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Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Vika kyrkogård med sina tre områden. Områdesindelningen 
följer i stort sett kyrkogårdens framväxt sedan medeltid till 
1900-tal enligt ordningsföljden A, B, C. 
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INLEDNING

Bakgrund

På uppdrag av Vika församling och Falu pastorat har Dalarnas museum ge-
nomfört en kulturihistorisk inventering av Vika kyrkogård. Arbetet utfördes 
av byggnadsantikvarie Malena Andersson: fältarbete 2019–2020 och rappor-
tarbete 2020–2021.

Syfte och användningsområden

Inventeringen utgår ifrån en situation där allt fler gravar med gravvårdar åter-
lämnas till Sveriges församlingar. Detta kan innebära att enstaka eller flera 
kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar plockas bort, vilket i sin tur kan skada 
kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Syftet med inventeringen är att undersöka på vilket sätt Vika kyrkogård 
är kulturhistoriskt värdefull och peka ut gravvårdar av högt och mycket högt 
kulturhistoriskt värde.

Denna rapport med bilagor är tänkt att användas som ett kunskapsunder-
lag inför framtida beslut angående kyrkogårdens utveckling. Det ger ökade 
förutsättningar att utveckla kyrkogården med hänsyn till dess kulturhistoriska 
värden. Kunskapsunderlaget kan användas inför exempelvis: 

• bevarande, borttagande och återbruk av gravvårdar. 
• planering och utformning av nya anläggningar.
• upprättandet av vård- och underhållsplan. 

 

Kyrkogården med Vika kyrkby ligger på en ås vid Vikasjön. I nordväst finns den större sjön Runn. Socknen 
omfamnar Vikasjön, Runns östra strand samt Knivadalen och Hosjö i norr. 
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Process och metod

Utredningen omfattar en rad olika metoder. Den inledande fasen omfattade:

• Studier och fotodokumentation av kyrkogården. 
• Studier och fotodokumentation av gravvårdar. 
• Historisk efterforskning i Vika kyrkoarkiv.
• Historisk efterforskning i litteratur och historiska bilder m.m.
• Historisk efterforskning med hjälp en refrensgrupp bestående av 

personer med god kännedom om kyrkogårdens och socknens his-
torik.

Efter den inledande fasen bearbetades det insamlade materialet i en vär-
derings- och urvalsprocess. Varje gravvård, oavsett ålder, har bedömts indi-
viduellt och i sitt sammanhang på kyrkogården utifrån elva olika aspekter/
värdefulla egenskaper. Gravvårdar som besitter en eller flera av de egenskaper 
som listas till vänster bedöms bära på berättelser ur Vika sockens historia som 
är särskilt viktiga att lyfta fram och tillskrivs därför högt eller mycket högt kul-
turhistoriskt värde. Värderingsmetoden beskrivs närmare i tillhörande bilaga.

Till arbetsprocessens avslutande moment hörde textproduktion och bear-
betning, kart- och bildredigering samt layoutarbete.

Rapportens upplägg

Avsnittet Kyrkogården idag ger en bild av kyrkogården som den ser ut idag. 
Kulturhistoriska sammanhang belyser kyrkogården och dess gravvårdar ur flera 
olika perspektiv. 

• Historisk kronologi redogör för små och stora händelser i socknens 
och kyrkogårdens utveckling. 

• Sockenhistoria lyfter några av de ekonomiska och kulturella förut-
sättningarna för arbete och liv i Vika socken som kan spåras på kyr-
kogården idag. 

• Kyrkogårdshistoria belyser kyrkogårdens framväxt och innehåll uti-
från tidernas skiftande begravningsskick och kyrkogårdsideal.

I avsnittet Karaktäristik och värdering beskrivs kyrkogårdens tre olika om-
råden. Gravvårdar av högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde redovisas i 
listor för respektive område. 

Till rapporten hör fyra bilagor. Kulturhistorisk värdering beskriver den vär-
deringsmodell som Dalarnas museum tillämpat. I övriga bilagor, Värdefulla 
gravvårdar, finns inventeringsblanketter med text och bild för varje enskild 
gravvård som bedömts vara av högt eller mycket högt värde. 

Värdefulla egenskaper

- Del av utpekad områdeskaratär

- Gårdsnamn

- Inskription

- Lokal företeelse

- Lokal historia

- Material och hantverk

- Ovanlig

- Personhistoria

- Särskilda kvaliteter

- Tidig gravvård (före 1880)

- Titel
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Skötselrelaterat arbete på Vika kyrkogård i juni 2019. 





