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Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Falun med omnejd, delvis motsvarande Stora Kopparbergs socken.
Strecket markerar kyrkogården.
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Inledning
Bakgrund
På uppdrag av Falu pastorat har Dalarnas museum genomfört en inventering
av Stora Kopparbergs kyrkogård. Arbetet genomfördes 2018 av byggnadsanti
kvarie Kristoffer Ärnbäck.

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

Syfte och användningsområden
Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Stora Kopparbergs
kyrkogård och dess beståndsdelar är kulturhistoriskt värdefulla. Inventeringen
skall utöver detta peka ut särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar för
hänsynsfull hantering i framtida förvaltning av kyrkogården och dess kultur
historiska värden.
Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravvårdar återlämnas
till Sveriges församlingar. För att en sådan utveckling skall kunna ske på ett
hållbart sätt krävs rutiner för hur särskilt värdefulla gravvårdar skall hanteras i
framtiden. Med inventeringsrapporten som underlag kan församlingen upp
rätta en plan för vilka gravvårdar som bör bevaras, kan återanvändas och vilka
som kan tas bort efter att de återlämnats till församlingen. Rapporten kan
utgöra ett underlag för ställningstaganden i en vård- och underhållsplan för
kyrkogården. Bedömningar och riktlinjer skall ses som färskvaror som skall ses
över och uppdateras kontinuerligt, minst vart tionde år.

Rapportens upplägg
Rapporten inleds med en översiktlig beskriving av vad som finns på kyrkogår
den idag. Därefter följer en historik som beskriver kyrkogårdens förflutna och
områdesbeskrivningar som beskriver och värderar kyrkogårdens olika områ
den.
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Värdefulla strukturer

Process och metod

Stora

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 två tillfällen under hösten 2018.
Parallellt med inventeringsarbetet genomfördes en historisk efterforskning.
Den historiska efterforskningen innefattade studier av äldre fotografier, kar
tor och handlingar rörande kyrkogården i Stora Kopparbergs kyrkoarkiv vid
Landsarkivet i Uppsala tillsammans med litteratur om kyrkogården. Efter
forskningen resulterade i kapitlen Falun och Stora Kopparbergs socken samt
kulturhistoriska sammanhang. Inventeringen innefattade även ett referens
gruppsmöte genom vilket Dalarnas museum kunde inhämta information om
kyrkogården idag. Elisabet Hemström och Örjan Hamrin har bistått med
stor hjälp och kunskap angående personhistoria och andra lokalhistoriska
förhållanden. Efter den inledande fasen med inventerings- och dokumenta
tionsarbete, referensgruppsmöten och historiska efterforskningar bearbeta
des 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 Riksantikva
rieämbetets Plattform Kulturhistorisk värdering och urval har varit vägledande
för värderings- och urvalsprocessen. Med tydlig redovisning av ställningsta
ganden och metoder hoppas Dalarnas museum vinna förankring hos framti
da användare av denna rapport. Alla moment i arbetsprocessen har genererat
rapportmaterial, och själva rapportskrivningen bestod främst i att samman
ställa de olika pusselbitarna. Arbetsprocessens sista moment var layout samt
kart- och bildredigering.

Kopparbergs

kyrkogård

innefattar flera särskilt värdefulla
strukturer med gravvårdar som
inte besitter någon av de egenska
per som listas ovan. Gravvårdar
inom dessa strukturer kan ändå
komma att tillskrivas särskilt kul
turhistoriskt värde som Del av
värdefull struktur. Om detta är fal
let förklaras den värdefulla struk
turen närmare på sidan 63 samt
i respektive områdesbeskrivning.

Värdefulla egenskaper
•

•
•
•
•
•
•

Del av värdefullt
arkitektoniskt
sammanhang
Gravvård i gjutjärn
Gravvård i trä
Hög ålder (1860)
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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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Gravvårdar som återspeglar berättelser om det förflutna, och som däri
genom bjuder till insikter om vår samtid är kulturhistoriskt värdefulla.
En gravvård kan exempelvis bidra med starka berättelser om samhäl
let, 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 mål
grupper, så som berättelser om staden Faluns framväxt och utveckling
i kontext till besökare på en kyrkogårdsvandring. Alla gravvårdar har
kulturhistoriskt värde eftersom alla gravvårdar kan förmedla berättel
ser. 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.

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Exempel på värdefulla gravvårdar och strukturer. Mångfalden av gravvårdar från 1800-talets senare hälft och 1900-talets början, den
täta placeringen av gravarna samt de många gjutjärnsstaketen är karaktäristiska och värdefulla karaktärsdrag på kyrkogården.
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KYRKOGÅRDEN IDAG
Följande kapitel består av en karaktärisering av kyrkogården som den såg ut under
inventeringen. Karaktäriseringen är övergripande och syftar till att måla upp en överskådlig
bild av anläggningen och dess olika beståndsdelar. Varje enskilt område och kyrkogårdens
olika gravvårdar behandlas mer ingående i ett senare kapitel.
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På kyrkogården finns slingrande gångvägar och rik växtlighet. Tillsammans med den kuperade terrängen framträder en parkkaraktär.

Läge
Stora Kopparbergs kyrkogård breder ut sig över en västlutande sluttning kring
Stora Kopparbergs kyrka, norr om Falu stads historiska stadskärna. Kyrko
byggnaden och kyrkogården nyttjades historiskt av Stora Kopparbergs socken,
som omgärdade Falu stad. Söder om kyrkogården finns Stora Kopparbergs
Bergslags disponentbostad samt ett antal anläggningar som tillhört Bergslaget.
Öster om kyrkogården löper den järnvägssträckning mot Rättvik och Mora
som järnvägsbolaget Falun-Rättvik-Mora Järnväg (FRMJ) började bygga från
och med 1887. Norr om kyrkogården återfinns ett villaområde med egna
hemsbebyggelse från 1900-talets första hälft som senare förtätats med mo
dernistisk villabebyggelse. Öster om kyrkogården fortsätter den sluttande ter
rängen upp till Lustigknopp, ett flerbostadhusområde med lamellhus anlagt
på 1950-talet. Mellan Lustigknopp och kyrkogården finns ett antal modernis
tiska radhus samt Stora Kopparbergs sockens före detta sockenstuga, uppförd
1890. Kyrkogården angränsar till Mariabacken i söder, Mäster Jons gränd i
väster och Kyrkogårdsgränd i norr.

Översikt
Kyrkogården breder ut sig kring Stora Kopparbergs kyrka. Äldre gravvårdar är
i huvudsak koncentrerade till områden norr och söder om kyrkobyggnaden.
På den östra delen av kyrkogården finns endast ett fåtal gravvårdar, samt ett
källarförråd för maskiner och redskap. Söder om kyrkobyggnaden finns för
utom gravvårdar ett gravkapell i gotisk stil uppfört 1903. Kyrkogårdens västra
delar innefattar endast ett antal askgravplatser samt ett fåtal museala gjutjärn
skors mot Mäster Jons gränd. Kyrkogårdens västra delar liknar en parkmiljö
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Det nygotiska gravkapellet söder om kyrkobyggnaden. Kapellet är tidstypiskt för tiden kring sekelskiftet år 1900.

mer än en kyrkogård. Norr om kyrkobyggnaden finns många äldre gravvårdar
varav många omgärdas av gjutjärnsstaket.

Topografi
Kyrkogården är kuperad och sluttar i västlig riktning. Gångvägarna är i regel
placerade mellan kullar och höjder på vilka det finns träd och gravvårdar.
Höjdskillnaderna tillsammans med träd och stora gravmonument bidrar till
rumslighet och att kyrkogården upplevs som småskalig.

Gravkapell
Längs med kyrkogårdens södra avslut mot Mariagränd finns ett gotiskt grav
kapell från 1903. Byggnaden har en kompakt, rektangulär form med brant
skifferklätt sadeltak och sockel i huggen granit. Det oktagonala grå takskiffret
omväxlas med sandfärgade skifferplattor som bildar romb- och spetsmönster
över taket. Taket kröns även av ett gjutjärnsstaket med spetsbågar. Längs ka
pellets sidor finns strävpelare med kopparplåtstak och i söder samt öster stora
spetsbågiga fönster med blyspröjsade, målade glasrutor. Taket på byggnaden
och på strävpelarna övergår i fasaden genom en rundad gesims. På långsidorna
löper även ett slags trappstegsfris under gesimsen. Trappstegsmotivet återkom
mer även som en schematisk fris på kortsidorna. På byggnadens östra fasad
finns en frontespis med byggnadens entré samt ett stort spetsbågigt fönster.
Byggnaden nås via en träport med smidesjärnsdetaljer. Byggnaden är putsad
med en svagt ljusgul kulör, troligen pigmenterad med järnvitriol eller ljusock
ra. Längs långsidorna finns spetsvinkliga stuprör och hängrännor i koppar.
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Ovan, Vid kyrkogårdens nordöstra hörn finns ett källargarage som även används som redskapsskjul.
Nedan, Utsikt över kyrkogårdens sydvästra delar och de gravvårdar som finns där.
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Detaljbilder på det nygotiska gravkapellet.
Detaljer som spetsbågsfönster, strävpelare och smidesdetaljer på taket är typiska för nygotiken.
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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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Ovan, ingång till kyrkogården i söder med granittrappa.
Nedan, Mäster Pers klocka och askgravplatser, kyrkogårdens västra delar.
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Gångvägar och markstensbeläggning
Närmast runt om kyrkobyggnaden löper en kullerstensbelagd yta som myn
nar ut i en kullerstensbelagd plats väster om kyrktornet. Det finns ett nät av
slingrande gångvägar på kyrkogården (se karta). Samtliga av dessa är asfalte
rade.

Belysning
Runt om kyrkogården finns lyktstolpar i rostfritt stål med glasklotinfattad
belysning. Strax väster om kyrkobyggnadens entré finns två äldre lyktstolpar i
gjutjärn med glasklotsinfattad belysning.

Källarförråd
I kyrkogårdens nordöstra hörn finns ett källarförråd för maskiner och skötsel
verktyg. Förrådet är placerat nedsänkt i sluttningen med en asfalterad gångväg
som leder fram till dess entré, beståendes av en dubbeldörr i trä. Förrådets
fasad utgörs i övrigt av en putsad betongvägg som avfärgats ljusgrön. Ovanför
dubbeldörren finns en klotlampa med vitt glas. Ovanpå källarfasaden finns ett
enkelt skyddsräcke i rostfritt stål.

Omgärdning och ingångar
Runt om kyrkogården löper en låg måbärshäck. Mot Mariabacken i söder
och Mäster Jons gränd i väster vilar häcken mot en stödmur i huggen granit.
Kyrkogården har sex ingångar, en i öst mot Stora Kopparbergs församlings f.
d sockenstuga, en i söder mot Mariabacken, två i norr mot Kyrkogårdsgränd,
en i kyrkogårdens nordvästra hörn mot korsningen Kyrkogårdsbacken-Mäs
ter Jons gränd samt en i kyrkogårdens sydvästra hörn mot korsningen Mäs
ter Jons gränd-Mariabacken. Två av ingångarna, mot Mariabacken och den
västra av ingångarna mot Kyrkogårdsgränd, markeras med trappsteg i granit.
Övriga ingångar markeras inte på något särskilt vis.

Bänkar, skötselstationer och tappställen
Längs med kyrkogårdens gångvägar finns stålbänkar med sitt- och ryggskivor i
grönmålat trä. Det finns även ett antal skötselstationer med tappställ i rostfritt
stål och redskapshållare. Vid vissa av skötselstationerna finns fyrkantiga, svarta
soptunnor i hårdplast med rundat tak.

Terrasser och trappa framför kyrkobyggnaden
Kyrkogården sluttar i västlig riktning och avslutas mot en låg terrassering med
stödmur i granit mot söder och väster. Strax väster om kyrkobyggnaden finns
en granittrappa som leder upp till den kullerstensbelagda platsen väster om
kyrktornet. Granittrappan, om fem trappsteg, flankeras av en stödmur i hug
gen granit i norr, samt två granitplintar med lyktstolpe på var sida. Trappen
har även ett mitträcke i smidesjärn. Söder om trappen finns en röd anslagstav
la med information från församlingen.

18

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Skötselstation, bänkar och granittrappa väster om kyrkobyggnaden.

Parkkaraktär och askgravplatser
Kyrkogårdens västra delar bär en tydlig parkkaraktär, med slingrande gångs
tigar, stora gräsytor och många träd – främst skogslönn. Skogslönnarna har
funnits på platsen länge, och förekommer på flera bilder från tiden kring se
kelskiftet år 1900. Området inkorporerades till kyrkogården under 1800-talet
och ordnades troligen redan från början som en parkmiljö. I parkområdets
ytterkanter finns fem askgravplatser som utformats med inspiration från äldre
gravar med gjutjärnsstaket. Den första av askgravplatserna ritades som urn
lund 2001 av Inger Berglund och Monica Wallström för konsultbolaget J&W
(Jacobson & Widmark, numera WSP). Även de andra askgravplatserna har
tillkommit under 2000-talet.

