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Lumshedens begravningsplats – Dalarnas museum

INLEDNING

Bakgrund

På uppdrag av Svärdsjö, Enviken och Sundborns pastorat har Dalarnas mu-
seum genomfört en inventering av Lumshedens begravningsplats. Invente-
ringen genomfördes sommaren 2021 och rapporten skrevs vintern 2021–2022. 
Arbetet utfördes av byggnadsantikvarierna Malena Andersson och Adam Mol 
med bidrag av praktikanten Isabella Åkerberg.

Syfte och användningsområden

Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Lumshedens begrav-
ningsplats och dess beståndsdelar är kulturhistoriskt värdefulla. Inventeringen 
ska utöver detta peka ut särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar för hän-
synsfull hantering i framtida förvaltning av kyrkogården och dess kulturhis-
toriska värden.

Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas till 
Sveriges församlingar. För att en sådan utveckling ska kunna ske på ett hållbart 
sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar ska hanteras i framti-
den. 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 kyrkogår-
den. Bedömningar och riktlinjer ska ses som färskvaror som ska ses över och 
uppdateras kontinuerligt, minst vart tionde år.

Rapportens upplägg

Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av vad som finns på begrav-
ningsplatsen i dag. Därefter följer en historik som beskriver bygdens och be-
gravningsplatsens förflutna.

Ovan: Begravningsplatsens gravkarta
Nedan: Begravningsplatsens läge i Lumsheden.
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Gravkarta över Lumshedens begravningsplats. Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde markerade med ljusgrönt och 
gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde med mörkgrönt.

Process och metod

Inventeringen började med ett omfattande fotograferingsarbete med syfte 
att studera och dokumentera begravningsplatsen och dess gravvårdar. Detta 
skedde i juni 2021. Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes en his-
torisk efterforskning. Den historiska efterforskningen innefattade studier av 
äldre kartor och handlingar rörande begravningsplatsen i Svärdsjö kyrkoarkiv 
vid Landsarkivet i Uppsala tillsammans med litteratur om begravningsplatsen 
och bygden. Efterforskningen resulterade i kapitlet Kulturhistoriska samman-
hang. Arbetet innefattade även informationsinhämtning bland Lumshedens 
lokalbefolkning för kompletterande uppgifter om kyrkogården historiskt och 
i dag. Detta arbete genomfördes av kyrkoherde Kalle Bengtz under 2021.

Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumentationsarbete, 
referensgruppsmöte 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 invente-
ring, bevarande och återanvändning av gravanordningar, Länsstyrelsen Dalar-
nas Riktlinjer för kyrkogårdsinventering samt Riksantikvarieämbetets Plattform 
Kulturhistorisk värdering och urval har varit vägledande för värderings- och 
urvalsprocessen. Med tydlig redovisning av ställningstaganden och metoder 
hoppas Dalarnas museum vinna förankring hos framtida användare av denna 
rapport. Alla moment i arbetsprocessen har genererat rapportmaterial, och 
själva rapportskrivningen bestod främst i att sammanställa de olika pusselbi-
tarna. Arbetsprocessens sista moment var layout samt kart- och bildredigering.

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Gravvårdar är grundläggande byggstenar på begravningsplatsen och bidrar 
till begravningsplatsupplevelsen. De kan bidra med starka berättelser om in-
tressanta personer, livsöden och sorg. Gravvårdar kan även användas som ett 
pedagogiskt verktyg för förmedling av bygdens framväxt och utveckling till 
besökare på en kyrkogårdsvandring. Alla gravvårdar har kulturhistoriskt vär-
de eftersom alla gravvårdar, i någon mån, kan förmedla dessa berättelser och 
ingår i begravningsplatsen som helhetsmiljö. I denna rapport redovisas grav-
vårdar som Dalarnas museum bedömer vara av högt eller mycket högt kultur-
historiskt värde. De uppfyller ett eller flera av kriterierna som listas till vänster.

Lagskydd

Kulturmiljölagen skyddar helheten på en begravningsplats. I vården av en be-
gravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begrav-
ningsplatsen som helhet ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska 
värde inte minskas eller förvanskas.

Skyddet av begravningsplatser omfattar tillståndsplikt för rivning eller vä-
sentlig ändring av en så kallad fast anordning. Enligt Riksantikvarieämbetet 

Värdefulla egenskaper

• Del av områdeskaraktär

• Gravvård med gårdsnamn

• Inskription på gravvård

• Lokal företeelse

• Lokal historia

• Material och hantverk

• Ovanlig på kyrkogården

• Personhistoria

• Särskilda kvaliteter

• Tidig gravvård på kyrkogår-

den (före 1936)

• Gravvård med titel

Ovanstående egenskaper beskrivs när-

mare i sitt sammanhang i bilaga 1.

bör återlämnade gravvårdar räknas som fast anordning, och skyddas därmed 
av tillståndsplikten enligt kulturmiljölagen. Är gravvårdarna belägna på ur-
sprunglig plats ska de inte föras upp på inventarieförteckningen. Återlämnade 
gravvårdar som inte står kvar på ursprungliga plats, exempelvis lösa järnhällar, 
ska emellertid föras upp på inventarieförteckningen.

I begravningslagen står det att återlämnade gravanordningar med kulturhis-
toriskt värde om möjligt ska lämnas kvar på begravningsplatsen. Det innebär 
indirekt att gravstenarna övergår till att bli fast anordning på begravningsplats 
och skyddade enligt lag. Dalarnas museum har som uppgift att bedöma grav-
stenarnas kulturhistoriska värde. Riksantikvarieämbetet är mycket tydlig i sin 
vägledning om att förhandsbeslut i form av utpekande eller gallring i ett kon-
sultdokument är inte möjligt. Det är alltså inte lämpligt att utgå ifrån någon-
ting annat än just kulturhistoriskt värde vid framtagande av en inventering.

