ville konkurrera med.109

Det är osäkert vilka andra stenhuggerier som levererade gravvårdar till Hedemora kyrkogård under 1900-ta-
let. Det är dock känt att Widéns och Anderssons stod för en betydande andel av gravvårdarna. Gravvårdarna 
på Hedemora kyrkogård har alltså till mycket stor andel tillverkats på orten under hela 1900-talet.110

Lieslåtter och krus
Kyrkogårdens och gravarnas skötsel blev allt viktigare under 1900-talet. Idealen ändrades liksom verktygen 
och arbetet. Från och med 1920-talet höjdes ambitionsnivån gällande kyrkogårdens prydlighet, vilket innebar 
ordningsregler för gravrättsinnehavare och på sikt utökad personalstyrka. Kyrkogårdsarbetet skedde under 
bar himmel, i ur och skur. I de gamla kyrkstallarna åt kyrkogårdsarbetarna sin lunch i pannans värme.111 Kyr-
kogårdens gräsytor ansades traditionellt sett av klockarens betande djur, därefter genom lieslåtter.112 Omkring 
1950 köptes de första gräsklipparna in.113 Gräsklipparen var en bland många hjälpmedel och rationaliseringar 
som gav förbättrade arbetsförhållanden för kyrkogårdsarbetarna. 

Den finkorniga sanden på Hedemora kyrkogård gav goda förutsättningar att skapa intrikata mönster. Tradi-
tionen av mönsterkrattning har varit och är därför stark i Hedemora. Den sköttes ursprungligen av respektive 
gravrättsinnehavare, vanligtvis kvinnor. Traditionen lever vidare främst genom kyrkogårdens anställda. Un-
der 1950- och 1960-talen sköttes mönsterkrattningen av fyra äldre kvinnor. Mönstren krattades då som nu i fri 
utformning. Verktyget har alltid varit ett särskilt träverktyg - en krusa och mönstren kallas krus.114

103 Andersson 2016, intervju 2016-06-22
104 Ibid
105 Ibid
106 Andersson 2016, intervju 2016-06-22
107 Referensgrupp 1, Hedemora, 2016-05-11
108 Andersson 2016, intervju 2016-06-22
109 Ibid
110 Ibid
111 Ibid
112 Linnea Kärvemo, Hedemora 16-03-10
113 Andersson 2016, intervju 2016-06-22
114 Andersson 2016, intervju 2016-06-22
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Person Gravnummer Notis Bilaga/s

Schröder 1 N 10 - -
Provinsialläkare Clars Grill 1 N 21 Väckte förslag om inrättande av 

sjukstugor i landstinget 1870. Den 
första hamnade i Hedemora.

Prosten BG Lindgren 1 N 23 Kyrkoherde i Hedemora 1853. Hus-
trun Charlotta Kristina Bolander var 
dotter till en handlande Bolander i 
Stockholm.

Samuel och Isidor Flodström 1 N 40 Samuel Flodström var med och star-
tade Hedemora Sparbank 1862. Var 
kronolänsman och utsågs till ban-
kens räkenskapsförare och var dess 
ombudsman i mer än 40 år. Sonen 
Isidor blev ansvarig utgivare för Tid-
ning för Hedemora, Säter och Avesta 
eller Södra Dalarnas veckoblad. Senare 
tjänsteman vid Statistiska centralby-
rån.

Jacob Winqvist 1 N 70 Borgmästare i Hedemora under slu-
tet av 1800-talet. När han avled tog 
sonen Gustaf vid samma ämbete.

Samuel Andersson (Tviksta-Sam-
mil)

1 N 71 God jordbrukare med stor egendom 
utanför Hedemora. Gjorde sig känd 
som naturläkare.

Axel Ehrenfrid Carell 1 N 76 En av stadens första lärare.
Fru Jeanette Lönberg 1 N 78 Originell personlighet, en av stadens 

mest representativa damer. Närvara-
de vid de flesta viktiga tillställningar 
i staden.

Kronofogden Jonas Vilhelm Ros 1 N 80 Viktig lokal personlighet.

Personhistoriskt värdefulla gravvårdar

Personhistoriskt viktiga gravvårdar
Kyrkogården innefattar ett antal gravvårdar som har höga personhistoriska värden.

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 bidra-
git till samhällsutveckling, kulturliv, nationellt kända personer, personer som blivit kända genom tragedier 
som skakat bygden, personer med koppling till tongivande näringslivsgrenar på platsen eller personer med 
nära kopplingar till kyrkogårdens framväxt och skötsel. Det är även viktigt att lyfta fram personer som tidi-
gare inte fått plats i historien, här finns både barn, framstående kvinnor och minoritetsgrupper. Gravvårdar 
med personhistoria har mycket högt skyddsvärde och bevaras på befintlig plats i nuvarande utförande. Grav-
vården som helhet är värdebärande. Namninskriptioner som hänvisar till den personhistoriskt intressanta 
individen är särskilt viktiga.

De personhistoriskt värdefulla gravvårdarna har utpekats genom de referensgruppsmöten som hållits i sam-
band med kyrkogårdsinventeringen. Informationen i notiserna är hämtad från ett personhistoriskt kompendi-
um författat av Linnea Kärvemo, f.d. kyrkogårdsassistent vid Hedemora kyrkogård.
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Widens stenhuggeri, Stenhuggare VIktor Andersson är mannen längst till höger på bilden.

Person Gravnummer Notis Bilaga/s

Gustaf Nils Teodor Callerholm 1 N 81 Dotterson till Nils Callerholm. An-
sedd jurist och ordförande i stads-
fullmäktige, landstinget och vice 
ordförande i riksdagens andra kam-
mare.

G E Rydberg 1 N 84 Häradshövding och borgmästare i 
Hedemora i mitten av 1800-talet.

Nils Callerholm 1 N 85 Lagman, häradshövding och borg-
mästare. Vald av riksdagen till justi-
teombudsmannens suppleant. Rid-
dare av Nordstjärneordern.

Gustaf Herman Melin 1 N 89 Kallas stadens stora donator och 
spelade en framträdande roll Hede-
moras kommunala verksamhet. Satt 
exempelvis med i många nämnder 
och styrelser.

Brukspatron Henrik Gahn 1 N 91 Ansvarig för bruket i Vikmanshyt-
taoch bosatt där. Enligt en sägen om 
familjen kom en bandkulla till går-
den med fick hundar skickade på 
sig. Kullan ropade att patronen inte 
skulle skickat hundarna på henne, 
och kort därefter fann han en orm 
hoprullad på sitt skrivbord. Vintern 
därefter dog sex av familjens åtta 
barn i sjukdom inom loppet av sex 
veckor. Ormen på gravvården är 
kopplad till barnens död och sägnen.
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Person Gravnummer Notis Bilaga/s

Wigelstedt 1 N 108 En av kyrkogårdens äldsta grav-
stenar kopplade till släkten Wigel-
stedt som fanns i Hedemora under 
1700-talet.

Johan Jacob Girelius 1 N 193 Komminister i Hedemora 1827-1858.
Anna-Lisa Öst (Lapp-Lisa) 1 N 201 Frälsningsofficer som reste i både 

Amerika och Sverige och sjöng krist-
na sånger. Guldgrävarsången och 
Barnatro blev signaturlåtar. Blev 
känd i hela landet via radio och 
grammofon under 1940- och 1950-ta-
len. 

Kerstin Hed 1 N 228 Författarinna, diktare och poet som 
ingick i "Hedemora-Parnassen" med 
Martin Koch m. fl.

Uddnäskalle 1 N 287 - Bilaga 3, s.47
Johan Israel Wahlman 1 N 292 Kollega i Hedemora pedagogi, sena-

re tillförordnad rektor. Bodde i villa 
Trefnan som ritades av sonen Israel 
Laurentius Wahlman (arkitekt Lars 
Israel Wahlman).

K A Forsgren 1 N 293 Komminister i Vikmanshyttan 1956-
1961, sedan kyrkoherde i Sundborn 
och 1968-1978 kyrkoherde i Hede-
mora.

Gabriel Tobias Ström - Provinsialläkare i Hedemora 1808-
1835. 1809-1818 fältskär. Fick flera 
utmärkelser för sitt arbete med vacci-
nationer, läkare med gott anseende.

Nämndeman Anders Larsson 1 N 297 Gjutjärnshäll.
Gunnar Carlbäck 1 N 299 Komminister i Hedemora 1921-1937. 

Därefter kyrkoherde i By och prost i 
Södra Dalarnas kontrakt. 

Nils Ekblom 1 N 300 Komminister i Hedemora 1915, kyr-
koherde från och med 1921 och där-
efter kontraktsprost 1933-1954.

Sigurd Bergman 1 N 304 Komminister i Hedemora 1939-1969.
Göran Granberg 1 N 309 Komminister i Vikmanshyttan 1963-

1986.
Rosa Leksell 1 N 307 Startade flickskola 1886, som sedan 

övergick till småbarnsskola och kin-
dergarten fram tills 1912. Omtyckt 
lärarinna, duktig teknare.

Prosten Per Persson Swedelius 1 N 330 Kyrkoherde och prost i Hedemora 
1843-1851, dessförinnan bl. a riks-
dagsman.

Per Thorborg 1 N 337 Släkting till Kerstin Thorborg.
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Person Gravnummer Notis Bilaga/s

Barnmorskan Margareta Peterson 1 N 535-536 Tjänstgjorde som ensam barnmorska 
i Hedemora 1886-1920, då hon fick 
en kollega i Vikmanshyttan. Populär 
personlighet och vid begravningen 
1922 var kyrkan fullsatt. Vid minnes-
högtiden i Missionskyrkan deltog 
400-500 personer. Landskommunen 
reste stenen i Margaretas minne.

Karl Trotzig 1 N UL 4 A En av de mest framträdande perso-
nerna inom Dalarnas kulturhisto-
riska intressesfär under 1900-talet. 
Viktig person för hembygdsrörelsen 
i Hedemora och bidrog till dess ut-
bredning i Dalarna som stort. 

Rudolf Lönne 1 N UL 47 Konstnär från Värmland som var bo-
satt i Hedemora från och med 1918.

Doktor Bengt Berglund 1 N UL 54 Kom till Hedemora 1936 och öppna-
de privatpraktik. Hedemorabornas 
egen doktor som var verksam till 
sin död 1985, då han var 83 år. Skrev 
även poesi och prosa.

Stenhuggare Widén 1 N UL 64 - Bilaga 4, s.29
Eric Bergström 1 N UL 73 - Bilaga 4, s.36
Paul Lundh 1 N UL 161-

162
Folkskollärare i Hedemora från 1918. 
Känd för dikter och prosaberättelser 
med hembygd och barn som ett stort 
tema. Deltog i stadens kulturella och 
politiska liv, ledamot och ordföran-
de i stadsfullmäktige under många 
år.

Karl Reinhold 1 N UL 222 -
Gustav Bäcklund 1 N UL 393 - -
Färjar-Börje 1 N UL 499 Hedemoraoriginal från Färjargår-

den i Hamre. Skötte liksom sin fader 
stadens renhållning och städade sta-
dens gator och torg.

Per och John Klint 1 S 5 - -
Per Lundholm 1 S 18 Skötte gräsmattor och parker i sta-

den  och öppnade tillsammans med 
Bos Per Jansson Hedemoras första 
biograf 1906.

Bos Per Jansson 1 S 116 Anknuten till Bosgården där smide 
bedrevs i större omfattning. Sanre 
antikvitetshandlare och var med och 
startade Hedemoras första biograd 
1906.
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Person Gravnummer Notis Bilaga/s

Gustaf Flinta 1 S 153 Kom som nyexaminerad slöjdlära-
re till Hedemora och ledde Bach-
manska skolan under 29 år, till sin 
död 1909. Startade också egen till-
verkning av möbler som övergick till 
Aktiebolaget Gustaf Flinta i början 
av 1900-talet.

Nils Bosaeus 1 S 116 Disponent i Långshyttan 1877-1883, 
även disponent i Gällivare och riks-
dagsman.

Johan och Rolf Hedéen 1 S 235 Johan Hedéen var en drivande nöj-
esgestalt i Hedemora kring 1900-ta-
lets mitt. Arbetade bland annat med 
revyer som författare och skåde-
spelare. Var även folkparkchef och 
utsågs till årets folkparksman 1972, 
året innan han gick bort. Sonen Rolf 
följde i samma fotsteg och arbetade 
med revyer, samt var en diktig jazz-
pianist. Drev även eget tryckeri.

Stenhuggare Andersson 1 Ö 2 52 - -
Axel Westholm 1 Ö 2 64 Urmakare på Åsgatan i början av 

1900-talet.
Martin Koch 1 Ö 4 150 Känd författare som bosatte sig i 

Hedemora 1928. Koch var en av 
den svenska arbetarrörelsens främ-
sta författare och har utgivit många 
skönlitterära verk som utspelar sig 
från arbetares perspektiv. Även 
känd som visdiktare.

Signe Trotzig Bergsten 1 Ö 7 71 Sköterska hos Gustaf Fröding.
Bäcklunds i Nordanby 1 Ö 12 144 - -
Gustaf Winqvist 1 Ö 14 52 Hedemora stads sista borgmästare. 

Efterträdde sin far i samma ämbete.
Karin Wass 1 Ö 20 141 - -
Henrik Hansson 1 Ö 26 7 Köpman och direktör i Hedemora, 

samt med i Hedemora stadsfullmäk-
tige 1916-1942. Hobbyfotograf som 
tagit många bilder under perioden 
1900-1940.

Kerstin Thorborg 1 Ö 25 14 Världskänd operasångerska född i 
Venjan, som bosatte sig i Hedemora 
som treåring. Började studera sång 
som 16 åring och började på ope-
raskolan i Stockholm 1922. Första 
framträdandet var 1923. Verksam 
över hela världen men under hela 
livet knuten till Hedemora genom 
hemmet Villa Björkhagen i Grådö.
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Person Gravnummer Notis Bilaga/s

Edvin Sporre 1 Ö 36 108V - -
Gunnar Näktergal 1 H C 384 Välkänd profil i Hedemora, verk-

samn inom mässor, teater, konserter, 
utställningar etc. 

Britta Falk 1 H H 134 Eldsjäl i teatergruppen Humus som 
hade stor betydelse för teaterlivet i 
Hedemora under 1970- och 1980-ta-
len. Textförfattare, skådespelare och 
regissör. 

Mas Harry Larsson Minneslund 
1

- -

Axel Johnsson - - -
Jordbrukare Ihrmark - - -
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR
Följande kapitel består av karaktäriseringar av begravningsplatsens 

olika områden. Kapitlet innefattar utöver detta områdesspecifika 
värderingar som belyser ifall ett område och dess gravvårdar besit-
ter unika eller särskilda framträdande kulturhistoriska och estetis-

ka värden. Slutligen finns information om vilka gravvårdar som 
pekats ut som särskilt värdefulla och ifall det finns några särskilda 

urvalspremisser som varit vägledande i det kulturhistoriska värde-
rings- och urvalsarbetet.
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Norra kyrkogården

Norra urnlunden

Södra kyrkogården

Östra kyrkogården

Hoppets kyrkogård

Maria kyrkogård
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Karta över kyrkogården och dess olika områden.

N
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SAMMANDRAG AV 
OMRÅDESBESKRIVNINGAR
Nedan följer ett kort sammandrag av områdesbeskrivningarna och de värderingar som hittas under varje 
områdesbeskrivning.