Kopparklocka

Skylt över S:t Örjans
gille
I kyrkogårdens nordöstra hörn
finns en skylt till minne av det
mytomspunna »Sankt Örjans
gille« vid Kopparberget. Skyl
ten, som uppfördes under
1930-talet,

uppmärksammar

en intressant berättelse om li
vet kring Kopparberget i äldre
tider och tillskrivs därför högt
kulturhistoriskt värde.

På en kullerstensplats i kyrkogårdens nordvästra delar står Mäster Pers klocka,
ursprungligen gjuten 1647 och omgjuten efter skada 1737. Klockan är place
rad på tre slaggstensplintar och var fram tills 1987 i bruk i Stora Kopparbergs
kyrka, då klockan togs ner på grund av sprickbildning och ersattes av Sankta
Anna klocka. På klockan står ett antal citat från bibeln samt texter om klock
ans historia. Klockan är ett värdefullt historiskt och estetiskt tillskott på kyr
kogården och tillskrivs på grund av sin långa och omfattande historia mycket
högt kulturhistoriskt värde.
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Ovan, skylt till minne av Sankt Örjans gille. Kyrkogårdens nordöstra delar. Måbärshäck längs kyrkogårdens västra sida.
Nedan, Kullerstensbeläggning vid kyrkan. Askgravplatser i kyrkogårdens sydvästra delar. Gjutjärnsstaket norr om kyrkobyggnaden.
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Ovan, Granittrappa med äldre gjutjärnslyktstolpar direkt väster om kyrkogårdens entré.
Nedan, Slingrande gångvägar och kuperad terräng i kyrkogårdens västra delar.
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KULTURHISTORISKA
SAMMANHANG
Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska sammanhang som
bedöms haft en inverkan på begravningsplatsens tillkomst, utveckling och formgivning.
Sammanhangen behandlar bland annat kyrkogårdens lokalhistoriska kontext samt kyrko
gårdens historia i förhållande till allmän kyrkogårdshistoria.
Bild mot Falun från Korsnäsvägen, okänd fotograf, Dalarnas museums bildarkiv.

23
23

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Karta över Falu Stad, 1761 - 1762. © Lantmäteriet, historiska kartor.

SOCKEN- OCH KYRKOGÅRDSKRONOLOGI
Tid

Händelse

Medeltid Faluns tillkomst och utveckling hänger samman med gruvdriften, som sannolikt påbörjades
under vikingatiden. Den första skriftliga källan som behandlar gruvan är daterad till 1288,
och är ett bytesbrev som bekräftar att Västeråsbiskopen Petrus Elofsson fick rätt att lösa
tillbaka sitt ägandeskap i Kopparberget. Nästa viktiga källa till kunskap om bergsbruket är
ett privilegiebrev från 1347, undertecknat kung Magnus Eriksson. I privilegiebrevet bekräf
tar kungamakten tidigare utfärdade privilegier till bergsmän i området, samt ger detaljerade
upplysningar om hur arbetet vid gruvan skulle utföras.
1357
Kopparbergs församling bildades som en icke-territoriell församling för de bergsmän som
arbetade vid gruvan. Området kring Falun uppgick formellt i Torsångs socken.
1450Stora Kopparbergs kyrka färdigställdes troligen under 1400-talets senare hälft. Kyrkobyggna
1500
den saknade från början nuvarande torn, sakristia och kor. (Hammarskiöld, 2006) Kyrkogår
den tillkom sannolikt samtidigt som kyrkobyggnaden färdigställdes.
1554
Kopparbergs socken bildades genom utbrytning från Torsångs socken. Socknen omfattade
förutom Falun: Nordanrog, Ovan Varpan, Hosjöbygden, Varggårdsbygden, Morbygden och
Aspebodabygden.
1603En äldre kyrkogårdsmur ombyggdes med tegel och gråsten och fick höga, spånklädda och
1605
rödfärgade tak. Kyrkogården kunde från början nås via två stigportar (överbyggda ingångar),
en i väster och en i söder, vilka bibehölls även efter ombyggnaden. Den västra stigporten
kallades »Warp-porten«. (Boëthius, 1941)
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1600-tal

1634

1640
1642
1665

1684
1692

1693
1600-ta
lets slut
1716

1726

1727

På kyrkogården fanns en träbyggnad som benämndes som sjukstuga, samt en gillestuga som
beskrevs som gammal och bofällig. Gillestugan låg intill kyrkobyggnaden och användes bland
annat för att läsa gruvlysningar vid stora högtider. När det var stor trängsel i kyrkan kunde
även gudstjänster förekomma i Gillestugan. Byggnaden användes även som förråd till över
blivet byggmaterial från när kyrkan byggdes. Gillestugan revs 1672-73 och ersattes av en ny
materialbod. (Boëthius, 1941)
Olika delar av församlingen tilldelades ansvar för underhåll av kyrkogårdsmuren efter lott
ning. Ansvarsfördelningen löd: Falun och Varggården – norra muren, Varpbygden – västra
muren och porten, Hosjö – södra muren och porten, Gruvriset – östra muren. (Boëthius,
1941)
Morbygden och Aspebodabygden utbröts från Kopparbergs socken och bildade Aspeboda
socken.
Falu stad fick stadsprivilegier och utbröts från Kopparbergs socken.
Falu Kristine församling urbröts från Kopparbergs församling. Med en egen kyrkobyggnad
blev Kristine Faluns stadsförsamling, både i geografisk och social mening. Det var till Kristine
som stadens borgare och rådmän hörde. Stora Kopparbergs kyrka fortsatte att vara bergsmän
nens och omlandets kyrka. Delar av stadens befolkning kom dock även efter uppdelningen
att tillhöra Kopparbergs församling. (Ahlberg, 1996, s.258)
Delar av den östra kyrkogårdsmuren revs för att ge plats åt ett nytt kor. 1691 byggdes en
sakristia, bland annat med tegel från kyrkogårdsmurarna. (Boëthius, 1941)
Kyrkogårdsmuren reparerades grundligt och en ny hägnad uppfördes kring koret i öster. Vid
arkeologiska utgrävningar 1932 uppdagades rester av en äldre stenmur omedelbart norr och
öster om koret. Gerda Boëthius tolkade fyndet som resterna av den äldsta kyrkogårdsmuren.
(Boëthius, 1941)
Ett bårhus uppfördes. (Boëthius, 1941)
Den södra stigporten försågs med utsmyckningar i form av två spiror, förgyllda knappar och
flaggor. Utsmyckningarna bekostades av bergsmännen Daniel Hansson på Helsinggård och
Israel Joensson på Rotneby. (Boëthius, 1941)
Kyrkorådet beslutade att förbjuda timrade överbyggnader av gravar, s. k. rohr på kyrkogår
den. Bräd- eller koppartäckta rohr ska ha varit vanligt på kyrkogården innan 1700-talet.
Vissa av dessa hade inskriptioner, så som: »Här har jag vandrat i det hopp, / Christus är min
försoning, / Nu hvilas härunder min kropp, / Och väntar en Himmelsk boning.« (Boëthius,
1941, s.9-10)
En lik- och begravningsbok inrättades, sannolikt för att hålla reda på kyrkans intäkter och
kostnader vid begravningsverksamheten. Boken berättar att begravningskostnaderna kunde
variera stort: en av begravningarna kostade total 77 daler - en annan uppgick till endast en
daler och sex öre. Kyrkan kunde ta betalt för gravöppning, bårkläde, tacksägelseringning och
allmosa till de fattiga (Stora Kopparbergs socken, 1969, s.200).
Kyrkogården och kyrkogårdsmuren utvidgades till den form som syns på bilden till vänster.
Den östra muren byggdes på nytt i trä och en ny stigport upptogs sydöst om koret. Stigpor
ten hade tälttak och var också av trä. Samtidigt omdanades de två äldre stigportarna i söder
och väster. Den södra stigporten påbyggdes med ett förgyllt krucifix som senare försvann.
Båda stigportarna hade under 1700-talet koppartak och rödmålade järndörrar med lås.
(Boëthius, 1941)

25

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Plan och avritning av Stora Kopparbergs kyrka i äldre tid, Anders Polheimer, Public domain by Kulturmiljöbild.
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Under 1700-talets första hälft uppfördes ett benhus nordöst om kyrkobyggnaden. 1738
flyttades benhuset till kyrkogårdens sydvästra del. Byggnaden var rödmålad och vitlimmad
invändigt. (Boëthius, 1941)
Fet Mats Israelssons kvarlevor begravdes i kyrkoherden Peter Helsingus grav. (Boëthius, 1941)
Ett nytt bårhus ersatte bårhuset från 1693. Det nya bårhuset var byggt i trä och stod placerad
invid södra stigporten. Byggnaden hade en murad källare som fungerade som bisättningshus
för de som avled under sommarhalvåret, eftersom begravningar inuti kyrkobyggnaden inte
var tillåtet sommartid. (Boëthius, 1941)
Prosten Isac Mellgren tillträde som kyrkoherde och bestämde raskt att restaurera kyrkogård
smuren, som vid tillfället var så förfallen att djur dagligen gick in på kyrkogården betade.
(Stora Kopparbergs socken, 1969).
Under en gravrannsakning som pågick i 16 år igenfylldes alla äldre gravar inuti kyrkan med
sand, varpå det äldre golvet bestående av tegel och gravhällar utbyttes mot ett plankgolv.
(Hammarskiöld, 2006, s.7).
Sockenstämman fastslog att ståndspersoner skulle betala två riksdaler till kyrkan för gravöpp
ning. Arbetare behövde bara betala 12 skilling. Alla andra avgifter, så som bårkläde och
tacksägelseringning fördubblades för alla utom arbetare. De fattiga behövde inte betala för
gravöppning utan hade rätt att gräva, alternativt låta gräva sin egen grav (Stora Kopparbergs
socken, 1969, s.200).
Benhuset samt den äldre kyrkogårdsmuren och stigportarna revs. (Boëthius, 1941)
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Anfarten mot Stora Kopparbergs kyrka från norr i början av 1900-talet, okänd fotograf, Dalarnas museums bildarkiv.
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Kyrkogården utvidgades mot väster efter förslag från Byggmästaren E Nordgren. Det var
troligen i samband med detta som kyrkogården fick sin nuvarande storlek och form. Marken
på området som ianspråktogs för utvidgningen var stenig och omfattande utfyllnadsarbeten
krävdes för att iordningställa området till kyrkogård. (ULA, Stora Kopparbergs kyrkoarkiv,
O1b:1)
Det var först i samband med utvidgningen åt väster som den gamla kyrkogården iordning
ställdes med gravplatser ordnade efter plan. I samband med detta skedde omflyttnings- och
utfyllnadsarbeten som betraktades som mycket upprörande i sin samtid. En församlingsbo
skrev ett klagobrev till pastorsämbetet i vilket det framställs hur de personer som fått upp
draget att ordna upp kyrkogården var mycket oförsiktiga när de flyttade gravar och bortförde
gravkullar. (ULA, Stora Kopparbergs kyrkoarkiv, O1b:1)
Nya häckar planterades och arbeten på kyrkogårdsmuren utfördes. (ULA, Stora Kopparbergs
kyrkoarkiv, O1b:1)
Kopparbergs församling invigde Hästbergs kyrkogård som därefter kom att avlasta begrav
ningsverksamheten på Stora Kopparbergs kyrkogård.
I en genomgripande restaurering av kyrkobyggnaden utförd av arkitekt Gustaf Pettersson
upptogs bland annat Fet Mats Israelssons kvarlevor från sin grav inuti kyrkobyggnaden.
(Boëthius, 1941)
Ett gravkapell i gotisk stil uppfördes söder om kyrkobyggnaden. (Boëthius, 1941)
Efter att ha förvarats på läktaren i kyrkobyggnaden sedan restaureringen år 1900 begravdes
Fet Mats Israelssons kvarlevor i en ny grav på kyrkogården. Graven är placerad i kyrkogårdens
sydöstra hörn och har gravnummer 0510 (Boëthius, 1941)
Socknen- kommunen och församlingen Kopparberg bytte namn till Stora Kopparberg för att
inte förväxlas med orten Kopparberg i Ljusnarsbergs socken.
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Olof Olssons gravsten, en av de hällar som tidigare låg inuti kyrkan, Foto: K G Svensson 1967, Dalarnas museums bildarkiv.
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FALUN OCH STORA KOPPARBERGS SOCKEN
Stora Kopparbergs sockens såväl som Falu stads tillkomst och utveckling fram
tills 1900-talet hänger samman med gruvdriften vid Kopparberget. Den första
skriftliga källan som behandlar gruvan är daterad till 1288, men bergsbruket
var sannolikt redan igång i slutet av vikingatiden. Gruvans rikedomar i symbi
os med en rik tillgång på arbetare och tillflyttade köpmän ledde till att Falun
kunde växa till ett betydande tätbebyggt område redan under medeltiden.
Falun med omnejd låg formellt i Torsångs socken fram tills 1554, men folket
vid gruvan bildade den icke-territoriella Kopparbergs församling redan 1357.