I vilken mån en gravvård besitter sådana värden att den måste sparas kan 
enbart beslutas av Länsstyrelsen.
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Gravn:r Ålder Namn Ev. områdeskaraktär

a 17 1991 Erikson
a 53 1972 Hellbom
a 55 1963 Hellbom
a 56 1950-tal Andersson Framträdande eget läge
a 57 1971 Blomström Rad med släktgravar
a 59 1980 Blomström Rad med släktgravar
a 65 2011 Lindahl
a 69 1927 Andersson Mittgången
a 72 1930 Eriksson Mittgången
a 76 1928 Olsson Mittgången
a 79 1940 Hellbom
b 4 1967 Jackson
b 5 1967 Björklund
b 26 1925 Backlund Mittgången
b 27 1927 Jackson Mittgången
b 31 1925 Hansson Mittgången
b 55 1980 Lomesjö
b 62 1960–70-tal Hedström
b 82 1940–60-tal Ström
b 89 1949 Eriksson, Erikpers
b 90 1943 Paul Framträdande eget läge
b 95 1983 Isaksson
b 101 1952 Eklund
b 109 1970 Hedström
b 114 1944 Eriksson, Olsson, Johanson
b 121 1950 Olsson Linjegrav
b 123 1947 Olsson Linjegrav
b 136 1932 Ek Linjegrav
b 150 1931 Ersson Linjegrav
b 152 1930 Danielsson Linjegrav
b 155 1929 Frisk Linjegrav
b 156 1928 Ersson Linjegrav
b 158 1928 Lundkvist Linjegrav
b 160 1927 Söderlund Linjegrav
b 162 1962 Söderlund

Gravn:r Ålder Namn Ev. områdeskaraktär

b 165 1926 Eklund Linjegrav
c 4 1989 Gustafsson
c 6 1991 Kallin
c 9 1996 Asp
c 15 2009 Halvarsson
c 27 2009 Eriksson

Gravn:r Ålder Namn Ev. områdeskaraktär

a 58 1974 Blomström Rad med släktgravar
a 70 1990 Blomström Mittgången
a 74 1943 Hellbom Mittgången
a 75 1940 Andersson Mittgången
a 77 1940 Hansson
b 2 1969 Eriksson
b 3 1969 Johansson
b 6 1966 Jansson
b 7 1957 Eriksson
b 8 1958 Olsson, Åberg
b 10 1960 Eriksson
b 12 1963 Andersson
b 13 1976 Eriksson
b 14 1950–60-tal Eriksson
b 16 1956 Johansson
b 17 1956 Hansson
b 18 1955 Johansson
b 19 1954 Jackson, Sundlöf Rad med släktgravar
b 20 1951 Jackson Rad med släktgravar
b 22 1949 Eriksson, Gustavsson, Palm-

quist
b 25 2003 Johanson Mittgången
b 66 1973 Andersson
b 100 1954 Berglund Linjegrav
b 115 1940-tal Westling Rad med släktgravar
b 126 1942 Eriksson Linjegrav
b 131 1938 Eriksson Linjegrav
c 25 2003 Jackson

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde



BEGRAVNINGSPLATSEN I DAGBEGRAVNINGSPLATSEN I DAG
Följande kapitel består av en karaktärisering av begravningsplatsen som den Följande kapitel består av en karaktärisering av begravningsplatsen som den 
såg ut under inventeringen. Karaktäriseringen är övergripande och syftar till såg ut under inventeringen. Karaktäriseringen är övergripande och syftar till 

att måla upp en överskådlig bild av anläggningen och dess olika beståndsdelar. att måla upp en överskådlig bild av anläggningen och dess olika beståndsdelar. 
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Etablering
Begravningsplatsen med klockstapel och kapell anlades i sin helhet 1926.

Karaktär
Den rutnätsindelade planen präglas av symmetri och är ett arv från 1800-talets 
kyrkogårdsideal. Planen har en tydlig mittaxel som utgör begravningsplatsens 
stomme. Entré, huvudgång, klockstapel, kapell och kvarter är symmetriskt ut-
placerade utifrån denna. Likaså två familjegravar i solitära lägen i öst och väst. 
Lövbärande rygghäckar och bredlåga gravvårdar av sten ger sedan 1900-talets 
mitt begravningsplatsen en samlad horisontell linje med modernistisk influ-
ens.

Gravtyper
Kistgravar finns i alla kvarter medan urngravar är samlade till norra delen i om-
råde C. Längst i söder finns i en minneslund och i område A finns askgravplatser.

Gravvårdar och placering
I norra kvarteren löper gravraderna i öst-västlig riktning. I södra kvarteren löper 
de i nord-sydlig riktning. Kring de fyra kvarteren finns i söder, öst och väst finns 
en dubbel ytterrad. 

Begravningsplatsens disposition av gravar utgår från den ursprunglig an-
läggningen för ett gravskick med indelning i köpegravar och allmängravar. 
Enskilda gravar, så kallade köpegravar eller familjegravar, finns längs gångar 
medan allmängravar finns inne i kvarteren. Begravningsplatsens äldsta kö-
pegravar är högsmala och i dag få till antalet. I område B finns ett mindre antal 
allmängravar. Gravvårdarna är av små stenar, antingen stående eller liggande 
hällar. 

Den ursprungliga gravdispositionen har senare ändrats för att ge utrymme 
åt en större andel enskilda kistgravar, urngravar och askgravplatser. I områ-
de C finns sedan 1980 tre gravrader, varav två har små stenhällar och stensatta 
planteringsytor tillhörande urngravar sedan. Den tredje gravraden har stående 
knähöga gravvårdar av sten. Dessa vårdar är av varierande former och färger, 
tillkomna från och med det sena 1990-talet. Övriga gravvårdar på begrav-
ningsplatsen är i huvudsak av bredlåg sten från 1900-talets andra hälft. De står 
framför rygghäckar längs gångar och inne i kvarteren. 

Omgärdning och ingångar
Ett ofärgat spjälstaket ovanpå en kallmurad naturstenmur avskiljer begrav-
ningsplatsen från vägen i norr. Muren upptar nivåskillnaden mellan vägen 
och begravningsplatsen. Ursprungligen var staketet tjärat med aningen kim-

Läge och administrativ historik

Lumsheden är en småort i Svärdsjö socken, Falu kommun, som ligger i en 
högt belägen dalgång, 200 meter över havet. Lumsheden ligger invid sjön 
Lumsen med tillflöde från Nybotjärn vid Svartnäsberget. En biås till Ock-
elboåsen börjar i Lumsheden och präglar landskapet. Byn ligger längs vägen 
mellan Svärdsjö och Åshammar, på gränsen till Gästrikland. Den är omkring 
7,5 kilometer lång och sägs vara en av Sveriges längsta byar där den östra halv-
an av byn ligger i Gästrikland.

