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Inledning
Bakgrund
På uppdrag av Falu pastorat har Dalarnas museum genomfört en inventering
av Norslunds kyrkogård. Arbetet genomfördes 2018 av byggnadsantikvarie
Kristoffer Ärnbäck.

Läge och administrativ historik
Begravningsplatsen är belägen sydost om centrala Falun. Begravningsplatsen
är placerad med sjön Tisken och järnvägen i sydväst och med Korsnäsvägen
och Dalregementet i norr. Sydöst om begravningsplatsen finns bostadsområ
den. Begravningsplatsen uppfördes ursprungligen av Falu Kristine församling,
som är en av två församlingar i staden Falun. Kristine församling ingår sedan
2007 i Falu pastorat.

Syfte och användningsområden
Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Norslunds kyrkogård
och dess beståndsdelar är kulturhistoriskt värdefulla. Inventeringen skall utö
ver detta peka ut särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar för hänsynsfull
hantering i framtida förvaltning av begravningsplatsen och dess kulturhisto
riska värden.
Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas
till Sveriges församlingar. För att en sådan utveckling skall kunna ske på ett
hållbart sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar skall hanteras i
framtiden. Med inventeringsrapporten som underlag kan kyrkogårdsförvalt
ningen upprätta en plan för vilka gravvårdar som bör bevaras, kan återan
vändas och vilka som kan tas bort efter att de återlämnats till församlingen.
Rapporten kan utgöra ett underlag för ställningstaganden i en vård- och un
derhållsplan för kyrkogården. Bedömningar och riktlinjer skall ses som färs
kvaror som skall ses över och uppdateras kontinuerligt, minst vart tionde år.

Rapportens upplägg
Rapporten inleds med en översiktlig beskriving av vad som finns på kyrko
gården idag. Därefter följer en historik som beskriver kyrkogårdens förflut
na och områdesbeskrivningar som beskriver och värderar kyrkogårdens olika
områden.

Process och metod
Inventeringen började med ett omfattande fotograferingsarbete med syfte att
studera och dokumentera kyrkogården. Alla områden på kyrkogården samt
gravvårdar uppförda innan 1980 inventerades och dokumenterades genom
fotografering. Inventeringsarbetet skedde vid sju tillfällen mellan 201708-17 och 2017-08-28. Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes en
historisk efterforskning. Den historiska efterforskningen innefattade studier
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Värdefulla strukturer
Norslunds kyrkogård innefattar
flera särskilt värdefulla strukturer
med gravvårdar som inte besitter
någon av de egenskaper som lis
tas 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 närma
re på sidan 63 samt i respektive
områdesbeskrivning.

Värdefulla egenskaper
•

•
•
•
•
•
•

Del av värdefullt
arkitektoniskt
sammanhang
Gravvård i gjutjärn
Gravvård i trä
Hög ålder (1900)
Gårdsnamn
Konstnärlig
utformning
Rik inskription
Personhistoria
Lokal historia
Lokalt material
Lokalt hantverk
Ovanlig

•

Titel

•
•
•
•
•

Ovanstående egenskaper beskrivs
närmare i sitt sammanhang i bi
laga 1.
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av äldre fotografier, kartor och handlingar rörande begravningsplatsen vid
Landsarkivet i Uppsala tillsammans med litteratur om begravningsplatsen.
Efterforskningen resulterade i rapportens historikkapitel. Inventeringsoch historiearbetet innefattade även ett referensgruppsmöte 2017-09-06.
Utöver referensgruppsmötet deltog museet i två kyrkogårdsvandringar med
Örjan Hamrin. Genom referensgruppsmötet och kyrkogårdsvandringarna
kunde Dalarnas museum införskaffa kunskap om lokala förhållanden så
som personhistoria och människors relationer till begravningsplatsen i nära
samarbete med intressenter från församlingen och hembygdsrörelsen i Falun.
Referensgruppsmötet tog form av en genomgång av begravningsplatsens
historia och viktiga personer från Falun, tillsammans med en kort platsvandring.
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 återanvändning av gravanordningar, Länsstyrelsen
Dalarnas 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 pusselbitarna. Arbetsprocessens sista moment var layout samt kartoch bildredigering.

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Gravvårdar som återspeglar berättelser om det förflutna, och som därigenom
bjuder till insikter om vår samtid är kulturhistoriskt värdefulla. En gravvård
kan exempelvis bidra med starka berättelser om samhället, livsöden och sorg.
När människor får kunskap om dessa berättelser kan de användas för att bilda
djupare insikter om livet och tillvaron i tiden. Gravvårdar kan även användas
som ett pedagogiskt verktyg för förmedling av mer komplicerade berättelser
riktade till specifika målgrupper, så som berättelser om staden Faluns fram
växt och utveckling i kontext till besökare på en kyrkogårdsvandring. Alla
gravvårdar har kulturhistoriskt värde eftersom alla gravvårdar kan förmedla
berättelser. Olika gravvårdar får olika höga kulturhistoriska värden beroende
på vilka berättelser som anses viktiga att lyfta fram. Gravvårdar som besitter en
eller flera av de egenskaper som listas till vänster anses bära på berättelser som
är särskilt viktiga att lyfta fram.
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Ovan: Kopparplakett med profil över Landssekreteraren Nikolaus Sunnderholm på gravanordning i område F. Nedan: Erik Johan Ljungbergs gravkor i område B.
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Begravningsplatsen idag
Följande kapitel består av en karaktärisering av begravnings
platsen som den såg ut under sommaren 2017. Karaktäriseringen
är övergripande och syftar till att måla upp en överskådlig bild av
anläggningen och dess olika beståndsdelar. Varje enskilt område och
begravningsplatsens olika gravvårdar behandlas mer ingående i ett
senare kapitel.
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På kyrkogården finns slingrande gångvägar och rik växtlighet. Tillsammans med den kuperade terrängen framträder en parkkaraktär.

Översikt, topografi och läge
Begravningsplatsen är belägen i ett grönskande och kuperat område mel
lan Korsnäsvägen i norr, Surbrunnsbäcken och ett villaområde i sydöst och
järnvägen mellan Falun och Gävle i sydväst. Nordväst om begravningsplat
sen finns två lokstallar och en trafikviadukt. Begravningsplatsens topografi är
varierad från relativt platta områden i väst till mer kuperade områden i norr
och öst. I mitten av begravningsplatsen finns en höjd som sluttar åt söder.
Begravningsplatsen har en nära kvadratisk form med mer eller mindre skarpa
hörn i de fyra väderstrecken.

Begravningsplatsen som en parkmiljö
Begravningsplatsen inramas av träd och buskar längs samtliga långsidor. Det
finns dessutom många träd på själva begravningsplatsen. Gångvägssystemet är
utlagt i ett slingrande mönster som nästintill uppmanar till promenader i den
skiftande topografin, som i sin tur erbjuder spännande utblickar och intres
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Slingrande gångvägssystem, parkbänk och belysningsarmaturer invid område I.

santa möten mellan öppna och slutna miljöer. Med jämna mellanrum finns
parkbänkar att vila på, och på en plats där flera av gångvägarna möts finns en
mindre plåtpaviljong med parkbänkar under tak. Begravningsplatsen är väl
upplyst nattetid med parklyktor längs de flesta gångvägar. Alla dessa faktorer
bidrar till att begravningsplatsen upplevs som en grönskande parkmiljö tillika
begravningsplats.