Norra kyrkogården
Området är kyrkogårdens äldsta och innefattar många exklusiva gravvårdar i sten och gjutjärn från 1800-talet 
början och framåt. Området löper runt kyrkobyggnaden och angränsar till flera andra områden på kyrkogår-
den. I områdets södra delar finns en urnminneslund från 1900-talet och en nyetablerad askgravplats. Området 
har särskilt många sandgravar och gravvårdar som bär titlar kopplade till yrken som historiskt ansetts pre-
stigefyllda i socknen. De titulerade gravvårdarna tillsammans sandgravarna, alla gravvårdar och gravanord-
ningar i gjutjärn och områdets exklusivare gravvårdar utgör särskilt värdefulla strukturer. Området innefattar 
även tre äldre klassicistiska gravkor med högt kulturhistoriskt värde.

Norra urnlunden
Området innefattar urngravar från 1940-talet och framöver. De flesta gravvårdarna i området är liggande 
hällar, men det finns även ett större antal tidstypiska modernistiska gravstenar som står uppställda kring en 
måbärshäck som löper runt om området. Området angränsar till Norra kyrkogården på alla sidor och var 
tidigare belagt med kyrkogårdens äldre allmänna varv. Det finns ett antal påkostade och exklusivt utformade 
gravvårdar i området. Dessa tillsammans med gravar som bär yrkestitel utgör särskilt värdefulla strukturer.

Södra kyrkogården
Området tillkom 1890 och innefattar kistgravar från 1890-talet och framåt. Det finns en särskilt hög andel dia-
basobelisker och kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900. Området har även förtätats med bred-
låga modernistiska gravvårdar i senare tid. Det finns två öppna gräsfält i området, dessa är massgravar från 
tiden då spanska sjukan härjade i Hedemora (1918-1920). Området innefattar även ett mindre antal gravvårdar 
från f.d. allmänna varv. Området angränsar till Norra kyrkogården, Östra kyrkogården och Hoppets kyrko-
gården. Mitt i den korsformiga gångnätsplanen finns ett gravkapell från 1908. Området har särskilt många 
sandgravar, vilka tillsammans med de äldre obeliskerna och kataloggravvårdarna, samt vissa av de allmänna 
gravvårdarna utgör särskilt värdefulla strukturer.

 
Östra kyrkogården
Området planerades och uppfördes under 1920-talet under ledning av arkitekten Harald Wadsjö. Området 
återspeglar de tidiga modernistiska kyrkogårdsideal som framträdde på kyrkogårdarna från 1910-talets slut 
och framåt. Området innefattar fortfarande idag beståndsdelar som ritades eller tillkom på inrådan av Wadsjö 
personligen. Alla sådana parametrar utgör särskilt värdefulla strukturer på kyrkogården. Särskilt viktiga är de 
gravvårdar som inspirerats av förindustriella förlagor, häckar och buskar som delar in området i mindre rum, 
gravvårdar med rygghäckar och de allmänna varven. Området innefattar även ett utmärkande antal gravar 
som kan förmedla glömda och dolda berättelser som utspelar sig ur ett kvinnligt narrativ. 

Hoppets kyrkogård
Området uppfördes mellan 1948 och 1954 utefter ritningar från Erik E Wilén på Kyrkogårdsbyrån i Örebro. 
Området angränsar mot Södra kyrkogården och Östra kyrkogården i norr, samt mot Maria kyrkogård i söder 
och öster. Området innefattar sentida modernistiska gravvårdar i tydliga kvadratiska kvarter, samt ett antal 
pampiga gravvårdar längs en genomskärande allé. Området innefattar även en bronsskulptur av Arvid Back-
lund. Gravvårdar som återspeglar den sentida modernismens tankar om upprepningens estetik tillsammans 
med gravvårdar som bär titlar som berättar om yrken i Hedemora på 1900-talet är särskilt värdefulla struk-
turer.
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SÄRSKILT VÄRDEFULLA STRUKTURER
Hedemora kyrkogård innefattar flera särskilt värdefulla strukturer med gravvårdar som inte besitter någon av 
de egenskaper som listas på sidan 8. Följande strukturer finns representerade på flera områden på kyrkogår-
den och är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, karaktäristiska eller unika för Hedemora kyrkogård:

• Kyrkogårdens sandgravar är mycket karaktäristiska och till antalet ovanligt många. Sandgravarna 
uppkom troligen i syfte att underlätta skötseln på kyrkogården. Under den moderna epoken fram-
ställdes sandgravarna generellt som en negativ företeelse vilket ledde till att många sandgravar av-
lägsnades under 1900-talet. Kvarvarande sandgravar kan berätta unika berättelser om äldre tiders 
gravskick och om skötseln på kyrkogården i äldre tider. Den kontinuerliga skötseln av sandgravarna 
är ett hantverk och ett värdefullt immateriellt kulturarv.

• Gravvårdar med by-, orts- eller traktnamn är mycket vanliga på kyrkogården. Dessa gravvårdar 
skapar en unik förståelse för Hedemora sockens utbredning i äldre tider och visar vilka geografiska 
områden som nyttjat kyrkogården historiskt.

Områdespecifika värden
Vissa värdefulla strukturer framträder endast i enstaka områden på kyrkogården. Dessa har inte listats ovan 
men beskrivs närmare under rubriken områdesspecifika värden i varje områdesbeskrivning. Ifall gravvårdar 
med områdesspecifika värden tillskrivs särskilda kulturhistoriskt värde framgår detta under rubriken särskil-
da urvalspremisser i varje enskild områdesbeskrivning.

Särskilda urvalspremisser
Gravvårdar som är en del av en värdefull struktur tillskrivs i regel högt kulturhistoriskt värde. Det kultur-
historiska värdet kan dock variera beroende på i vilken kontext gravvården är placerad. I områden där den 
värdefulla strukturen är mycket tydligt läsbar kan gravvårdarna som ingår i strukturen tillskrivas ett mycket 
högt kulturhistoriskt värde. I områden där den värdefulla strukturen inte framträder särskilt tydligt eller 
sammanblandas med andra viktiga värden är det inte säkert att gravvårdar från en särskilt värdefull struktur 
tillskrivs något kulturhistoriskt värde. I slutet av varje områdesbeskrivning finns en rubrik som heter särskilda 
urvalspremisser. De särskilda urvalspremissarna förtydligar vilket värde, om något, som tillskrivs särskilt vär-
defulla strukturer i området.

Prioriteringar
Alla områden på kyrkogården innefattar en eller flera kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. I vissa områ-
den har merparten av gravvårdarna tillskrivits särskilda kulturhistoriska värden - i andra har endast ett fåtal 
utpekats som värdefulla. I en framtida vård- och underhållsplan skulle det vara möjligt att upprätta en prio-
riteringslista över vilka av dessa gravvårdar som är viktigast att tillgodose när det gäller vård och underhåll 
på kyrkogården. En sådan prioritering har inte inrymts i den här inventeringen eftersom den är relativ till 
församlingens ekonomi såväl som gravvårdarnas befintliga skick. Dalarnas museum rekommenderar dock att 
de gravvårdar som i nuläget saknar gravrättsinnehavare, samt de gravvårdar som utpekats som värdefulla 
på norra och östra kyrkogårdarna prioriteras beträffande vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla 
gravvårdar.
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 1

Etablering Medeltid/1820-21. Området är troligtvis kontinuerligt belagt med gravar från 
medeltiden. Den äldsta funna daterbara gravvården uppfördes 1776. Områ-
det innefattar främst gravvårdar från 1800-talet och 1900-talet

Historiska 
gravtyper

Kistgravar. Familjegravar, enskilda- och allmänna gravar. I områdena som 
tidigare innefattade allmänna gravar finns idag urngravlundar och askgrav-
platser.

Terräng och 
läge

Området är situerat i kyrkogårdens nordvästra hörn, runt om men främst sö-
der om kyrkobyggnaden. Området angränsar till Södra kyrkogården i söder 
och Östra kyrkogården i öster. Nordöst om området finns en stor parkerings-
plats och äldre kyrkstallar. Väster om området löper Kyrkogatan. Tvärs över 
Kyrkogatan finns fler parkeringsplatser, Hedemora sockens sockenstuga (för-
samlingshemmet S:t Paulusgården) och Vasahallen. Mitt på Norra kyrkogår-
den finns norra urnlunden som beskrivs mer ingående nedan. Det finns även 
en nyare minneslund som inte behandlas närmare i denna rapport.

Omgärdning 
och ingångar

Kyrkogårdens äldre omgärdning avgränsar området från omgivningen åt alla 
håll - inklusive mot andra områden på kyrkogården. Omgärdningen består av 
en naturstensmur (kallmurad på vissa platser) som överbyggts med ett järn-
staket. Staketet bärs upp av vitputsade murade stolpar med tälttak av plåt. 
Norr om kyrkobyggnaden är kyrkogårdsmuren högre än på andra platser 
och har förutom det överbyggda staketet ett eget plåttak. Vid kyrkogårdens 
ingångar finns grindstolpar lika staketets stolpar, men med något större stor-
lek och infästningsjärn för grindar. Putsen på huvudentréns grindstolpar är 
bandrusticerad.

Gångar Det löper en axiell allé från kyrkobyggnadens södra entré söderut, förbi Södra 
kyrkogården och vidare in på Hoppets kyrkogård. Det finns även gångvägar 
som löper längsmed områdets ytterkant, på insidan av kyrkogårdsmuren. På 
områdets äldsta del, precis söder om kyrkobyggnaden, finns ett rätvinkligt 
system av grusgångar mellan gravarna. Norr om kyrkobyggnaden finns flera 
markstensbelagda stigar.

Gravkor Området innefattar tre bevarade gravkor från 1700-talets slut. Korens baksi-
dor markerar kyrkogårdens avslut under 1700-talet. Samtliga kor är uppförda 
i nyklassicistisk stil och är putsade med en slät vit puts. Alla koren har svarta 
plåttak men takfallen skiljer sig mellan välvt tak, säteritak och tälttak. Alla tre 
gravkor bär fasadinskriptioner som berättar vilka familjer som anlade koren.

Norra
kyrkogården
Karaktärisering

Området inventerades 2016/2017
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Sandgravar söder om kyrkobyggnaden.

Norra kyrkogården, översikt längs allén i områdets mitt.
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 1 Träd och 
buskar

Det finns ett antal nyplanterade lönnar och en äldre lind längsmed områ-
dets långsidor. Direkt söder om kyrkobyggnadens södra entré finns två stora 
lövträd. Den axiella allén från kyrkobyggnaden och söderut kantas i övrigt 
av nyplanterade lönnar och ett äldre lövträd. Det finns viss växtlighet i an-
slutning till enskilda gravar. Gravarna i området precis söder om byggnaden 
innefattar ett antal rygghäckar i brudspirea.

Gravvårdar Området innefattar gravvårdar från 1810-talet och framåt. De flesta gravvår-
darna är emellertid tillkomna mellan 1850 och 1950. Alla material, former och 
gravvårdstyper förekommer, ofta inpå varandra. Det finns flera ovanliga för-
industriella stenvårdar i kalk- och sandsten, gjutjärnskors från 1800-talets mitt 
och kataloggravvårdar i diabas med obeliskform från sekelskiftet år 1900. Det 
finns storskaliga nationalromantiska bautastenar och bredlåga modernistiska 
gravstenar med ovanliga och konstnärligt utformade typsnitt. Många av de 
äldre gravarna har välbevarade gjutjärnsstaket. Det finns många sandgravar 
och vissa gravar har även stenram. Andra gravar har markstensbeläggning av 
skiffer eller sandsten. Vissa gravar har inhägnader av gjutjärnskedja. 

Längs områdets ytterrader, som angränsar till kyrkogårdsmuren och gång-
vägsnätet, finns flera särskilt exklusiva och ovanliga gravvårdar från 1800-ta-
let och 1900-talets första decennier. Däribland kyrkoherden Nils Erik Netzels 
grav i sandsten från 1817 (1 N 20), prostinnan Lotten Lindgrens grav i kalks-
ten från 1853 (1 N 23), häradshövdingen Callerholms bautasten med koppar-
silhuett från 1919 (1 N 81), lagmannen Nils Callerholms gjutjärnsgravvård 
från 1858 (1 N 85) och fabrikören Gustaf Herman Melins obelisk i solid porfyr 
från 1890 (1 N 89).

Många av områdets gravvårdar har titlar som går att koppla till viktiga och 
prestigefyllda funktioner i staden och socknen, exempelvis nämndeman, 
prost, apotekare, rådman, KÖM lantmätaren, bruksförvaltare, häradshöv-
ding, lagman osv. Det är tydligt att området varit en eftertraktad och statusbe-
tingad viloplats historiskt. Troligen är många av de äldre gravvårdarna resta 
över personer från samhällets toppskikt. 

Det är mycket vanligt att framförallt de nyare gravvårdarna har gårds- eller 
bynamn i inskriptionen. Vissa gravvårdar har ett mer sparsmakat upplägg 
med inskriptioner som endast syftar till en specifik gård och by, exempelvis 
Hases i Nordanby (1 N 182). Andra har gårdsnamnsinskriptioner med gårds-
namnet följt av förnamn och efternamn, så som Högs Johan Gustafsson (1 
N 7A). Det är även mycket vanligt att gravvården innefattar ortsnamn som 
Prästhyttan, Dräcke, Davidshyttan, Grådö m.fl.

Sandgravar Området innefattar ett utmärkande antal sandgravar och ett mindre antal gra-
var med exklusiv markstensbeläggning. Hedemoras sandgravar är speciella 
eftersom de ofta är placerade i ett större sandområde där varje grav har en 
mindre gräsyta framför gravvården. På andra kyrkogårdar är sandgravarna 
ofta placerade på en större gräsyta där varje grav har en mindre sandyta fram-
för gravvården. Många av sandgravarna saknar gravvård och gravrättsinne-
havare men bevaras av pastoratet genom kontinuerlig skötsel.
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Norra kyrkogården, översikt längs gångväg i områdets östra delar.

Norra kyrkogården, område med många gjutjärnsstaket.
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 1

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Områdets rika variation av gravvårdar från olika tider kan på ett pedagogiskt sätt berät-

ta om hur gravstenar sett ut i olika tider och om hur gravstensideal förändrats över tid. 
Gravvårdar i områdets ytterrader är särskilt värdefulla eftersom de är tillgängliga och 
synbara från flera platser på kyrkogården.

• Områdets mer exklusiva gravvårdar och den rika förekomsten av titlar kopplade till ad-
ministrativa och prestigefyllda yrken kan användas för att förmedla berättelser om Hede-
mora stad och sockens högreståndspersoner under 1800-talet och 1900-talets början.

• Många av områdets gravvårdar, både gamla och nyare, håller en mycket hög estetisk kva-
litet som bidrar till att göra kyrkogården till en trivsam och vacker miljö.

• Området innefattar ovanligt många förindustriella gravvårdar i kalk- och sandsten alter-
nativt gjutjärn. Dessa gravvårdar kan berätta unika berättelser som skapar förståelse för 
äldre tiders begravningsskick, samhälle och hantverkstraditioner.

• Området innefattar ovanligt många sandgravar som är mycket karaktäristiska och kan 
berätta unika historier om äldre gravskick och kyrkogårdens skötsel i äldre tider (se mer 
under värdefulla strukturer ovan).

• Området innefattar en stor mängd gravvårdar med gårdsnamn, men det finns även ett 
mycket stort antal gravvårdar som endast anger by- ort eller traktnamn. Dessa gravvårdar 
skapar en unik förståelse för Hedemora sockens utbredning i äldre tider och visar vilka 
geografiska områden som nyttjat kyrkogården historiskt. Företeelsen påvisar även att by-
tillhörighet troligen varit mycket viktigt i Hedemora socken historiskt.

• Området innefattar en karaktäristisk mängd gjutjärnsgravvårdar samt gravar med staket 
och detaljer i gjutjärn. Gjutjärnet är ett lokalt material som på ett pedagogiskt sätt kan 
användas för att förmedla berättelser om det historiska bergsbruket i Hedemora socken.