Lumsheden har alltid tillhört Svärdsjö socken, som har medeltida ursprung. 
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna 
till Svärdsjö församling och för de borgerliga frågorna till Svärdsjö landskom-
mun. År 1971 uppgick landskommunen i nuvarande Falu kommun.

Översikt och topografi

Lumshedens begravningsplats ligger i en svag sydsluttning öster om bykärnan 
och omges av skog på alla sidor. Begravningsplatsens plan är nära kvadratisk 
och har rätvinkligt gångnät som delar dess yta i fyra kvarter kring en nord-syd-
lig mittgång. Nära vägen, i nordvästra hörnet står en klockstapel och i det 
nordöstra ett kapell.

Lumshedens begravningsplats är helt omgiven av tallskog.
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rök blandat i tjäran.1 Övriga tre sidor saknar i dag omgärdning, men områdets 
yttre gräns utmärkes i öst, väst och söder av ett dike. Begravningsplatsens 
ingång är en vitmålad spjälgrind på ofärgade trästolpar.

Gångnät och trappor
Det rätvinkliga gångnätet är i huvudsak grusbelagt. I norr, mellan klockstapel 
och kapell, sväller det ut i en mycket bred yta och bildar närmast en grusplan. 
Vissa gångar inom kvarteren är belagda med kvadratiska betongplattor, 1–4 
stycken i bredd. 

Nära ingången i norr finns en bred trappa som upptar begravningsplatsens 
största höjdskillnad. Den har sex steg av huggen natursten och ledare av trä 
på runda metallrör. 

Bänk
Innanför staketet i norr finns en bänk med underrede av vitmålat solitt stål 
samt rygg- och sittyta av gråmålat trä.

1 Uppsala landsarkiv, Svärdsjö kyrkoarkiv, k iii a:5, Svärdsjö kyrko- och skolrådsprotokoll 

1923–1932.

Belysning
Längs mittgången finns belysningsarmaturer i form av svarta lykthus med to-
nat glas på svarta stolpar.

Häckar
I princip alla gravrader har rygghäck av måbär som fond. Rumsbildande häck 
av måbär finns även kring minneslunden.

Skötselstationer
På begravningsplatsens öst- och västkanter finns skötselstationer. Utform-
ningen är enbart funktionell.

Minneslund
Minneslunden har en central placering vid mittaxelns slut i söder. Här finns 
begravningsplatsens enda träd. Två pilar står på vardera sidan om en rektang-
ulär gjuten damm. Marken är belagd med sandsten av asymmetriska former. 
I öst finns en ljus- och bukettbärare i svartmålat stål och två bänkar i väst. 
Alltsammans ramas in av häck.

Minneslunden har en rektangulär gjuten damm mellan två pilträd.Begravningsplatsen sluttar nedåt från vägen.
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Askgravplatser
I område A finns sedan hösten 2021 en askgravplats. Gravytan är rektangulär, 
inramas av en stensatt kant, och i dess mitt finns en planteringsyta.

Byggnader

Begravningsplatsens två byggnader har likartad exteriör gestaltning i natio-
nalromantisk stil. De har tjärade lockpaneler, vita dörrar liksom småspröjsa-
de fönster och spånbelagda tak. Klockstapeln har pyramidtak med klocktorn 
som kröns av ett kopparklot med en förgylld tupp. Kapellet har en före detta 
likkällare, nu personalutrymme och toalett, i souterrängläge och valmat tak.

Begravningsplatsens kulturhistoriska värden

• Den rätvinkliga planläggningen med fyra kvarter och strikt symme-
tri som omfattar begravningsplatsens alla beståndsdelar. 

• Begravningsplatsens mycket tydliga mittaxel som bärs upp av bland 
annat planläggning, entré, mittgång med stentrappa och minneslund 
med damm och lövbärande träd i par. 

• Spjälstaketet med grind i norr.
• Det grusbelagda gångnätet. 
• Stentrappan i norr.
• Minneslunden med damm, stenbeläggning och två pilar. 
• De välbevarade byggnaderna i nationalromantisk stil – klockstapeln 

och kapellet. 
• Modernistisk karaktär med lövbärande rygghäckar och bredlåga 

gravvårdar av sten i begravningsplatsens två södra kvarter.

Urval och värdering

• Alla gravvårdar längs med mittgången har miljöskapande värden i 
ett centralt stråk.  

• De två familjegravarna i solitära lägen på begravningsplatsens öst- 
och västkanter som är en karaktäristisk del av begravningsplatsens 
ursprungliga plan och kyrkogårdens karaktär. 

• Alla bevarade allmängravar i område B tillhörande begravningsplat-
sens ursprungliga plan.

Klockstapeln markerar begravningsplatsens nordvästra hörn.

Kapellets bottenvåning byggdes som bårhus men har under senare år byggts om till personalutrymmen och toalett.
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Begravningsplatsen är anlagd på en svagt sluttande plats.

Minneslunden inramas av två pilträd och ligger i slutet av centralaxelns mittgång.

Spjälstaketet ut mot vägen var ursprungligen tjärat men en liten mängd kimrök blandat i tjäran.

Strax nedanför kapellet ligger område C, med urngravar.



Stakgården i Lumsheden, fotograferad av Harald Fornstedt. Troligen 1910–20-tal. Dalarnas museums bildarkiv.Stakgården i Lumsheden, fotograferad av Harald Fornstedt. Troligen 1910–20-tal. Dalarnas museums bildarkiv.