Ingångar
Begravningsplatsen kan nås från en stor, monumental ingång längs den nord
västra långsidan, eller via en mindre ingång i anläggningens östra hörn. Den
stora ingången i väster markeras av två höga bandrusticerade diabaspelare med
förgyllda kors på toppen. Mellan pelarna finns en gjutjärnsgrind av samma
snitt som begravningsplatsens smidesstaket. Ingången i öster utgörs av en en
kel smidesgrind i samma stil som smidesstaketet.
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En av få raka gångvägar på begravningsplatsen, en monumental passage genom område N.

En öppen plats där flera promenadvägar möts invid en paviljong. Paviljongen syns på den övre av bilderna på nästa sida.
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Parkbänk i lindallé vid begravningsplatsens entré. Entrén syns på den nedre av bilderna på nästa sida.

Slingrande gångvägssystem mellan område F och G.
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Ovan, begravningsplatsens huvudentré i nordväst. Entrén flankeras av två diabaspelare med metallkors ovanpå.
Nedan, paviljong vid en platsbildning mitt på begravningsplatsen.
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Belysning
Samtliga belysningsarmaturer är parklyktor av modernt snitt utplacerade
längs med begravningsplatsen slingrande gångvägar. Det finns en lampa som
alltid lyser kvällstid inuti Erik Johan Ljungbergs gravkor.

Bänkar
De flesta bänkarna på begravningsplatsen är moderna rödmålade parkbänkar. Bän
karna är med några få undantag placerade längs begravningsplatsens gångvägar. I
mitten av område G finns två bänkar på var sida om en liten blomsterplantering.

Gångvägar
Begravningsplatsen innefattar uteslutande asfalterade gångvägar. De flesta
gångvägar slingrar sig fram genom topografin på ett sätt som erbjuder spän
nande utblickar och omväxlingar mellan skuggiga och soliga områden. I linje
med begravningsplatsens huvudentré finns emellertid en monumental, rak
allé som bryter det slingrade gångvägsmönstret. Den monumentala allén för
stärktes tidigare av ytterligare två gångvägar mellan trädraderna på respektive
sidor av alléns huvudväg. De flesta gångvägar slutar i möten med andra gång
vägar, vilket inbjuder flera möjligheter till att fortsätta promenaden. Det är
även vanligt med spetsiga eller vinklade korsningar mellan gångvägarna. Båda
dessa uttryck är karaktäristiska för den tyska trädgårdsstilen och 1800-talets
promenadkultur (se mer under Kulturhistoriska sammanhang nedan).

Byggnader
Längsmed begravningsplatsens sydöstra långsida finns en ekonomibyggnad.
Byggnaden består av manskapsutrymmen i norr och redskapsbodar/garage i
en länga längs begravningsplatsens östra långsida. Byggnaden är täckt med
en rödfärgad liggpanel. Byggnaden uppfördes ursprungligen kring 1900-talets
mitt och hade formen av en mindre hytt. Byggnaden byggdes sedan ut 1962
efter ritningar av stadsarkitekt Erik Lundgren. Redskapsbodarna/garagedelen
tillkom troligen i samband med detta, möjligen då skötsel av begravningsplat
sen mekaniserats och nya behov av redskapsförvaring uppstod. Manskapsde
len av byggnaden renoverades 2012 och i samband med detta tillkom ett nytt
entréparti med vit ytterdörr och smala, höga perspektivfönster. Redskapsbo
darna/garagen är mer välbevarade med mörka portar, trapetskorrugerat plåt
tak och ursprunglig belysningsarmatur.

Möten med infrastruktur
Begravningsplatsen är placerad mellan två stora infrastrukturella noder, den
fyrfiliga motorleden Korsnäsvägen i norr och järnvägen mellan Falun och
Gävle i söder. Dessa hårt trafikerade trafikleder skapar ett lågt konstant brus
på begravningsplatsen. Trafikmiljöerna utgör dessutom barriärer mot begrav
ningsplatsen, som inte går att nå till fots från söder. För att nå begravnings
platsen till fots från norr måste Korsnäsvägen korsas genom en gångtunnel.
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Begravningsplatsens östliga entréparti, en grind i smidesstaketet som löper längsmed begravningsplatsens sidor.

Monumental terrass från den moderna epoken i område C.

18

Norslunds kyrkogård - Dalarnas museum

Tappställe, belysning och slingrande gångväg vid område B.

Grönskande parkmiljö i område F.
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Ovan, ekonomibyggnad vid begravningsplatsens södra hörn.
Nedan, terrasseringar i den södra delen av område C.
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Möten med villastaden
Öster om begravningsplatsen breder sig villastaden i nedre Norslund ut sig.
Villastaden övergår senare i ett område med småindustri och ett område med
flerbostadshus från rekordåren. De senare är inte synliga från begravningsplat
sen. Villastaden skyms under sommaren av buskage och träd längs begrav
ningsplatsens sydöstra långsida.

Omgärdningar
Begravningsplatsen omgärdas längs de nordvästra och nordöstra långsidorna
av ett nätt och enkelt smidesstaket. Staketet är monterat på betongplintar
som är synbara ovan mark. Längs begravningsplatsens sydvästra och sydöstra
långsidor avgränsas den av nätstängel och buskage.

Siktlinjer
Begravningsplatsen innefattar flera spännande utblickar kopplade till dess
gångnät. Det är dessutom möjligt att se flera av Faluns viktiga landmärken,
så som Oscars lave och Kristine kyrkas torn från flera platser på begravnings
platsen.

Skulpturer och detaljer utan koppling till separata gravar
Varje område/kvarter markeras genom en granitplint med polerad topp Ovanpå
granitplintarna står kvarterets/områdets namn, kv. A, kv. B osv. Plintarna tillver
kades av sten från borttagna gravramar 2014.

Tappställen och skötselstationer
Begravningsplatsens tappställen är enkelt utformande och placerade invid små
skötselstationer med soptunnor och redskapsställ. Skötselstationerna finns i
varje område och vissa av dem skyls av mindre konstruktioner i faluröd träpa
nel. I område N finns ett intressantare tappställe som troligen ritades av arki
tekten Viking Göransson i samband med områdets tillkomst 1934. Tappstället
består av en cylinderformad betongfontän med skifferbeklädnad upptill och
på marken runtom.

Terrasser
Vissa delar av begravningsplatsen har terrasserats i syfte att överbrygga tvära
nivåskillnader. Terrasseringarna finns i område N, område G och mellan om
rådena L och P. Terrasseringarna vilar inte på synliga stödmurar. Nivåskillna
derna markeras endast av gräsbevuxna, branta slänter.

Surbrunnsbäcken
I begravningsplatsens södra hörn ligger en del av Surbrunnsbäckens utlopp.
Bäcken börjar i en betongkista söder om ekonomibyggnaden och slingrar sig
därefter söderut, mot järnvägsområdet. Bäcken avgränsas mot begravnings
platsen av ett nätstängsel.
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Surbrunnsbäckens utlopp vid begravningsplatsens södra hörn.

Utblick över begravningsplatsen och kontorsbyggnad bortanför Tisken.
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Högresta och monumentala gravvårdar i område B.

Granitplint som markerar område E.