• Den museala miljön nordöst om kyrkobyggnaden innefattar flera äldre gravvårdar som 
utgör museala exempel på hur gravvårdar sett ut i äldre tider. Flera av gravvårdarna är 
i gjutjärn och kan som ovan nämnt förmedla berättelser om socknens traditionella bergs-
bruksnäring.

• Områdets tre klassicistiska gravkor är mycket värdefulla eftersom de kan berätta om äld-
re tiders begravningsskick och hygienismens framfart på kyrkogårdarna. Byggnaderna 
uppfördes troligtvis av personer i de högre stånden som efter 1700-talets hygienreformer 
inte tilläts anförskaffa en påkostad gravplats inuti kyrkobyggnaden.

Karaktär Området har en mångfacetterad karaktär med många olika gravvårdstyper. 
Det är tydligt att området brukats som kyrkogård under lång tid. Många av 
områdets gravvårdar, i synnerhet de äldre, är mycket påkostade och ger om-
rådet en exklusiv karaktär. Området utmärks även av den rika förekomsten 
av sandgravar.

Museal miljö Norr om kyrkobyggnaden, i områdets nordöstra hörn, finns en samling med 
äldre gjutjärnsgravvårdar som tidigare varit placerade på kyrkogården.
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Samling med trä- och järngravvårdar nordöst om kyrkobyggnaden.

C E Rydbergs gjutjärnsgravvård. Eric Netzels sandstensgravvård.
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Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Särskilda urvalspremisser
• Gravvårdar som är uppförda mellan 1800 och 1980 tillskrivs högt eller mycket högt kul-

turhistoriskt värde om de bär exklusiv utformning, har ett påkostat material eller bär en 
titel som går att koppla till administrativa eller prestigefyllda yrken i staden.

• Samtliga gravanordningar med markstensbeläggning, gjutjärnsstaket eller kedjeavgräns-
ning tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar i gjutjärn tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar med by-, orts- och traktnamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Samtliga sandgravar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Dessa listas emellertid inte i 
rapportens bilagor eftersom de är så pass många. Det är dessutom främst graven och inte 
gravvården som är viktig i sammanhanget.

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N 4 1926 Nämndeman Johan Eriksson 1/5
1 N 5 1890-tal Sannas, familjegrav 1/6
1 N 11 1848 Borgaren Johan Berglund i Hälla 1/9
1 N 13 1926 Fredrique Hulting 1/11
1 N 19 1927 Cristina Abrahamina Netzel 1/13
1 N 20 1817 Phil. magister mfl. Nils Erik Netzel 1/14
1 N 21 1879 Med. Dr. Chir. Mag. Claes Grill 1/15
1 N 23 1853 Prostinna Lotten Lindgren f. Bolinder 1/16
1 N 24 1913 Storskifteslantmätaren E M Cederstam 1/17
1 N 26 1936 Verkmästaren Vilhelm Danielsson 1/18
1 N 27 1845/1907 Bergsingenjör mfl. Lovisa Kjerrulf 1/19
1 N 34 1890-tal/1934 Nämndeman Pellas August Andersson 1/21
1 N 38 1910-tal Rådman G Johansson 1/23
1 N 40 1889 Kronolänsman Samuel Flodström 1/25
1 N 46 1890-tal Häradsdomare Jan Persson i Norrhyttan 1/27
1 N 52 1851 Alma Euferina Jansson i Djörkhyttan 1/28
1 N 54A 1892 Handlaren/rådman Carl Axel Lindgren 1/30
1 N 62 1848 Otto Freidr. Ulff 1/33
1 N 67 1901 Carolina Samuelsson f. Ålander 1/35
1 N 70 1901 Borgmästaren Jakob Erik Winqvist 1/37
1 N 71 1860-tal Samuel Andersson i Tviksta 1/38
1 N 75 1950-tal Bernhardt, familjegrav 1/41
1 N 78 1864 Kronofogde Nils Ludvig Lönberg 1/42
1 N 80 1871 Kronofogden i Säters... Carl Gustaf Ros 1/43
1 N 81 1919 Häradshöfding Gustaf af Callerholm 1/44
1 N 84 1864 Häradshöfding G E Rydberg 1/45
1 N 85 1858 Lagman, Riddare, Nils Callerholm 1/46
1 N 89 1890 Fabrikören Gustaf Herman Melin 1/48
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Grav med gjutjärnsstaket. Den högresta gravvården är av en typ som var vanling kring sekelskiftet år 1900.

Nationalromantisk gravsten på Norra kyrkogården. Sandgrav med stenram på Norra kyrkogården.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N 90 1890-tal Pastor Johan Schaerlund 1/49
1 N 91 1910-tal M Ch Gahn 1/50
1 N 108 1700-tal Wiggelstedt 1/56
1 N 124 1920-tal E V Granlund 1/60
1 N 125B 1910-tal Perers i Österby 1/61
1 N 132 1940-tal Bruksförvaltare C A Jakalin 1/67
1 N 144 1890-tal KÖM. Lantmätaren F A Forssell 1/70
1 N 147 1910-tal Handlanden F Hedlund 1/72
1 N 152 1894 Predikanten J Svensson 1/73
1 N 153 1940 Ströms-Olles Karl E Andersson i Nås 1/74
1 N 155 1930-tal Apotekaren Per Daniel Rosén 1/76
1 N 160 1892 Kyrkovaktare Erik Larsson 1/78
1 N 166 1920 Rådmannen Christina Eric Dahl 1/81
1 N 167 1887/1885 Apotekaren Konrad Hellgren 1/82
1 N 170 1900-tal Prosten Fr Gihl 1/84
1 N 186A 1920-tal Is Follin 1/90
1 N 188 1926 Vik. Anders Johansson 1/92
1 N 190 1899 Apotekaren och Riddaren C F Dufva 1/94
1 N 193 1900-tal Pastor Jacob Girelius 1/95
1 N 201 1952 Johan Öst
1 N 209 1920 Erik Larsson
1 N 213 1948 Lantbrukaren Johan Johansson i Vibberbo
1 N 226 1900-tal Olles i Köningshyttan
1 N 233 1978 Jonses Edvin Josefsson i Sörbo
1 N 242 1941 Kyrkoherde Axel Gärfve
1 N 248 1919 Lantbrukaren C W Källström
1 N 249A 1900-tal Kyrkoherden Wilh. Johansson i Nibble
1 N 251 1870-tal Klint Jan Jansson
1 N 253 1923 Häradsdomaren Johan Andersson i Norrby
1 N 254 1938 Nilses J. Aug. Johansson i Norshyttan
1 N 255 1800/2000-tal Gravplats för dem som aldrig fick bli
1 N 257 1910-tal A Hellström
1 N 259 1920-tal Grosshandlare T H Wahlberg
1 N 261 1900-tal Nilses Joh. Jansson i Norshyttan
1 N 263-264 1930-tal Momqvist/Lindeberg
1 N 273 1870-tal Stationsinspekt. Gabriel A Bonander
1 N 274 1941 Hases Anders Andersson
1 N 275 1800-tal Carlboms familjegrav
1 N 276
1 N 279 1910-tal Måns Gustaf Gustafsson
1 N 287 1966 Carl Uddnäs
1 N 292 1928 Kollegan vid Hedemora Pedagogi Johan Israel 

Wahlman
1 N 297 1776 - Bältarbo
1 N 299 1974 Prosten Gunnar Carlbäck
1 N 300 1971 Kontraktsprosten
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Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N 7A 1945 Högs Johan Gustafsson 1/7
1 N 9 1890-tal Lärkas Anders Jansson i Pershyttan 1/8
1 N 7B 1945 Express Fredrik Gustafsson 1/10
1 N 18 1890-tal Östbergs i Sörbo 1/12
1 N 32 1890-tal Matses And. Jansson i Brunna 1/20
1 N 36 1929 Finn Anders Jansson 1/22
1 N 39 1910-tal Callenmark 1/24
1 N 41 2002/1890-tal Sigrid Kåks 1/26
1 N 53A 1920-tal Carls Per Ersson 1/29
1 N 54B 1966 Direktören Harald Tegen 1/31
1 N 55 - Karl Fredrik Johansson 1/32
1 N 66 1940-tal Eckes i Lassbo 1/34
1 N 68 1890-tal Bruns Joh. Jansson i Lassbo 1/38
1 N 73 1940-tal Nygrens i Jälkarbyn 1/39
1 N 74 1970-tal Kåks Jan Andersson 1/40
1 N 86 1800-tal ... familjegrav 1/47
1 N 92 1930-tal Köpmannen Johan Larsson 1/51
1 N 97 1950-tal Sjons i Brunna 1/52
1 N 99 1920-tal Aron Johansson i Nibble 1/53
1 N 104 1985 Allan Andersson i Ingvallsbenning 1/54
1 N 105 1890-tal Albin Persson i Davidshyttan 1/55

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N 303 1870-tal J Lindeberg
1 N 305 1950-tal C G Johansson
1 N 307 1953 F D Landsfiskal L J Leksell
1 N 309 1982 Kyrkomusikern o pedagogen Barbro Granberg
1 N 328A 1910-tal Komminister Johan Norstedt
1 N 328B 1939 Automobilbesiktningsman Herman O Kinnander
1 N 330 1851 Prosten P P Swedelius
1 N 337 1910-tal Per Thorborg

1 N 400-401 1945 Rådmannen Isidor Persson
1 N 402-403 1952 Korrespondent Oskar Strömberg
1 N 416-417 1920-tal A Andersson
1 N 434-435 1950-tal Skräddarmästaren L J Nordström
1 N 452-453 1920-tal Nämndemannen Gustaf Brahn
1 N 502-503 1939 Köpmannen och riksdagsmannen

Emanuel Bjurström
1 N 522 1913 Bokbindarmästaren Erik Wickman
1 N 535-536 1922 Barnmorskan Margareta Peterson
1 N Okänd 1840 Provinsialläkare i St. Kopparbergs län, G T Ström
1 N Museal 
miljö i N-Ö

- Samtliga gravvårdar i områdets nordöstra hörn 
tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N 115 1909 Arfs Christina Jansson i Boda 1/57
1 N 116 1890-tal A Jansson i Österby 1/58
1 N 118 1930-tal Narfströms familjegrav 1/59
1 N 125 1890-tal Fredrik Johansson Wiklund i Brunna 1/62
1 N 125A 1966 Hemmansägare Frans Perers i Österby 1/63
1 N 126 1910-tal T H Bjurström 1/64
1 N 130A 1890-tal Hemming i Mässingsbo 1/65
1 N 131 1930-tal Haserkers Jan Jansson 1/66
1 N 135 1930-tal Matses i Prästhyttan 1/68
1 N 138 1950-tal Arthur Samuelsson i Bältarbo 1/69
1 N 146 1920-tal Henning Gustafsson i Bältarbo 1/71
1 N 154 1900-tal J E Sjöberg i Börsbo 1/75
1 N 156 1910-tal Svens i Svensbodarne 1/77
1 N 163 1910-tal Snickars Helge Westin i Sandsätersbro 1/79
1 N 165 1910-tal Skommars i Nordansjö 1/80
1 N 168 1900-tal Kers Anders Andersson i Hamre 1/83
1 N 173 1930-tal Franses i Mällby 1/85
1 N 175 1924 Jans i Djörkhyttan 1/86
1 N 176 1940-tal Kalles i Sandsätersbo 1/87
1 N 179 1940-tal Normans och Lasses i Granbo 1/88
1 N 182 1910-tal Hases i Nordanby 1/89
1 N 187 1928 Trotjänaren A J Eriksson 1/91
1 N 188 1890-tal Pelles i Rensbo 1/93
1 N 194 1930-tal Finskens 1/96
1 N 195 1940-tal Karduansmakaren Frans Wilhelm Zetterström 1/97
1 N 199 1910-tal Hampus i Norrhyttan 1/98
1 N 202 1940-tal Fjärdmans i Djörkhyttan
1 N 204 1940-tal Ols i Norhyttan
1 N 211 1920-tal Olles i Trollbo
1 N 212 1930-tal Hjort A J Andersson i Granbo
1 N 214 1910-tal Mattses F J Johansson
1 N 215 1890-tal Janols i Grådö
1 N 220 1940-tal Henrik Nordqvist i Backa
1 N 222 1971 Kols Hilda Ruth i Prästhyttan
1 N 223 1910-tal Bruns i Västerby
1 N 228 1928 Kers i Hamreängarna
1 N 229 1950-tal Nygårds i Pershyttan
1 N 230 1920-tal Joh. Jansson i Brunna
1 N 234 1890-tal Göras i Nordansjö
1 N 239 1890-tal Arons i Västerby
1 N 241 1900-tal Jernhandlaren E Haglund
1 N 244 1920-tal Vågers K F Johansson
1 N 245 1900-tal Karls i Ingvallsbenning
1 N 252 1920-tal Mångs i Mälby
1 N 265 1880-tal Sven Rinman
1 N 278 1950-tal Erkers i Norhyttan
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N 283 1950-tal Lisas i Sjönsbo
1 N 285 1950-tal Matses i Borsbo
1 N 288 1920-tal J A Liebsson
1 N 290 1900-tal Folkskolläraren Anders Ersson
1 N 304 1975 Sigurd Bergman
1 N 306 1942 Ingenjören Carl Lambert Bjurström
1 N 308 1960-tal Murarmästaren Johan Gustafsson
1 N 338 1900-tal Plas Johan Eriksson i Hamre
1 N 390-391 1953 Byggmästare Klas Lundström
1 N 392-393 1913 Stadsbyggmästaren Gustaf Gustafsson
1 N 394-395 1900-tal Byggmästaren J E Andersson
1 N 406-407 1950-tal Gråns Johan Johansson i Västerby
1 N 414-415 1940-tal Gust. Andersson i Djörkhyttan
1 N 422-423 1958 Entreprenören Arvid Karlsson
1 N 436-437 1950-tal Larsson i Matsbo
1 N 438-439 1940-tal F Carlsson
1 N 440-441 1970-tal Fritz Eriksson i Bältarbo
1 N 444-445 1950-tal Anders Andersson i Bältarbo
1 N 456-457 1950-tal Vretens i Norshyttan
1 N 460-461 1950-tal Nygårds i Lassbo
1 N 464-465 1950-tal Karls i Sjulsbo
1 N 466-467 1890-tal P G Staaf i Hamre
1 N 468-469 1890-tal Pelles i Västerby
1 N 508-509 1940-tal Mältaren J Johansson
1 N 510-511 1960-tal Axel Andersson i Nyhyttan
1 N 520 1920 Enkefru Hanna Larsson
1 N 523 1928 Lärarinnan Anna Almqvist
1 N 524 1976 Ragnar Gustafsson
1 N 526-527 1920-tal Johan Andersson i Stensberg
1 N 532-533 1911 Telegrafist Maria Fredrika Norman
1 N 537-538 1930-tal Östens i Österby
1 N 541-542 1920-tal Matses i Pershyttan
1 N 544-545 1950-tal Skäddars i Norshyttan
1 N 546-547 1913 Stationsskrivaren R B Améen
1 N 560-561 1950-tal Snickaremästaren Gustaf Gustafsson mfl.
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Etablering 1940-tal. Området ritades av Elis Werner från Säter 1939. Området innefattar 
gravvårdar från 1940-talet och framåt.

Historiska 
gravtyper

Urngravar.

Terräng och 
läge

Området är situerat på den Norra kyrkogården, i ett kvarter som tidigare 
innefattade allmänna varv och som inkorporerades till kyrkogården vid en 
utvidgning 1820-21. I öster angränsar området till en allé/gångväg som löper 
från kyrkobyggnadens södra entré och söder ut mot Hoppets kyrkogård via 
Södra kyrkogården. I övriga väderstreck angränsar området till delar av Nor-
ra kyrkogården.