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

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

huvudsak vilar på Faluns olika kyrkogårdar och varför. Stora Kopparbergs kyr
kogård var efter 1665 i huvudsak Kopparbergs församlings kyrkogård, vilket
även återspeglas i vilka ortsnamn och titlar som finns bevarade där.

Falun 1860-1940
När Falun fick gällande stadsprivilegier 1641 blev staden den näst största i
området som idag är Sverige.1 De framgångar inom gruvväsendet som föran
lett stadsbildningen skulle dock bli förhållandevis kortvariga. Vid 1700-talets
mitt minskade avkastningen i gruvan och flera brandkatastrofer härjade sta
den. Därefter inträffade en lång period av lågkonjunktur och befolknings
minskning.2 Från och med 1850-talet inleddes en ny period av tillväxt och
utveckling i Falun med omnejd. Staden och omlandet fick flera järnvägsför
bindelser, däribland till Korsnäs där ett viktigt sågverk kom att förläggas. I
Grycksbo fanns sedan 1700-talet ett pappersbruk som expanderade när järn
vägen etablerades. Ett antal regionalt viktiga institutioner placerades på de
grönskande sluttningarna öster om Falu stad. Samtidigt upplöstes flera av de
statliga regelverk som dittills reglerat gruvnäringen samt annan industri och
handel. Detta ledde i sin tur till framväxten en ny överklass som kom att få
stor påverkan på hur Falu Stad gestaltades kring sekelskiftet 1900. Falun hade
inträtt i en omvandling från utpräglad gruvort till ett regionalt säte för admi
nistration, handel, utbildning och kultur.3
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Olsson, 1990, s.2

2

Ibid, s22

3

Svenska stadsmonografier, 1957, s.58, Olsson, 1975, s.17-18
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I Korsnäs söder om Falun anlades kring 1800-talets mitt en omfattnade sågverksindustri. Anläggningen möjliggjordes genom järnvägen
från Gävle, som syns på bilden. Okänd fotograf, 1888. Dalarnas museums bildarkiv.

Majoriteten av de gravvårdar som finns på Stora Kopparbergs kyrkogård
idag är tillkomna mellan 1840 och 1940. Nedan följer korta redogörelser av
ett antal särskilt synbara förändringsfaktorer som påverkade Falu stad och Sto
ra Kopparbergs socken under den perioden.

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

4

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

Omstruktureringar i Bergslaget
Under 1800-talet inträffade flera stora förändringar inom bergsbruksnäringen.
Den svenska kopparframställningen gav allt sämre avkastning. Nya metoder för
järnframställning gjorde det möjligt att producera stora mängder billigt järn och
stål. Den statliga inblandningen i bergsbruket upphörde till förmån för fri kon
kurrens inom gruv- och metallindustrin 1862.
Stora Kopparbergs Bergslag märkte förändringarna som följde i kölvattnet
av avregleringarna och började därför redan tidigt komplettera gruvnäringen med
annan industriverksamhet utanför Falun. Snart etablerades flera skogs- och järn
bruk i bolagets regi runt om i Dalarna.5 Verksamheten utvecklades senare till att
innefatta ett mindre antal storskaliga anläggningar av mycket hög ekonomisk be
tydelse – däribland Domnarvets Jernverk, Skutskärs sågverk och Kvarnsvedens
pappersbruk.6 I Falun kompletterades gruvan, vars koppartillgångar nästintill
sinat vid 1800-talets slut, med brytning och fabriksmässig förädling av andra
mineraler och biprodukter så som guld, silver och svavelkis.7 Bolaget anlade en
svavelsyrafabrik, en silverhytta och ett vitriolverk längs Faluån.8 1888 ombildades
Bergslaget till ett aktiebolag, och i takt med att dess verksamhet utökades uppstod
en omfattande administrationsapparat som lokaliserades till Falun.9
I det stora hela kom Stora Kopparbergs Bergslags omvandlingar un
der 1800-talet att bli en framgångssaga. Företaget hade en påtaglig närvaro
i staden under perioden 1860-1940, särskilt genom dess omfattande admi
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Olsson, 1975, s.49
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Rydberg, Gullers, 1979, s.70-74
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Ibid, Olsson, 1975, s.49
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Svenska stadsmonografier, 1957, s.58, Olsson, 1988, s.29, 36-37, 42

9

Svenska stadsmonografier, 1957, s.75-76
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Arbetande barn vid gruvan, Severin Nilsson, Dalarnas museums bildarkiv.

nistrationsavdelning och Bergslagets huvudkontor. Den lokala gruvnäringen
fortsatte även sysselsätta många gruvarbetare trots att kopparbrytningen mins
kade i betydelse i förhållande till andra mineraler.10
Stora Kopparbergs kyrkogård innefattar ett antal gravvårdar med titlar
som kan berätta om de gruv- och industriarbetare som var anställda vid gruvan
och inom Stora Kopparbergs bergslag. Däribland bergsingenjörer, repslagare,
gruvfogde, läkare vid Stora Kopparbergs bergslag, gruvdräng och gruvesligare.

Tillströmning av institutioner
Från och med 1840-talet uppfördes ett betydande antal stora offentliga insti
tutionsbyggnader på de grönskande sluttningarna öster om Falu stad. Om
rådet hade dessförinnan varit jordbruksmark tillhörande olika brukspatro
ner och bergsmän i staden med omnejd.11 Det första bygget gällde ett nytt
länscellsfängelse. Därefter följde bland annat ett nytt lasarett, länsregemente
och ett antal skolor.12 Mot slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet
inrättades dessutom ett antal privata institutioner i form av tidningar, tele
graf, stadshotell och banker. Dessa institutioner svarade troligen mot befolk
ningsökningen tillika Faluns utveckling mot en betydande järnvägsknut.13 De
nya institutionerna gav upphov till flera nya yrkeskårer, något som delvis är
avläsbart på Stora Kopparbergs kyrkogård. Vissa gravvårdar har exempelvis
yrkestitlar som läkare, väginspektör och kronofogde.
10

Svenska stadsmonografier, 1957, s.75-76

11

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

12

Olsson, 1990, s22-23

13

Ibid
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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-ta
let fanns 125 hantverkare i området, och vid sidan av dessa ett större antal
köpmän.14 Under perioden 1860-1940 bibehöll och expanderade hantverket
och handeln sina betydelsefulla positioner inom staden. Mot 1940-talet för
sörjde sig 40 procent av stadens invånare på hantverk eller industriarbeten
och 20 procent på handel som heltidssyssla.15 Staden hade vid detta tillfäl
le cirka 300 affärsidkare varav många hade verksamheter i stadskärnan. Det
fanns även en utbredd verksamhet kring handel och hantverk i de gamla arbe
tarstadsdelarna.16 En av de stadsdelar som inhyste särskilt många hantverkare
var Elsborg, en stadsdel som annars brukar omnämnas i kontext till den stora
mängd gruvarbetare som bodde där.17
Det finns ett antal gravvårdar med titeln köpman eller handlare på kyrkogården
idag. Det rör sig sannolikt om köpmän som varit yrkesverksamma i staden men som
tillhört dåvarande Kopparbergs församling.

Välstånd och fattigdom
1800-talet var en omvälvande tid i Sverige och Falun. Nya industrier och nä
ringsfriheten erbjöd ekonomisk tillväxt och nya arbetsförhållanden. För vissa
grupper ökade välståndet väsentligt. I städer som Falun framväxte exempelvis
en ny borgarklass bestående av grosshandlare, fabrikörer, högre ämbetsmän,
publicister och entreprenörer. (Christensson, 2008, s.139) Samtidigt ökade
fattigdomen, både på landsbygden och i städerna. (Ibid, ff.) I Falun manifes
terades de sociala skillnaderna mellan medborgarna exempelvis när stadens
sociala toppskikt började uppföra påkostade villor i sluttningarna öster om
staden kring sekelskiftet år 1900. Dit, till stadens »ljuveliga sida«, nådde inte
roströken från gruvan.
Många av de bevarade gravvårdarna på Stora Kopparbergs kyrkogård är
tillkomna över personer med hög social eller ekonomisk status antingen i Falu
Stad eller Stora Kopparbergs socken. Särskilt intressanta är de gravvårdar som
är anknutna till gruvdriften och äldre bergsmanssläkter.

Reflektioner och källkritik
Det har inte varit möjligt att finna några större mängder sammanställd kun
skap om de underliggande sociala sammanhang och strukturer som formade
Falun och Stora Kopparbergs socken efter 1600-talet. En stor andel av den
historieskrivning som berör tiden efter 1650 inriktar sig på industrihistoria,
anekdoter, förenings- och personhistoria eller renodlad byggnadshistoria. Det
ta har medbringat svårigheter i att fånga en generell berättelse om hur staden
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Stora torget i Falun, troligen kring 1900-talets början. Per August Andersson, Dalarnas museums bildarkiv.

Under 1800-talets andra hälft anlades exklusiva villor i sluttningarna öster om Falun. Tillkomsten av Villastaden markerar framväxten
av en borgerlig överklass i Falun, men även i stadens omnejder. Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums bildarkiv.
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Vissa stadsdelar i Falun tillhörde även efter Kristine församling bildats Kopparbergs församling. Därför är även stadens historia relevant
för hur kyrkogården utvecklats. Uvachromefoto av Faluån med omnejd, okänd fotograf, Dalarnas museums bildarkiv.

utvecklades, särskilt under perioden 1860-1940. Ovanstående berättelser bör
därför inte ses som ett försök till att berätta en komplett berättelse om Falun
och Stora Kopparbergs socken under perioden 1840-1940, utan som ett urval
av historiska sammanhang som kan berätta något om staden i förhållande till
de strukturer som syns på kyrkogården idag.
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Under 1900-talet blev Falu gruva en modern industrianläggning. Okänd fotograf, Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museums bildarkiv.

I Kopparbergs socken levde många förmögna bergsmän som kunde kosta på dyrbara herresäten. Påkostad salsbyggnad i Morbygden väster
om Falun. Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums bildarkiv.
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KYRKOGÅRDSHISTORIA
Äldre gravskick
Ovan, Falu stad med Kopparberget, förslag till rutnätsformad
stadsplan från 1628. Den röda
fyrkanten längst ner i högra
hörnet markerar kyrkogårdens
utbredning på 1600-talet. Dalarnas museums bildarkiv.

Idag finns knappt några kvarvarande spår av gravskicket på Stora Kopparbergs
kyrkogård från tiden innan 1800-talet. Genom skriftliga källor är det känt
att många gravar var överbyggda med så kallade »rohr«, en slags timmerkon
struktioner med inskription. Det är också känt att det fanns en mängd gravar
inuti själva kyrkobyggnaden. Eric Hammarström berättar i Äldre och nyare
märkvärdigheter vid Stora Kopparberget att det vid 1700-talets slut fanns 46
stycken gravhällar från 1500-, 1600- och 1700-talen inuti kyrkan. Även om
ingen av dessa finns kvar idag är berättelsen bakom gravarna intressant och
viktig. Under medeltiden var det mycket ovanligt att någon tilläts begravas
inuti en kyrkobyggnad. Med undantag för personer som gjort något mycket
speciellt för kyrkan, så som stora donatorer, helgon och kungligheter begrav
des personer från alla samhällsklasser på kyrkogården. Olika platser på kyrko
gården hade olika status. Söder om kyrkobyggnaden och nära koret fanns de
förnämsta gravplatserna.