KYRKOGÅRDEN I DAGKYRKOGÅRDEN I DAG
Följande kapitel består av en beskrivning av kyrkogården som den såg ut un-Följande kapitel består av en beskrivning av kyrkogården som den såg ut un-
der inventeringstillfällena 2019 och 2020. Beskrivningen är övergripande och der inventeringstillfällena 2019 och 2020. Beskrivningen är övergripande och 
syftar till att ge en överskådlig bild av anläggningen och dess olika bestånds-syftar till att ge en överskådlig bild av anläggningen och dess olika bestånds-

delar. Varje enskilt område och kyrkogårdens olika gravvårdar behandlas mer delar. Varje enskilt område och kyrkogårdens olika gravvårdar behandlas mer 
ingående i avsnittet Karaktäristik och värdering längre fram. ingående i avsnittet Karaktäristik och värdering längre fram. 
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Område A, 2019, omsluter kyrkobyggnadens alla sidor. Här syns gravfältet söder om kyrkobyggnaden.

Läge och topografi

Vika kyrka med kyrkogård ligger på en ås vid Vikasjön som i nordväst är sam-
manbunden med den vidsträckta sjön Runn. Den gamla landsvägen från Fa-
lun svänger mjukt förbi kyrkogårdens östra sida och delar sig sen mot Strand 
i öst och mot Sundet och Torsång i väst. 

Kyrkan med kyrkogård ligger inne i Kyrkbyn. Tvärs över vägen i öst finns 
en centrumbildning, i söder den gamla folkskolan och församlingshemmet. 
Tvärs över vägen, ett stycke närmare Vikasjöns norra strand ligger prästgår-
den. Väster och norr om kyrkogården breder Kyrkgärdet, det vill säga åker 
och- betesmark tillhörande prästgården, ut sig. 

Översikt

Kyrkogården består i huvudsak av tre områden. Område A omfattar området 
kring kyrkkobyggnaden. Område B finns väster om kyrkobyggnaden. Område 
B finns ett stycke nordväst om kyrkobyggnaden. Området kring kyrkobygg-
naden har en planläggning som breder ut sig organiskt kring långhuset och 
mot landsvägen. Det västra och det norra området följer rätvinkliga mönster. 
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Område B, väster om kyrkan, 2019. Här syns en del av områdets sydvästra hörn. 

Vyn mot kyrkobyggnaden från område C som ligger nordväst om kyrkan, 2020.
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Omgärdningar och ingångar

Kyrkogårdens omgärdningar består av gjutjärnsstaket, granhäck, häckoxbär 
och trädkrans av björk omväxlande i respektive kyrkogårdsområde. Kyrko-
gården har tre ingångar: en i söder, en i norr och en i öst. De är av samma 
utförande med murade och vitputsade pelare och smidesgrindar, men inte 
samtida. I sydvästra hörnet finns en informell ingång med stenbelagd stig. 

Gångar, markbeläggning och belysning

Kyrkogårdens gångsystem sammanlänkar de tre områdena A, B och C. Det 
rundar koret i öst, men är för övrigt utlagt i rätvinklig struktur.

Gångnätet är belagt med svart och röd asfalt. Övriga ytor mellan gravar är 
gräsbelagda. 

På kyrkogården finns belysningsarmatur med postmodernistiska lykthus av 
plåt. 

Skötselstationer 

Utspritt längs med gångsystemet finns skötselstationer med tappställen, vaser 
och redskap. Längs den yttre gången i väst finns avfallstunnor, omgärdade av 
ett rödfärgat staket av trä. 

Norra ingången 2019, har liksom den södra och nordöstra, murade och putsade stolpar och smiddagrindar. 
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Utanför kyrkans ingångar i söder och väst finns stora asfaltsbelagda ytor. Foto från 2019.

Gjutjärnsstaketet står på en kraftig sockel av kallmur, 2019.
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Klockstapel

Väster om kyrkobyggnaden finns en rödfärgad klockstapel. Den är brädklädd 
och har stickbågiga ljudluckor. En naturstensbelagd gång leder österifrån över 
gräsmattan fram till klockstapelns ingång. 

Bisättningshus

Ytterligare ett stycke väster om kyrkobyggnaden, i västportalens axel, finns ett 
bisättningshus. Det är vitputsat och har nygotiska inslag som högrest sadeltak, 
trappgavlar och spetsbågiga fönster.