Gångar Området genomskärs av skifferbelagda gångstigar i en korsformig plan. I om-
rådets mitt sammanstrålar stigarna i en mindre viloplats med parkbänkar. 
Det finns även en gångväg som löper längs med områdets ytterkant, och som 
sammanlänkar området med resterande gångvägar på Norra kyrkogården. 

Träd och 
buskar

Området kringgärdas av en tätbevuxen måbärshäck. Längs områdets västra 
långsida finns ett antal tujor och kring viloplatsen som beskrivs ovan finns 
formklippta häckar som ramar in platsen till en kvadratisk berså. Området 
innefattar även ett större antal buskbollar som tillkommit i senare tid. Busk-
bollarna är situerade runt om gravhällar i områdets mitt.

Bevattnings-
brunn

Området innefattar en bevattningsbrunn ritad av Harald Wadsjö, som flyttats 
från sin ursprungliga placering på Östra kyrkogården i samband med en sen-
tida renovering eller motsvarande.

Norra 
urnlunden
Karaktärisering

Området inventerades 2016/2017
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Översikt över norra urnlunden. Bild från norr.

Översikt över norra urnlunden. Bild från sydöst.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Den varsamhet som Harald Wadsjö och de tidiga modernistiska kyrkogårdsarkitekterna 

visade inför den förindustriella epokens gravskick, på Hedemora återspeglat på den Öst-
ra kyrkogården, följde inte med i de kyrkogårdsideal som rådde kring 1900-talets mitt. 
Området som helhetsmiljö återspeglar en ovilja till att foga samtiden efter historiens tyng-
ande bojor, ett ideal som är typiskt för modernismen. Området kan på ett pedagogiskt 
vis berätta om den sentida modernismens kyrkogårdsideal och hur äldre områden på 
kyrkogården ianspråktogs och nyetablerades efter sin tids estetiska ideal utan vidare an-
passning efter befintliga äldre strukturer.

• Exklusiva gravvårdar med koppardetaljer från 1940- och 1970-talen utgör mycket värde-
fulla estetiska inslag på kyrkogården.

Särskilda urvalspremisser
• Exklusiva gravvårdar med koppardetaljer från 1940- och 1970-talen tillskrivs mycket högt 

kulturhistoriskt värde.

• Övriga gravvårdar från den moderna epoken tillskrivs inte särskilt högt kulturhistoriskt 
värde som del av en särskilt värdefull struktur eftersom det finns liknande strukturer som 
framträder mer tydligt på andra platser på kyrkogården.

Gravvårdar I områdets mitt finns en stor mängd liggande gravhällar i sten från 1940-talet 
och framåt. Det finns även ett mindre antal högresta gravstenar samt ett antal 
unika resta gravvårdar i koppar och smidesjärn från 1970-talets senare del. 
Längs måbärshäcken som kringgärdar området finns en mångfald av resta 
gravstenar från den moderna epoken. Samtliga av dessa gravvårdar har en 
likartad storlek men de skiljer sig kraftigt beträffande form och materialval. 
Måbärshäcken fungerar som en sammanhållande fond för gravstenarna på ett 
sätt som är typiskt för modernismens kyrkogårdsideal.

Inuti området finns litet antal mycket speciella gravvårdar från 1940-talet (1 
N UL 6, 1 N UL 7 mfl.). Gravvårdarna är huggna i diabas eller granit och 
dekorerade med koppardetaljer. Området innefattar många gravvårdar med 
yrkestitlar kopplade till näringslivet och administrationen i Hedemora stad 
under 1900-talet, däribland övermontören, modellsnickaren, borgmästaren, 
sophiasystern, frisörmästaren, författaren, inspektören och stenhuggaren. Det 
finns inte särskilt många gravvårdar med regelrätta gårdsnamn. Däremot bär 
många gravvårdar by- eller traktnamn.

Karaktär  Området bär en tydlig modernistisk prägel. Området är väl sammanhållet 
trots att gravvårdarna uppvisar stora olikheter och stor individuell utform-
ning beträffande bildkonstmotiv, typsnittsanvändning, formspråk och mate-
rialval. I områdets mitt är en mycket hög andel av gravvårdarna hällar, vilket 
tillsammans med buskbollarna bildar en särskild karaktär.
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Likartade bredlåga modernistiska gravvårdar längs norra urnlundens östra långsida.

Fabrikören Bernhard Hedlunds urngrav i diabas och koppar.
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 2 Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N UL 6 1940-tal Fabrikören Bernhard Hedlund
1 N UL 7 1940-tal Nämndemannen Oskar Nord
1 N UL 47 1948 Rudolf Lönne
1 N UL 50 1954 Rödakorssjuksystern Emma Magnusson

1 N UL 64 1951 Stenhuggaren K E Widén
1 N UL 73 1947 Eric Bergström
1 N UL 77 1976 Jan-Ove/Maith Reander
1 N UL 81 1964 Frisörmästaren Erik Johansson
1 N UL 91 1969 Borgmästaren/Sophiasystern Martin/Birgitta West-

lund
1 N UL 110-111 1966 Grosshandlaren  Oscar Nilsson
1 N UL 277 1977 Svea Mattsson
1 N UL 278 1976 Klas Dalhed
1 N UL 280 1977 Åke Lindström
1 N UL 284 1978 Torsten Gröndahl

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N UL 1 1945 Rickard Grafve
1 N UL 2 1942 Björn Stefan Ahlzen
1 N UL 14 1959 Droskägaren Gunnar Carlsson
1 N UL 15 1960 Övermontören Knut Karlsson

1 N UL 17 1960 Köpmannen Emil Backström
1 N UL 18 1960 Förste reparatören Gustav Eriksson
1 N UL 20 1961 Källarmästare Henning Eriksson
1 N UL 26 1963 Stenarbetaren Edward Pettersson
1 N UL 32 1962 Lokföraren K G Hurtig
1 N UL 38 1940-tal Erik Hjort af Ornäs
1 N UL 41 1960 Axel Johansson
1 N UL 42 1966 Stadsingenjören Axel Odén
1 N UL 45 1955 Sadelmakaren Oskar Bjurman
1 N UL 54 1959 Fabrikör Carl Einar Pettersson
1 N UL 55 1963 Ingenjören Karl Broström
1 N UL 58 1952 Lärarinnan Ida Carlsson
1 N UL 60 1951 Byggmästaren Evald Lindström
1 N UL 66 1960 Fabrikören G A Norström
1 N UL 67 1949 Köpmannen Arvid Andersson
1 N UL 71 1942 Stationsinspektören Johan Magnus Norgren
1 N UL 72 1948 Folkskollärarinnan Hilma Blomstrand
1 N UL 75 1943 Postmästaren Gösta Sandberg
1 N UL 76 1945 Ingenjören Holger Kjellman
1 N UL 79 1964 Övermontören Arvid Gröning
1 N UL 79B 1972 Eric Axelsson
1 N UL 159-160 1968 f.d Inspektören Erik Leffler
1 N UL 161-162 1966 Författaren och folkskolläraren Paul Lundh

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Gravvård med förgylld kopparsilhuett. Gravhäll i granit med kopparlåga på pelare.

Gravsten med koppardetalj. Gravvård av kopparplåt i korsform.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 N UL 88 1967 F.d Kassören Evald Andersson
1 N UL 93 1969 Modellsnickaren Gottfrid Eriksson
1 N UL 100 1969 Övermontören K J Stefansson
1 N UL 104 1968 Musikdirektören Gösta Bergstedt
1 N UL 108-109 1966 Källarmästaren Gösta Arvidsson
1 N UL 112-113 1960-tal Apotekaren Carl J W Möller
1 N UL 114 1968 Ingenjören Klas Norling
1 N UL 115 1982 Polisinspektören Marin Jacobsson
1 N UL 117-118 1967 Gruvkamreren Erik J H Lind
1 N UL 132 1972 Bokhandlaren Hårald Englund
1 N UL 133 1972 Bagarmästaren John Matsson
1 N UL 140 1973 Lantbrukaren Erik H Övermo
1 N UL 145 1978 Förvaltare Harry Jansson
1 N UL 156 1977 Gruvfogden Erik Eriksson
1 N UL 164 - Karl Karlström
1 N UL 199 1972 Verkstadschef Holger Carlsson
1 N UL 215 1973 Folkskolläraren Per Ullén
1 N UL 276 1978 Gruvfogden Sven Åkerlund
1 N UL 289 1978 Köpmannen Klas A Lundgren
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Etablering 1891. Området innefattar främst gravvårdar från 1890-talet fram till 1900-ta-
lets mitt.

Historiska 
gravtyper

Området innefattar familjegravar samt enskilda och allmänna gravrätter. Fa-
miljegravarna och de enskilda gravarna är oftast placerade längsmed områ-
dets gångvägar, i kvarterens ytterrader och längsmed områdets ytterkant. I 
det sydvästra av områdets fyra kvarter fanns tidigare allmänna varv. De stora 
öppna ytorna i områdets nordöstra och sydöstra kvarter döljer massgravar 
från när spanska sjukan härjade i Hedemora 1918-1920.

Terräng och 
läge

Området är situerat söder om Norra kyrkogården och väster om Östra kyr-
kogården. Området angränsar till Hoppets kyrkogård och den gamla kyrko-
gårdsexpeditionen i söder. I väster angränsar området till Kyrkogatan. Tvärs 
över Kyrkogatan finns ett nyuppfört gravkapell, parkeringsplatser och kvar-
varande äldre ställplatser för hästar (se mer under det kulturhistoriska sam-
manhanget långväga församlingsbor ovan).

Omgärdning 
och ingångar

Området kringgärdas i norr och väst av ett enkelt smidesjärnstaket lika det 
som omgärdar den Norra kyrkogården. Staketet bärs upp av vitputsade mu-
rade stolpar med tälttak av plåt. Den norra delen av staketet vilar på en äldre 
kallmurad gråstensmur. Områdets östra entréparti markeras av två grindstol-
par som bär liknande utseende som staketstolparna. Grindstolparna är emel-
lertid något högre. Områdets södra kortsida omgärdas delvis av den skalmur/
bruksmur som omgärdar Hoppets kyrkogård (se mer nedan). Området av-
gränsas mot Östra kyrkogården av en låg rygghäck.

Gångar och 
plan

En gångväg löper längs hela områdets ytterkant. Övriga gångvägar följer en 
korsformsplan. I planens genomskärningspunkt finns ett gravkapell. Korspla-
nens nord-sydlöpande gångväg är en lindallé som ligger i axel med kyrko-
byggnadens södra entré. Allén löper från kyrkobyggnaden, via Norra kyrko-
gården, förbi Södra kyrkogården och in på Hoppets kyrkogård. I områdets 
nordvästra kvarter finns grusstigar mellan gravraderna.

Gravkapell Området innefattar ett gravkapell i stram och avskalad klassicistisk stil från 
1908. Byggnaden innefattade tidigare kyrkogårdens likkällare.

Södra
kyrkogården
Karaktärisering

Området inventerades 2016/2017
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Sandgravar på Södra kyrkogården. Översikt mot norr.

Södra kyrkogården, översikt från områdets sydöstra hörn. Den öppna gräsytan i förgrunden är massgravar från tiden då span-
ska sjukan härjade i Hedemora.
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 3 Träd och 
buskar

Området kringgärdas av en för 1800-talet tidstypisk trädkrans med storvuxna 
lindar. Utöver denna finns 12 storvuxna lindar i den genomlöpande lindallén 
och ett fåtal rygghäckar i områdets nordvästra delar. Vissa enskilda gravar är 
planterade med mindre häckplanteringar eller buskar. 

Gravvårdar Området innefattar en mångfald av gravvårdar från perioden 1890-1960. De 
flesta äldre gravvårdar är kataloggravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 
1900 eller stora högresta nationalromantiska gravvårdar från 1910-talet. Bland 
kataloggravvårdarna är obeliskformer i diabas särskilt vanligt förekomman-
de. Det finns även ett stort bestånd av bredlåga och låga modernistiska grav-
vårdar resta kring 1900-talets mitt. I det sydvästra gravkvarterets mitt finns 
ett antal små patinerade gravstenar i granit och diabas som troligen varit 
en del av ett allmänt varv. Södra kyrkogården innefattar många gravvårdar 
med yrkestitlar kopplade till arbete och liv i Hedemora stad och socken från 
1800-talets andra hälft och framåt, däribland trädgårdsmästare, förskollärare, 
trafikchef, hemmansägare, lantbrukare och byggmästare. Det är även vanligt 
att gravvårdarna bär gårds- och/eller bynamn.

Sandgravar Området innefattar ett utmärkande antal sandgravar och ett mindre antal gra-
var med exklusiv markstensbeläggning. Hedemoras sandgravar är speciella 
eftersom de ofta är placerade i ett större sandområde där varje grav har en 
mindre gräsyta framför gravvården. På andra kyrkogårdar är sandgravarna 
ofta placerade på en större gräsyta där varje grav har en mindre sandyta fram-
för gravvården. Många av sandgravarna saknar gravvård och gravrättsinne-
havare men bevaras av pastoratet genom kontinuerlig skötsel. Särskilt många 
sandgravar finns i områdets ytterrader och i den nordvästra gravkvarteret.

Kontinuitet Området angränsar till tre andra områden från andra tidsperioder. De grav-
rader som är situerade i direkt anslutning till andra områden skapar förstå-
else för kyrkogårdens utveckling. Tillexempel kan synbart äldre gravvårdar 
vid övergången mot Hoppets kyrkogård bidra med förståelse för att Hoppets 
kyrkogård är en mer sentida utbyggnad jämfört med Södra kyrkogården, osv.

Karaktär Området präglas starkt av den rika förekomsten av sandgravar såväl som det 
stora antalet högresta obelisker och nationalromantiska gravstenar från tiden 
kring sekelskiftet år 1900. Men det finns även en hel del nyare gravvårdar som 
bidrar till att området får en mångfacetterad karaktär.
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Översikt från ormådets nordvästra hörn. Gravkapellet uppfördes 1908.

Gravvård i smidesjärn i områdets södra delar. Ovanlig gravvård på sandgrav med staket i smidesjärn.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer

• Områdets sandgravar, diabasobelisker, högresta nationalromantiska gravstenar och kata-
loggravvårdar kan berätta om hur en tidstypisk kyrkogård utformades kring sekelskiftet 
1900.

• Kyrkogårdens sandgravar är mycket karaktäristiska och ovanliga och kan berätta unika 
historier om äldre gravskick och kyrkogårdens skötsel i äldre tider (se mer under värde-
fulla strukturer ovan)

• Gravvårdar i områdets yttersta gravrader kan bidra med förståelse för kyrkogårdens ut-
veckling och skillnader mellan gamla och nya områden.

• De gräsytor som döljer massgravar från spanska sjukan kan berätta om pandemins fram-
fart i Hedemora och om den lokala och nationella tragedi som detta medförde.

• De allmänna varven i områdets sydvästra kvarter återspeglar äldre tiders begravnings-
skick och industrisamhällets klasskillnader och deras fortlevnad på kyrkogården. Grav-
vårdar i allmänna varv utgör särskilt värdefulla pedagogiska resurser som kan användas 
för att förmedla glömda och dolda berättelser som utspelar sig ur den "lilla människans" 
narrativ

Särskilda urvalspremisser
• Samtliga diabasobelisker, högresta nationalromantiska gravstenar och kataloggravvårdar 

från tiden kring sekelskiftet 1900 tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Kvarvarande gravvårdar från allmänna varv tillskrivs högt kulturhistoriskt värde om de 
har en läsbar inskription.

• Övriga gravvårdar från den moderna epoken tillskrivs inte särskilt högt kulturhistoriskt 
värde som del av en särskilt värdefull struktur eftersom det finns liknande strukturer som 
framträder mer tydligt på andra platser på kyrkogården, exempelvis på Hoppets kyrko-
gård och på Östra kyrkogården.