KULTURHISTORISKAKULTURHISTORISKA
SAMMANHANGSAMMANHANG

Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska 
sammanhang som bedöms ha haft en inverkan på begravningsplatsens sammanhang som bedöms ha haft en inverkan på begravningsplatsens 

tillkomst, utveckling och formgivning. Sammanhangen behandlar även tillkomst, utveckling och formgivning. Sammanhangen behandlar även 
bland annat begravningsplatsens lokalhistoriska kontext samt dess histo-bland annat begravningsplatsens lokalhistoriska kontext samt dess histo-

ria i förhållande till allmän kyrkogårdshistoria.ria i förhållande till allmän kyrkogårdshistoria.
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Byhistorik

Lumshedens by har utvecklats kring en tidigare fäbod. Den tillhörde prästen i 
Svärdsjö och bönder i Kyrkbyn. Ett område sydväst om sjön kallas Prästfäbon 
än i dag. Enligt en sägen sedan 1500-tal var de första bofasta en änka efter 
prästen Gregorius och deras tre söner. De bosatte sig på fäboden vid Lumsen 
sedan de blivit bortkörda från prästgården av den nytillträdda prästen. De 
drevs även bort från fäboden då han ville bruka den, varpå de byggde sig en 
gård vid sjöns nordöstra strand och uppkallade den efter sin far – Gregorsgår-
den. De tre sönerna bildade så småningom familjer och byggde egna gårdar 
som blev begynnelsen till byn Lumsheden. Det sägs att de aldrig mer besökte 
Svärdsjö kyrka, utan tog sig österut för att höra gudstjänst.2

2 Karl-Erik Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet Tredje delen Söder Dalälven Andra 

boken Svärdsjö, Åhlén & Åkerlunds förlag, Stockholm, 1930, s. 67, samt http://lumsheden.se/byns-histo-

Vy från Lumsheden.
x) Johan Jacksons gård
xx) Thekla Sthakes gård
xxx) Jan Ols gård

Foto: A. Olsson i Sand-
viken, ur Sven Leanders 
arkiv, Falu stadsbibliotek.

”Lumpzheden” nämns för allra första gången i 1569 års jordebok.3 År 1571 
omnämns Lumsheden som by första gången. År 1623 fanns där fyra gårdar och 
mantalsbönder. Byn växte med söner som anlade nya hemman. Utsocknes 
folk flyttade även in, många av dem pensionerade soldater vid Dalregementet 
som tilldelades jord att odla i Lumsheden.4

Jan Ersson Stake, född i Lumsheden 1699, och hans hustru Karin redde bo 
vid Lumshedens östra strand. Det var då en liten oansenlig skogsby, mycket 
glest bebyggd.5 Från denna gård, senare kallad Stakgården, stammar den vitt 

ria/, hämtat 2022-01-19.

3 Karl Linge, Svärdsjö socken med Enviks kapell, Norstedt, Stockholm, 1929, s. 468.

4 Forsslund 1930, s. 68.

5 Sven Leander, Stakgården och dess ättlingar.: [Staksläkten.], Falun, 1915, s. 24.
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förgrenade Staksläkten. Bebyggelsen växte fram åt öster och väster från Stak-
gården. År 1764 fanns där 23 gårdar.6

Kommunikationer och handel
Lumsheden är en by i gränstrakt som präglats av livlig trafik längs byvägen. 
Ända sedan medeltiden fram till järnvägens anläggande gick en huvudväg 
fram genom Lumsheden från Dalarnas inre ut till kusten i Gävle. Först var 
det bara en ridväg, men sedan 1640-talet fungerade den som forväg, sommar 
som vinter.7 Intryck från och utbyten med omvärlden har därför varit omfat-
tande. Byn har haft frekventa kontakter både öster- och västerut, kanske mest 
österut, det vill säga utanför den egna sockens, kommunens och länets gräns. 

År 1649 infördes en förordning om gästgiveri och skjutsplikt. Gästgiverier 
skulle finnas på ett avstånd av två mil från varandra, en lagom sträcka för 
hästar att färdas tur och retur. Gästgivaren var skyldig att erbjuda resande hus-
rum, stallplats, mat och skjuts mot betalning. Lumshedens första gästgivare 
var Olof Mattson. Hans gård kallades hädanefter Gästgivars, trots att många 
andra gårdar därefter drev gästgiveri på sina gårdar. Ibland hölls organiserade 
marknader när varor passerade byn och på gästgiveriet dukade handelsresande 
och knallar upp sina varor till försäljning.8

År 1824 övertog Stakgården skjutsskyldigheten. Gästgiveriverksamheten 
var livlig och lönande, inte minst utskänkningen och handeln. De resor som 
skjutsplikten medförde innebar möjligheter att införskaffa varor som sedan 
såldes längs vägen hem och även hemma på Stakgården i Lumsheden.9

Under 1870-talet upphörde både skjutsplikt och gästgiveriverksamheten. 
Då var Gefle-Dala järnväg klar, sedan 1859, och trafiken på landsvägen min-
dre.10 I och med att viss handel redan bedrevs på Stakgården var öppnandet av 
en diversehandel en verksamhet som låg nära till hands när gästgiveriet lades 
ner. Stakans diversehandel drevs fram till 1895.11

När Stakgårdens handel lades ner öppnade Johan Jacksson affär vid An-
ders-Olsgården där han bedrev verksamhet till mitten av 1930-talet. Johan 
Eklund bedrev även handel i en stuga vid Storån. År 1909 startades en kon-
sumtionsförening i Lumsheden. Man höll till i olika lokaler fram till 1947 då 
butikslokal med föreståndarbostad ovanpå uppfördes.12

6 Ibid., s. 4.

7 Gunilla Jackson & Sören Hellbom (red.), Stakgården och dess ättlingar D. 2 Staksläkten från 

Lumsheden, Lumshedens hembygdsförening, Lumsheden, 2015, s. 11.

8 Ibid., s. 9ff.

9 Ibid., s. 9.

10 Leander 1915, s. 7 & 16.

11 Jackson & Hellbom 2015, s. 9.

12 Ibid., s. 11.

Konventikelplakatet från 1726 förbjöd egna möten utanför kyrkan där tro och religion diskuterades. Under 1800-talets mitt 
uppstod ett allt större motstånd mot plakatet, och 1868 kom större frihet vilket ledde till en tillströmning för frikyrkorna. 
Källa: Tryck, Kunglig förordning: Kongl. Maj:tz förenade placat och förbud angående the oloflige sammankonster, hwilka 
uti enskylte hus til en särskild och enkannerlig gudstiensts förrättande anställas; Samt theras straff, som ther med beträdas. 
1726. Bild från Riksarkivet.