Upplysningstidens renlighetsideal
Under 1500- och 1600-talen blev det mer accepterat med begravningsverk
samhet inuti kyrkobyggnaderna, särskilt i de större städerna. Med tiden blev
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Karta över Falu stad från 1761, här med en mer detaljerad ritning av kyrkobyggnaden och kyrkogården - till höger, nere i bilden. På
denna karta finns även Kristine kyrka markerad. Dalarnas museums bildarkiv.

det möjligt för alla med tillräckligt mycket pengar och inflytande att köpa
sig en gravplats inomhus.18 Med 1700-talet och upplysningstiden kom nya
renlighetsideal. Begravningar inne i staden, och särskilt inuti kyrkobyggnader,
lyftes fram som ett stort sanitärt problem. Idéerna kom ursprungligen från
läkare och hygieniker i andra europeiska länder samt i tradition från Martin
Luther, som redan på 1500-talet förespråkade begravningsplatser utanför sta
den. Särskilt tongivande i den svenska debatten var prästerskapet, som sedan
länge förfasats av smittoriskerna med begravningar inuti kyrkan. Begravnings
monumenten riskerade även att försvåra att kyrkorummet användes som en
funktionell gudstjänstlokal.19

Förbud mot att begravas i kyrkan
I Sverige fick de nya idéerna om renlighet gehör från staten. 1783 upprättades
ett allmänt förbud mot försäljning av gravplatser inuti kyrkobyggnader. De
av Stora Kopparbergs församlingsmedlemmar som ärvt eller köpt gravplat
ser inuti kyrkan var motvilliga till förbudet, och vägrade först avstå från sina
gravplatser, om de inte istället fick »välmurade gravar på kyrkogården«.20 Med
tiden gav församlingsmedlemmarna dock med sig och från och med 1799
inleddes en stor gravrannsakning inuti kyrkobyggnaden. I samband med detta
18

Andreasson, 2012, s.18

19

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

20

Boëthius, 1941, s.10
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En bild på Stora Kopparbergs kyrka och kyrkogården innan kyrkans spira påbyggdes 1899-1901. Här syns att kyrkogården var mycket rikligt
planterad under 1800-talet. Den stora byggnaden i bakgrunden är Stora Kopparbergs sockenstuga. Okänd fotograf, Dalarnas museums bildarkiv.

övertalade församlingen alla som hade en gravplats i kyrkan att avstå från den
na, och fram till 1815 igenfylldes samtliga gravar i kyrkorummet med sand.
Golvet som tidigare bestått av gravhällar och tegel ersattes med plankgolv,
som i sin tur utbyttes mot det nuvarande stengolvet i samband med Gustaf
Petterssons stilrestaurering år 1899–1901.21

Kyrkogården som park
Stora Kopparbergs kyrkogård expanderade västerut kring 1860. Det är troligt
att det var i samband med detta som kyrkogården omdanades i den parkstil
anläggningen har idag, med slingrande gångvägar och rik växtlighet. Enligt en
offert på arbetet planterades hela 700 träd och buskar i samband med utvidg
ningen. Det var först under 1800-talet som kyrkogårdar på allvar började be
handlas som arkitektoniska anläggningar. I början av 1800-talet organiserades
nya kvarter på kyrkogårdar i större städer ofta med en stram och symmetrisk
plan och förutbestämda gångsystem. Inspirationen kom från andra Europeis
ka länder och Tyskland var ett föregångsland.22

Många träd och drag från engelsk parkstil
Kyrkogårdarna planterades från och med 1800-talets början med stora mäng
der träd och buskar.23 Särskilt vanligt var olika former av trädkransar. Till en
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Flygfoto från 1900-talets första hälft, träden som fanns innan sekelskiftet år 1900 har vuxit sig större och anläggningen har närmast
karaktären av en lummig park. Okänd fotograf, Dalarnas museums bildarkiv.

början fyllde träden och buskarna främst en hygienisk funktion. De ansågs
kunna rena luften från sjukdomar och gifter. Med tiden fick träden även en
estetisk betydelse. Det förekom även idéer om att nya begravningsplatser och
kvarter på kyrkogårdar inte skulle leda till tankar på död eller begravning,
utan istället upplevas som grönskande, rekreativa platser. Begravningsplatsen
kunde vara en park bebodd av de döda, till tröst för de levande.24 De sling
rande gångvägarna och den rika växtligheten som är karaktäristiska för omda
ningen av Stora Kopparbergs kyrkogård blev ett vanligt inslag på kyrkogårdar
och begravningsplatser först efter 1800-talets mitt. Inspirationen kom från
den engelska parkstilen, som kännetecknas av slingrande gångvägar, storslag
na omväxlingar mellan öppet och stängt landskap och friare placering av grav
vårdarna.25 Drag från den engelska parkstilen återkom även vid anläggandet
av Hästbergs kyrkogård, men då uppblandat med fransk stramhet i den tyska
trädgårdsstilen, som är typisk för det sena 1800-talet.

Uppordnade kyrkogårdar
1800-talets kraftiga befolkningstillväxt ledde till behov av högre kapacitet och
större utrymme på kyrkogårdarna. För att lösa utmaningarna inrättades på
flera håll nya system för organisering, uppordning och planering av kyrkogår
darna. Ett exempel på detta är kronologisk beläggningsordning, där gravarna
24

Theorell m.fl., 2001, s.497

25

Feltelius, 2007, s.15, Bucht, 1992, s.29, Andreasson, 2007, s.28
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Bild på Stora Kopparbergs kyrka och kyrkogården efter år 1900, bland träden på kyrkogårdens västra del finns ett fåtal stående gravvårdar.
W G Wahlström, Dalarnas museums bildarkiv.

44

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Stora Kopparbergs kyrka och kyrkogård efter sekelskiftet år 1900. Särskilt den västra delen av kyrkogården, som tillkom efter 1860, är tätt
planterad med träd. W G Wahlström, Dalarnas museums bildarkiv.

Sydöst om kyrkobyggnaden fanns flera äldre träd.
W G Wahlström, Dalarnas museums bildarkiv.
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Det finns ovanligt många gravar med järnstaket på kyrkogården.

placerades på rader och användes kronologiskt i den ordning som människor
dog.26 För att undvika att gamla gravar återanvändes för tidigt nyttjades sys
temet på vissa kyrkogårdar redan innan 1800-talet. Så var inte fallet på Sto
ra Kopparbergs kyrkogård. Den äldre delen av kyrkogården fick organiserad
beläggningsordning först i samband med att kyrkogården omdanades kring
1860. Det är dock oklart ifall det rörde sig om en kronologisk ordning, eller
om det endast var en formalisering av kyrkogårdens befintliga strukturer.

Köpegravar och allmänna varv
I Sverige som stort löstes behovet av mer organiserade kyrkogårdar delvis ge
nom att inrätta ett system där alla människor fick rätt till en enklare grav som
uppläts under fyrtio år utan avgift. Dessa »allmänna gravar« planerades oftast
i långa rader som belades kronologiskt, och kallades därför ibland allmänna
varv eller linjegravar. I vissa socknar efterhölls den kronologiska beläggnings
ordningen så pass strikt att inte ens äkta makar fick vila bredvid varandra.
Samtidigt var det oftast möjligt för de med mycket pengar att köpa en grav
plats utanför det allmänna systemet, ofta med en mer exklusiv placering på
kyrkogården. Köpta gravplatser blev i regel upplåtna för all framtid, men de
kostade mycket pengar. Systemet gav i många fall upphov till ännu idag syn
liga uppdelningar mellan de som hade råd att köpa en gravplats, och de som
fick vila i de allmänna varven.27 På Stora Kopparbergs kyrkogård gick det
redan innan den stora omdaningen kring 1860 att köpa en gravplats, och i
den mån allmänna varv inrättades på kyrkogården finns det idag inga spår av
dessa.
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Vissa av staketen är mycket avancerade i sin utformning. Exempel på nygotiskt staket.

Gjutjärn på kyrkogårdar
Falun tillhör och tangerar Bergslagen, där omfattande bergsbruk präglat och
pådrivit samhällsutvecklingen under mycket lång tid. Bergslagen som geogra
fiskt område sprider ut sig som ett bälte över de malmrika skogslandskapen
i bland anat södra Gästrikland, Dalarna, Västmanland och Närke. Även om
Falun är känt för sin kopparhantering, och därför ligger i s. k. Kopparbergsla
gen, förknippas bergslagen i stort främst den omfattande järnhantering som
förekom här i äldre tider. Att järnhanteringen varit viktig syns även på kyrko
gårdarna i Bergslagen, där många äldre gravvårdar är tillverkade av just järn.
Även på Stora Kopparbergs kyrkogård finns ett antal gravvårdar av gjutjärn,
men framför allt en ovanligt stor mängd gjutjärnsstaket.

Gjutjärnets historia
Gjutjärnets användbarhet upptäcktes under medeltiden, och mot 1500-ta
let blev materialet allt vanligare, exempelvis för gjutning av kanoner och ka
nonkulor samt annat vapensmide. I början gjöts järnföremålen direkt vid en
masugn. Det smälta järnet fördes ner i sandbäddar som förberetts av gju
tare. Gjutaryrket var inte bundet till det svenska skråväsendet och gjutarna
kunde därför utöva sitt yrke fritt på landsbygden. Under 1600-talet ökade
befolkningen i Bergslagen och många nya kyrkor byggdes. Under samma år
hundrade började även gjutjärnshällar förekomma som gravmonument på
kyrkogårdar i vissa delar av Bergslagen.28 Tack vare den teknologiska utveck
lingen kunde gjutningen från och med 1760-talet frånskiljas från masugnen.
I samband med detta anlades särskilda gjuterier i anslutning till bruken. Den
28

Borg & Torgén, 2016, s.7
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Ovan och till höger, två exempel på gravvårdar tillverkade på Falu gjuteri.

fortsatta teknikutvecklingen, med nya ugnar för att smälta järnet, bättre in
frastruktur i form av järnväg och en ökad efterfrågan inom byggsektorn ledde
till att gjutjärnet blev allt mer populärt. Gjutjärnets definitiva storhetstid var
1800-talets senare hälft, med det symboliska genombrottet vid invigningen av
gjutjärnsbyggnaden Crystal Palace på världsutställningen i London 1851.29 I
Falun fanns Nya Falu gjuteri, som bland annat tillverkade gravvårdar i järn.
Företaget bildades efter 1800-talets mitt.

Gjutjärnsstaket och inhägnader
I samband med att mer förmögna personer inte längre kunde köpa en plats
inuti kyrkan aktualiserades frågan om mer påkostade gravmonument ute på
kyrkogården. Till dessa hörde ofta olika typer av påkostade järnstaket och
inhägnader. De flesta av de järnstaket och inhägnader som finns på Stora
Kopparbergs kyrkogård uppfördes sannolikt mellan 1830 och 1930. Staketen
tillverkades i sektioner och på Stora Kopparbergs kyrkogård ofta med en till
hörande låsbar grind. Nästan alla staket är monterade på en sockel av kalksten
eller granit, vilket även var vanligt i andra delar av Bergslagen. Riktigt påkos
tade staket kunde vara monterade på en sockel av gjutjärn. Vissa av de gjutna
staketen var inte tillverkade för att användas specifikt för gravanordningar,
utan förekom även i profana miljöer eller som omgärdningar till bland annat
kyrkogårdar. Från och med 1800-talets slut förekom även smidesstaket på kyr
kogårdarna. Smidesjärn ansågs finare eftersom det var en mer hantverksmäs
29
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sigt krävande teknik. På smidda staket finns ofta många detaljer av gjutjärn, så
som pollare, krön på staketpinnar osv.30 Gjutjärn förekommer även på många
kyrkogårdar i övre Dalarna.

Falu nya gjuteri
Många av gjutjärnsgravvårdarna på kyrkogården är tillverkade vid Falu nya
gjuteri31. Falu nya gjuteri anlades 1863 av gjutaren Carl Erik Tallberg från
Gävle. Gjuteriet låg söder om Elsborg, i nuvarande kvarter Järnet. Redan
1864 såldes gjuteriet till byggmästaren P Pettersson i Falun, men affärerna
gick dåligt och företaget försattes i konkurs. Företaget återuppstod och drevs
vidare under 1860- och 1870-talen, och expanderade 1868 till att även inne
fatta en mekanisk verkstad och smedja. 1878 gick företaget åter i konkurs
men verksamheten fortsatte med ny ledning och 1881 ändrades namnet till
Falu Mekaniska Verkstads AB. 1873 bildades ett nytt gjuteriföretag i Falun,
Johansson & Pettersson, som under 1880-talet konkurerade ut Falu Meka
niska Verkstad och 1888 såldes bolaget på auktion till en bruksdisponent i
Småland som sedan sålde vidare till Johansson & Pettersson. 1897 brann det
ursprungliga gjuteriet ner, men återuppbyggdes på samma plats i tegel. Gjute
riet överlevde på samma plats trots ägarbyten, konkurser och lågkonjunkturer,
fram tills 1963, då det revs och ersattes med flerbostadshus.32
30

Borg & Torgén, 2016, s.36-41
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Gravvårdskronologi
Från 1800-talets mitt och framåt ökade antalet beständiga gravvårdar på kyr
kogårdarna. Detta berodde dels på 1800-talets stora befolkningsökning, och
att det blev billigare att köpa gravvårdar i sten. I Sydsverige blev det vanligare
med gravstenar. Dessa smyckades ofta med naturromantiska eller medeltids
inspirerade, nygotiska motiv.33 I Dalarna dominerade troligtvis enklare grav
vårdar i trä och gjutjärn långt in på 1800-talet. På Stora Kopparbergs kyrko
gård finns särskilt många gravvårdar från tiden kring sekelskiftet år 1900, men
även ett antal äldre och nyare gravvårdstyper.