Utblick mot Kristine kyrka.
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Ovan, kyrkogården med dess närmaste omgivningar - järnvägen i väster, Lustigknopp i öster, Kyrkogårdsgränd i norr och Mariabacken i
söder. Nedan, ingång till kyrkogården i norr, med en mindre granittrappa.
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Växtlighet
Begravningsplatsen innefattar stora mängder träd och buskar. Längs anlägg
ningens ytterkant finns en trädkrans med lindar och björkar. Den nordöstra
långsidan innefattar även ett bestånd av barrträd och barrväxter. Inne på be
gravningsplatsen är lönn, björk och tuja vanligt. I öst finns en monumental
lindallé med träd i fyra rader. Flera av begravningsplatsens kvarter innefattar
rygghäckar. Se begravningsplatsens trädvårdsplan för mer information om be
gravningsplatsens träd.

Särskilt framträdande karaktärsdrag
Begravningsplatsen innefattar en karaktäristisk mängd gravar med stena
nordning i form av ram och/eller markstensbeläggning. Det finns även en
större mängd sandgravar som mönsterkrattas sommartid, samt gravar med
järnstaket. Sandgravar och gravar med tillhörande järn- eller stenanordningar
är särskilt viktiga att bevara eftersom de är miljöskapande och bär på viktiga
berättelser om äldre tiders hantverk och estiska ideal. Ett annat framträdan
de karaktärsdrag är en betydande förekomst av högresta, påkostade och mo
numentala gravvårdar med anknytning till Faluns högreståndsmiljöer kring
sekelskiftet 1900. Dessa gravvårdar är särskilt vanliga i områdena B, D, E, F,
H, I och K. Det finns även ett antal miljöer som tillkommit under 1900-talet,
däribland område N, ett monumentalt modernistiskt terrasskvarter ritat av
Faluarkitekten Viking Göransson 1934-35. Området är välbevarat och tidsty
piskt. Begravningsplatsen innefattar många familjegravar där endast ett man
snamn står utskrivet på gravstenen. I kontrast till detta står områdena O och
Q där många gravvårdar istället endast bär kvinnonamn, ett karaktärsdrag
som är viktigt eftersom dessa gravvårdar kan användas för att förmedla viktiga
berättelser om exempelvis Falun och Sverige ur ett kvinnligt narrativ.
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Kulturhistoriska
sammanhang
Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska samman
hang som bedöms haft en inverkan på begravningsplatsens tillkomst, utveck
ling och formgivning. Sammanhangen behandlar bland annat kyrkogårdens
lokalhistoriska kontext samt kyrkogårdens historia i förhållande till allmän
kyrkogårdshistoria.

26

27
27

Norslunds kyrkogård - Dalarnas museum

Karta som visar begravningsplatsen med omgivningar
kring kring 1800-talets slut.
© Lantmäteriet, historiska
kartor.

Begravningsplatsens tillkomst
och utvidgningar
I början av 1880-talet hade Kristine församlings befintliga begravningsplatser
vid Kristine kyrka och Kämparvet blivit otillräckliga. Församlingen önskade
därför uppföra en ny begravningsplats och blicken riktades mot stadens syd
östra utkanter, ett område som tillhörde Norets kungsgård. I början av 1882
skickade församligen en förfrågan till kronan om att få köpa mark från kungs
gården. De fick ett positivt svar och blev anvisade en specifik plats på ägorna.1

Dåliga markförutsättningar och nya förslag
Undersökningar visade dock att den anvisade platsens markförhållanden var
mycket ogynnsamma. Församlingen hade inte råd att bekosta ett omfattan
de markarbete och därför tillsattes en begravningsplatskommitté som skulle
utreda andra alternativ.2 Kommittén gav ett utlåtande inför kyrkostämman i
november 1883, varvid man föreslog att begravningsplatsen skulle flyttas till
en annan plats. I det nya förslaget skulle begravningsplatsen placeras mellan
Surbrunnsbäcken i söder, järnvägen, Hälsinggårdsvägen och Kungsgården i
väster, Kungsarvet i norr samt huvudvägen mot Korsnäs i öster. Kostnaden för
exploatering av denna plats beräknades uppgå till en tredjedel av det ursprung
liga förslaget. Förslaget antogs preliminärt av kyrkostämman, som skickade en
förfrågan till kronan om att få ändra förutsättningarna i markköpet.

Etablering
Markplaneringskostnaderna för det nya området blev dock dyrare än väntat.
För att inte riskera att väcka anstöt och onåd hos kronan valde församlingen
dock att hålla sig till den nya planen och sommaren 1884 köptes mark för
anläggandet av den nya begravningsplatsen. Arbetet med att ställa iordning
1

ULA: Kristine församling. O1b, Förslag till ny begravningsplats, Till Kristine församlings 		
kyrkostämma…

2
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och markplanera begravningsplatsen fortlöpte under hela 1884 och våren 1885.
Den första gravsättningen skedde under sommaren 1885 och den första för
säljningen av en gravplats skedde 1886.3 Begravningsplatsen vid Noret kallades
ursprunligen Kungsarvets begravningsplats.

Chicagoområdet
Begravningsplatsen utvidgades för första gången under hösten 1888-1889 och
för andra gången 1902, på grosshandlaren Knut Lindholms mark. Det är i
efterhand svårt att avgöra vilka delar av begravningsplatsen dessa tidiga ut
vidgningar berör. Källmaterialet berättar emellertid att det område som idag
utgör begravningsplatsens nordvästra hörn (dvs. område N) inte var en ur
sprunglig del av begravningsplatsen. Området, som kallades Chicago, köptes
från staden 1909 och planlades av länsarkitekt Viking Göransson 1934. Året
därpå invigdes området med 115 nya gravplatser. Mindre än ett decennium
senare var Norets begravningsplats i det närmaste fullbelagd och församlingen
började planera för Skogskyrkogården norr om centrala Falun.4

Stadsträdgårdsmästaren tar över skötseln
Under sommaren 1902 år beslutades att stadsträdgårdsmästaren Georg Jörgen
sen skulle utföra regelbundna och ordentligt underhåll av Kristine församlings
kyrkogård och begravningsplatserna vid Kämparvet och Norslund/Kungsar
vet. Stadsträdgårdsmästaren fick 700 kronor per år i arvode för insatsen och
gavs rätten att disponera över grässkörden på kyrkogårdarna.5 Tillsättningen
av en trädgårdsmästare vid kyrkogården skedde förhållandevis tidigt jämfört
med Dalarnas landsbygdskyrkogårdar. Dessa kunde lämnas utan professionell
skötsel långt in på 1900-talet, vilket kom att framställas som ett stort problem
under 1920- och 1930-talen.

Asfalt
Under 1960-talet ökade bilismen och i samband med detta började flera av
landets vägar beläggas med asfalt. I förhållande till de befintliga grusvägarna
framstod den oljebaserade asfalten som ett underhållsfritt material, något som
ansågs mycket positivt vid tidpunkten. Asfaltsoptimismen förflyttades seder
mera från bilvägarna till andra miljöer, och efter tjällossningen våren 1966
kom asfalten till Norslunds kyrkogård. Arbetet utfördes av AB Paul Olsson
väg och vattenbyggnader i Falun. Asfaltsbeläggningen var den sista större för
ändringen av Norslunds kyrkogård, som stått i det närmaste oförändrad sedan
1966.