Ekonomibyggnader

Norr om kyrkogården finns det gamla sockenmagasinet och en rödfärgad 
ekonomibyggnad med bland annat personalmatsal, omklädningsrum och 
redskapsförvaring. Sockenmagasinet tjänstgör även som redskapsbod. 

Parkering

I anslutning till kyrkogården finns två asfalterade parkeringsplatser. En vid 
kyrkvallen i söder och den andra vid kyrkbacken i norr och kyrkobyggna-
den. Björkar och stora gräsytor omger de båda parkeringarna och asfalterade 
gångar leder besökarna till kyrkogårdens ingångar.

Bisättningshuset nås via en lindallé, 2019.
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Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Väster om kyrkan finns en brädklädd klockstapel under sadeltak av trä. Vy från norra ingången 2019. 

Klockstapeln med smidd tupp i nock och rep för manuell ringning från marken, 2019. 



18

Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Ekonomibyggnad och sockenmagasin norr om kyrkogården, 2020. 

En stödmur av granit, granhäck och trädkans av björk ramar in område C. 
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Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Vy mot södra ingången över kyrkvallen i söder, 2019.

Kyrkplan norr om kyrkan med parkeringsplats och ingång till område C, 2019. 





KULTURHISTORISKAKULTURHISTORISKA
SAMMANHANGSAMMANHANG

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

tillkomst, utveckling och formgivning. Sammanhangen behandlar bland tillkomst, utveckling och formgivning. Sammanhangen behandlar bland 
annat socknens lokalhistoriska kontext samt kyrkogårdens historia i för-annat socknens lokalhistoriska kontext samt kyrkogårdens historia i för-

hållande till allmän kyrkogårdshistoria.hållande till allmän kyrkogårdshistoria.

KULTURHISTORISKA 
SAMMANHANG

Detta kapitel behandlar kyrkans och kyrkogår-
dens historia, liksom nedslag i socknens historia.
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Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Tid Händelse
Forntid Vika är en av de tidigaste bygderna i Dalarna. (Johansson, 1976)

1100-tal Den första kyrkan uppförs av trä, sannolikt på eller vid en tidigare hed-
nisk kultplats ute i det fria. Det finns troligen ett helt nät av sådana 
gemensamma kultplatser i Dalarna, knutna till uppodlade områden. 
Övergången till kristendomen innebär att en uråldrig kulttradition byts 
mot en ny tro, ett fullständigt religionsskifte. (Johansson, 1976) 

A

1200-tal Socknens första stenkyrka uppförs på den gamla träkyrkans plats. (Jo-
hansson, 1976)

A

1357 Vika socken nämns i bevarade hävder första gången. Då är socknen fullt 
utvecklad. (Sundström, 1998)

1300 Hosjö församling bryts ut ur Vika socken. (Johansson, 1976)

1460 Den äldre stenkyrkan byggs ut till en stor gedigen och tegelornerad grå-
stenskyrka som manifesterar socknens välstånd. (Johansson, 1976) Kyr-
kotypen är mycket vanlig i Uppland, vilket speglar socknens centrala 
läge och omvärldskontakt. (Ahlberg, 1996)

A

1469 Någon typ av ringningsanordning finns på kyrkogården, sannolikt upp-
förd samtidigt som den första stenkyrkan. (Boethius, 1920)

Omkr. 
1500

Vapenhuset tillbyggs söderut. Samtidigt utvidgas sakristian västerut och 
en del av norra sidokapellet tas i bruk. (Hammarskiöld, 2006)

A

1571 I socknen finns mellan 600–900 personer varav 62 är bönder och nybyg-
gare, 27 bergsmän och 10 täktekarlar, det vill säga arbetare med rätt att 
röja mark och bosätta sig på bergsmännens ägor i utbyte mot dagsver-
ken inom bergsbruket. De största byarna är Kyrkbyn, Strand, Rensbyn, 
Andrakebyn, Folkarbyn, Botolfsbo och Sunnanhaga (Sundström, 1998)

Omkr. 
1600

Klockstapeln uppförs. (Ahlberg, 1996) B

1623 En kyrkogårdsbalk, med andra ord en omgärdning, omsluter kyrkogår-
den. Den är av gråsten och har ett spånbelagt sadeltak samt två portar. 
(Johansson, 1976)

A
B

1634 Kyrkogårdsmuren har tre portar, varav den norra är valvslagen, sannolikt 
en medeltida stiglucka. (Boethius, 1920) Portarna har ordentliga klinkor 
för att klockaren skall kunna hålla svin och kreatur utanför. (Johansson 
1976)

A
B

1684 En väg går längs med klockstapeln och muren i väst. Sannolikt finns här 
också en ingång till kyrkogården. (Boethius, 1920)

B

HISTORISK KRONOLOGI

Område
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1600-tal Hosjö kapell uppförs. (Johansson, 1976)
1688 Kyrkogårdsbalken planeras att färgas röd, lika som kyrktaket och sta-

peln. (Johansson 1976) Rödfärgningen syftar sannolikt på slamfärgning 
av trä vilket tyder på att balken är överbyggd med trätak vid denna tid.