1850-1890 – Klassicism, romantik och medeltidsinspiration
Kring 1800-talets mitt framlyftes kyrkogården som motiv i dåtidens roman
tiska konst- och idévärld. Kyrkogården blev en intressant plats att besöka och
vistas på. Genom tidskrifter, media och inflytelserika personers resor till an
dra länder spred sig nya kyrkogårdsmoden och gravstensstilar över Europa.
Gravvårdar från perioden 1850–1890 kännetecknas av en mångfald i stilar,
dekorelement, material och motivkombinationer. Inspirationen kom delvis
från klassicismen, men det blev även vanligt med andra historiska stilar, däri
bland den medeltidsvurmande gotiken. Även om många olika stilar förekom
parallellt fanns en medvetenhet kring vilka former, symboler och motiv som
passande för vilken situation. Det handlade om att, med hjälp av gravvår
den, skapa en passande och ändamålsenlig stämning som kompletterade det
sammanhang genom vilket gravvården tillkommit. För rikt skulpterade stenar
användes mjuka stenslag som kalksten och sandsten.34 Det var först när grav
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vårdarna började tillverkas mer industriellt, under 1880-talet, som hårdare
stensorter som diabas och granit blev vanliga.35
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.36

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

1900–1930 - Bautastenar och monumentala gravanordningar
Runt sekelskiftet 1900 kom de första storskaliga nationalromantiska grava
nordningarna ut på marknaden. Den nationalromantiska trenden växte och
under 1910-talet blev bautastenar och andra monumentala gravanordningar
med sand och grus vanliga bland välbärgade invånare. De nationalromantiska
gravvårdarna föddes ur en kritik mot 1800-talets historiserande blandstilar.
Det utbredda bruket av nygotik och nyklassicism ansågs ha lämnat perioden
1850–1890 utan någon egen stil. Kritiken användes för att legitimera till
komsten av en ny och modern stil anpassad för det nya århundradet.37 Till
perioden hör även gravvårdar som utformats i »fornnordisk« stil, med drakor
nament och runaktiga typsnitt i inskriptionerna, samt gravvårdar i jugendstil.
35
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Norr om kyrkogården står gravvårdarna mycket tätt. Det finns en mångfald av gravvårdar i olika stilar, främst från 1800-talets senare hälft.

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 enstaka gra
vanordningar med monumental, avskalad klassicisitisk karaktär. Stora grav
stenar med stiliserade kolonnelement, barockmotiv och kraftiga stenramar
hör denna stiltrend till. På vissa kyrkogårdar förekom sådana monumentala
klassicistiska gravanordningarna långt in på 1900-talet.38
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 omvandla
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.39 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.40
38
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1930–1980 - Bredlåga och modernistiska gravvårdar
Innan 1920-talet var de flesta gravstenar högre än de var breda. Under
1930-talet blev breda låga gravvårdar allt vanligare, tills att de nästan helt
dominerade gravvårdsutbudet under 1960- och 1970-talen. Den bredlåga
formen harmonierade 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 former, så som den antika tempelgaveln med bruten topp och
kolonnmotiv.41 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.42 1900-talets enhetliga gravvårdar, och i syn
nerhet efterkrigstidens 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.

Obeständiga gravvårdar
Ovanstående kronologi gäller främst de gravvårdar och monument som place
rats på enskilda gravar. De enskilda gravarna köptes för all framtid, troligtvis
av personer som även kunde kosta på en tidstypisk gravvård i sten. Även om
vissa personer sparade länge för att ha råd med en enskild gravrätt och en
tidstypisk sten, är den generella gravstenskronologin i mångt och mycket en
berättelse om ett välbärgat borgerskap. Gravvårdar över vanliga människor var
ofta mer eller mindre obeständiga och småskaliga gravvårdar i trä eller järn.
Det är idag relativt att sådana gravvårdar finns kvar – de har antingen avlägs
nats eller försvunnit till offer för tidens tand. I den mån gravvårdar i allmänna
varv eller motsvarande finns bevarade kan dessa berätta viktiga berättelser om
vanliga människor som annars inte lämnat stora fysiska avtryck på världen
eller getts utrymme i historieskrivningen.

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

41

Andreasson, 2012, s.86 ff.

42

Andreasson, 2012, s.92 ff.
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Personhistoriskt viktiga gravvårdar
Gravvårdar med personhistoriskt värde utgör viloplats till en för bygden
känd, framstående eller tongivande person som många personer från trakten
kan relatera till. Det kan till exempel röra sig om personer som bidragit till
samhällsutveckling, kulturliv, nationellt kända personer, personer som blivit
kända genom tragedier som skakat bygden, personer med koppling till ton
givande näringslivsgrenar på platsen eller personer med nära kopplingar till
kyrkogårdens framväxt och skötsel. Det är även viktigt att lyfta fram personer
som tidigare inte fått plats i historien, här finns både barn, framstående kvin
nor och minoritetsgrupper. Gravvårdar med personhistoria har mycket högt
skyddsvärde och bevaras på befintlig plats i nuvarande utförande. Gravvården
som helhet är värdebärande. Namninskriptioner som hänvisar till den person
historiskt intressanta individen är särskilt viktiga.
Örjan Hamrin och Annacari Jadling Ohlsson har bidragit med stora in
satser vid utpekandet av personhistoriskt viktiga gravvårdar.

Personhistoriskt värdefulla gravvårdar
Person

Gravnummer

A Klingvall

0005

Berättelse/motiv

Sjökapten som seglat kring världen, blev senare målare/
konstnär i Falun. (Referensgruppsmöte 2019-01-31)
T H Lindstein
0026
Källarmästare och innehavare av Dala Hotell vid Åsgatan
samt utvärdhuset Manhem. Störste intressenten i Falu
Teater vid Sturegatan. (Östberg, 1978, s.165 ff.)
Bernhard Herdin
0030,5 Garvare med verkstad i n.v kv. Garvaren. (Referens
gruppsmöte 2019-01-31)
Nils August Leijonflycht
0031
Koppling till bergsbruket. Geschworner vid Stora Kopp
arberg (1837) och Öster- och Västerbergslagen (1845),
även Bergsfiskal i falun från 1846 till sin död 1851.
(Internet 1)
E J Dikman
0034,5 Slaktare.
Hammarström
0044
Koppling till bergsbruket. Hammarström är en bergs
manssläkt. (Referensgruppsmöte 2019-01-31)
Klockaren Anders August
0041
Koppling till kyrkoväsendet. Legendarisk klockare med
Lundin
stor humor och frispråkighet. (Östberg, 1978, s.483 ff.)
Kyrkoherden Matts Ridder 0042
Koppling till kyrkoväsendet. Militärpastor och kyrkoher
stedt
de, var med i komittén inför VM 1974. (Östberg 1978,
s.541, referensgruppsmöte 2019-01-31)
Grosshandlaren C J Hed
0039
Sålde varor till laggkärlsmakare från Våmhus som sedan
man
sålde vidare runt om i landet. (Östberg 1978, s.91)
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Bilaga/s

2/6
2/20

2/23
2/24

2/27
2/28
2/29
2/30

2/31
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T.v Klockaren Anders August Lundin, foto: C H Berg. T.h Hans Peter Eggertz, Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museums bildarkiv.
Person

Gravnummer

Berättelse/motiv

Bilaga/s

Augusta Eggertz

0052

Fru till Johan Jacob Munktell på Grycksbo pappers
bruk. Kallades gamla frun, och hade en egen väg mellan
Grycksbo och Falun. Stort inflytande i Grycksbo och
drev bruket efter sin makes bortgång. Valde att begravas
i sin faders (H P Eggertz) grav istället för med sin make
pga osämja. (Referensgruppsmöte 2019-01-31)

2/36

Hans Peter Eggertz

0052

Koppling till bergsbruket. Svensk ämbetsman vid
2/36
bergsbruket och kemist. Geschworner för Västmanland
och Dalarna 1816-1845. Ville begravas så pass djupt att
kyrkoklockorna inte hördes, vilket sedermera ledde till att
dottern Augusta kunde begravas i samma grav. (internet
2, referensgruppsmöte 2019-01-31)

Handlanden och bergsman 0053
nen Per Gustav Westblad
T H Arnberg
0059

Koppling till bergsbruket. Hade smälthytta på Elsborg.
(Östberg, 1978, s.176)
Koppling till bergsbruket. Arnberg är en bergsmanssläkt
som härstammat från Östra Silvberg. (Referensgrupps
möte 2019-01-31)

2/37
2/40
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Person

Gravnummer

Berättelse/motiv

Läkare vid St. Kopparberg,
Viktor M Beronius

0065

Jaques de Laval

0068

Koppling till bergsbruket. Gruvläkare som gett upphov
2/45
till benämning på den östligaste delen av Magasinsgatan,
Beronii backe, där Beronius ägde en villa med en stor
trädgård. (Östberg, 1978, s.82 mfl.)
Härstammande från en fransk hugenottsläkt som flydde 2/48
Frankrike för Tyskland 1572 och sedan tog sig till Sverige
via en person som deltog på svensk sida i 30-åriga kriget.
Jaques de Laval var kapten på kaptensbostället Blåsen
borg i Orsa, sedan vid militiebostället i Tibble by i Lek
sand. Var utbildad lantmätare och anställd vid storskiftes
verket 1837-1859 och blev därigenom förste lantmätare
i Kopparbergs län och bosatte sig i Falun. Far till upp
finnaren Gustaf de Laval, upphovsperson till separeraren
och ångturbinen. (Östberg, 1978, s.596, 589 ff.)
2/49

Handlanden P G Söder
0069
lund
Repslagaren Johan Theodor 0070
Björlin

Landshövdingen Olof Gei
jersstam

0076

Landsfiskal Karl Stål/ Kro
nofogden Johan Bergsten

0077

Landshövding Samuel de
Maré
Stadsläkare G U Kihlstedt

0078

Gruvdrängen Fet Mats
Israelsson

0510
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0085

Repslagare i hörnet mellan Södra Mariegatan och Slagga
tan. Blev förmögen och ägare till flera gårdar och skogs
skiften i Falun. Omkom tragiskt i en tågolycka. (Östberg,
1978, s.430)
Koppling till residensstaden. Landshövding. Omhänder
tog H C Andersen vid besök i Falun. (Referensgrupps
möte 2019-01-31)
Karl Stål var en känd landsfiskal som bodde i Blixbo i
Sundborn. (Referensgruppsmöte 2019-01-31) Johan
Bergsten föddes i ett fattigt gruvarbetarhem i gamla herr
gården men blev senare landskontorist under landshöv
ding Hans Järta och senare kronofogde i Ovansiljans och
senare Kopparbergs fogderi. (Östberg, 1978, s.318 ff.)
Koppling till residensstaden. Landshövding. (Referens
gruppsmöte 2019-01-31)
Stadsläkare och brunnsintendent vid Surbrunn
(hälsobrunn och sedan nöjespalats i trakten kring re
gementet). (Östberg, 1978, s.156-158)
Gruvdräng som avled i Falu gruva någon gång under hös
ten 1676 eller 1677 och påträffades först 1719. Liket efter
Israelsson var mycket välbevarat på grund av det vitriol
haltiga vattnet i gruvan, vilket ansågs som en stor sensa
tion. Innan Israelssons kvarlevor begravdes i St. Koppar
bergs kyrka ställdes de ut för allmän beskådan i nästan 30
år. Se mer under historisk kronologi ovan. (internet 3)

Bilaga/s

2/50

2/53

2/54

2/55
2/60

2/66
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Person

Gravnummer

Berättelse/motiv

Bilaga/s

Adolf Wilhelm Renström

0088

3/5

Ihrman/J G Ihrman

0089

Oscar Everström

0093

Janne Kronberg

0094

Maria Östberg-Kronberg

0094

C M Litström (d.ä)