3

ULA: Kristine församling. O1b, Kommiten för skogskyrkogårdens första utbyggnad, protokoll
med bilagor 1940-1942, Falu Bibliotek, Tidning för Falu län och stad, 7/7 1885

4

Ibid, ULA: Kristine församling. O1b, kartor och ritningar, Del av Norslund – V. Göransson 		
1934, kv G 1967

5

ULA: Kristine församling.O1b, Utdrag av protokollet hållet vid drätselkammaren i Faluns 		
sammanträde den 3 juni 1902
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FALU STAD
Falu stad uppstod mot bakgrund av det bergsbruk som bedrevs vid Stora Kopp
arberget från slutet av den yngre järnåldern och framåt. Gruvans rikedomar i
symbios med en rik tillgång på arbetare och tillflyttade köpmän ledde till att
Falun kunde växa till ett betydande tätbebyggt område redan under medeltiden.
När området tillslut fick stadsprivilegier 1641 blev Falun den näst största staden i
området som idag utgör Sverige.1 Den framgång som föranlett stadsbildningen
skulle dock bli förhållandevis kortvarig. Vid 1700-talets mitt minskade avkast
ningen i gruvan och flera brandkatastrofer härjade staden. Därefter inträffade en
lång period av lågkonjunktur och befolkningsminskning.2

Administrativ historik
Området som idag är Falun utgjordes historiskt av två administrativa enheter –
dåvarande Kopparbergs socken och Falu stad. Kopparbergs socken (som kom
att kallas Stora Kopparbergs socken först 1939) bildades genom utbrytning från
Torsångs socken 1554, och Falu stad bildades genom utbrytning från Koppar
bergs socken 1642.
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Olsson, 1990, s.2
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Falun, ur Suecia Antiqua et Hodierna, Erik Dahlberg 1690-1910, Dalarnas museums bildarkiv.

Efter 1642 var Falun med omnejd således uppdelat i Falu stad och Kopparbergs
socken. Kopparbergs socken omgärdade staden och innefattade de geografiska
områdena Nordanrog, Ovan Varpan, Hosjöbygden, Varggårdsbygden, Morbyg
den och Aspebodabygden. Morbygden och Aspebodabygden utbröts dock från
socknen 1640 och bildade Aspeboda socken.
Till socknen och staden hörde två församlingar, dels Kopparbergs försam
ling, som bildades utan egen socken 1357, dels Falu Kristine församling som
bildades genom utbrytning från Kopparbergs församling 1665. Kristine försam
ling blev efter uppdelningen främst stadsbornas, borgarna och köpmännens för
samling, medans Kopparbergs församling tillhörde omlandet och bergsmännen.
Befolkningen i vissa stadsdelar, så som Östanfors och Gamla Herrgården förblev
dock församlingsmedlemmar i Kopparbergs församling även efter bildandet av
en stadsförsamling. Vid 1862 års kommunalreformer övertog nybildade kom
muner borgerliga frågor från de äldre socknarna. I samband med detta bildades
av Kopparbergs socken även Kopparbergs landskommun, som senare kom att
kallas Stora Kopparbergs landskommun och som 1967 kom att uppgå i Falu
stad.
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Falun inträdde en ny period av tillväxt ungefär samtidigt som järnvägen mellan Gävle och Falun öppnades 1859.

Kunskapen om uppdelningar mellan olika socknar, församlingar och admi
nistrativa enheter är viktig eftersom den kan förklara vilka människor som i
huvudsak vilar på Faluns olika kyrkogårdar och varför. Norslunds kyrkogård
uppfördes i Kristine församlings regi, vilket delvis även återspeglas i vilka orts
namn och titlar som finns bevarade där.

Falun 1860-1940
Kring 1860 påbörjade Falun en ny period av tillväxt och utveckling. Staden fick
flera järnvägsförbindelser och ett antal regionalt viktiga institutioner placera
des på de grönskande sluttningarna öster om staden. Samtidigt upplöstes flera
av de statliga regelverk som dittills reglerat gruvnäringen samt annan industri
och handel. Detta ledde i sin tur till framväxten en ny överklass som kom att
få stor påverkan på hur staden Falun gestaltades kring sekelskiftet 1900. Falun
hade inträtt en omvandling från utpräglad gruvort till ett regionalt säte för ad
ministration, handel, utbildning och kultur.3 Norslunds kyrkogård tillkom i
kontext till alla de förändringsprocesser som präglade Falun kring förra sekel
skiftet. Många av de berättelser som uppstod i kontext till stadens förändring
är med rätt förkunskaper läsbara på begravningsplatsen än idag. Nedan följer
korta redogörelser av ett antal särskilt synbara förändringsfaktorer som påver
kade Falun under perioden 1860-1940. Tidavgränsningen är gjord med hänsyn
till att begravningsplatsen och majoriteten av dess gravvårdar är uppförda över
människor som levde och verkade under denna tidsperiod.
3
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Falun södra stationshus efter 1915. Tidningsurklipp, okänd fotograf, Dalarnas museums bildarkiv.

Förbättrade kommunikationer
Vissa författare beskriver tillkomsten av järnvägsförbindelsen Gävle-Falun 1859
(GDJ) som en av de starkare orsakerna till Faluns uppsving under 1800-talets
senare hälft. Järnvägen var sin tids största infrastrukturprojekt och ett säkert
löfte om utveckling. Orter som blev järnvägsknutar fick på grund av detta stor
betydelse under det sena 1800-talet. Faluns järnvägsförbindelse med Gävle ef
terföljdes av andra förbindelser i form av Bergslagsbanan Göteborg-Kil-Falun
1879 samt sträckningarna Falun-Rättvik-Mora (FRMJ) 1890 och Falun-Väster
dalarna (FVJ) 1905.4
När 1900-talet gjorde intåg hade Falun således vuxit till en järnvägsknut
av rang, något som hade en positiv inverkan på Faluns befolkningstillväxt.
Mellan 1850- och 1910-talen närmare tredubblades stadens befolkning. Järnvä
gens tillkomst skapade även arbetstillfällen, vilket är synbart på begravnings
platsen än idag genom en utmärkande andel yrkestitlar kopplade till järn
vägsyrken. Vanligast är titeln »lokförare«, men Falun ska även huserat många
andra järnvägsarbetare. Från och med 1860-talet skedde exempelvis en stor
inflyttning av rallare till Elsborg. Dessa är tyvärr inte representerade genom
yrkestitlar på begravningsplatsen.5

4

Olsson, 1988, s.20, Olsson, 1990, s22-23

5

Falu stads hembygdsnämnd m.fl., 1941, s.95
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Bergslaget satsade på nya verksamheter under 1800-talet. Bild på vitriolverket invid Faluån, Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums bildarkiv.