• Samtliga sandgravar tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. Dessa listas emellertid inte i 
rapportens bilagor eftersom de är så pass många. Det är dessutom främst graven och inte 
gravvården som är viktig i sammanhanget.
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Påkostad modernistisk gravvård på grav med stenram.

Historicerande gravvård från 1900-talet. Högrest porfyrgravvård.
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 3 Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 S 8 1890-tal Skogsvaktare F A Hedmark
1 S 23 1896 Carl Florus Toll
1 S 26 1893 Distriktsveterinären Nils Zettervall
1 S 35 1922 Professor Wilhelm Hallander

1 S 36 1899 Kontraktsprosten Teol./Fil. Doktor Carl Schmidt
1 S 40 1909 Jörgen Jörgensen
1 S 41 1890-tal Grosshandlare Wilh. Hallberg
1 S 45 1943 Folkskollärarinnan Hedvig Östling
1 S 50 1951 Folkskollärarinnan Emma Maria Lundin
1 S 67 1920-tal Sedendahls i Sandsätersbro
1 S 74 1890-tal Trädgårdsmästaren N A Olsson
1 S 99 1906 Kronofogden Per Philip Kjellin/Johanna Katarina Boethius
1 S 116 1890-tal P Jansson
1 S 137 1919 Hemmansägaren A G Eriksson i Lasveden
1 S 147 1910-tal Till minne af de vid kronprinsessan Margarethas vårdan-

stalt aflidne
1 S 150 1800-tal C A Lind
1 S 152 1910-tal Byggmästaren A G Larsson
1 S 166 1934 Bergsingenjören ED Disponenten för Lessebo... Nils W:D 

Bosaeus
1 S 167 1920-tal Erik J Lager
1 S 169 1950-tal Konstsmeden Emil Sjögren
1 S 170 1890-tal Bergströms i Bondbo
1 S 173 1942 Byggmästaren G S Gustafsson
1 S 184 1918 Trafikchefen Gustaf Fred Waltenius/Lotten f. Boustedt
1 S 208B 1920-tal Trotjänarinnan Fredrika Setterqvist
1 S 216 1890-tal Frans Frodell
1 S Okänt 3 1913 Ellen Sundström
1 S Okänt 5 1918 Maria Grahn

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 S 1 1890-tal J Holmlin
1 S 2 1890-tal Jan Ersson
1 S 3 1930-tal Forskarls i Hamre
1 S 4 1890-tal Sörbergs i Västerby

1 S 5 1898 Klint i Norrby
1 S 7 1890-tal Olsson, Eriksson
1 S 13 1962 Gösta Eklund
1 S 17 1950-tal Häradsskrivaren J E Hesselius
1 S 19 1950-tal Nyströms i Skoga
1 S 21 1950-tal Målaremästare Mathias Olsson
1 S 27 1894 Apotekaren Olof Leopold Sillén

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Högrest gravvård i granit i områdets norra delar. Graven har stenram.

Axiell gångväg som sträcker sig genom området.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 S 31 1944 Erikers Vilhelmina Eriksson i Hamre
1 S 37 1890-tal Sanders
1 S 38 1899 Bokhandlaren, kyrkvärden Filip Sandberg
1 S 46 1890-tal Bränds i Västerby
1 S 47 1890-tal Karlsson
1 S 48 1890-tal Östbergs i Rensbo
1 S 51 1937 Anna Wengelin
1 S 53 1890-tal Stenpelare med Kedjor
1 S 54 1890-tal Karls i Ivarshyttan
1 S 56 1910-tal P E Skoglund i Hamre
1 S 59 1955 Handlanden Aug. Carlson i Vikmanshyttan
1 S 60 1890-tal Folkskolläraren Eric Persson
1 S 69 1890-tal F J Johansson
1 S 76 1904 Brandt And. Jansson i Pershyttan
1 S 77 1950-tal Blankens i Rävbo
1 S 79 1940-tal Bommans i Bergbacken
1 S 80 1936 Emelie Ewert
1 S 81 1910-tal Östbergs och Hummelgårds familjegrav
1 S 84 1890-tal Kåks P Aug Persson i Vibberbo
1 S 85 1890-tal Joh. Westerlund
1 S 86 1890-tal J Källgren
1 S 87 1976 Henriks Johannes Karlsson
1 S 88 1950-tal Eriklars Olof Eriksson
1 S 89 1890-tal I Wiklund i Borsbo
1 S 90 1890-tal Tjägers i Räfbo
1 S 91 1910-tal And. Schultzberg i Thurbo
1 S 94 1890-tal Gubb i Köningshyttan
1 S 95 1890-tal Svartviks
1 S 97 1890-tal Jansson
1 S 100 1910 Bygårds Olof Larsson
1 S 101 1929 Smeden Johan Engvall
1 S 102 1920-tal Slöjdläraren Aug. Björklund
1 S 104 1930-tal Hemmansägaren Carl Eric Samuelsson
1 S 105 1927 Erikers J A Eriksson
1 S 106 1920-tal Filaren Johan Olov Ahlin
1 S 107 1950-tal Skorstensfejaremästare Carl E Sjöberg
1 S 108 1950-tal Stationsmästare C G Cederlund
1 S 109 B 1930-tal Skräddaren Oskar Eriksson
1 S 110 1890-tal Janssons i Bältarbo
1 S 115 1890-tal Petters i Brunna
1 S 117 1967 Beda Larsson i Bodarna
1 S 118 1907 Byggmästaren E Eriksson i Davidshyttan
1 S 123 1920-tal Hases Johan Danielsson i Matsbo
1 S 124 1890-tal Larses i Norrhyttan
1 S 125 1997/1901 Bergsingenjör KTH Carl Almborg
1 S 126 1900-tal F R Danielsson
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 S 127 1920-tal Hases i Wibberbo
1 S 131 1962 Stationsmästaren Andreas Hjort
1 S 134 1913 Andersson
1 S 135 1910-tal Byggmästaren Erik Jakobsson
1 S 140 1920 Marta Eriksson i Grådö, Svedjan
1 S 140 1890-tal Olof Eriksson i Davidshyttan
1 S 143 1951 Fabrikören Emanuel Berglund
1 S 144 1940-tal Slaktaren J W Wikholm
1 S 145 1929 Brevbäraren Ludvig Elfwén
1 S 146 1919 Joh Lindberg i Örängarne
1 S 148 1961 Målaremästaren John Lindholm
1 S 149 1890-tal A Stams i Haganäs
1 S 153 1950-tal Gustaf Flintas
1 S 160 1913 Gustaf Wikström
1 S 161 1914 J Aug. Andersson i Höganäs
1 S 172A 1890-tal Ollas i Nås
1 S 172B 1965 Verkmästaren Gustav Bäckman
1 S 174 1910-tal Wilstrand i Brunna
1 S 175 1890-tal Lassas Karl G Johansson
1 S 179 1890-tal Janhans i Trollby
1 S 180 1950-tal Hjort Erik Eriksson i Norrhyttan
1 S 183A 1890-tal Aug. Westers
1 S 186 1930 Lantbrukaren Gut.. Erik Olsson
1 S 192 1950-tal Laggars i Västerby
1 S 196 1972 Skommars Johan Emil Johansson i Ivarshyttan
1 S 201 1910-tal Tornells i Matsbo
1 S 205 1918 Karl A Good
1 S 209 1890-tal C O Gadd
1 S 210 1940-tal Lissol E Hansson
1 S 211 1918 Hemmansägaren Per Olsson i Backnilsbo
1 S 218 1957 Folkskolläraren Sven Linge
1 S 232 1971 Trädgårdsmästaren Albert Andersson
1 S 234 1960 Ingeborg Johansson i Nordenby
1 S 241 1959 Hemmansägaren Gustav Englund
1 S Okänd 1 1909 Emelie Linders
1 S Okänd 2 1914 Johan Jacobsson
1 S Okänd 6 1917 K A Andersson
1 S Okänd 7 1916 Emilia Gröning i Vikmanshyttan
1 S Okänd 8 1915 Carl Andersson
1 S Okänd 10 1918 Kristina Lindberg
1 S Okänd 12 1917 Fanny Eriksson i Vikmanshyttan
1 S Okänd 13 1917 Larson i Backnilsbo
1 S Okänd 14 1917 Kristina Berglund 1917
1 S Okänd 17 1915 Rune Kunde
1 S Okänd 21 1913 Ester Eriksson i Grådö Svedjan
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Etablering 1920-tal. Området belades från 1920-talet fram till 1970-talet. Under 2010-talet 
nyetablerades en askgravplats inuti ett av områdets gamla kvarter. Området 
ritades av arkitekt Harald Wadsjö.

Historiska 
gravtyper

Familjegravar, enskilda och allmänna gravar. De enskilda gravarna (här lik-
ställt med gravrätter som köpts för all framtid) är i hög utsträckning placerade 
längs med områdets gångvägar. De allmänna gravarna är oftast placerade i 
kronologiskt belagda rader på områdets gravgårdar/gravfält.

Terräng och 
läge

Området är situerat på en flack yta öster om den gamla kyrkogården och 
sydöst om kyrkobyggnaden. I norr angränsar området mot Hällavägen och 
äldre timrade kyrkstallar. Norr om Hällavägen finns ett område med flera 
skolbyggnader. I öster angränsar området till ett ekonomiområde med kyrko-
gårdsförvaltningens byggnader samt Maria kyrkogård. I söder övergår Östra 
kyrkogården till Hoppets kyrkogård.

Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till en låg skalmur av släthuggen natursten i norr och ös-
ter. Skalmuren uppfördes under 1950-talet och är bevuxen med sedum. I norr, 
invid de gamla kyrkstallarna, finns en entré till området som markeras av fyra 
vitputsade grindstolpar med utsvängande tälttak i koppar. Grindstolparna är 
utformade för att rymma ett större grindpar i mitten och två mindre grindpar 
på sidorna.

Gångar och 
tappställen

Området genomskärs av ett antal asfalterade gångvägar som bildar olika gr-
avgårdar och gravfält. Längs områdets norra och östra ytterkanter löper en 
monumental lindallé. Det finns även en långsträckt monumental lindallé som 
löper igenom området in nord-sydlig riktning. Den sistnämna löper vidare i 
vägnätet på Hoppets kyrkogård (se nedan). Längs den nord-sydligt löpan-
de allén finns tre platsbildande utsvängningar där allén möter tvärgående 
gångar. Två av utsvängningarna innefattar storskaliga bevattningsbrunnar/
tappställen i gjutjärn som ritades av Harald Wadsjö under 1920-talets början. 
Bevattningsbrunnarna tillverkades på Näfverqvarns bruk i Södermanland. I 
områdets östra delar löper vägnätet delvis radiellt från en genomskärnings-
punkt i vägnätet. Genomskärningspunkten markeras av en storvuxen ek.

Träd och 
buskar

Området innefattar en mångfald av rumsskapande och sammanhållande 
växtlighet i form av häckar, träd och buskar. Exempelvis finns en mångfald 
av låga och höga häckar samt flera lindalléer. Växtligheten har troligen för-
ändrats och anpassats flera gånger efter 1920-talet, och de häckar, träd och 
planteringar som finns på kyrkogården idag följer inte helt den ursprungliga 
vegetionsplanen. I områdets östra delar finns en monumental ensam ek som 
markerar en viktig platsbildare i gångvägsnätet. Eken fanns med i Wadsjös 
ursprungliga vegetationsplan.

Östra
kyrkogården
Karaktärisering

Området inventerades 2016/2017
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Allmänt varv/kvarter 17. Ovanligt välbevarat område med många kvarvarande gravvårdar från perioden 1920-1935.

Enskilda gravar längs gångväg i områdets avslut mot Söd-
ra kyrkogården.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Gravvårdar som tydligt är utformade med inspiration efter förindustriella förlagor kan 

på ett pedagogiskt sätt berätta om Harald Wadsjös och de tidiga modernistiska kyrko-
gårdsidealens romantiserade syn på den förindustriella kyrkogården. De förindustriella 
gravvårdarna och deras formspråk och utseende ansågs bidra med harmoni och lugn och 
fungera som kraftfulla stämningsbildare på kyrkogården.

• Gravvårdar placerade mot rygghäckar samt gravhällar i öppna områden kan berätta om 
kyrkogårdsarkitekternas önskan om att värna en sammanhållen höjdlinje på kyrkogården 
– något som är tidstypiskt för den moderna epoken.

Gravvårdar Området innefattar flera olika ”typgrupper” av gravvårdar: pampiga 
1920-talsgravvårdar vars formspråk hämtar inspiration från förindustriella 
förlagor; monumentala bredlåga familjegravar i diabas eller granit från peri-
oden 1930-1960; äldre allmänna varv med trä- och smideskors samt enstaka 
stenhällar; nyare allmänna varv med lågsmala modernistiska gravstenar eller 
hällar i diabas och granit från 1930-1960. 

De allmänna varven på Östra kyrkogården utformades ursprungligen med 
inflytande av områdets arkitekt, troligen som ett försök till att skapa trivsam-
ma vilorum för samhällets mindre bemedlade invånare. Detta har i de äldsta 
belagda allmänna kvarteren gett upphov till en speciell gravvårdsstruktur till 
stor del bestående av enkla men konstnärligt kvalitativa resta gravvårdar i trä 
eller järn alternativ små hällar i betong, gjutjärn eller diabas/granit. Wadsjö 
ritade dessutom minst en enskild gravsten (Kyrkoherden Axel Wilhelm Seh-
mans grav, 1 Ö 1 35B, bilaga 6 s.13). 

De ursprungliga enskilda familjegravarna från 1920-talet samt de bredlåga 
modernistiska gravvårdarna är oftast stora och synbart placerade i förhållan-
de till gångvägsnätet. Flera av dessa gravar har avgränsande fondverk i form 
av häckar eller den gamla kyrkogårdsmuren i väst. Vissa av de bredlåga mo-
dernistiska gravarna har markstensbeläggning av skiffer. Områdets allmänna 
varv är ofta placerade inuti kvarter eller på gravgårdar som avgränsas mot 
resterande delar av kyrkogården med hjälp av växtlighet. 

Området innefattar en mängd gravvårdar med yrkestitel som återspeglar ar-
bete och liv i Hedemora stad och socken från 1800-talets slut fram tills 1900-ta-
lets mitt. Det finns exempelvis titlar som sjuksköterska, målarmästare, skor-
stensfejarmästare, lantbrukare, häradsdomare, bankkamrer och kontorschef. 
Det är särskilt vanligt med titlar som anknyter till hantverksyrken. De all-
männa varv som finns i området innefattar en särskilt hög andel gravvårdar 
som endast bär kvinnonamn. Dessa gravvårdar är förhållandevis ovanliga på 
andra platser än i allmänna varv och kan berätta viktiga berättelser om Hede-
mora socken och dess invånare utifrån ett kvinnligt narrativ.

Karaktär Området bär en tydlig prägel av den tidiga modernismens kyrkogårdsideal. 
Särskilt karaktärsskapande element är: rumsbildande växtlighet; gravvår-
dar utformade med inspiration efter förindustriella förlagor; förekomsten av 
fondverk i form av häckar och murar som bildar sammanhängande höjdlinjer; 
användningen av enkla gravvårdar i trä eller smide alternativt hällar av dia-
bas och granit i öppna områden.
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Gravvårdar över enskilda gravar längs gångväg. Gravvårdarna är utformade med inspiration efter förindustriella förlagor.

Allmänt varv i kvarter 36. Tidstypiskt för 1950-talet. Kyrkoherde Sehmans gravvård, ritad av Harald Wadsjö.
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 4 • Området innefattar många gravvårdar som enbart bär kvinnonamn. Dessa gravvårdar 
utgör särskilt värdefulla pedagogiska resurser som kan användas för att förmedla glömda 
och dolda berättelser som utspelar sig ur ett kvinnligt narrativ. 