0097

Daniel Gustaf Lindh

0098

C Th Olivenbaum

0099

Pehr Hedenblad

0104

R W Nathorst

0107

Rådman och källarmästare i vid stadskällaren till rådhuset
i Falun. (Östberg, 1978, s.272 ff.) Främste experten i Sve
rige på viner och duktig på att applacera pengar. Byggde
sommarbostad vid Varpan och kallade det Bujsenborg,
med referens till en stad utanför Berlin. Namnet byttes
senare till Bojsenburg som den tyska staden faktiskt het
te. (Referensgruppsmöte 2019-01-31)
Koppling till bergsbruket. Bergsmanssläkt med koppling
till bergsmansgården Varbo vid Varpan. J G Ihrman var
rådman och ägde tillsammans med O Everström en hytta
vid Bergsgårds-ån. (Referensgruppsmöte 2019-01-31,
Östberg, 1978, s.335)
Koppling till bergsbruket. Bergsmanssläkt med koppling
till bergsmansgården Heden vid Varpan. Ägde tillsam
mans med J G Ihrman en hytta vid Bergsgårds-ån. (Refe
rensgruppsmöte 2019-01-31, Östberg, 1978, s.335)
En av sex kända handelsbröder som kom till Falun från
Östergötland, och hjälpte varandra till välstånd. (Refe
rensgruppsmöte, 2019-01-31, Östberg, 1978, s.317)
Hustru och änka till Janne Kronberg, en stor donator
som hjälpte många kvinnor i Falun. Ordnade bland
annat en särskild hushålls- och slöjdskola, donerade till
valhalla flickläroverk och skänkte en park till minne av
sin bortgångne make, Kronbergs park. (Referensgrupps
möte 2019-01-31, Östberg, 1978, s.317)
Brännvinsbrännare, storhandlare, brukspatron m.m.
Legendarisk köpman och ansett ekonomiskt geni. Blev
riksdagsman och representant för Falu handelsborgar
skap. (Östberg, 1978, s.270 ff.)
Koppling till bergsbruket. Bergsrådman och spannmåls
handlare. En av de sista i Kopparbergslagen som kunde
bära titeln bergsrådman. Spannmålshandeln ägde rum på
en gård i hörnat av Slaggatan och Köpmansgatan, kvarte
ret heter där Bergsrådmannen efter D G Lindh. Betydan
de donatorsläkt i Falun. (Östberg, 1978, s.586 ff.).
Koppling till bergsbruket. Ägde hytta i hörnet vid Gruv
gatan och Hyttgatan. (Östberg, 1978, s.176).
Koppling till bergsbruket. Bergsmanssläkt. Bergsrådman
och berghauptman. (Östberg, 1978, s.622)
Brukspatron som ägde handelsskola vid Kyrkbacksvägen i
äldre tid. (Östberg, 1978, s.430)

3/6

3/7

3/8

3/8

3/10

3/11

3/12
3/16
3/17
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Person

Gravnummer

Berättelse/motiv

Bilaga/s

Seminarieadjunkten Val
borg Olander

0110

3/18

C P Bergstens

0114

C F Bergöö

0115

Fältprosten A D Ludvig
Enebom

0122

F W Helleday
Eggert Gustaf Areen

0129
0134

Hans Järta (d.y)

0135

P Forsslund

0158

Dotter till Henrik Munktell och barnbarn till Augusta
Eggertz. Bland annat Svenskaadjunkt som arbetade på
seminariet mellan Stora Kopparbergs kyrka och stads
fängelset, ordförande i kvinnorösträttsföreningen i Falun
och en av två kvinnor i stadsfullmäktige 1910, för de
frisinnade. Bodde mittemot Semla Lagerlöf, och var
en god väninna till henne, »en riktig författarhustru«.
Korrekturläste allt skrivet av Selma Lagerlöf sedan Nils
Holgersson. (Referensgruppsmöte 2019-01-31)
Koppling till bergsbruket. Brukspatron som ägde en hel
kopparhytta i närheten av Bergslagets f.d centrallabora
torium. Ägde även del i 18 andra kopparhyttor i Falun,
samt flera stora gårdar, egendomar och bergsmansgårdar
utanför staden. Direktör i det första teaterbolaget i Falun
mm. Byggde torn på Elsborgs slott men gick i konkurs,
därav den lilla gravstenen. (Referensgruppsmöte 201901-31, Östberg, 1978. s.91)
Sannolikt släktning till Karin Larsson i Sundborn och
med koppling till Bergöska huset i Hallsberg, ritat av
Ferdinand Boberg och inrett av Carl Larsson.
Kyrkoherde och f.d fältprost i Falun. Deltog i fälttåg i
Finland 1808-1809 och vid slagen vid Lappfjärd och
Oravais. Känd för militäriskt uppträdande och kraftig
stämma, sågs ofta till häst och om sommaren sovandes i
tält på prostgården, bibehållandes vanor från soldatlivet.
(Östberg, 1978, s.36)
Apotekare i staden. (Östberg, 1978, s.277)
Räntmästare och ägare till egendomen Lindsberg vid
bergsgården. (Östberg, 1978, s.279)
Sonson till legendarisk landshövding. Kapten på samu
elsdal.
Murmästareålderman i staden. (Östberg, 1978, s.140)
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Kronbergs minne, uppfört i regi av Maria Östberg-Kronberg, Foto: Gustaf Reimers, STF, Dalarnas museums bildarkiv.

T.v, Valborg Olander foto: A Jonason, Dalarnas museums bildarkiv. T.h Victor M Beronius, foto C. h Berg, Dalarnas museums bildarkiv.
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR
Följande kapitel består av karaktäriseringar av begravningsplatsens
olika områden. Kapitlet innefattar utöver detta områdesspecifika vär
deringar som belyser ifall ett område och dess gravvårdar besitter unika
eller särskilda framträdande kulturhistoriska och estetiska värden. Slut
ligen finns information om vilka gravvårdar som pekats ut som särskilt
värdefulla och ifall det finns några särskilda urvalspremisser som varit
vägledande i det kulturhistoriska värderings- och urvalsarbetet.

61
61

1

Område 1, söder om kyrkobyggnaden

2

Område 2, norr om kyrkobyggnaden

N
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SAMMANFATTNING

Nedan följer ett kort sammandrag av områdesbeskrivningarna och de värde
ringar som hittas under varje områdesbeskrivning.

Söder om kyrkobyggnaden
Området söder om kyrkobyggnaden har sannolikt använts som kyrkogård
sedan kyrkobyggnaden uppfördes under den sena medeltiden. Området inne
fattar idag gravvårdar från 1840-talet och framåt. Området är svagt kuperat
och uppdelat i flera gräsfält som genomskärs av slingrande gångvägar. Det
finns många träd i och omkring området, främst lönnar. Det finns även ett
nygotiskt gravkapell från 1900-talets början i områdets södra delar. Särskilt
värdefull är den rika variation av gravvårdar från olika tidsepoker som tillsam
mans kan berätta om hur gravstenar sett ut i olika tider och om hur gravsten
sideal förändrats över tid. Vissa gravstenar har dessutom mycket höga estiska
kvaliteter. Andra anknyter till Falubygdens och Kopparbergs sockens historia
och är därför värdefulla. I områdets sydöstra hörn finns gruvdrängen Fet Mats
Israelssons grav som är personhistoriskt värdefull.

Norr om kyrkobyggnaden
Området norr om kyrkogården innefattar främst gravvårdar uppförda mel
lan 1850 och 1950. Lika som södra delen av kyrkogården nyttjades området
sannolikt från och med att kyrkobyggnaden uppfördes. Norr om kyrkan står
gravvårdarna särskilt tätt, och ovanligt många gravar omgärdas av järnstaket.
Området är inte lika kuperat som södra delen av kyrkogården, istället är höjd
skillnaderna ansamlade i små sluttningar öster och väster om området. Det
är möjligt att dessa sluttningar uppkommit genom någon form av markpla
nering för att få en mer jämn marknivå. Området innefattar ett antal träd,
främst lönnar. Särskilt värdefulla är de många järnstaketen kring gravvårdarna
och de många sandgravarna. Det är även värdefullt att gravarna är så tätt pla
cerade, samt att det finns många tidstypiska äldre gravvårdar som kan berätta
om kyrkogårdsideal i olika tider.

Särskilt värdefulla strukturer
Stora Kopparbergs kyrkogård innefattar flera särskilt värdefulla strukturer
med gravvårdar som inte besitter någon av de egenskaper som listas på si
dan 8. Följande strukturer finns representerade på kyrkogården och är särskilt
kulturhistoriskt värdefulla, karaktäristiska eller unika för Stora Kopparbergs
kyrkogård:
•
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Det finns ovanligt många gravvårdar med gjutjärnsstaket på kyr
kogården. Gjutjärnsstaket var ett vanligt inslag i påkostade grava
nordningar under 1800-talets senare hälft och utgör i likhet med
gravvårdar i gjutjärn ett viktigt spår av svensk industrihistoria. Sta
keten bidrar även starkt till kyrkogårdens karaktär och återknyter till
Faluns geografiska placering i Bergslagen, där gjutjärn varit särskilt
vanligt på kyrkogårdarna. Variationen mellan olika stakettyper kan
även nyttjas för att på ett pedagogiskt sätt berätta om hur olika stil
trender som påverkat gravanordningar och annat hantverk på kyrko
gårdar under 1800-talets senare hälft.
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•

Många av de gravar som har gjutjärnsstaket är även sand/grusgra
var. Sandgravarna uppkom troligen i syfte att underlätta skötseln på
kyrkogården. Under den moderna epoken framställdes sandgravarna
generellt som en negativ företeelse vilket ledde till att många sand
gravar avlägsnades under 1900-talet. Kvarvarande sandgravar kan
berätta unika berättelser om äldre tiders gravskick och om skötseln
på kyrkogården i äldre tider. Den kontinuerliga skötseln av sandgra
varna är ett hantverk och ett värdefullt immateriellt kulturarv.

•

Det finns många gravvårdar med titlar eller i material som anknyter
till Stora Kopparbergs sockens och Falu stads historiska förankring i
bergsbruksnäringen, däribland bergsman, bergsingenjör, repslagare,
gruvdräng, gruvesligare och gruvfogde. Dessa gravvårdar är viktiga
källor till lokalhistorisk kunskap om Falubygden och Stora Koppar
bergs socken.

Områdesspecifika värden
Vissa värdefulla strukturer framträder endast i enstaka områden på kyrkogår
den. Dessa har inte listats ovan men beskrivs närmare under rubriken om
rådesspecifika värden i varje områdesbeskrivning. Ifall gravvårdar med om
rådesspecifika värden tillskrivs särskilda kulturhistoriskt värde framgår detta
under rubriken särskilda urvalspremisser i varje enskild områdesbeskrivning.

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

Prioriteringar
Alla områden på kyrkogården innefattar en eller flera kulturhistoriskt värde
fulla gravvårdar. I vissa områden har merparten av gravvårdarna tillskrivits
särskilda kulturhistoriska värden - i andra har endast ett fåtal utpekats som
värdefulla. I en framtida vård- och underhållsplan skulle det vara möjligt att
upprätta en prioriteringslista över vilka av dessa gravvårdar som är viktigast
att tillgodose när det gäller vård och underhåll på kyrkogården. En sådan
prioritering har inte inrymts i den här inventeringen eftersom den är relativ
till församlingens ekonomi såväl som gravvårdarnas befintliga skick. Dalarnas
museum rekommenderar dock att de gravvårdar som i nuläget saknar grav
rättsinnehavare, samt de gravvårdar som utpekats som värdefulla på norra och
östra kyrkogårdarna prioriteras beträffande vård och underhåll av kulturhisto
riskt värdefulla gravvårdar.
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Söder om
kyrkobyggnaden
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Karaktärisering
Området inventerades 2018-09-26