Omstruktureringar i Bergslaget
Under 1800-talet inträffade flera stora förändringar inom bergsbruksnäringen.
Den svenska kopparframställningen gav allt sämre avkastning. Nya metoder för
järnframställning gjorde det möjligt att producera stora mängder billigt järn och
stål. Den statliga inblandningen i bergsbruket upphörde till förmån för fri kon
kurrens inom gruv- och metallindustrin 1862.
Stora Kopparbergs Bergslag märkte förändringarna som följde i kölvattnet
av avregleringarna och började därför redan tidigt komplettera gruvnäringen med
annan industriverksamhet utanför Falun. Snart etablerades flera skogs- och järn
bruk i bolagets regi runt om i Dalarna.6 Verksamheten utvecklades senare till att
innefatta ett mindre antal storskaliga anläggningar av mycket hög ekonomisk be
tydelse – däribland Domnarvets Jernverk, Skutskärs sågverk och Kvarnsvedens
pappersbruk.7 I Falun kompletterades gruvan, vars koppartillgångar nästintill
sinat vid 1800-talets slut, med brytning och fabriksmässig förädling av andra
mineraler och biprodukter så som guld, silver och svavelkis.8 Bolaget anlade en
svavelsyrafabrik, en silverhytta och ett vitriolverk längs Faluån.9 1888 ombildades
Bergslaget till ett aktiebolag, och i takt med att dess verksamhet utökades uppstod
en omfattande administrationsapparat som lokaliserades till Falun.10
I det stora hela kom Stora Kopparbergs Bergslags omvandlingar under
1800-talet att bli en framgångssaga. Företaget hade en påtaglig närvaro i staden
under perioden 1860-1940, särskilt genom dess omfattande administrations
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Tappning av svavelsyra i järnvägsvagnar 1952. Bland annat järnvägen möjliggjorde att nya förädlingsindustrier lokaliserades till Falun.
Foto Sven Berg för Falu-kuriren, Dalarnas museums bildarkiv.
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avdelning och Bergslagets huvudkontor. Den lokala gruvnäringen fortsatte
även sysselsätta många gruvarbetare trots att kopparbrytningen minskade i
betydelse i förhållande till andra mineraler.11
På begravningsplatsen finns idag mycket få gravvårdar som genom yr
kestitlar kan berätta om de gruv- och industriarbetare som var anställda hos
Bergslaget. Detta kan bero på att många industriarbetare begravts utan yr
kestitel eller i allmänna varv som avlägsnats och omlagts med nya gravar. Vad
som däremot finns, är en rik förekomst av mer påkostade gravmonument
över personer med anknytning till Bergslagets administration. Det förnämsta
exemplet är otvivelaktigt disponenten Erik Johan Ljungbergs familjegrav, ett
storskaligt nationalromantiskt gravkor i en kulle som kröns av en stendös.

Tillströmning av institutioner
Från och med 1840-talet uppfördes ett betydande antal stora offentliga insti
tutionsbyggnader på de grönskande sluttningarna öster om staden. Området
hade dessförinnan varit jordbruksmark tillhörande olika brukspatroner och
bergsmän i staden med omnejd.12 Det första bygget gällde ett nytt länscells
fängelse. Därefter följde bland annat ett nytt lasarett, Dalregementet och ett
antal skolor.13 Mot slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet inrätta
des dessutom ett antal privata serviceinstitutioner i form av tidningar, telegraf,
stadshotell och banker. Dessa institutioner svarade troligen mot befolknings
ökningen tillika Faluns utveckling till en betydande järnvägsknut.14 De nya
institutionerna gav upphov till flera nya yrkeskårer i Falun, något som ännu
idag är läsbart på Norslunds kyrkogård. Gravvårdar från perioden 1890-1930
bär exempelvis ofta yrkestitlar som publicist, kapten, provinsialläkare, läro
verksadjunkt m.fl.

Förändrade förutsättningar för handel och hantverk
Falun tillkom på premissen om att det fanns ett handels- och hantverksutbud
som kunde bistå gruvans arbetare med nödvändig service. Redan på 1600-talet
fanns 125 hantverkare i området, och vid sidan av dessa ett större antal köp
män.15 Under perioden 1860-1940 bibehöll och expanderade hantverket och
handeln sina betydelsefulla positioner inom staden. Mot 1940-talet försörjde
sig 40 procent av stadens invånare på hantverk eller industriarbeten och 20
procent på handel som heltidssyssla.16 Staden hade vid detta tillfälle cirka 300
affärsidkare varav många hade verksamheter i stadskärnan. Det fanns även en
utbredd verksamhet kring handel och hantverk i de gamla arbetarstadsdelar
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Under 1900-talet blev Falu gruva en modern industrianläggning. Okänd fotograf, Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museums bildarkiv.

Invigning av Falu högre allmänna läroverk 1866, Dalarnas museums bildarkiv.
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na.17 En av de stadsdelar som inhyste särskilt många hantverkare var Elsborg,
en stadsdel som annars brukar omnämnas i kontext till den stora mängd gruv
arbetare som bodde där.18
På begravningsplatsen idag finns många gravvårdar med titlar som anspe
lar på handelsyrken. Särskilt vanliga är titlarna köpman och handlare. Dessa
gravvårdar kan berätta om handelns- och hantverkets utveckling i staden un
der perioden 1860-1940. Några exempel på historiska hantverksyrken som
förekom i staden och som till viss del återspeglas i yrkestitlar på Norslunds
gravvårdar är: bagare, bleckslagare, färgare, garvare, gelbgjutare, glasmästare,
kopparslagare, kakelugnsmakare, målare, skräddare, sadelmakare, skomaka
re, snickare, urmakare, vagnmakare, klensmed, frisör, trädgårdsmästare och
buntmakare.19

Välstånd och fattigdom
1800-talet var en omvälvande tid i Sverige och Falun. Nya industrier och nä
ringsfriheten erbjöd ekonomisk tillväxt och nya arbetsförhållanden. För vissa
grupper ökade välståndet väsentligt. I städer som Falun framväxte exempelvis
en ny borgarklass bestående av grosshandlare, fabrikörer, högre ämbetsmän,
publicister och entreprenörer. (Christensson, 2008, s.139) Samtidigt ökade
fattigdomen, både på landsbygden och i städerna. (Ibid, ff.) I Falun manifes
terades de sociala skillnaderna mellan medborgarna exempelvis när stadens
sociala toppskikt började uppföra påkostade villor i sluttningarna öster om
staden kring sekelskiftet år 1900. Dit, till stadens »ljuveliga sida«, nådde inte
roströken från gruvan.
Norslunds kyrkogård bär idag många spår av 1800-talets skiktade samhäl
le. Den ökade rikedom som tillföll vissa personer och samhällsgrupper under
1800-talets senare hälft återspeglas exempelvis tydligt i områdena B och F.
Där domineras gravvårdsbeståndet av storskaliga betitlade gravmonument i
sten. I områdena O och Q, domineras gravvårdsbeståndet istället av småskali
ga gravvårdar över personer som sannolikt besuttit avsevärt mindre monetära
tillgångar. Läs mer om det sena 1800-talets begravningsskick under Köpegravar
och allmänna varv nedan.

Reflektioner och källkritik
Det har inte varit möjligt att finna några större mängder sammanställd
kunskap om de underliggande sociala sammanhang och strukturer som for
made Falun efter 1600-talet. En stor andel av den historieskrivning som berör
tiden efter 1650 inriktar sig på industrihistoria, anekdoter, förenings- och per
sonhistoria eller renodlad byggnadshistoria. Detta har medbringat svårigheter
i att fånga en generell berättelse om hur staden utvecklades, särskilt under
perioden 1860-1940. Ovanstående berättelser bör därför inte ses som ett försök
till att berätta en komplett berättelse om Falun under perioden 1860-1940,
utan som ett urval av historiska sammanhang som kan berätta något om sta
den i förhållande till de strukturer som syns på begravningsplatsen idag.
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Falun med gruvan och stora stöten i förgrunden, 1920-talets senare del. Fotograf, Albin Hedling, Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museums bildarkiv.