• Området innefattar ett antal ovanligt välbevarade allmänna varv som på ett tydligt sätt 
återspeglar äldre tiders begravningsskick och industrisamhällets klasskillnader och deras 
fortlevnad på kyrkogården. Allmänna kvarter som är välbevarade från 1920-talet åter-
speglar Wadsjös arkitektoniska ambition om att skapa ett trivsamt men enkelt vilorum 
för mindre bemedlade. Gravvårdar i allmänna varv utgör särskilt värdefulla pedagogiska 
resurser som kan användas för att förmedla glömda och dolda berättelser som utspelar sig 
ur den "lilla människans" narrativ.

• Kvarvarande beståndsdelar av området som ritades av Harald Wadsjö påvisar hur ar-
kitekter och formgivare fick ett ökat inflytande över kyrkogårdarnas helhetsutformning 
kring 1920. Särskilt viktiga beståndsdelar är kvarvarande ursprunglig växtlighet, place-
ring av gravvårdar, fördelning mellan allmänna och enskilda gravar, gångvägsnät, grav-
vårdar/typgravar som ritades av Wadsjö samt vattentag/bevattningsbrunnar.

• Även om växtligheten i området förändrats sedan kyrkogårdens tillkomst finns fortfaran-
de aspekter av den som återspeglar den tidiga modernismens kyrkogårdsideal och Harald 
Wadsjös arkitektoniska ambitioner. Buskar och häckar som ramar in kvarter och bildar 
slutna rumsmiljöer är särskilt värdebärande. Dessa kan på ett pedagogiskt vis användas 
för att visa hur växtligheten tillämpades i den tidiga modernistiska kyrkogårdsestetiken 
för att skapa harmoniska miljöer som inte upplevdes för vidsträckta och ödsliga.

Särskilda urvalspremisser
• Samtliga gravvårdar som bär synbar inspiration från förindustriella förlagor tillskrivs 

högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde.

• Ett urval av välbevarade enskilda bredlåga gravvårdar placerade mot rygghäck tillskrivs 
högt kulturhistoriskt värde.

• Samtliga gravvårdar som endast bär kvinnonamn tillskrivs högt kulturhistoriskt värde. 
Dessa listas emellertid inte i rapportens bilagor eftersom de är för många till antalet.

• Gravvårdar som enbart bär kvinnonamn och som även bär yrkestitel tillskrivs mycket 
högt kulturhistoriskt värde.

• Samtliga gravvårdar i det oförändrade allmänna kvarteren 17 och 36 tillskrivs högt kul-
turhistoriskt värde. Dessa listas emellertid inte i rapportens bilagor då de är för många 
till antalet. 

• Allmänna gravvårdar i smidesjärn, trä och med yrkestitel tillskrivs mycket högt kultur-
historiskt värde.



103

Plats där två alléer möts. I mitten av platsen finns en bevattningsbrunn som ritades av Harald Wadsjö, områdets arkitekt.

Gravvård med inspiration från förindustriell förlaga. Gravvård skapad på Widéns stenhuggeri.
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 4 Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 1 3 1920-tal Erik Carlsson i Norn
1 Ö 1 9 1918 Gustaf H Andersson
1 Ö 1 25 1919 Eric Ericsson
1 Ö 1 33 1919 Anna Kristina Åslund

1 Ö 1 35B 1919 Kyrkoherde Axel Wilhelm Sehman, gravvård ri-
tad av Harald Wadsjö

1 Ö 2 47 1920-tal F Persson
1 Ö 2 51 1920-tal Nyholm
1 Ö 2 63 1921 Anny Marie Bernström/Civilingenjören Gustav 

Emil Perers
1 Ö 6 26 1920-tal A G Venander
1 Ö 7 27 1920-tal Carl Tvetström
1 Ö 7 29 1926 J P Göthberg
1 Ö 7 31 1920-tal Trädgårdsmästaren...
1 Ö 7 37 1926 Mor Karoll Hellén
1 Ö 7 59 1930 Hemmansägare A Lindqvist
1 Ö 7 76 1920-tal Holns K Lars
1 Ö 7 44 1928 Margareta Sjöberg i Granbo
1 Ö 6 7 1924 And. Gustaf Myrsell
1 Ö 6 19 1920-tal J G Sjöqvist i Källviken
1 Ö 9 135 1920-tal Per Björk
1 Ö 11 102B 1920-tal -
1 Ö 11 108 1926 Hustrun Anna Lindgren
1 Ö 11 89 1920-tal A Eriksson i Norn
1 Ö 11 103 1926 Fyrvaktaren J A Sahlin
1 Ö 11 97 1924 Anders Jernberg
1 Ö 12 162 1920-tal Erik Morell
1 Ö 12 158- 1920-tal K Axel Andersson i Pershyttan
1 Ö 14 29 1945 Emma Brandt
1 Ö 14 30 1920-tal Erik Johansson i Brunna
1 Ö 14 40 1931 Stadsläkare Sam Ekman
1 Ö 14 46 1927 F. Hem. Äg. Johan Jansson i Nibble
1 Ö 14 50 1927 Distriktslantmätaren Erik Ekenstedt
1 Ö 14 52 1934 Borgmästare Gustaf Winqvist
1 Ö 14 54 1920-tal Disponenten Johan Adolf Brunzelius
1 Ö 14 58 1920-tal C F Carlsson i Hörnbo
1 Ö 14 62 1931 Kronofogden Carl Axel Bladin
1 Ö 14 4 1925 Hustrun/Trädgårdsmästaren Johanna Wicksten
1 Ö 14 14 1926 Fredrik Samuelsson
1 Ö 14 41 1929 Kurt Brandenberg/Kerstin Zetterstrand
1 Ö 14 43 1927 Robert Johansson
1 Ö 14 57 1920-tal Gustaf Jacobsson
1 Ö 16 24 1952 Anna Eriksson
1 Ö 20 132 1933 Inga Everbrand
1 Ö 27 228 1943 Förvaltaren Torsten Westerlund

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 30 155 1940 Anna Lovisa Haglund i Lassbo
1 Ö 35 80 1950-tal Mattes Lars Larsson
1 Ö 35 82 1930-tal J W Olsson i Davidshyttan
1 Ö 26 4 1930-tal Ernst Nathorst Böös
1 Ö 26 6 1939 Karl Fredrik Carlsson
1 Ö 26 10A 1930-tal Sågverksägaren Janne Johansson
1 Ö 26 12 1945 Gurli Gustafsson
1 Ö 25 14 1940-tal Hildur Thorborg
1 Ö 25 18 1940-tal Åkerström
1 Ö 25 20A 1946 Distriktsveterinären Harry Ahnegård
1 Ö 25 20B 1955 Hemmansägaren Klas Fr. Eriksson i Moren
1 Ö 25 22 1938 Professor Oskar Bernhard Åkerblom
1 Ö 26 11 1947 Sigurd Berg
1 Ö 26 5 1956 Köpmannen/stadskassör Johan Emil Gustafsson
1 Ö 26 1 1940 Provinsialläkaren Herman Nilsson
1 Ö 25 23 1937 Gunnar Upman
1 Ö 25 24 1940-tal Sam Hedenius
1 Ö 26 7 1952 Henrik Hansson
1 Ö 25 21 1947 Köpman Thure Norgren
1 Ö 25 19B 1953 Harald O Schram
1 Ö 25 19A 1955 Nils E Rådman
1 Ö 25 17 1955 Gunnar Eritz
1 Ö 10 476V 1928 Matilda Margareta Strömberg
1 Ö 17 512V 1946 Emma Elisabeth Karlsson
1 Ö 17 272V 1938 Johan Ström
1 Ö 17 349 1930-tal -
1 Ö 38 29V 1957 Lärarinnan Anna El. Åslundh
1 Ö 38 34V 1957 Kinamissionären Tekla Jansson

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 1 7 1918 Karin Evelina Johansson
1 Ö 1 11 1919 Målaremästare Jon Lisell
1 Ö 1 17 1919 Skorstensfejaremästare Axel Fägerholm
1 Ö 1 27 1919 Folkskolläraren och kantorn Bengt August Mel-

lander
1 Ö 1 2 1930-tal Lantbrukaren Per Isaksson
1 Ö 1 4 1941 Sjuksköterskan Anna Johansson
1 Ö 1 10 1919 Oppigårds Lena Pettersson i Ingvallsbenning
1 Ö 1 14 1930-tal Verkmästare P E Larsson
1 Ö 1 26 1920-tal Smens J Eriksson i Vibberbo
1 Ö 1 32 1930-tal F. Häradsdomaren F A Johansson i Djörkhyttan
1 Ö 2 37 1950-tal Erikmats Emil Johansson
1 Ö 2 57 1920 Bankkamrer Nils Jacobsson

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 2 59 1920-tal Rödin
1 Ö 2 65 1921 Höijens And. Andersson
1 Ö 2 76 1920-tal Urmakaren M Jönsson
1 Ö 2 64 1940-tal Urmakaremästare Axel Westholm
1 Ö 2 62 1940-tal Nybons Aug. Johansson
1 Ö 2 62B 1930-tal C F Ramström
1 Ö 2 60 1930-tal Färjes Emil Andersson i Vibberbo
1 Ö 2 56 1930-tal Skräddarmästaren Erik Andersson
1 Ö 4 145 1931 Brukstjänstemannen Karl Tycko Broström
1 Ö 4 150 1940 Martin Koch
1 Ö 6 24 1955 Övermontören Gösta Haglund
1 Ö 7 33 1940-tal Banvakt J G Ericsson
1 Ö 7 53 1930-tal Banvaktaren Alfred Carlsson
1 Ö 7 57 1979 Folkskollärarinnan Anna/Maggie Andersson
1 Ö 7 61 1930 Karin Brun
1 Ö 7 63 1920-tal Syskonen Johanna Kristina Andersson i 

Knapptjärn
1 Ö 7 65 1931 Augusta Sofia Gustavsson
1 Ö 7 40 1920-tal Skorstensfejaremästare Stefanus Dahlström
1 Ö 6 5 1942 Kontorschefen Ernst Grundin
1 Ö 6 23 1923 Skräddaremästare Otto Starck
1 Ö 9 128B 1935 Anna Elisabeth Hansson
1 Ö 9 136 1952 Alfr. Nilsson
1 Ö 9 138 1932 Hemmansägaren Johannes Karlers i Köningshyt-

tan
1 Ö 9 129A 1947 Hemmansägaren Aug. Persson
1 Ö 9 129B 1930-tal Svante Tenow
1 Ö 11 82 1969 Magnil Olov Arvid Larsson
1 Ö 11 94 1920-tal Bror Gilén
1 Ö 11 96 1920-tal Läraren K Kriberg
1 Ö 11 100 1920-tal  A Sigfridsson
1 Ö 11 113 1930-tal Länsskogsvaktare Karl Evén
1 Ö 11 105 1920-tal Jans i Lassbo
1 Ö 11 95 1920-tal C Greberg
1 Ö 12 164 1950-tal Smås Erik Andersson
1 Ö 12 163 1920-tal Skogsvaktaren Aug. Eriksson
1 Ö 12 156 1930 Handlanden John Eriksson
1 Ö 12 146 1959 Nämndemannen/Hemmansägaren Anders Fred-

rik Morén
1 Ö 12 144B 1965 Bro Johan Andersson 
1 Ö 12 165 1950-tal Rusbo Gunnar Eriksson i Västerby
1 Ö 12 167 1950-tal Skogsvaktaren C F Sjöholm i Ingvallsbenning
1 Ö 12 173 1950-tal Vagnmakare Axel Norström
1 Ö 12 157 1930-tal Kamreparen John Valentin Lundgren
1 Ö 13 177 1932 Johan Andersson i Hötjärn
1 Ö 13 181 1930-tal Carl Andersson
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 14 1B 1964 Överingenjören Harald Hjorth
1 Ö 14 1A 1922 Rådmannen Herman Hjorth
1 Ö 14 5 1922 Handlanden Fredrik Folke Bäcklund
1 Ö 14 7 1920-tal Stationsföreståndaren Gustaf Reinholdsson
1 Ö 14 11 1920-tal Knuts i Västerby
1 Ö 14 15 1920-tal Lassas i Lassbo
1 Ö 14 21 1932 Karls Olof Andersson i Norrby
1 Ö 14 23 1923/1961 Rådmannen Ivar/Carl Henrik Broström
1 Ö 14 25 1928 Postmästaren Anders Wilhelm Sköld
1 Ö 14 27 1924 Köpmannen A J Johansson
1 Ö 14 34 1961 Bruksdisponenten Arvid Olsson
1 Ö 14 42 1939 Provinsialläkaren F H Kjellgren
1 Ö 14 48 1940-tal Sjörs i Härned
1 Ö 14 67 1940 Hulda/Engelbrekt Karlsson i Vikmanshyttan
1 Ö 14 6 1957 Överkonstapel C J Stråhle
1 Ö 14 10 1920-tal Perhans E Johansson i Sjulsbo
1 Ö 14 12 1926 Vennbergs Fredrik Andersson
1 Ö 14 22 1926 Skräddarmästare Anders Jansson
1 Ö 14 35 1927 Ingenjör, brukskamrer Anders Eriksson
1 Ö 14 37 1920-tal Handlanden C J Andersson i Ingvallsbenning
1 Ö 14 53 1950-tal Mattses i Norshyttan
1 Ö 14 65 1920-tal Gjutmästare Arvid Stigberg
1 Ö 16 22 1952 Jägmästaren Edvard Hjort
1 Ö 16 20 1949 Johan Ingvar Gustavsson
1 Ö 16 18 1954 Helena Vallentina Mattsson
1 Ö 16 16 1954 Andrea Larsson i Grådö, Nybyn
1 Ö 16 14 1943 Johan Holmgren
1 Ö 16 8 1937 Albin Lysén
1 Ö 16 6 1937 Ebba Eurenius
1 Ö 16 4 1946 Byggmästaren Märta/Johan Strömberg
1 Ö 16 2 1934 Verkmästaren Karl Th Eriksson
1 Ö 16 1 1950-tal Erikhans i Västerby
1 Ö 16 3 1919 Lasses Johan Jansson i Djörkhyttan
1 Ö 16 5 1950-tal Kyrkoherde Fredrik Broberg
1 Ö 16 7 1920-tal J A Andersson
1 Ö 16 11 1940-tal C E Torstensson
1 Ö 16 13 1920-tal Distriktsveterinären K E H Cederstam
1 Ö 16 15 1960-tal Olsson/Larsson
1 Ö 16 17 1955 Handlaren Ivar Iwer
1 Ö 16 19 1938 Stadsbyggmästaren Viktor Öberg
1 Ö 16 21 1939 Sols Johan Johansson
1 Ö 16 23 1940-tal Stadsfiskal E A Olsson
1 Ö 16 25 1940 Boktryckare Jacob Lidman
1 Ö 18 78 1945 Maskinisten A G Gustafsson
1 Ö 18 84 1934 Tapetserarmästaren Per August Dahlgren
1 Ö 18 88 1934 Gårdsägaren Örjas Erik Andersson
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 18 90 1930-tal Högs Anders Andersson i Västanå
1 Ö 18 110 1930-tal Fanjunkare C E Bäckman
1 Ö 18 77 1930-tal Gruvförvaltaren Georg F Cleve
1 Ö 18 83 1933 Skomakaremästaren Victor Pettersson
1 Ö 18 87 1939 F.d Lokföraren vid SDJ
1 Ö 18 97 1930-tal Furir Erik Lövgren i Wästanå
1 Ö 18 119 1938 Trädgårdsmästare C D Ekholm
1 Ö 18 125 1938 Rättaren Johan Johansson
1 Ö 19 24 1948 Köpman Nils Ericsson
1 Ö 19 28 1950 Sols Johannes Johansson i Pershyttan
1 Ö 19 3 1948 Styckjunkaren J O Damm
1 Ö 20 118 1931 Nordin i Vikbyn
1 Ö 20 124 1930-tal Carl Sundström
1 Ö 20 126 1933 Förmannen Johan Sandberg
1 Ö 20 134 1934 Gjuteriarbetaren Gösta Johansson
1 Ö 20 136 1930-tal Johan Erksson
1 Ö 20 140 1930-tal Carl Backlund
1 Ö 20 177 1935 Emma Berggren
1 Ö 20 189 1930-tal Finn E Eriksson
1 Ö 20 175B 1936 Leonard Rasell
1 Ö 20 141B 1953 Skomakarmästaren Johan Dahlqvist
1 Ö 20 137 1934 Hemmansägaren Karl Johansson
1 Ö 21 13 1920-tal Tysk Alfred Larsson
1 Ö 22 40 1954 Almar Andersson
1 Ö 22 10 1950 Hemmansägaren Gustav Hed i Jönvik
1 Ö 22 9 1957 Larsols Johan Johansson
1 Ö 22 8 1940-tal Bergsnäs Joel Johansson i Örängarna
1 Ö 24 1 1965 Fältflygaren Ulf Dahlman
1 Ö 27 213 1940 Kvarnägaren J E Berglund
1 Ö 27 221 1947 Hilma Nilsson
1 Ö 27 226 1940-tal C J Palm
1 Ö 27 227 1940-tal Smens Karl Erik Norlin i Nordansjö
1 Ö 27 232 1940-tal Stigers i Bya
1 Ö 28 52 1958 Verkmästaren Valfrid Sundström
1 Ö 28 49 1955 Sofia Sundström
1 Ö 28 46 1967 Naemi Hedlöf
1 Ö - 1955 Bror Hedlöf i Grådö
1 Ö 28 42 1955 Maskinmästaren vid Solbaggen Axel Hugo Lind-