Etablering

Historiska
gravtyper
Terräng, läge
och gångar

Omgärdning
och ingångar

Träd och
buskar
Gravvårdar
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Området angränsar till kyrkobyggnaden och nyttjades troligen som kyrkogård
från och med medeltiden. De gravar och askgravplatser som ligger längst väster
ut i området är placerade på mark som inkorporerades till kyrkogården under
1800-talet.
Enskilda gravar, familjegravar, askgravplatser och urngravar. Området har
nyttjats för kistbegravning men inga nya kistgravplatser upplåts på kyrkogården
idag.
Området är situerat söder om kyrkobyggnaden och angränsar till kyrkogårdens
sydöstra hörn. I söder finns ett nygotiskt gravkapell och Mariabacken. Området
sluttar i sydvästlig riktning och är svagt kuperat. Gräsytor med gravvårdar om
gärdas av försänkta slingrande asfaltsgångvägar. Närmast kyrkobyggnaden finns
kullerstensbeläggning.
Området nås via en ingång från Mariabacken, placerad väster om gravkapellet.
Ingången markeras av en enkel granittrappa med två trappsteg. Området kan
även nås via gångvägar som löper från ingångar vid kyrkogårdens sydvästra hörn
samt östra kortsida. I söder avslutas området mot en stödmur i granit på vilken
en måbärshäck finns planterad.
Området innefattar många äldre träd, särskilt mellan kyrkobyggnaden och
gravkapellet. Lönn är det vanligaste trädslaget följt av lind. Invid kyrkogårdens
avslut mot Mariabacken, öster om gravkapellet, finns en nyplanterad rad med
lönn. Det finns små
Området innefattar i huvudsak tidstypiska, högresta gravvårdar i sten från
perioden 1870-1920. Obeliskformer är vanligt, tillsammans med olika former
av bautastenar. Det finns även ett antal stora bredlåga gravstenar uppresta under
1900-talet samt olika typer av hällar. I områdets västra del finns en rad med
nyare gravvårdar från 1980- och 1990-talen. Många gravvårdar är i slipad diabas
eller granit. Ett fåtal gravvårdar är i Älvdalsporfyr. Många gravar har en tillhö
rande gravanordning av sten eller gjutjärn, så som en stenram eller ett gjutjärns
staket. Förekomsten av gjutjärnsstaket är emellertid inte lika utbredd som norr
om kyrkobyggnaden. Det finns många sandgravar/grusgravar som regelbundet
mönsterkrattas sommartid. Den äldsta graven är en gjutjärnshäll med tillhö
rande järnstaket uppförd 1834 över Handlanden och Bergsmannen Per Gustav
Westblad. Många gravvårdar uppbär titlar med förankring i Falu stads och Stora
Kopparbergs sockens lokalhistoriska kontext. Det finns exempelvis titlar med
koppling till gruvdriften så som gruvfogde, repslagare, bergsingenjör, bergsman,
gruvdräng och gruvesligare, samt regional administration så som storskiftes
lantmätare, kronofogde och landshövding. Det är på vissa platser förhållandevis
mycket utrymme mellan gravvårdarna. Det finns dessutom en överrepresenta
tion av påkostade gravvårdar och gravmonument kopplade till 1800-talssamhäl
lets sociala toppskikt. Detta beror sannolikt på att äldre gravvårdar tillhörande
vanliga människor kan ha avlägsnats från kyrkogården under 1900-talet. I
områdets sydöstra hörn finns gruvdrängen Fet Mats Israelssons grav, anordnad
av Bergslaget 1934.

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Södra området från öster.

Utsikt mot väster från södra områdets mitt. Notera de slingrande gångvägarna och de många lönnarna.
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1

Askgrav
platser

I områdets västra delar, på mark som inkorporerats till kyrkogården under
1800-talet, finns två askgravplatser som omgärdas av gjutjärnsstaket. Innanför
staketet finns minnesstenar placerade i en cirkel runt en grusyta. Minnesstenar
na är små släthuggna granitblock med kopparplaketter.

Karaktär

Områdets slingrande gångvägar, kuperade terräng och många träd skapar till
sammans en stark parkkaraktär. Områdets gravvårdar har överlag en storskalig
och påkostad karaktär som sätter stor prägel på området.

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

Områdets rika variation av högresta gravvårdar från 1800-talets senare hälft och det tidiga
1900-talet kan användas för att bilda värdefull förståelse kring hur gravvårdar sett ut i olika
tider. De många högresta gravvårdar är dessutom karaktäristiska för kyrkogården, och för det
sena 1800-talets kyrkogårdar som kulturhistorisk företeelse.

•

Vissa av områdets gravvårdar, både gamla och nyare, håller en hög estetisk kvalitet som bidrar
till att göra kyrkogården till en trivsam och vacker miljö.

•

Gravvårdar som anknyter till Falubygden och Stora Kopparbergs sockens historia är värdefulla
eftersom de kan användas för att på ett pedagogiskt sätt berätta viktiga berättelser om Falun
med omnejd i äldre tider.

•

Områdets slingrande gångvägar och höjdskillnader bidrar till kyrkogårdens parkkaraktär och
är därför värdefulla.

•

Det nygotiska gravkapellet i områdets södra delar är välbevarat och karaktäristisk för sin stil
och tidskontext. Gravkapell började byggas under 1800-talets senare hälft, i samband med att
begravningen blev en egen förrättning frånskiljd den ordinarie gudstjänsten. Till följd av detta
flyttade begravningsverksamheten in i kyrkorummet eller för ändamålet avsedda gravkapell.
Eftersom byggnaden kan påvisa hur begravningsskicket förändrats över tid och även belysa
detta i en för Falun lokal kontext tillskrivs byggnaden i sin helhet högt kulturhistoriskt värde.

Särskilda urvalspremisser
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•

Högresta gravvårdar som är tids och stiltypiska för 1800-talet tillskrivs högt kulturhistoriskt
värde.

•

Gravvårdar med särskilt hög estetisk kvalitet tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

•

Gravvårdar med titel som anknyter till Falubygden och Stora Kopparbergs socken tillskrivs
mycket högt kulturhistoriskt värde.

•

Samtliga sandgravar samt igenfyllda sandgravar som markeras med markstensbeläggning eller
stenram tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

•

Gravar med gravanordningar så som gjutjärnsstaket eller kedjeavgränsning tillskrivs mycket
högt kulturhistoriskt värde.

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Det finns en mångfald av gravvårdar från olika tidsperioder in området. Många har en exklusiv utformning.

Även på den södra delen av kyrkogården finns ett antal gjutjärnsstaket, men de flesta av dem är placerade norr om kyrkobyggnaden.
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Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

1

70

Gravnummer Ålder

Namn på grav

Huvudsakligt värderingsmotiv

Bilaga/s

0003

1923

Civiljägmästaren Folke Westman

2/5

0011

1894

Gruvesligaren J Carlsson

0026

1900-tal

0027

1890-tal

0030,5

1878
1871

0034,5

1930-tal

E J Dikmans familjegrav

0044

1890-tal

Hammarström och Fahlvik

0041

1910-tal

Klockaren Lundin (sandgrav)

0042

1975

Kyrkoherden Matts Ridderstedt

0039

1880-tal

C J Hedman

0050

1858

0052

1880-tal

S E Schough/ Vägdirektören von
Malmborg
Eggertz familjegrav

0053

1834

Handlanden och Bergsmannen Per
Gustav Westblad

0058
0059

1900-tal
1890-tal

- (gjutjärnsstaket)
J M Hellsén och T H Arnberg

0060

1950-tal

0065

1872

Personhistoria, titel

2/45

0066

1910-tal
1950-tal

Titel, järnstaket, sand
grav
Sandgrav, järnstaket

2/46

0067

Bergsingenjör Erik Westlunds familje
grav
Läkare vid St. Kopparberg Viktor M
Beronius
Boktryckaren Aug. Janssons släktgrav
(gjutjärnsstaket)
Aspenströms familjegrav (gjutjärnssta
ket)

Ovanlig, personhistoria,
hög ålder, gjutjärn
Ovanlig, personhistoria,
konstn. utf.
Personhistoria, ovanlig,
konstn. utf.
Personhistoria, ovanlig,
koppar, konstn. utf.
Titel, sandgrav, person
historia
Ovanlig, titel, person
historia
Personhistoria, ovanlig,
gjutjärn, falu nya gjuteri
Titel, hög ålder, ovanlig,
gjutjärn, falu nya gjuteri
Personhistoria, ovanlig,
järn, konstn. utf.
Personhistoria, ovanlig,
titel, hög ålder, sand
grav
Sandgrav, järn
Gjutjärn, falu nya
gjuteri, ovanlig, person
historia
Titel, sandgrav

2/23

0031

T H Lindsteins familjegrav (gjutjärn
sanordning)
A W Forssbäcks familjegrav (gjutjärns
staket)
Johanna Elis Herdin, f. Hellsten (gjut
järnsstaket)
Nils Leijonflycht

Titel, ovanlig, koppar,
konstn. utf.
Titel, ovanlig, koppar,
konstn. utf.
Sandgrav, gjutjärn,
personhistoria
Sandgrav, gjutjärn

0068

1881

Personhistoria

2/48

Jacques de Laval

2/10
2/20
2/21

2/24
2/27
2/28
2/29
2/30
2/31
2/34
2/36
2/37

2/39
2/40

2/42

2/47

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

En av de nyanlagda askgravplatserna.

Fet Mats Israelssons grav, rest av Bergslaget 1934.
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72

Gravnummer Ålder

Namn på grav

Huvudsakligt värderingsmotiv

Bilaga/s

0069

1864

Gruvfogden O L Olsson

2/49

0070

1874

0076

1863

Repslagaren Johan Theodor Björlin/
Emma Elisabeth Lindh
Landshövdingen Olof Geijerstam

Titel, personhistoria,
ovanlig, järn, falu nya
gjuteri
Titel, personhistoria

2/53

0077

1875

0078

1880

Personhistoria, titel

2/55

0080
0084

1861
1893

Kronofogden/landsfiskal Johan Bergs
ten/Karl Stål
Landshövding i St. Kopparbergs län
Samuel de Maré
Ålderman J Hedmans släktgrav
Carl Schmidt

Personhistoria, titel,
ovanlig, järn, falu nya
gjuteri
Personhistoria, titel

2/56
2/59

0085

1890-tal

Kihlstedtska graven (gjutjärnsstaket)

0176

1920-tal

Hessens släktgrav

0177

1900-tal

Gevaldigern E Swartz familjegrav

0510

1677/1934 Gruvdrängen Fet Mats Israelsson

0038

1900-tal

Titel
Ovanlig, konstn. utf.
porfyr
Personhistoria, ovanlig,
konstn. utf. porfyr,
sandgrav, gjutjärn
Ovanlig, koppar,
konstn. utf.
Titel, ovanlig, konstn.
utf.
Personhistoria, konstn.
utf. titel, ovanlig
Titel

0173

1860-tal

2/69

0174

1864

Ovanlig, järn, falu nya
gjuteri
Ovanlig

Storskifteslantmätaren Nils Ferdinand
Hamnqvist
- (gjutjärnskors i kyrkogårdens sydväs
tra delar)
Anna Lovisa Melcherson

2/50

2/54

2/60

2/62
2/63
2/66
2/68

2/70

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Avancerat gravkors från Falu nya gjuteri, sannolikt tillverkat kring 1800-talets slut.

Eggertz familjegrav med rik personhistoria koppad till bland annat Grycksbo pappersbruk.
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Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

1

74

Gravnummer Ålder

Namn på grav

Huvudsakligt värderingsmotiv

Bilaga/s

0005

1906

A Klingvall (sandgrav)

2/6

0006
0007
0008
0012
0014
0016
0017
0019
0020

1900-tal
1900-tal
1900-tal
1900-tal
1899
1976
1890-tal
1900-tal
1890-tal

Daniel Bergström (sandgrav)
Forsbergs familjegrav (sandgrav)
A. Pihl
Inspektor Joh. Nordquist
J P Johansson (sandgrav)
Ingenjör Lars Lindberg (sandgrav)
Handlanden E G Wahlins familjegrav
Kronofogden G M Bystedts familjegrav
A J Thorslunds familjegrav

0021
0023
0024
0028
0031,5
0032
0045

1985
1900-tal
1960
1890-tal
1930-tal
1900-tal
1978

Evert Bergvill (sandgrav)
Oscar Lagervalls familjegrav (sandgrav)
Albin Bergström (sandgrav)
Hofves i Tjärntägt
Åkerströms familjegrav (sandgrav)
- (sandgrav)
Lisa Liss

0049
0051

1886
1957

2/33
2/35

0057
0059,5

1930-tal
1974

Titel
Titel

2/38
2/41

0064
0064,5
0071
0074
0083
0086
0179

1900-tal
1900-tal
1958
1900-tal
1900-tal
1951
1890-tal

Inspektören Nils Mattson
Kyrkvärden L H / Selma Andersson i
Pilbo
Förvaltare Edvard Åbergs familjegrav
Folkskolläraren och kyrkvärden Edwin
Westlund (stenram)
- (stenram)
Kyrkovaktaren J Dahlberg
Elisabeth Hederén (stenram)
Dybecks familjegrav (sandgrav)
K J Hellbergs familjegrav, Österå
Köpman Hugo Olsson (stenram)
Wikströms familjegrav

Personhistoria, Struktur
(sandgrav)
Sandgrav
Sandgrav
Ovanlig, konstn. utf.
Titel
Sandgrav
Titel, sandgrav
Titel
Titel
Struktur (högrest/
gravvård från det sena
1800-talet)
Sandgrav
Sandgrav
Sandgrav
Gårdsnamn
Sandgrav
Sandgrav
Koppar, konstn. utf.,
järn
Titel
Titel

2/43
2/44
2/51
2/52
2/58
2/61
2/64

0180
0037

1920-tal
1958

Byggmästaren Hans Westlund
Herman Hagberg

F.d sandgrav
Titel
F.d sandgrav
Sandgrav
F.d sandgrav
Titel
Struktur (högrest/
gravvård från det sena
1800-talet)
Titel, f.d sandgrav
Struktur (högrest/
gravvård från det sena
1800-talet)

2/7
2/8
2/9
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16

2/17
2/18
2/19
2/22
2/25
2/26
2/32

2/65
2/67

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Nygotisk gjutjärnsgravvård söder om kyrkobyggnaden. Tillverkad på Falu nya gjuteri.