Under 1800-talets andra hälft anlades exklusiva villor i sluttningarna öster om Falun. Tillkomsten av villastaden är nära sammanlänkad
med berättelser om Faluns sociala toppskikt kring sekelskiftet år 1900. Erik Johan Ljungbergs bergalid var en av de första byggningarna i
vad som kom att bli villastaden. Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museums bildarkiv.
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Begravningsplatsen låg ursprunligen utanför stadsbebyggelsen. Stadskarta från 1886,
falu bibliotek.
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Kyrkogårdshistoria
En begravningsplats utanför staden
Fram till 1700-talet anlades nya kyrkogårdar vanligen i direkt anslutning till
en kyrkobyggnad. I städerna låg kyrkan vanligtvis centralt, vilket medförde att
de flesta begravningar skedde mitt i staden. Högreståndspersoner begravdes
till och med inuti kyrkobyggnaderna.20
Den konstanta närheten till jordfästningar och döden mottogs inte väl
av upplysningstidens nya renlighetsideal. Begravningar inne i staden, och sär
skilt inuti kyrkobyggnader, lyftes fram som ett allt större sanitärt problem.
Inspirationen kom från läkare och hygieniker i andra europeiska länder samt
från Martin Luther, som redan på 1500-talet förespråkade begravningsplatser
utanför staden. Särskilt tongivande i den svenska debatten var prästerskapet,
som förfasades av smittoriskerna med begravningar inuti kyrkan.21
I Sverige fick de nya idéerna om renlighet gehör från staten. 1783 upprät
tades ett allmänt förbud mot försäljning 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 uppför
des flera nya begravningsplatser utanför de största städerna.22
I Falun tycks de nya idéerna om begravningsplatser utanför staden fått genom
slag först under 1800-talet senare hälft. Fram till dess brukades kyrkogårdarna
vid Stora Kopparbergs- och Kristine kyrkor. Den första nya begravningsplat
20

Bucht, 1992, s.27-28, Andreasson, 201 2, s.19, Theorell m.fl., 2001, s.14-15

21

Ibid

22

Ibid

Norslunds kyrkogård - Dalarnas museum

Utsnitt av en ursprunglig planritning som visar hur begravningsplatsen planerades som parkmiljö. Källa: ULA.

sen var Kämparvet, som placerades i stadens dåvarande utkant och togs i bruk
i början av 1860-talet. Även Norslunds- och Hästbergs gamla begravningsplats
placerades i stadens utkanter. Samtliga av dessa begravningsplatser har emel
lertid kommit att hamna inuti staden, eftersom Falun expanderade kraftigt till
ytan under 1900-talet.

Inspiration från trädgårdsarkitekturen
I samband med att begravningsverksamheten flyttades ut från de äldre, dyna
miskt framvuxna stadskyrkogårdarna blev det för första gången möjligt att be
handla begravningsplatsen som en planeringsbar, arkitektonisk helhet. Detta
mynnade ut i flera olika konkreta sätt att organisera och utveckla befintliga
och nytillkomna begravningsplatser.
Först och främst ökade trädplanteringen vid kyrkogårdar och nytillkom
na begravningsplatser kraftigt under 1800-talet. Trädplanteringen fyllde först
en hygienisk funktion då träden ansågs rena luften från sjukdomar och gifter.
Med tiden blev träden också ett viktigt estetiskt inslag.23

Samband med trädgårdplanering
Stilmässigt följde nytillkomna begravningsplatser de strömningar som råd
de inom trädgårds- och parkplaneringen under 1800-talet. Innan 1850 fick
begravningsplatserna generellt strama och symmetriska planer. Begravnings
23

Andreasson, 2007, s.28, Theorell m.fl., 2001, s.497, Feltelius, 2007, s.15, Bucht, 1992, s.29
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platserna inramades ofta av trädkransar och gravvårdarna placerades ofta på
raka linjer. Ett fåtal kyrkogårdar planerades med inspiration från den engelska
parkstilen, som kännetecknas av slingrande gångvägar, storslagna omväxlingar
mellan öppet och stängt landskap, friare placering av gravvårdar samt med
förekomsten av olika paviljonger.24

Trädgårdsarkitektur på Norslunds kyrkogård
En ursprunglig plankarta över Norslunds kyrkogård visar att kyrkogården pla
nerades med slingrande gångvägar, grupperingar av träd och buskar omväxlat
med öppna gräsmattor och en friare placering av gravvårdar. Eftersom dessa
parametrar är viktiga inom den engelska parkstilen och det är därför troligt att
begravningsplatsen planerats med inspiration från denna.25 Det finns även en
tydlig trädkrans kring begravningsplatsen. Trädkransen kan ha tillkommit för
att fylla både estetiska och hygieniska funktioner.

Köpegravar och allmänna varv
Under 1800-talets sista decennier reformerades det svenska begravningssyste
met till att innefatta två olika gravtyper: köpegravar och allmänna gravar. De
allmänna gravarna uppläts utan avgift under 40 år. De belades ofta kronolo
giskt, i samma ordning som människorna gick bort. När gravrätten gick ut
efter 40 år började beläggningen om från början. Köpegravar, som även kallats
enskilda gravar, uppläts till en privatperson för all framtid mot avgift.
Den kronologiska beläggningsordningen som ofta kännetecknar »den
allmänna linjen« eller »allmänna varv« rotades ursprungligen i ett behov av
bättre organisation av kyrkogården. Behovet av striktare ordning sprang ur
1800-talets stora befolkningstillväxt och de hygieniska problem som uppstod
på kyrkogårdar i takt med att fler människor begravdes. Kronologisk belägg
ning brukades även innan 1800-talet och kunde i vissa fall medföra en de
mokratisering av gravsättningen, då systemet påtvingades alla invånare i vissa
socknar. Då kunde torpare vila bredvid brukspatroner. När det senare blev
möjligt att köpa sig ur den allmänna linjen uppstod flera bieffekter med sys
temet. De som hade tillräckligt mycket pengar kunde köpa sig mer attraktiva
placeringar på kyrkogården genom att införskaffa en enskild grav för all fram
tid. De allmänna varven reserverades för de mindre bemedlade. Således kom
industrialismens ekonomiskt rotade klassamhälle att följa med människorna
ända in i graven. En annan konsekvens av systemet var att det i vissa fall efter
följdes så strikt att inte ens äkta makar fick vila bredvid varandra. Systemet gav
i många fall upphov till ännu idag synliga uppdelningar mellan de som hade
råd att köpa en gravplats, och de som fick vila i de allmänna varven.26
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Feltelius, 2007, s.15, Bucht, 1992, s.29, Andreasson, 2007, s.28
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ULA Kristine församling O1b, C71, karta över kyrkogården 1884, Wilke, 2006, s.16
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Ovan, Norslunds kyrkogård på ett flygfoto från 1960. Begravningsplatsen innefattade tidigare fler sandgravar, gångvägar och träd.