Det religiösa livet
Trots omläggning av transporter till järnvägen förblev vägen förbi Lumsheden 
en viktig förbindelse för resande, formän och kyrkobesökare. År 1847 omlades 
vägen mellan Borgärdet och Lumsheden med allmänna medel. Sträckningen 
ändrades och man undslapp de besvärliga backarna förbi Brattberget och Säl-
berget. De återkommande färderna till kyrkan i Svärdsjö två mil bort under-
lättades väsentligt, särskilt vid begravning.13

Väckelserörelsen nådde Lumsheden kring 1800-talets mitt och 1847 byggdes 
ett bönhus i byn. Där kunde frikyrkliga möten hållas, men under överinseen-
de av statskyrkopräster eller kyrkliga ombud. År 1878 bildades en missionsför-
samling som bedrev verksamhet i Lumsheden under större delen av 1900-ta-
let. Pingströrelsen rotade sig i byn kring 1919 och byggde så småningom egen 
kyrka. Under 1900-talet fanns således både missionskyrka och pingstkyrka 
i byn.14 Det var vanligt att ha medlemskap i både Svärdsjö församling och i 
någon av frikyrkoförsamlingarna. Med tanke på det långa avståndet på två mil 
till Svärdsjö bör det ha varit praktiskt att ”gå i kyrkan” hemma i byn. Prästen 
13 Linge 1929, s. 152.

14 Jackson & Hellbom, s. 12–15.
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Dragspel av modellen Blomström Superior, tillverkat i Lumsheden på 1940-talet. Dalarnas museums kulturhistoriska samling.

i Svärdsjö upprätthöll kontakten med sin församling genom återkommande 
besök för att hålla gudstjänst i Lumsheden.15 Församlingen godkände 1926 att 
klockstapeln vid begravningsplatsen fick användas för sammanringning till 
missionshusets gudstjänster.16

Jordbruk
Jorden i Lumsheden var i allmänhet god och 1915 var byn en av socknens 
folkrikaste med 450 invånare väl uppodlad jord och samägd kvarn. Resultatet 
av ihärdigt arbete i skog och mark, samt storskiftet 1859 var en välmående 
by. Vid sekelskiftet 1900 bestod Lumshedens befolkning till stor del av fria 
bönder och möjligheterna att gå i tjänst i byns gårdar var goda. Klasskill-
naderna beskrivs som små och drängen sägs har varit socialt jämställd med 
husbonden. ”Måltider intas vid samma bord och man umgås förtroligt, men 
utan att drängen brister i respekt och lydnad för far i gården.”17 Böndernas 
egentliga inkomster bestod i mejeri, kolning och timmerkörning.18 Forslorna 
gick mellan bruken i trakten, Montrose, Hofors, Svartnäs och Gävle.19 Sedan 
1893 fanns ett andelsmejeri i Lumsheden, varifrån gårdarnas överflödiga mjölk 
kördes vidare till Storvik och Gävle.20

Arbete och hantverk
Från sekelskiftet 1900 till och med 1900-talets mitt fanns flera fabriker och 
hantverkare i byn, flera av dem med anställda arbetare. År 1893 anlades en 
enramig timmersåg uppe på åsen. Den gav arbete åt många av byns manliga 
befolkning, men också åt män från andra orter. Sågen var en livlig industriell 
rörelse i byn ända fram till 1898 då den revs. En ny såg uppfördes som sena-
re vidareutvecklades till snickerifabrik för spelsängar.21 Andra arbetsgivare var 
Nygårds cementtaktegelfabrik och Stenpojkarnas fabrik för cementbyggnads-
sten.22 Från och med 1946 fanns även en dragspelsfabrik i Lumsheden.23 De 
tillverkade det så kallade ”Blomströmsspelet”.24 Som mest arbetade 4–5 perso-
ner vid fabriken som levererade ett 60-tal dragspel med namnet ”Blomström 

15 Ingrid Hellbom, tidigare förtroendevald och kyrkvärd, muntlig uppgift 4 februari 2022.

16 ULA, Svärdsjö kyrkoarkiv, K III a:5.

17 Leander 1915, s. 24.

18 Ibid.

19 Leander 1915, s. 7, samt Jackson & Hellbom 2015, s. 9.

20 Leander 1915, s. 24.

21 Ibid., s. 25f.

22 Jackson & Hellbom 2015, s. 13.

23 Bo Nyberg, ”Från Särna till Våmhus med dragspel” i Dagsverket: aktuellt från Dalarnas forn-

minnes- och hembygdsförbund – DFHF, Dalarnas museum, Falun, n:r 1 2012, s. 4.

24 Jackson & Hellbom 2015, s. 13. Verktyg använda vid tillverkningen av Blomströmsdragspel. Dalarnas museums kulturhistoriska samling.
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Superior” per år. Fabriken upphörde vid 1950-talets mitt.25 Lumsheden var 
under 1900-talets första hälft i princip självförsörjande på kläder och skor. I 
byn fanns skickliga skräddare, sömmerskor och skomakare.26

Välordnad by
Lumsheden beskrevs 1915 som en välordnad by som omfamnade nyheter och 
organiserade sig för att införa viktig kunskap och innovationer i byn. Bruket 
av sockendräkt var bortlagt sedan länge. Vid denna tid fanns både telefon och 
elektrisk kraftstation, byggd på andelsprincipen. Posten gick till närmaste järn-
vägsstation i Åshammar.27 Folkskola och småskola fanns sedan 1850 och 1899 
flyttade eleverna in i en ny skolbyggnad.28 Man hade också ordnat med egen 
legitimerad barnmorska i Lumsheden.29 Provinsialläkaren Karlberg i Svärdsjö 
ivrade för bad och hygien, vilket ledde till uppförandet av ett badhus 1935 och 
att en badmästare anställdes för att lära barn och vuxna att tvätta sig.30

Folkets hus var från 1920-talet en plats för kultur och gemenskap. Där vi-
sades film, hölls danser och julfester. År 1965 invigdes Åsgården, Nya folkets 