blom
1 Ö 28 40 1955 Trädgårdsmästaren Viktor Lindqvist
1 Ö 28 38 1956 Repslagare K J Karlsson
1 Ö 28 36 1955 Dammgårds Karl Andersson
1 Ö 28 34 1954 Elmer Hansson
1 Ö 28 32 1965 Johan Axel Berglin i Vikmanshyttan
1 Ö 28 30 1946 J W Almgren
1 Ö 28 28 1946 Stationsmästaren Oscar Nordin
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 28 29 1950-tal Johan Johansson
1 Ö 28 31 1940-tal C G Jacobsson
1 Ö 28 33 1947 Kamreren John Nyman
1 Ö 28 35 1948 Herman Hermansson
1 Ö 28 37 1952 Lektorn/Adjunkt Tage Brugge
1 Ö 28 39 1952 Bror Morsk
1 Ö 28 43 1959 Carl Johan Sundgren
1 Ö 28 45 1955 Mångs Halvar Persson
1 Ö 28 47 1955 Baptistpastorn Rickard Johansson
1 Ö 28 49 1961 Nämndemannen Erland Emanuel Eriksson
1 Ö 28 51 1973 Polisöverkonstapeln Johan Stenå
1 Ö 29 21 1953 Järnsvarvaren Axel Rosén
1 Ö 29 26 1946 Muraren Olof Hansson Lind
1 Ö 29 29 1979 Edvin Palmqvist
1 Ö 29 35 1940-tal Köpmannen Joel Svedberg
1 Ö 29 38 1948 Fabrikören C T Broman
1 Ö 29 39 1974 Postmästare Gustaf Hellerby
1 Ö 29 45 1950 Ingenjören Gustaf Schwaborn
1 Ö 29 47 1946 Kvarnmästaren Axel R Andersson
1 Ö 29 50 1945 Påls Knut Olsson
1 Ö 29 55 1948 Järnsvarvaren Linus Johansson
1 Ö 29 57 1946 Banvaktaren Selma Moström
1 Ö 29 9 1945 Mickels Lars Erik Johansson
1 Ö 29 10 1945 Murars Emil Johansson
1 Ö 29 14 1967 Henning Johansson
1 Ö 29 18 1945 Sannas Gustaf W Johansson
1 Ö 29 19 1927 Kemist Carl Erik Jernberg
1 Ö 29 20 1944 Skräddaren/typografen A J Lindström
1 Ö 30 128A 1966 Erikols Sven Persson
1 Ö 30 134 1950-tal Påls Anders Ersson
1 Ö 30 152 1942 C J Andersson i Emaus
1 Ö 30 154 1940 Målarmästaren Johan Andersson
1 Ö 30 156 1952 Hemmansägaren J G Eriksson
1 Ö 127C 1950 Forstmästaren Karl Alfred Göransson
1 Ö 32 205 1939 Lars Johan Henriksson
1 Ö 32 234 1940-tal Frisörmästare Karl Bergfeldt
1 Ö 32 246 1942 Masmästare A E Johansson i Vikmanshyttan
1 Ö 32 260 1945 Staffas Erik Ersson
1 Ö 32 262 1940-tal Snis Anders Larsson
1 Ö 32 263 1946 Avd. Chef Erik Hjorth
1 Ö 32 259 1940-tal Hases Erik Andersson
1 Ö 32 257 1950-tal Perjans Aug. Pettersson i Persbodarne
1 Ö 32 251 1950-tal Bobo Axel Jansson
1 Ö 32 243 1942 Tore Westlund
1 Ö 32 223 1945 Nybons Anna Andersson
1 Ö 34 190 1950-tal Theodor Hagberg



110

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 34 194 1930-tal Johan Fridolf Larsson
1 Ö 33 2 1960 El-installatören Elis Jacobsson 
1 Ö 33 12 1947 Hovslagarmästare C A O Welén
1 Ö 33 16 1947 Hemmansägaren Axel Rönnberg
1 Ö 33 18 1947 Ingenjören Sixten Ingvar Hedmark
1 Ö 33 20 1947 Köpmannen August Ellis Lind
1 Ö 34 187 1940-tal Fabrikör Per Skoglund
1 Ö 34 191 1938 Predikanten Anders Öberg
1 Ö 35 70 1933 Målaremästaren Ludvig Johansson
1 Ö 35 83 1940-tal Grosshandlaren Claes Dal
1 Ö 35 85 1935 Edla Karolin Olander i Kyrkslätt
1 Ö 35 88 1946 Rektorn Carl-Olof Hemstad
1 Ö 35 89 1961 Inspektören Karl Rickard Jansson
1 Ö 35 75 1938 Gårdsägaren Gustaf Andersson
1 Ö 39 174 1966 Stationsföreståndaren John Andersson
1 Ö 39 173 1966 Nygårds Axel Andersson i Davidshyttan
1 Ö 39 205 1969 Systrarna Johanna Sundberg och Matilda Stein-

holts
1 Ö 39 198 1968 Färjvaktaren Gunnar Johansson
1 Ö 26 8 1954 Provinsialläkaren Anders Emil Holmberg
1 Ö 26 10B 1954 Nämndemannen Sven Carlsson
1 Ö 25 16 1945 Godsarrendatorn Nils Olsson
1 Ö 41 1 1954 Walla Aug. Johansson
1 Ö 26 9B 1950 Trädgårdsmästaren Oscar F Allard
1 Ö 26 9A 1951 Byggmästaren Karl E Källberg
1 Ö 26 3 1970 Maria Cederberg
1 Ö 25 15 1961 Arvid Hellgren
1 Ö 43 1 1945 Stationsmästaren Johan Pettersson
1 Ö 36 7 1963 Byggmästaren Klas Norlander
1 Ö 33 11 1948 Boktr. faktorn Th. Hellström
1 Ö 33 17 1948 Murarmästaren Per Höglund
1 Ö 33 21 1950 Aug. Henriksson
1 Ö 3 V 1921 E W Oderin
1 Ö 3 V 1904 Gunnar Carlsson i Trollbo
1 Ö 3 V 1921 Hustrun Anna Wiklund
1 Ö 3 V 1921 Frida Johansson i Sotbo
1 Ö 3 V 1921 Birgitta Kristina Hedfors
1 Ö 5 218V 1923 Lovisa W Persson-Bölja
1 Ö 5 166 1922 Lotta Carlsson
1 Ö 5 141V 1922 A E Nordström i Turbo
1 Ö 7 36 1925 Johanna Eriksson
1 Ö 8 353V 1925 Brita Nilsson
1 Ö 8 358V 1925 J Matilda
1 Ö 8 435V 1927 Johanna A Nordström i Turbo
1 Ö 10 500V 1928 Köpmannen Erik Fahlstedt
1 Ö 10 Okänd 1920-tal -
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 Ö 10 567V 1929 Anna Wikblom
1 Ö 10 569V 1920-tal Anders Andersson i Turbo
1 Ö 10 572V 1929 Karl V Åkerlind
1 Ö 10 573V 1929 C V Carlsson
1 Ö 10 Okänd 1920-tal Far
1 Ö 10 622V 1930 Smeden Carl Johan Carlsson
1 Ö 10 634V 1930 Per Halfvarson
1 Ö 10 662V 1931 Hulda Kat. Gustavsson
1 Ö 10 704V 1932 Elin Teresia Lund i Vikmanshyttan
1 Ö 10 706V 1930-tal Karolina Lönnkvist
1 Ö 15 99V 1934 Hilda Lindkvist
1 Ö 15 107 1930-tal -
1 Ö 15 176V 1939 P E Pettersson
1 Ö 15 191V 1936 Skomakaremästare Axel Björkström
1 Ö 15 232V 1950-tal Johanna Öhman
1 Ö 17 506V 1946 August Jernberg i Turbo
1 Ö 17 262V 1938 Johan Alrik Anderson
1 Ö 17 279V 1928 Herbert
1 Ö 17 315V 1930-tal Britta Jansson
1 Ö 17 336V 1940-tal Musiker Karl Georg Blom
1 Ö 17 361V 1930-tal Hilma Bergius
1 Ö 17 379V 1941 Axel Bylin
1 Ö 17 386V 1941 Stina
1 Ö 17 390V 1941 P G Gustavsson
1 Ö 17 433V 1948 Anna Charlotta Andersson i Thurbo
1 Ö 17 434V 1940-tal Mor
1 Ö 17 459V 1944 A J Nordström
1 Ö 19 1V 1940-tal Hildur
1 Ö 19 6V 1947 Ernst Lindkvist
1 Ö 19 89V 1947 Rens Kristina Johansson
1 Ö 19 30V 1947 Vass Johan Andersson
1 Ö 19 39V 1948 Byggmästaren Per Hammar
1 Ö 19 42V 1946 Monika Ekström
1 Ö 19 49V 1948 Anna Elisabeth Engvall
1 Ö 19 56V 1940-tal Fredrik Johansson
1 Ö 19 61V 1940-tal Jans i Nordansjö
1 Ö 19 110V 1940-tal -
1 Ö 19 113V 1940-tal -
1 Ö 17 496V 1940-tal 496/Anders Källström
1 Ö 31 197V 1964 Muraren Pettersson
1 Ö 36 159V 1966 Tibor Balla
1 Ö 36 35 1964 Verkmästaren Sven Gustafsson i Vikmanshyttan
1 Ö 36 107V 1964 -
1 Ö 36 150V 1965 Sers Anna Johansson
1 Ö 38 13V 1956 Skräddaren Carl Eriksson
1 Ö 38 23V 1956 August Persson
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Etablering 1948-1954. Området innefattar gravstenar från 1950-talet och framåt. De flesta 
gravstenarna är från 1960-, 1970- och 1980-talen. Området ritades av arkitekt 
Erik E Wilén från kyrkogårdsbyrån i Örebro.

Historiska 
gravtyper

Kistgravar. Området innefattar familjegravar och enskilda gravar. Inga all-
männa varv anlades vid etableringen av området.

Terräng och 
läge

Området är placerat på f.d. jordbruksmark i ett flackt område i kyrkogårdens 
södra delar. I norr angränsar området till Södra kyrkogården och Östra kyr-
kogården. I söder och öster angränsar området till Maria kyrkogård. I väster 
angränsar området till en gammal kyrkogårdsexpeditionsbyggnad, en cykel-
väg, stenhuggare Anderssons f.d. gård samt en nyuppförd förskola. Den äldre 
kyrkogårdsexpeditionen ligger infälld på kyrkogårdens mark och är uppförd 
i en sparsmakad modernistisk stil med sadeltak, locklistpanel och ospröjsade 
tvåluftsfönster. Byggnaden är troligtvis samtida med området.

Omgärdning 
och ingångar

Området angränsar till delar av kyrkogårdsmuren som är samtida med om-
rådet. Muren består av en skalmur/bruksmur av fältsten och sprängsten som 
sammanfogats med betong. Ovanpå muren växer sedum. Ingångarna i muren 
markeras av grindstolpar i murad älvdalssandsten. Muren löper in på kyr-
kogården för att bilda en infällning till den gamla kyrkogårdsexpeditionen i 
områdets nordvästra hörn.

Plan och 
gångnät

Områdets gångvägar följer en strikt symmetrisk rutnätsplan förutom där om-
rådet angränsar mot den äldre kyrkogården i norr. Eftersom de äldre kyr-
kogårdarna inte avslutas mot en vinkelrät linje bildas en avsmalnande kil i 
gångvägsnätet där Hoppets kyrkogård möter södra och östra kyrkogårdarna. 
Hoppets kyrkogård förbinds till två befintliga axiella lindallér som löper tvärs 
igenom kyrkogården i nord-sydlig riktning. Den västra börjar vid kyrkobygg-
nadens södra entré och löper söderut igenom norra och södra kyrkogårdarna. 
Den östra börjar vid entrén till Östra kyrkogården och löper genom hela den 
Östra kyrkogården och vidare in på Hoppets kyrkogård. Området genom-
skärs öst-västlig riktning av en pampig trevägsallé med familjegravar.

Träd och 
buskar

Det växer flera stora lindar längs de allér som leder från de äldre kyrkogårdar-
na in på Hoppets kyrkogård. Längs den genomskärande trevägsallén finns 
stora solitärbuskar och enstaka mindre träd. Områdets ytterkant är bevuxen 
med stora lindar i syd och öst. Samtliga gravgårdar/gravfält innefattar rygg-
häckar som bildar en sammanhållen höjdlinje och agerar fondverk åt områ-
dets gravvårdar.

Hoppets 
kyrkogård
Karaktärisering

Området inventerades 2016/2017
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Översikt över Hoppets kyrkogård, från norr. Området är sammanhållet genom olika former av rygghäckar.

Genomgående trevägsallé med monumentala gravvårdar.
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Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
• Området innefattar många oförändrade helhetsexempel som visar hur 1960- och 1970-ta-

lens estetiska ideal gjorde avtryck på kyrkogårdar och gravvårdar. Symmetriskt plane-
rade kvarter med likartade gravvårdar från 1960- och 1970-talen placerade längs med 
rygghäckar utgör särskilt pedagogiska exempel på detta.

• Området innefattar många gravvårdar med titlar som kan berätta om de människor som 
levt och verkat inom Hedemora stad och socken under 1900-talet. Området innefattar 
särskilt många gravvårdar med ovanliga titlar som återspeglar näringslivet i Hedemora 
stad och socken kring 1900-talets mitt, samt titlar med koppling till jordbruket i Hedemo-
ra socken.

• Den monumentala genomskärande trevägsallén som löper genom området i öst-västlig 
riktning har tillsammans med Arvid Backlunds bronsskulptur Tillförsikt stora arkitekto-
niska värden. Värdebärande egenskaper är vägarnas nuvarande sträckning, utsvängning-
arna där allén möter axiella gångvägar från den äldre kyrkogården, skulpturen Tillförsikt 
samt gravvårdar placerade i allén.