På Norslunds kyrkogård var gräsfälten i motsvarande områdena O och Q,
samt delar av område C sannolikt allmänna varv. På dessa ytor finns fortfaran
de ett antal bevarade gjutjärnskors och små gravstenar från 1900-talets början.
Flera av gjutjärnskorsen tillverkades sannolikt på Falu nya gjuteri, som grun
dades 1863 av gjutaren Carl Erik Tallberg från Gävle. Gjuteriet låg söder om
Elsborg, i nuvarande kvarter Järnet.
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Gravvårdskronologi
Från 1800-talets mitt och framåt ökade antalet beständiga gravvårdar på kyr
kogårdarna. Detta berodde på en stor befolkningsökning, och att allt fler från
arbetarklassen och medelklassen fick råd att köpa gravvårdar i dyrare material.
I Sydsverige blev det vanligare med gravstenar. Dessa smyckades ofta med
naturromantiska eller medeltidsinspirerade, nygotiska motiv.27 I Dalarna do
minerade troligtvis gravvårdar i trä och gjutjärn.
1890–1900 - Obelisker och kors i granit och diabas
Kring 1890 inföll en ny rikstäckande trend med strama klassicistiska gravste
nar i granit och diabas. De nya gravstenarna var i hög grad industrimässigt
tillverkade vid större stenhuggerier och såldes via återförsäljare med hjälp av
kataloger och priskuranter. Det blev särskilt vanligt med olika varianter av
diabasobelisker och stora kors. Den lokala tillverkningen fortsatte men anpas
sades efter de stora stenhuggeriernas utbud. På så sätt minskade de regionala
särdragen och kyrkogårdarna blev mer likartade över landet.28
1900–1930 - Bautastenar och monumentala gravanordningar
Runt sekelskiftet 1900 kom de första storskaliga nationalromantiska grava
nordningarna ut på marknaden. Den nationalromantiska trenden växte och
under 1910-talet blev bautastenar och andra monumentala gravanordningar
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med sand och grus vanliga bland välbärgade invånare. De nationalromantiska
gravvårdarna föddes ur en kritik mot 1800-talets historiserande blandstilar.
Det utbredda bruket av nygotik och nyklassicism ansågs ha lämnat perioden
1850–1890 utan någon egen stil. Kritiken användes för att legitimera tillkom
sten av en ny och modern stil anpassad för det nya århundradet.29 Till peri
oden hör även gravvårdar som utformats i »fornnordisk« stil, med drakorna
ment och runaktiga typsnitt i inskriptionerna, samt gravvårdar i jugendstil.
De senare är dock ovanliga i Dalarna. Även diabasobelisker förekom in på
1900-talet på många kyrkogårdar i Dalarna.
Samtida med nationaromantikens bautastenar uppfördes också ensta
ka gravanordningar med monumental, avskalad klassicisitisk karaktär. Stora
gravstenar med stiliserade kolonnelement, barockmotiv och kraftiga sten
ramar hör denna stiltrend till. På vissa kyrkogårdar förekom sådana monu
mentala klassicistiska gravanordningarna långt in på 1900-talet.30 Norslunds
kyrkogård innefattar en utmärkande mängd gravvårdar som är tidstypiska för
tidsperioden 1900-1930.

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

1920–1950 - Klassicism och enhetlighet
Mot 1920-talet uppstod kritik mot det tidiga 1900-talets bautastenar, sand
gravar och stora stenanordningar som ansågs plottriga och överdådiga.
Arki
tekter, formgivare och trädgårdsmästare opinionsbildade för att om
29

Andreasson, 2012, s.74

30

Andreasson, 2012, s.76 ff.
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Under 1930-talet blev det vanligt med bredlåga gravvårdar. De bredlåga gravvårdarna hade till en början ofta klassicerande drag, så som
kolonnmotiv.

vandla kyrkogårdarna till mer sammanhållna och enhetliga miljöer. Dalarnas
länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson skrev exempelvis i en debattartikel från
1935 att de stora och påkostade gravmonumenten förvandlat kyrkogården till
en taxeringskalender snarare än det sista vilorummet.31 Debatten ledde över
tid till att gravvårdarna anpassades för att bli mer enhetliga och harmoniera
bättre med kyrkogårdarna som helhetsmiljöer. Under 1920-talet utformades
vissa gravvårdar med inspiration från förindustriella förlagor från runt om i
Svergie. På sikt blev det även vanligt med breda låga gravstenar. Det ansågs
viktigt att bibehålla en jämn höjdlinje på kyrkogården, något som uppnåddes
genom att avdela gravrader med rygghäckar, samt att gravvårdarna fick mer
enhetlig höjd.32
1930–1980 - Bredlåga och modernistiska gravvårdar
Innan 1920-talet var de flesta gravstenar högre än de var breda. Under 1930-ta
let blev breda låga gravvårdar allt vanligare, tills att de nästan helt dominerade
gravvårdsutbudet under 1960- och 1970-talen. Den bredlåga formen harmo
nierade med tanken om en enhetlig kyrkogårdsmiljö och det var sannolikt
därför som den blev så utbredd. Det finns många olika typer av bredlåga
gravstenar. Mellan 1930 och 1950 var det vanligt en symmetrisk dekor i stil
med samtida design- och tryckkonst. Det var även vanligt med klassiciserande
31

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

Larsson, Kyrkogårdskultur, kyrkogårdarna i Dalarna lämnar ofta nog mycket övrigt att önska, s. 1
32

46

Andreasson, 2012, s. 82-91
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T.v, gravvård i ett äldre allmänt varv tillverkat av gjutjärnsrör och med kopparplakett. T. h, Gravvårdarna i de allmänna varven var
ofta tillverkade av mindre beständiga material, så som trä.

former, så som den antika tempelgaveln med bruten topp och kolonnmo
tiv.33 Under 1940-talet började det även förekomma assymetriska dekorer, ofta
med ett bildkonstmotiv vid sidan av gravstenens text. Vanliga bildkonstmotiv
var kors, växtrankor och senare naturalistiskt framställda träd, solnedgångar,
fåglar och sädesax.34 1900-talets enhetliga gravvårdar, och i synnerhet efter
krigstidens gravvårdar, har senare kritiserats för att vara enformiga, och för att
återspegla en påtvingande kollektivism, där samhället försvårade individuella
uttryck och stöpte människor i samma form.
Gravvårdar i de allmänna varven
Den generella gravstenskronologin gäller främst gravvårdar och monument
som placerats på köpta gravplatser. Dessa uppläts för all framtid, troligtvis av
personer som även kunde kosta på en tidstypisk gravvård i sten. Även om vissa
personer sparade länge för att ha råd med en enskild gravrätt och en tidstypisk
sten, är den generella gravstenskronologin i mångt och mycket en berättelse
om mer välbärgade invånare. Gravvårdar i allmänna varv var ofta mer eller
mindre obeständiga och småskaliga gravvårdar i trä, järn eller i vissa fall be
tong. Det är idag relativt ovanligt med allmänna varvstrukturer där flera av de
ursprungliga gravvårdarna inte avlägsnats eller försvunnit till offer för tidens
tand. I den mån gravvårdar i allmänna varv finns bevarade kan dessa berätta
33

Andreasson, 2012, s.86 ff.

34

Andreasson, 2012, s.92 ff.
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Sandgravar var förut mycket vanliga på kyrkogårdarna. På Norslunds kyrkogård finns idag ett fåtal kvarvarande sandgravar. Många gravar
har dock en bevarad stenram som vittnar om de sannolikt varit sandgravar.

viktiga berättelser om vanliga människor som annars inte lämnat stora fysiska
avtryck på världen eller getts utrymme i historieskrivningen.