25 Nyberg 2012, s. 4.

26 Leander 2015, s. 23.

27 Ibid., s. 25.

28 Jackson & Hellbom 2015, s. 13–17.

29 Leander 1915, s. 25.

30 Jackson & Hellbom 2015, s. 18.

hus, som var stort nog att även rymma gymnastiksal och matbespisning.31 
Godtemplarorden, senare NTO, fanns i Lumsheden under stor del av 1900-ta-
let. Organisationens syfte var att främja nykterhet och god moral. De arrang-
erade bland annat uppskattade aktiviteter för barn och unga.32

1900-talets andra hälft
Vid 1900-talets mitt var servicen i Lumsheden god. Det fanns butiker, caféer 
och bageri. Även bankärenden kunde uträttas i byn. Falu kommun gjorde 
vissa satsningar på lokalsamhället, bland annat köptes Stakgården in 1964 och 
byggdes om till pensionärslägenheter.33

Vid 1900-talets mitt höll sig nästan varje hushåll med djur, men allt fler 
började lönearbeta och självhushållningen minskade i betydelse. Nya verk-
samheter och arbetstillfällen, bland annat kopplat till bilism växte fram, exem-
pelvis lastbilsåkerier, taxiverksamhet och verkstadsjobb. Sedan 1900-talets sis-
ta decennier finns i Lumsheden en rad entreprenörer inom skogsavverkning, 
gräv- och schaktbranschen.34

Lumsheden bär många historier om möten med björn och varg vid fäbodar 
och senare även i Lumshedens by. Jakten hörde till självhushållningen och var 
förr en av årets viktigare hållpunkter. Jakt tillhör ännu den lokala identiteten, 
men numera som fritidsintresse. Vid Lumsen finns sedan decennier en cam-
ping som lockar turister med uteliv och fiske.35

Vid 2000-talets början såldes de före detta frikyrkobyggnaderna till privat-
personer.36 Det frireligiösa livet hade tonat ut under 1900-talets andra hälft 
och sedan 1992 är Lumshedens begravningskapell ombyggt och anpassat för 
ceremonier utöver begravningar, för exempelvis dop och gudstjänst.37

År 2007 lades Lumshedens skola ner. Trots detta har vågen av utflyttning 
vänt och i dag ser många hemvändare möjlighet till ett gott liv i Lumsheden.38

31 Ibid., s. 17f.

32 Ingrid Hellbom, muntlig uppgift 4 februari 2022.

33 Jackson & Hellbom 2015, s. 13–19.

34 Ibid., s. 13f.

35 Ibid., s. 52 & 10–14.

36 Ibid., s. 16.

37 Ingrid Hellbom, muntlig uppgift 22 januari 2022.

38 Jackson & Hellbom 2015, s. 17.

Lumshedens folkskola på 1880-talet. Sven Leanders samling, Falu stadsbibliotek.
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Gravvården över Halvar 
Eriksson har identifierats 
ha den värdefulla egenska-
pen lokal historia eftersom 
han drev ett åkeri och 
var hästhandlare. Dessa 
verksamheter kan ses som en 
kontinuerlig fortsättning på 
de näringar som Lumshe-
dens läge i gränstrakter gav 
upphov till.

Kulturhistoriska sammanhang kopplade till enskilda gravar

De kulturhistoriska sammanhang, eller berättelser, som beskrivs ovan ligger 
till grund för den kulturhistoriska värdering som påverkat urvalet av bevaran-
devärda gravvårdar i inventeringen. De beskrivna berättelserna är ett försök 
att peka ut vad som är kärnan i Lumshedens historia – vad som gjort platsen 
till vad den varit och är i dag, och vad som karaktäriserar bygden. Den berät-
telse som särskilt utmärker sig i detta sammanhang är kommunikationer och 
handel, som tydligast berör Lumsheden som gränstrakt. Att vara i en gräns-
bygd skapade speciella förutsättningar för särskilda ekonomiska näringar, som 
gästgiveri, skjutsverksamhet, marknader och handel. Dessa näringar har delvis 
kontinuerligt levt vidare eller vidareutveckats, som exempelvis åkerier, diver-
sehandel, och markentreprenadverksamhet. Gravvårdar som återspeglar berät-
telsen kommunikation och handel bedöms ha den värdefulla egenskapen lokal 
historia och tillskrivs ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde.

Begravningsplatshistoria

Lumsheden ligger i utkanten av Svärdsjö socken, men ungefär två mil från 
sockenkyrkan. Det långa avståndet fick Lumshedens byamän att i september 
1920 besluta sig för att ansöka hos kyrkostämman i Svärdsjö om att pasto-
ratet skulle bekosta en begravningsplats i Lumsheden. Som skäl angavs att 
transporten av de döda den långa vägen till Svärdsjö kyrkogård många gånger 
var tvungen att ske under svåra oväder och till stora ekonomiska kostnader, 
i synnerhet för de som inte hade egna hästar.39 Detta accepterades av kyrko-
stämman, och arbetet påbörjades med att låta anlägga en begravningsplats i 
Lumsheden.40

Harmoni, skönhet och lugn
Kyrkogårdsidealen genomgick vid denna tid stora förändringar mot tidigare. 
Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt 
kring kyrkogårdarnas utformning. De kritiserade det sena 1800-talets kyr-

39 Uppsala landsarkiv, Svärdsjö kyrkoarkiv, o i b:1, Handlingar angående kyrkogård.

40 Uppsala landsarkiv, Svärdsjö kyrkoarkiv, k iii a:4, Svärdsjö kyrko- och skolrådsprotokoll 

1907–1923.

Flottbro i Svärdsjö. Vägen 
till sockenkyrkan och kyrko-
gården var lång och besvärlig 
för Lumshedborna, även om 
inga större vattenmassor som 
den på bilden behövde korsas. 
Foto: Elis Eriksson, Länsmuseet 
Gävleborgs fotosamling.
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kogårdsmiljöer för att vara röriga. På dessa kyrkogårdar var serietillverkade 
gravanordningar vanliga, och de ansågs nu pråliga och skrymmande. Istället 
började kyrkogårdarna betraktas som planeringsbara helhetsmiljöer där alla 
beståndsdelar, även gravvårdarna, skulle samverka till harmonisk helhetsmiljö 
under ledorden harmoni, skönhet och lugn.