A
B

1634–
1748

Bodar, bland annat tiondebod och nattstugor står anslutna till muren 
norr om kyrkan. Reparationer av dessa, liksom av kyrkogårdsbalken, är 
alltjämt ett bekymmer som kräver arbetsinsatser, rödfärg, tjära, åtskilliga 
lass sten, kalk, bräder, spån, spik m.m. Reparationerna samordnas med 
hjälp av sockenmännen och timmer tas från prästskogen. Bergslaget och 
bondeståndet bidrar med arbetsinsatser. (Johansson, 1976)

C

1702 Klockstapeln har spånbelagt tak, mittspira och fyra hörntorn. (Boethius, 
1920)

B

1742 Kyrkogården lider av utrymmesbrist. När gravar öppnas och fylls igen 
blir ben liggande här och var på kyrkogården. För att råda bot på de 
sanitära problemen beslutar kyrkorådet att uppföra en benkammare att 
samla kvarlevor i. En benkammare av trä, tjärad och rödfärgad, uppförs i 
kyrkogårdens norra hörn, i anslutning till kyrkogårdsmuren. (Johansson 
1976)

1757 Vika socken befolkas av 798 mantalsskrivna, vilket bör motsvara ca 1500 
personer totalt. (Sundström, 1998)

1763 Söder om kyrkogården finns två bodar, varav den ena är bårbod och den 
andra materialbod. (Johansson 1976)

1702 Klockstapeln brädkläs. (Hammarskiöld 2006) B
1800-
talets 
första 
hälft

Grindanordningar med smidda järngrindar mellan fyrkantiga vitrappa-
de tegelstolpar, täckta med plåttak tillkommer. (Vika kyrkoarkiv)

A
B

1817 Klockstapelns tidigiare mittspira och fyra hörnspiror ersätts med sadel-
tak. (Hammarskiöld 2006)

B

1853 Sockenstämman beslutar att anordna särskilda begravningsplatser för 
dem som avlider i kolera eller i annan smittsam sjukdom. Fem sådana 
skall invigas och inhägnas allt eftersom behov uppstår. En på Heden, en 
för Kniva fjärding, en för Strand fjärding, en för Rensby fjärding och en 
vid Rankhyttan. (Johansson 1976)
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1867–
1873

Ett omfattande arbete med omläggning av kyrkogårdsmuren pågår. År 
1867 forslas sten från ett raserat murparti bort och 1869 föreslås nybygg-
nad av sprängsten. Vid återuppbyggnaden återanvänds gammal sten, 
trots att den anses vara ”av mindre vackert utseende”. Ny, huggen sten 
används främst på utsidan i sydväst. Arbetena innebär körning av sten, 
sprängning, läggning, rappning av grindstolpar och uppförande av ett 
staket av fyrkantsribb ovanpå den låga muren. Arbetena pågår ännu 
1873. (Johansson, 1976)

A
B

1876 Kyrkostämman planerar att utöka kyrkogården och antager ett förslag 
till ”kyrkogårdsutvidgningens inhägnande och planterande” av träd-
gårdsmästaren F. Hallbergs. (Johansson, 1976)

A
B

1878 Avsöndring av jord från kyrkoherdebostället, för utvidgning av kyrko-
gården. (Vika kyrkoarkiv)

1878 Kyrkostämman antar gjuteriägaren på Storgården i Kniva Ernst Fahlan-
ders förslag till staketomgärdning (Johansson 1976)

A

1879 Enligt ritningar av F. Hallberg omfattar utvidgningen även omläggning 
av gravområden kring kyrkan. Planen är symmetriskt uppbyggd. En 
bred mittgång med allé löper rakt ut från västportalen till ett bisätt-
ningshus i kyrkogårdens västra ände. På vardera sidan om gången breder 
sig två gravfält för allmänna gravar och längs ytterkanterna och kring 
kyrkan finns familjegravar. Mindre träd står i kluster, främst i anslutning 
till kyrkans västra sida. Gångsystemet är rätvinkligt i väst, men svänger 
sig mjukt fram mellan gravrader kring kyrkan. Längst i öst sväller gång-
en ut i två absider. (Vika kyrkoarkiv)