Sandgravar
Sandgravar var mycket vanliga under det sena 1800-talet och det tidiga
1900-talet, men avlägsnades systematiskt från kyrkogårdarna från och med
1920-talet med motivet att sandgravarna upplevdes som störande, förfulan
de element som förhindrade grönska och harmoni. De sandgravar som finns
kvar på Norslunds kyrkogård idag utgör värdefulla spår av den ursprungliga
begravningsplatsens utseende och gravskick, och kan berätta mycket om hur
tanken på den ideella gravplatsen skiftat under 1900-talet.
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1900-talets kyrkogårdsideal
Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt
kring kyrkogårdarnas utformning. Det sena 1800-talets heterogena kyrko
gårdsmiljöer kritiserades för att vara röriga och dominerade av serietillverkade
och skrymmande gravanordningar i sten. Arkitekten och formgivaren Torsten
Stubelius omnämnde exempelvis den Norra kyrkogården i Stockholm som:
»En stämningslös öde stenöken, utan rumsbegränsning. Ändlösa schackbrädsindelade fält,
som till och med lida brist på träd och skylande planteringar. Öfverallt dessa fula 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 för
medla öfvergången med naturen; mest står marken lika tröstlöst jordsvart som de höga polerade
granitvårdar, hvilka öfverallt bryta och irritera landskapets linjer, frott mot luften som de alltid stå.
Det finns knappt ett monument med vacker form och vacker inskrift, få i lämpligt material, inga
som lämpats för terrängen än mindre efter monumentet bredvid. Råast verkar själva vårdarna,
alla dessa obelisker, afbrutna kolonner och träkorsformer i svart polerad granit, och nu som sista
modet de på ena sidan polerade bautastenarna. Värst är kanske den vita marmorn.«35

Kyrkogårdarna började sakta men säkert att betraktas som planeringsbara hel
hetsmiljöer där alla beståndsdelar kunde samverka till en önskvärd harmonisk
helhetsmiljö. Debatten utmynnade i ett nytt tänk kring kyrkogården som ar
kitektonisk miljö. Genom konstnärligt enhetlig ledning och stilriktning 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 upp
rivet 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. 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 rygghäck. Rygghäckarna höll sam
man 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 häl
lar.36 Dessa nya kyrkogårdsideal fick starkt genomslag på många kyrkogårdar
runt om i Sverige. På Norslunds kyrkogård finns exempelvis rygghäckar som
bildar enhetliga höjdlinjer i områdena A, D och F. Område N, som tillkom
under 1930-talet efter ritningar av Viking Göransson, bär också avtryck från
det tidiga 1900-talets kyrkogårdsideal. Här är många gravvårdar bredlåga, och
placerade mot terrasseringar som bidrar till en enhetlig höjdlinje.

35

Zachrisson och Kempff, 2007, s. 80–81

36

Andreasson, 2012, s. 82–83 Tom Pinch, 1918
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Personhistoriskt viktiga gravvårdar
Gravvårdar med personhistoriskt värde utgör viloplats till en för bygden
känd, framstående eller tongivande person som många personer från trakten
kan relatera till. Det kan till exempel röra sig om personer som bidragit till
samhällsutveckling, kulturliv, nationellt kända personer, personer som blivit
kända genom tragedier som skakat bygden, personer med koppling till ton
givande näringslivsgrenar på platsen eller personer med nära kopplingar till
kyrkogårdens framväxt och skötsel. Det är även viktigt att lyfta fram personer
som tidigare inte fått plats i historien, här finns både barn, framstående kvin
nor och minoritetsgrupper. Gravvårdar med personhistoria har mycket högt
skyddsvärde och bevaras på befintlig plats i nuvarande utförande. Gravvården
som helhet är värdebärande. Namninskriptioner som hänvisar till den person
historiskt intressanta individen är särskilt viktiga.
Elisabet Hemström vid Falu bibliotek och Örjan Hamrin har bidragit
med stora insatser vid utpekandet av personhistoriskt viktiga gravvårdar. De
personhistoriska notiser som återfinns i bilagorna är författade av Elisabet
Hemström.

Personhistoriskt viktiga gravvårdar, Norslunds kyrkogård
Person

Gravnummer

Namn på gravvård

Bilaga/s

Bergström, Abraham
Bosiö, Lisa
Brandberg, Harald
Cederberg, Ulrik
Darck, Gottfrid
Fridell, Axel

F0006
I0022
F0132
F0028
F0065
G0003

Abraham Bergström
Komminister Bosiö
Emil Brandberg
Musikdirektören Ulrik Cederberg
Darck
Anna/ Konstnären Axel Fridell

Bilaga 7, s.11
Bilaga 9, s.46
Bilaga 7, s.106
Bilaga 7, s.32
Bilaga 7, s.59
Bilaga 8, s.5

Göransson, Thure

F0041

Apotekaren Thure Göransson

Bilaga 7, s.42

Hallonqvist, Per-Erik
Hedlund, Bertil Bull/Carl Adolf
Hoflund, Emelie
Holm, C
Jernberg, Erik
Johansson, Axel
Jörgensen, Märta
Karlsson, Otto
Küsel, Carl Alfred
Lind, Ernst
Ljungberg, Erik Johan
Lyberg, Ernst
Mogensen, Ove

A0001
F0111
B0020
F0004
B0015
F0094
B0009
B0002
F0002
N0084
B0000
F0013B
F0019

Bo Hallonqvist
Carl Adolf Hedlund
Fru Emelie Hoflund
Stadsfiskal C Holm
Handlaren Erik Jernberg
Fabrikören Gustaf Johansson
G Jörgensen
Otto Karlsson
Provinsialläkaren C A Küsel
Ernst Lind
Erik Johan Ljungberg
Rådmannen Ernst Lyberg
G Kjellin

Bilaga 2, s.5
Bilaga 7, s.89
Bilaga 3, s.25
Bilaga 7, s.7
Bilaga 3, s.20
Bilaga 7, s.94
Bilaga 3, s.14
Bilaga 3, s.6
Bilaga 7, s.5
Bilaga 11, s.86
Bilaga 3, s.5
Bilaga 7, s.18
Bilaga 7, s.19
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T.v Lars Yngström, Zi Hoflund och deras förstfödde son, på Norhaga, Dalarnas museums bildarkiv. T.h Erik Johan Ljungberg, Stora ensos
bildarkiv, Dalarnas musuems bildarkiv.

Person

Gravnummer

Namn på gravvård

Bilaga/s

Murelius, Carl Felix
Nordström, Ernst
Nyman, Oskar
Olhans, Lars
Pihlström, Anton
Salwén, Richard
Skarstedt, Waldemar
Skogqvist, Carl August och
Rudolf
Sylwan, Theodor
Ström, Selma
Sundberg, Ernst
Sundell, Erik Mauritz
Söderbaum, Petter
Thunström, Erik
Tysk, Carl
Yngström, Lars
Vålin, O V
Westling, Carl
Åkerberg, Per Olof
Östberg, Axel

F0022
F0031
E0032
B0064-65
B0055
F0133
B0047
D0075/
K0061
G0004
K0001A
H0015
F0033
F0040
I0105
I0108
B0066
H0004
B0016
F0042
C0008

Redaktören Carl Felix Murelius
Ernst Nordström
Oskar Nyman
Per Eriksson Olhans
Kaptenen Anton Pihlström
Richard Salwén
Publicist Waldemar Skarstedt
Målarmästaren Carl August

Bilaga 7, s.28
Bilaga 7, s.35
Bilaga 6, s.19
Bilaga 3, s.54
Bilaga 3, s.41
Bilaga 7, s.107
Bilaga 3, s.43
Bilaga 5, s.27

Advokat Theodor Sylwan
Fanjunkare Gustav Ström
Ernst Sundberg
Borgmästaren Erik Mauritz Sundell
P Söderbaum
E Thunström
Carl Tysk
Bruksdirektören Lars Yngström
Läroverksadjunkt O V Våhlin
Johanna Augusta Westling
P O Åkerberg
Axel Östberg

Bilaga 8, s.6
Bilaga 10, s.5
Bilaga 9, s.10
Bilaga 7, s.36
Bilaga 7, s.41
Bilaga 9, 85
Bilaga 9, s.87
Bilaga 3, s.55
Bilaga 9, s.6
Bilaga 3, s.21
Bilaga 7, s.43
Bilaga 4, s.26
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