Länsarkitekten i Dalarna, Magnus Dahlander, förespråkade att äldre hand-
tillverkade gravvårdar skulle sparas och bevaras, och om de inte kunde stå 
kvar på ursprunglig plats kunde de flyttas till ett särskilt område som en liten 
minneskyrkogård. Där kunde de agera förebild för nya gravvårdar, istället för 
de serietillverkade gravanordningarna som var vanliga. Dahlander påtalade att 
de gamla hantverksmässiga gravvårdarna ofta hade en god och för orten lokalt 
typisk form, och att de var ett kulturarv.41

För den som inte hittade någon passande lokal gravvård att efterlikna fanns 
det konstnärliga gravvårdar i trä och smidesjärn att beställa från firman Grav-
kultur i Stockholm, som hämtat sin inspiration från förindustriella gravvårdar 
runt om i landet.42

Enskilda och allmänna gravar
Även om kyrkogårdsidealen vid tiden runt 1920 på vissa sätt var radikala jäm-
fört med tidigare så tillämpades fortfarande systemet med enskilda och all-
männa gravar när Lumshedens begravningsplats anlades.

Under 1800-talets sista decennier reformerades det svenska begravningssys-
temet till att innefatta två olika gravtyper: enskilda och allmänna gravar. En-
skilda gravar, även kallade köpegravar eller familjegravar, uppläts mot avgift 
för all framtid. Dessa placerades oftast i synliga lägen utmed gångar. De all-
männa gravarna, även kända som linjegravar, uppläts utan avgift under 40 år 
och belades i regel kronologiskt, i samma ordning som människor gick bort. 
När gravrätten gick ut efter 40 år började beläggningen om från början. De 
allmänna gravarna placerades inne i gravfälten, ofta innanför en enkel rad av 
köpegravar, där de låg tätt efter varandra i långa linjer. Områden avsedda för 
allmängravar kallas ”den allmänna linjen” eller ”det allmänna varvet”.

Begravningssystemet gjorde det möjligt att köpa sig ur den tidigare krono-
logiska gravordningen och gravskicket blev socialt differentierat. De som hade 
tillräckligt mycket pengar kunde köpa sig attraktiva placeringar på kyrkogår-
den för all framtid medan de allmänna varven blev vilorum för de mindre be-
medlade. Detta innebar att industrialismens ekonomiskt rotade klassamhälle 
kom att följa med människorna ända in i graven.43

41 ULA, Svärdsjö kyrkoarkiv, o I b:1.

42 Gravkultur: [information om företagets produkter], 1918

43 Anna Andréasson, Gravvårdar i sten: ett mångskiftande kulturarv, Movium, Alnarp, 2012, s. 50, 

samt Anita Theorell, Per Wästberg & Hans Hammarskiöld, Minnets stigar: en resa bland svenska kyrkogår-

dar, Max Ström, Stockholm, 2001, s. 17f.

Två gravvårdar från 1920-talet. Ovan tillhörande en linjegrav inne i ett av gravfälten och nedan en större familjegrav längs 
mittgången.
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Kyrkogårdsarkitekt Magnus Dahlander
Arbetet med att göra ritningar och programhandlingar för den nya begrav-
ningsplatsen Lumsheden lämnades åt länsarkitekt Magnus Dahlander som 
redan 1923 hade ett koncept utarbetat. Den utsedda platsen bestod av glest 
bevuxen skogsmark med tall och Dahlander tänkte sig att så många träd som 
möjligt skulle sparas. Mot landsvägen skulle det vara stenmur med ett trästa-
ket ovanpå men de övriga sidorna skulle förses med manshög granhäck, rek-
tangulärt klippt och med högre partier i hörnen och i mitten.44

Begravningsplatsen fick en symmetrisk plan, med fyra större gravkvarter 
längs en bred mittgång från kyrkogårdsgrinden. I slutet av mittgången gjordes 
en liten öppen plats och en fontän. Dahlander föreskrev familjegravar längs 
gångarna och allmänna enkelgravar i fälten. Familjegravarna skulle ha låg 
gravkulle, antingen kantad med sten och med en låg vård eller utan stenkant 
och med högre vård. De allmänna gravarna skulle vara utan kulle och få kors 
av smide eller trä. Helst ville Dahlander att gravvårdarna skulle göras efter 
Svenska Slöjdföreningens typritningar, och att en tillsatt kyrkogårdsnämnd 
skulle ansvara för kontrollen av kvaliteten.45

En programskiss över begravningsplatsen av Dahlander godkändes av läns-
styrelsen 1925, och samma år tillsattes en kommitté för iordningsställande av 
begravningsplatsen med ledamöterna Johan Jackson, John Paul, Edvin Isaks-
son och Erik Hellbom.46

Byggnaderna och vaktmästaren
På Magnus Dahlanders ritningar över begravningsplatsen syns ett bårhus 
och en klockstapel utplacerade i hörnen mot landsvägen, men ritningarna 
för de två byggnaderna färdigställdes av arkitekten Elis Werner som även ri-
tade staketet.47 Anbudet för uppförandet gick till byggmästare Albin Jansson 
i Lumsheden för en kostnad på 3 500 kronor, och som byggnadskontrollant 
fungerade byggmästare Östberg.48 Byggnadsarbetarna som utförde arbetet 
var Erik Hellbom, Albin Jansson, Herman Hellbom och Birger Hellbom.49 
Församlingens byggnadskommitté bestod av John Paul, Edvin Isaksson och 
Johan Jackson. Byggnaderna färdigställdes 1926 men under de följande åren 
kompletterades begravningskapellet med ytterligare inventarier, som ett kru-
cifix av Arvid Backlund, ett bårtäcke, psalmböcker och ett antependium.50