Porfyrgravvård över Carl Schmidt, 1893. Porfyrgravvårdar är exklusiva och påkostade, och är relativt ovanliga även på äldre kyrkogårdar.
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Norr om kyrkobyggnaden

2

Karaktärisering
Området inventerades 2018-09-26

Etablering
Historiska
gravtyper
Terräng, läge
och gångar

Omgärdning
och ingångar

Träd och
buskar

Gravvårdar

Karaktär
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Området angränsar till kyrkobyggnaden och nyttjades troligen som kyrkogård
från och med medeltiden.
Enskilda gravar och familjegravar. Området innefattar i huvudsak kistgravar.
Området är placerat på en relativt plan yta norr om kyrkobyggnaden. I norr
angränsar området till Kyrkogårdsgränd, i väst mot en asfalterad gångväg som
skiljer områden från den parklika miljön väster om kyrkobyggnaden, och i öst
mot en sluttning med ett källarförråd. Området genomskärs av en slingrande
asfalterad gångväg som löper från en ingång till kyrkogården i norr, mot kyrko
byggnaden. I övrigt finns en asfalterad gångväg som löper intill kyrkobyggna
den. Området närmast kyrkobyggnaden är belagt med kullersten.
Området avgränsas mot Kyrkogårdsgränd i norr av en måbärshäck. Området
nås genom en öppning i måbärshäcken genom vilken en asfalterad gångväg
leder in på kyrkogården. Direkt väster om området finns ännu en öppning i
måbärshäcken som leder in på kyrkogården. Den sistnämnda entrén markeras
av en enkel granittrappa med två trappsteg. Området kan även nås från den
asfalterade gångväg som löper längs med kyrkobyggnaden i norr.
Områdets växtlighet koncentreras främst till dess östra och västra ytterkan
ter. Kring gravarna i väst finns bland annat flera storvuxna lönnar. I områdets
östra delar, invid källarförrådet, finns stora buskage med brudspirea. Vid en av
områdets gravar, belägen nära kyrkogårdens nordöstra hörn, finns två storvuxna
lindar. I norr, angränsande till måbärshäcken som avskiljer området från Kyrko
gårdsgränd finns en nyplanterad rad med lönn.
Gravvårdsbeståndet norr om kyrkobyggnaden uppvisar stora likheter med områ
det söder om kyrkobyggnaden. Några viktiga skillnader finns dock, exempelvis
finns ovanligt många gravar som omgärdas av gjutjärnsstaket norr om kyrko
byggnaden. Området uppvisar även en större mångfald av högresta gravvårdar
med kors-, obelisk och bautastensform uppförda under 1800-talets senare
hälft. Dessutom finns större sammanhängande ansamlingar med små liggande
stenhällar från 1900-talets första hälft. De flesta gravvårdarna norr om kyrko
byggnaden uppförda i diabas eller granit. Det finns dock ett fåtal gravvårdar
i andra material, däribland ett gjutjärnskors, en gravanordning i betong samt
områdets äldsta gravvård i form av en kalkstenshäll vid Ihrman och Everströms
familjegrav. Hällen tillverkades sannolikt under 1600- eller 1700-talet. Titlar
med anknytning till gruvdriften är inte lika vanliga som söder om kyrkobygg
naden, och flera äldre gravvårdar saknar titel. De titlar som förekommer, så som
rådman, bruksförvaltare, fabrikör, major, kapten, kommendörkapten, grulsmed
och seminarieadjunkt, har dock stark lokalhistorisk förankring.
Områdets karaktär präglas starkt av de många gjutjärnstaketen och de högresta
gravvårdar som tillkom i området under 1800-talets senare hälft.
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Mångfalden av tätt placerade gravvårdar norr om kyrkobyggnaden är intressant och förhållandevis ovanlig.

Norr om kyrkobyggnaden finns särskilt många gravar med gjutjärnsstaket.

77

2

Områdesspecifika värden/värdefulla strukturer
•

Det finns särskilt många gravvårdar med gjutjärnsstaket i området. Gjutjärnsstaket var ett
vanligt inslag i påkostade gravanordningar under 1800-talets senare hälft och utgör i likhet
med gravvårdar i gjutjärn ett viktigt spår av svensk industrihistoria. Staketen bidrar även starkt
till kyrkogårdens karaktär och återknyter till Faluns geografiska placering i Bergslagen, där
gjutjärn varit särskilt vanligt på kyrkogårdarna. Variationen mellan olika stakettyper kan även
nyttjas för att på ett pedagogiskt sätt berätta om hur olika stiltrender som påverkat gravanord
ningar och annat hantverk på kyrkogårdar under 1800-talets senare hälft.

•

Många gravar i området är sandgravar. Sandgravarna uppkom troligen i syfte att underlätta
skötseln på kyrkogården. Under den moderna epoken framställdes sandgravarna generellt som
en negativ företeelse vilket ledde till att många sandgravar avlägsnades under 1900-talet. Kvar
varande sandgravar kan berätta unika berättelser om äldre tiders gravskick och om skötseln på
kyrkogården i äldre tider. Den kontinuerliga skötseln av sandgravarna är ett hantverk och ett
värdefullt immateriellt kulturarv.

•

Områdets rika variation av högresta gravvårdar från 1800-talets senare hälft kan användas för
att bilda värdefull förståelse kring hur gravvårdar sett ut i olika tider. De många högresta grav
vårdar är dessutom karaktäristiska för kyrkogården, och för det sena 1800-talets kyrkogårdar
i stort.

•

Vissa av områdets gravvårdar, både gamla och nyare, håller en hög estetisk kvalitet som bidrar
till att göra kyrkogården till en trivsam och vacker miljö.

•

Gravvårdar med titlar eller utformning som anknyter till Falubygden och Stora Kopparbergs
sockens historia är värdefulla eftersom de kan användas för att på ett pedagogiskt sätt berätta
viktiga berättelser om Falun med omnejd i äldre tider.

•

Gravvårdarna är bitvis mycket tätt placerade, på ett sätt som varit vanligt på kyrkogårdarna
i äldre tider men som idag är relativt ovanligt. Den täta placeringen av gravvårdar är karak
täristisk för kyrkogården och strukturen som helhet tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt
värde.

Särskilda urvalspremisser
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•

Högresta gravvårdar som är tids och stiltypiska för 1800-talet tillskrivs högt kulturhistoriskt
värde.

•

Gravvårdar med särskilt hög estetisk kvalitet tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

•

Samtliga sandgravar samt igenfyllda sandgravar som markeras med markstensbeläggning eller
stenram tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.

•

Gravvårdar med titel som anknyter till Falubygden och Stora Kopparbergs socken tillskrivs
mycket högt kulturhistoriskt värde.

•

Gravar med gravanordningar så som gjutjärnsstaket eller kedjeavgränsning tillskrivs mycket
högt kulturhistoriskt värde.

Stora kopparbergs kyrkogård - Dalarnas museum

Området innefattar även ett antal äldre lönnar.

Gjutjärnsstaketen har olika utformningar.
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Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

2

Gravnummer Ålder

Namn på grav

0088

L W Renströms familjegrav (gjutjärns
staket)
Ihrman och Everströms familjegrav
(gjutjärnsstaket, kalkstenshäll)
Oscar Everström (gjutjärnsstaket)

0089
0093
0094
0096
0097
0098
0099

0101
0103
0104
0107

0110
0111
0114
0115
0120
0122
0123
0126
0127
0129
0134
0135
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1890-tal

Huvudsakligt värderingsmotiv

Personhistoria, sand
grav, järnstaket
1890-tal
Personhistoria, ovanlig,
1700-tal
järnstaket, hög ålder
1900
Personhistoria, järnsta
ket, sandgrav
1878
Johan Henrik Kronberg (gjutjärnsstaket) Personhistoria, sand
grav, järnstaket
1878
Carl Gustaf Rosberg (gjutjärnsstaket)
Sandgrav, järnstaket,
konstn. utf.
1880-tal
E G Litström (gjutjärnsstaket)
Personhistoria, järnsta
ket, sandgrav
1880
Dag G Lind (gjutjärnsstaket)
Personhistoria, järnsta
ket, sandgrav
1873
C Th Olivenbaum (gjutjärnsstaket)
Personhistoria, järnsta
ket, sandgrav, konstn.
utf.
1900-tal
Wallman, familjegrav (gjutjärnsstaket)
Järnstaket, sandgrav
1900-tal
Grulsmeden F Bjurlings familjegrav
Titel
1900-tal
Carolina Svensson (gjurjärnsstaket)
Personhistoria, järnsta
ket, sandgrav
1877
R W / Carolina Nathorst, familjegrav
Personhistoria, järnsta
(gjutjärnsstaket)
ket, sandgrav, konstn.
utf. ovanlig
1947/1861 Seminarieadjunkten Valborg Olander / J Personhistoria, titel,
L Munktell (gjutjärnsstaket)
järnstaket, sandgrav
1875-1968 Majoren, Kapten, Kommendörkapten
Titel
Ström
1880-tal
C P Bergstens familjegrav
Personhistoria
1875
C F Bergöö
Personhistoria
1902
Fabrikören Alfred Kruse
Titel, rik inskription
1857
Fält-prosten/kyrkoherde i Falun A D
Personhistoria, titel,
Ludvig Enebom
ovanlig, gjutjärn
1919
Bruksförvaltaren Axel Böhlmark
Titel, ovanlig, konstn.
utf.
1880
Åt en älskad moder
Ovanlig, konstn. utf.
1920-tal
Kommissionslantmätaren A G Hjort af Titel, konstn. utf.
Ornäs
1874
F W Helleday (gjutjärnsstaket)
Personhistoria, konstn.
utf. järnstaket, sandgrav
1890-tal
E G Areen (gjutjärnsstaket)
Järnstaket, sandgrav
1873/1895 Maria Järta, Hans Järta (gjutjärnsstaket) Personhistoria, järnsta
ket, sandgrav

bilag/s

3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12

3/14
3/15
3/16
3/17

3/18
3/19
3/20
3/21
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/29
3/30
3/31
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Norr om kyrkobyggnaden finns flera gravvårdar med korsform från olika tidsperioder.

Området innfattar flera gravhällar.
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Gravnummer Ålder

Namn på grav

Huvudsakligt värderingsmotiv

bilag/s

0136
0141

1880-tal
1884

Titel
Titel, sandgrav

3/32
3/36

0144
0158

1880-tal
1880-tal

Rådman C Troilis familjegrav
Fabrikören, Röda kors sjuksystern, Lek
torn Wilhelm Herdin (sandgrav)
Koersners familjegrav (sandgrav)
P Forslunds familjegrav

0163

1880-tal

0168

1974

P G Kahlmeters familjegrav (gjutjärns
staket)
Fil. Dr Petrus Envall

0168

1935

Per och Maria Envall

0170

1880-tal

T Heda (gjutjärnsanordning)

Ovanlig, konstn. utf.
3/37
Personhistoria, ovanlig, 3/38
gjutjärn
Järnstaket, sandgrav
3/39
Titel, ovanlig, koppar,
konstn. utf.
Ovanlig, rik inskrip
tion, konstn. utf.
Ovanlig, konstn. utf.
staket, sandgrav

3/41
3/42
3/43

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Gravnummer

Ålder

Namn på grav

Huvudsakligt värderingsmotiv

Bilaga/s

0100
0117
0128

1800-tal
1900-tal
1890-tal

Barchaeus familjegrav
Bolin (sandgrav)
Prosten Wennström

Ovanlig
Sandgrav
Titel

3/13
3/22
3/28

0137
0139

1875
1882

Anders Erik Hellstrand
Abraham Helleberg

3/33
3/34

0140
0166

1950-tal
1909

A F Gauffin (sandgrav)
Anders Olsson, Främby gård (sandgrav)

Konstn. utf, ovanlig
Struktur (högrest/
gravvård från det sena
1800-talet)
Sandgrav
Sandgrav

3/35
3/40
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En av kyrkogårdens få modernistiska gravvårdar, med konstnärlig utformning och kopparplakett.

Tidstypiskt högrest gravvård från 1800-talets senare hälft.
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