Särskilda urvalspremisser
• Ett urval av välbevarade gravvårdar från 1950-, 1960- och 1970-talen som är placerade i 

symmetriska kvarter och mot rygghäck tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar placerade i den monumentala genomskärande trevägsallén tillskrivs högt 
kulturhistoriskt värde.

• Gravvårdar med yrkestitel som återspeglar yrkeskategorier unika för det moderna sam-
hällets framväxt tillskrivs mycket högt kulturhistoriskt värde.

Skulpturer Området innefattar en bronsskulptur av konstnären Arvid Backlund placerad 
på en utsvällning i den genomskärande trevägsallén. Skulpturen heter Tillför-
sikt och föreställer en man och en kvinna. En annan av utsvällningarna i den 
genomskärande trevägsallén innefattar ett konstverk från 2010-talet i form av 
monumental stenbumling.

Gravvårdar Området innefattar primärt modernistiska stengravvårdar från Anderssons 
stenhuggeri. De flesta gravvårdarna är tillkomna mellan 1960 och 1990, men 
det finns även nyare gravvårdar. De finns variationer mellan gravvårdarnas 
storlek och form mellan olika kvarter i området. Generellt följer dock de flesta 
gravvårdar placerade inom samma kvarter en likartad storlek och form. Det 
är vanligt med resta gravvårdar men det finns ett antal kvarter som innefattar 
gravhällar. Gravvårdar placerade i anslutning till gångvägar är ofta större än 
de gravvårdar som är placerade inuti kvarteren. Längs den genomskärande 
trevägsallén finns ett stråk med påkostade och monumentala familjegravar 
från den moderna epoken. Det är vanligt med yrkestitlar och gårds/bynamn. 
Det finns särskilt många yrkestitlar som vittnar det moderna samhällets fram-
växt i Hedemora och om arbete och liv i staden och socknen under 1900-talets 
senare hälft, exempelvis frisörmästare, verkstadsarbetare, linjearbetare, bil-
mekaniker och busschaufför. Det finns även ett utmärkande antal gravvårdar 
med titlar som knyter an till jordbruksyrken, så som lantbrukare och hem-
mansägare.

Karaktär Området har en storskalig och sammanhållen karaktär som vittnar om en sen-
tida modernistisk prägel där upprepningens estetik lämnat tydliga avtryck.
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Plats där två alléer möts. I mitten av platsen står Arvid Backlunds skulptur Tillförsikt.

Arvid Backlunds skulptur Tillförsikt. Bredlåg gravvård från 1967.
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 5 Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 HA 22 1969 Anna Nosova
1 HB 185 1968 Jägmästaren Paul Wejdmark
1 HB 220 1969 Grävmaskinisten Helge Eriksson
1 HE 15 1956 f.d Bergsmannen Hans Andersson

1 HE 30 1957 Frenologen och Sjukgymnasten K. Arv. Lönnqvist
1 HE 45 1961 Maja Gröning
1 HE 65 1957 Skogsarbetare Edvin Samberg
1 HF 59 1962 Chaufför Karl Ström
1 HG 216 1975 Skorstensfejaremästare Georg Dahlström
1 HG 294 1979 Kinamissionären Elin Rehn
1 HI 95 1959 Johan Andersson
1 HJ 105 1961 Busschauffören Sune Johansson
1 HK 42 1963 Bilmekanikern Johan Carlsson
1 HK 65 1967 Lantbruksinspektören/Operasångerskan Alfred/

Ingeborg Ingerfeldt
1 HL 138 1964 Chauffören Axel Johansson
1 HM 121 1973 Kontoristen Astrid Backlund
1 HP 5 1968 Elektriker Gustav Andersson
1 HP 17 1982 Distriktsbarnmorskan Emma Persson
1 HP 78 1974 Frisörmästaren Sigurd Wretling
1 HP 82 1971 Linjemästare Karl Rutegård

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 HA 4 1969 Köpmannen Eric Hedmark
1 HA 61 1973 Elisabeth Åkerlund
1 HB 160 1967 Sven Lindtorp
1 HB 161 1967 Semla Katarina Eriksson

1 HB 162 1967 Elsa Viberg
1 HB 163 1967 Rune Wiklund
1 HB 164 1955 Kristina Berglund
1 HB 168 1968 Stadsläkaren Valdemar Olsson
1 HB 170 1969 Hemmansägaren Hjalmar Jernberg
1 HB 233 1968 Skogsarbetaren och kyrkvärden Viktor Gottfrid 

Larsson i Norn
1 HB 180 1968 Lantbrukaren Arvid Eriksson
1 HB 183 1975 Verkmästaren Gustav V Johansson
1 HB 186 1968 Lantbrukaren Nils Bäcklund
1 HB 157 1965 Hemmansägaren Johan Larsson
1 HB 190 1969 Thun Rickard Johansson
1 HB 192 1960-tal Lantbrukare Sven Ekström
1 HB 196 1973 Göras Per Persson
1 HB 198 1963 Lantbrukaren August Nilsson
1 HB 211 1969 Lantbrukaren Emanuel Andersson i Vikbyn

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Bredlåg gravvård mot rygghäck på Hoppets kyrkogård.

Skomakaremästare Axel Åströms gravsten från 1957.
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 HB 215 1969 Filaren Erik Eriksson
1 HB 218 1969 Murarmästaren Johan Fredrik Berg
1 HE 1 1955 Linnea Jansson
1 HE 2 1965 Selin
1 HE 3 1955 Carl Henning Norrlund
1 HE 5 1955 Hemmansägaren Johan Nilsson i Karlsbro
1 HE 6 1955 Klas Hedström
1 HE 7 1955 Emil Andersson
1 HE 8 1950-tal Karl Johan Andersson
1 HE 10 1956 Herman Lindkvist
1 HE 11 1956 Rolf Törnfeldt
1 HE 12 1955 Hanna Yngve
1 HE 13 1955 Johan Emil Forsström
1 HE 14 1956 Karl Aug. Bergsten
1 HE 16 1956 Stina Genberg
1 HE 18 1956 Bernhard Hedman
1 HE 22 1956 Anders W Didong
1 HE 23 1957 Anna Stina Norberg i Vikmanshyttan
1 HE 24 1937 Karin Landberg
1 HE 25 1957 Sjöingenjören Otto Fr. Johansson
1 HE 26 1957 Handelsförest. Sven Göransson
1 HE 27 1957 Gustav Björklund
1 HE 31 1957 Hemmansägaren Johan Erland Westlund
1 HE 32 1956 Maria Andersson
1 HE 33 1957 Skomakaremästare Axel Åström
1 HE 34 1960 Erika Johansson
1 HE 36 1957 Alma Lindberg
1 HE 37 1960-tal Skogsvaktaren Gustaf Johansson
1 HE 39 1958 Oscar Nordinger
1 HE 43 1960-tal Henning Andersson
1 HE 44 1958 Gustav Tollsten
1 HE 46 1959 Hanses Erik Larsson
1 HE 47 1960-tal Bernhard Carlsson
1 HE 48 1959 Oscar Cedergren
1 HE 49 1959 Maria Pettersson i Vikmanshyttan
1 HE 51 1959 Britta Olsson
1 HE 52 1960 Axel Larsson
1 HE 53A 1960 Harald Jansson
1 HE 53B 1960-tal Johansson
1 HE 55A 1960-tal Muraren Joh. Åhman i Jälkarbyn
1 HE 56A 1960 Anna Gustafsson
1 HE 57A 1960 Karin Andersson
1 HE 57B 1960 Lars Nilsson
1 HE 54B 1961 A Johan Andersson i Vikmanshyttan
1 HE 58 1958 Per Borg
1 HE 59 1958 Kent
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 HE 60 1958 Axel Johansson
1 HE 61 1957 Jonas Forslund
1 HE 62 1957 Typograf/redaktör Karl J Eriksson
1 HE 63 1957 Maria Eriksson
1 HE 64 1963 Gunnar Eriksson
1 HE 66 1957 Evald Lindberg
1 HE 67 1956 Byggmästaren Johan Westman
1 HE 68 1956 Axel Andersson
1 HE 69 1956 Arons Emil Johansson
1 HE 71 1956 Karin Näslund
1 HE 72 1956 Natanael Björk
1 HE 73 1956 Hemmansägaren Bengt Johansson
1 HE 74 1959 Maria Årman
1 HE 75 1959 Stationsinspektören Emil Källström
1 HE 76 1958 Sigrid Lysén
1 HF 23 1958 Lärarinnan/lantbrukaren Karin/Axel Martinsson
1 HF 21 1957 Läroverksadjunkten J V Lindblad
1 HF 11 1957 Karl Axel Sälgström
1 HF 13A 1957 Hemmansägaren Anders Eriksson
1 HF 14A 1960-tal Verkmästare Gustav Hedlund
1 HF 16 1957 Skräddaren Karl L Redström
1 HF 29 1957 Typograf Gustaf Johansson
1 HF 36 1958 Skomakaremästare Karl Johan Granlund
1 HF 59 1962 Chaufför Karl Ström
1 HF 61 1962 Distriktschefen Ernfrid Halde 
1 HF 73 1960 Martin Tunestad
1 HF 74 1960 Rättaren Erik Ohlsson
1 HF 75 1960 Nils Carlsson i Ytternora
1 HF 76 1960 Ingenjören Martin R L Brus
1 HF 77 1961 Axel Lindmark
1 HF 78 1960 Köpmannen Sven E Lindholm i Vikmanshyttan
1 HF 79 1960 Karl Henning Karlsson
1 HF 80 1960 Överskogsvaktaren Wilhelm Johansson i Dräcke
1 HF 81 1960 Jonas Creutzer
1 HF 82 1968 Köpmannen C August Johansson
1 HF 84A 1964 Stationsmästaren Erik Karlsson
1 HG 222 1980 Gertrud Samuelsson
1 HG 230 1980 Hemmansägare Albin Persson
1 HG 331 1984 Anna Lisa Sjöqvist i Källviken
1 HG 330 1976 Emil Viklund
1 HG 329 1976 Oscar Hernberg
1 HG 328 1977 Holger Forsberg
1 HG 327 1977 Nils Ilbäcks
1 HG 326 1977 Lantbrukaren Werner Aura
1 HG 324 1978 Sigrid Regneborg
1 HG 323 1980 Albert Johansson i Nordansjö
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 HG 322 1978 Holger Forslund
1 HG 240 1942 Wanda Jaworski
1 HG 242 1975 Bonden Gösta Hästö
1 HG 243 1975 Hemmansägaren Axel Olsson
1 HG 246 1975 Kapten Erik Sköldberg
1 HG 254 1976 Hemmansägare Ture Lindkvist
1 HG 297 1978 Anna Levina Eriksson
1 HI 78 1958 Verkstadsarbetaren Axel T Johansson
1 HI 79 1958 Linjearbetaren Knut Emil Eriksson
1 HI 80 1959 Verkstadsarbetaren Herbert Modig
1 HI 84 1959 Handlanden Nils Albert Nilsson
1 HI 89 1960 Skomakaremästaren Edvin Andersson
1 HI 90 1959 Ingenjören Anders Källström
1 HI 94 1959 Bokbindarmästaren Karl Wikström
1 HI 96 1960 Kers August Andersson
1 HI 99 1968 Köpmannen Arthur Nilsson
1 HJ 108 1962 Förmannen Axel Morell
1 HJ 111 1962 Köpmannen Bror Jacobsson
1 HK 1 1960-tal Kamrer Johan Johansson
1 HK 24 1962 Hemmansägaren Gunnar Östman
1 HK 32 1963 Fabrikören Anders Olsson
1 HK 33 1964 Lantbrukaren Oskar Lind
1 HK 37 1964 Skomakaremästare Henning Larsson
1 HK 45 1963 Ingenjören Carl Th. Wassberg
1 HK 51 1963 Klas Karlborg i Västerby
1 HK 56 1963 Skräddarmästare Eric Haag
1 HK 57 1965 Hemmansägaren Hjalmar Lundholm
1 HK 61 1967 Hemmansägaren Johan Gustafsson
1 HK 66 1966 Köpmannen Sten Ottewall
1 HK 67 1962 Hanna Andersson
1 HK 68 1962 Hansson
1 HK 69 1962 Korgmakaren Erik Anders Olsson i Grådö
1 HK 70 1962 Karl W Englund
1 HK 71 1962 Johanna Karlsson
1 HK 73 1963 Otto Eriksson
1 HK 74 1963 Pastor Josef Andersson
1 HK 76 1964 Sven Vilhelm Andersson
1 HK 79B 1970 Lantbrukaren Bror Gunnar Öhlund
1 HL 85A 1968 Damm Karl Andersson
1 HL 85B 1971 Lantbrukaren Algot Westerlund
1 HL 90 1967 Kols Wiktor Eriksson
1 HL 92 1964 Posttjänsteman Nils Rosén
1 HL 95 1979 Skogsmästaren/postmästaren Carlsten
1 HL 96 1980 Jägmästare/Greta Heijbel
1 HL 100A 1966 Ströms Ernst Mattson
1 HL 104 1966 Karl Johansson
1 HL 107 1966 Anna Samuelsson
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Gravnummer Ålder Namn på grav Bilaga/sida

1 HL 108 1952 Lennart Johansson
1 HL 109 1966 Håkan Lundin
1 HL 110 1966 Ida Sjöholm
1 HL 111 1960-tal Carl Ågren
1 HL 119 1964 Flottningsförmannen Emil Forsberg
1 HL 126 1966 Lantbrukaren Erik Påls
1 HL 141 1964 Hemmansägaren Evald Johansson
1 HL 146 1965 F.d Kvarnägaren Hjalmar Jansson
1 HL 148 1965 Hemmansägaren Wilfrid Eriksson
1 HL 150 1965 Trädgårdsmästaren Fredrik Johansson
1 HM 96 1972 Rörmontören Gunnar Eriksson
1 HM 124 1972 Konstnären Oscar Th. Carlsson
1 HM 158 1974 Folkskolläraren Rudolf Svartvik
1 HM 161 1974 Köksmästaren Ivar Bölander
1 HM 166 1975 Rörmontören Martin Sols
1 HM 168 1975 Byggmästaren Fredrik Johansson
1 HM 185 1972 Lantbrukaren Ernst A Johansson
1 HM 189 1975 Flottningsmannen Knut Forssberg
1 HM 191 1978 Konditorn Gösta Ström
1 HM 195 1980 Nygårds Erik Johansson
1 HM 203 1975 Snickarmästaren Seth Westerlund
1 HM 206 1978 Hjalmar Pettersson
1 HM 207 1973 Jenny Johansson
1 HM 208 1974 Thea Hammersten
1 HM 209 1974 Edla Eriksson
1 HM 210 1975 Folkskolläraren Karl-Erik Hultgren
1 HM 211 1975 Carl Inge Westman
1 HM 212 1976 Gerda Lundholm
1 HM 213 1976 August Hases i Nordanby
1 HM 214 1976 Nils Erik Norman
1 HM 215 1976 P A Hjalmar Pettersson
1 HP 20 1971 Målaren Janne Pommer
1 HP 40 1950-tal Direktören Valfrid Pettersson
1 HP 48 1970 Skogsarbetaren/Vårdbiträdet Valter/Ingegerd 

Westlund
1 HP 55 1970 Bef. Mannen Werner Grälls
1 HP 70 1971 Folke Em Lindgren
1 HP 72 1960-tal Bruksdisponenten Carl Einar Lenngren
1 HP 74 1974 Jöns Karin Eriksson
1 HP 76 1973 Saga Ericson
1 HP 79 1970 Ove Persson
1 HP 80 1970 Mina Eriksson
1 HP 81 1970 Georg Larson
1 HP 83 1971 Hilda Eriksson
1 HP 84 1971 Karin Ljusterdal
1 HP 85 1972 Percy Bjärneskog
1 HP 86 1972 Nanny Sabel
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