Byggnaderna och begravningsplatsen togs i bruk 1926 och den första kyr-

44 ULA, Svärdsjö kyrkoarkiv, o I b:1.

45 Ibid.

46 Ibid.

47 Ibid.

48 ULA, Svärdsjö kyrkoarkiv, k Iii a:5.

49 Anteckningar på byggnadsdelar i kapellet, noterat av Sören Hellbom 23 september 2012.

50 ULA, Svärdsjö kyrkoarkiv, k Iii a:5.
Johan Jackson som satt i både byggnads- och begravningsplatskommittéerna. Han avled 1926, samma år som anläggningen 
blev färdigställd. Sven Leanders samling, Falu stadsbibliotek.
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kogårdsvaktmästaren var Erik Hellbom, som tidigare suttit i begravnings-
platskommittén och även fungerat som byggnadsarbetare. Arbetsuppgifter-
na bestod i att sköta begravningsplatsens vård och skötsel, anvisa platser för 
grävning, biträda vid begravningar och att ombesörja ringning. Priset för en 
familjegrav var 50 kronor med skyldighet för köparen att själv hålla graven i 
vårdat skick. För personer utanför församlingen var priset 75 kronor.51

Ombyggnad av kapellet
Begravningskapellet byggdes om på 1970-talet då en trappavsats byggdes in 
till farstu och förrådsutrymme, och en dörr med ramp ut till vägen togs upp. 
Arbetet utfördes då av bröderna Sture och Arne Jacksson. Från 1990-talet och 
framåt har även flera förändringar genomförts, som snörasskydd till kapellet 
och en ny toalett för besökare.52 En inre renovering av kapellet 1992 då bland 
annat kistkatafalken togs bort möjliggjorde att kapellet kan användas även till 
andra förrättningar än begravningar.53

51 Ibid.

52 Ingrid Hellbom, muntlig uppgift 22 januari 2022.

53 Hakon Ahlberg, Dalarnas kyrkor i ord och bild, Kronvall information i samarbete med Väster-

ås stifts information, Falun, 1996, s. 177ff.

Begravningsplatsen i Lumsheden präglas i dag av de kyrkogårdsideal som dominerade 1900-talets mitt och framåt, med 
klippta rygghäckar och bredlåga gravvårdar.

Ändringar på begravningsplatsen
Även begravningsplatsen har genomgått flera förändringar sedan anläggandet. 
Den ursprungliga strukturen med familjegravar längs gångarna och linjegra-
var i gravfälten är i dag svår att se. Ett mindre antal linjegravar finns fortfaran-
de bevarade men den tydliga differentieringen mellan gravfält och kanter är 
betydligt uppluckrad. Det är troligt att denna förändring inleddes i samband 
med att systemet med allmänna gravar upphörde på 1960-talet, eller rent av 
ännu tidigare.

Nya ideal
Kyrkogårdsidealen utvecklades ytterligare vid tiden efter att Lumshedens be-
gravningsplats anlagts. Eventuella grus- och sandgravar skulle ersättas av tåliga 
och oändliga gräsytor i kombination med enhetliga häckar i horisontell sam-
manhållning. Gravvårdar skulle helst placeras i rader mot en fond av mur eller 
rygghäck. Gravvårdarna skulle företrädesvis vara av sten och hålla bredlågt 
format till en höjd strax nedanför rygghäckarna.54

Från och med 1930-talet började dessa ideal att tillämpas praktiskt på Dalar-
nas kyrkogårdar. Placering och utformning av gravvårdar kom att styras i loka-
la kyrkogårdsnämnder. Det förekom att särskilda kyrkogårdsträdgårdsmästare 
anställdes för att säkerställa kyrkogårdens smakfullhet och skötsel.55

Vid seklets mitt hade många kyrkogårdar fått den riktigt välordnade och 
välansade karaktär de har i dag. Under 1900-talets andra hälft förenklades 
grönska och gravområden vidare till förmån för reducerat skötselarbete och 
förbättrad arbetsmiljö. Dessa ideal är synliga på Lumshedens begravnings-
plats, som har rikligt med rygghäckar och tillhörande bredlåga gravvårdar.

Dagens växtlighet
Gällande växtligheten på begravningsplatsen så finns i dag stora skillnader 
mot Dahlanders vision. De utsparade tallarna som sparades vid anläggandet 
av begravningsplatsen har tagits ner, sannolikt under 1900-talets senare de-
cennier.  Den formklippta granhäck som Magnus Dahlander föreskrev som 
omgärdning fanns åtminstone fram till 1990-talet. I dagsläget finns bara två 
pilar som i sen tid planterats vid minneslunden. 

Eldbegängelse
I Europa spreds under 1800-talets andra halva idéer om fördelarna med eld-
begängelse gentemot kistbegravning. Bakgrunden var främst att hygieniska 
problem hade uppstått på städernas kyrkogårdar till följd av den snabba ur-

54 Andréasson 2012, s. 82f.

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

Larsson.



40 41

Lumshedens begravningsplats – Dalarnas museum Lumshedens begravningsplats – Dalarnas museum

baniseringen.
Svenska kyrkan anammade kremering under 1930-talet och uppförandet av 

krematorier tilltog.56 I Falun uppfördes Skogskapellet med krematorium 1939, 
avsett för kremering inom den egna och omgivande församlingar.57

Med eldbegängelse kom gravskicket med urngravplatser och minneslundar. 
På Lumshedens begravningsplats finns en minneslund på den öppna platsen i 
slutet av mittgången. Sedan 1980 finns även ett särskilt område för urngravar, 
direkt öster om den breda stentrappan i mittgången.

Vår egen tids avtryck på kyrkogårdarna är askgravplatser. Askgravplatsen er-
bjuder individuella gravar med namnplaketter med gravrätt på 25 år. Utseen-
det och utsmyckningen är bestämd av kyrkogårdsförvaltningen, som även står 
för skötsel och plantering.58 År 2021 anlades en askgravplats på Lumshedens 
begravningsplats, inne i kvarter A.59

56 Sören Ekström, Från pionjär för eldbegängelse till modern branschorganisation, Sveriges kyrko-

gårds- och krematorieförbund, Stockholm, 2007, s. 19.

57 Karin Elofsson, Falu pastorat, muntlig uppgift 2021.

58 Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, [Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund – 

samling av trycksaker], 2017.

59 Ingrid Hellbom, uppgift i mejl 22 januari 2022.

Minneslunden är ett anonymt gravskick, där anöhriga har en gemensam ljusbärare att tända ljus vid.

Den nyanlagda askgravplatsen hösten 2021. Foto: Svärdsjö, Enviken, Sundborns pastorat.
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