1879 Kyrkogårdsmurens västra sida, det vill säga mellan den befintliga och 
den tillkommande kyrkogården rivs liksom de valvslagna portarna (Vika 
kyrkoarkiv, Boethius, 1920)

A
B

1879 Staketet efter Fahlanders förslag gjuts i Kniva och monteras på kyrkogår-
den. (Boethius, 1920)

A

1880 Det är troligt att omläggning och utvidgning av kyrkogården genomförs 
kring 1880. (Vika kyrkoarkiv)

A
B

1883 Ett mindre trästaket uppförs kring området väster om kyrkobyggnaden. 
(Johansson, 1976).

B

1892 Kyrkorådet beslutar om att uppföra ett bisättningshus i nygotisk stil Det 
skall stå vid slutet av stora gången väster om kyrkan, längst ned på ”Nya 
kyrkogården”. P.J. Berg i Kniva antas som byggnadsingenjör. Det skall 
uppföras av putsad tegelstomme med gaveldekor och putsat listverk, ki-
lad stensockel, svartplåtstäckt sadeltak och entrétrappa av huggen sten. 
(Vika kyrkoarkiv)

B



25

Vika kyrkogård – Dalarnas museum

1893 Bisättningshuset uppförs vid slutet av den breda mittgången längst bort 
i väst.  (Vika kyrkoarkiv)

B

1905 Till kyrkovaktmästarens sysslor på kyrkogården hör kyrkogårdens vård 
med exempelvis gräsmattors jämning och slåtter, gångarnas skyffling och 
krattning, häckens vård, vårrengöring, gravöppning, snöskottning och 
sandning. (Vika kyrkoarkiv)

1917 Två gravhällar av kalksten flyttas från kyrkogården till koret, på vardera 
sidan av altaret. (Kilström, 1994)

A

1918 Vid 1900-talets början är köp av familjegravar vanligt. Priset för en fa-
miljegrav är 25 kronor. (Johansson, 1976)

1920 ”Nya kyrkogården” omgärdas av häckar. (Boethius, 1920) B
1920-tal Hästdragna fordon är det vanligaste färdsättet till och från kyrkan. Kyrk-

stall ordnas genom ändring av en materialbod. (Johansson, 1976)
1926 Ytterligare en utvidgning av kyrkogården planeras. Nu enligt arkitekt 

Elis Werners förslag. Den nya kyrkogården planeras norr om den befint-
liga. Den har rätvinklig planläggning med två stora gravfält med en bred 
mittgång löpandes från norra kyrkbacken. Familjegravar planeras längs 
alla gångar och allmängravar inom gravfälten. Till planförslaget hör en 
enkel rad lövträd i öst, väst och norr samt en allé längs mittgången. 
(Vika kyrkoarkiv)

C

1928 Arkitekt Magnus Dahlander och Elis Werner presenterar ett förslag till 
bevattningsbrunn på nya kyrkogården. Den är centralt placerad, har en 
murad och valvslagen fond, ett kar med naturstensbelagd kant och en 
urna. (Vika kyrkoarkiv)

C

1928 Till kyrkvaktmästarens sysslor på kyrkogården hör att varje vecka klip-
pa kyrkogårdens gräsmatta, kantskärning och skyffling av kyrkogårdens 
gångar, klippa häckar och buskar, bortföra torra grenar och nedfallna löv, 
ordna matta av granris vid kyrkans ingång vintertid, snöskottning och 
lövkrattning. (Vika kyrkoarkiv)

1928 Ordnande av norra kyrkbacken planeras med trädplanteringar samt med 
tydlig uppdelning mellan gräsbelagda ytor och grusgångar. (Vika kyrko-
arkiv)

1929 Kyrkorådet godkänner ritning för ett nytt staket och grindar utmed ”Nya 
kyrkogårdens” östra sida. (Vika kyrkoarkiv)

C

1902–
1940

Området väster om kyrkan, inramas av en trädkrans av björk i dubbel 
rad. Utmed gjutjärnsstaketet kring kyrkan finns en trädkrans av lönn. 
(Lundins bildsamling)

A
B

Omkr. 
1930

Ett staket sätts upp mellan kyrkbacken i norr och kyrkogården. (Johans-
son, 1976)
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1938 Kyrkorådet beslutar att ta bort en björkkrans i söder. Resterande björkar 
anses tillräckliga som prydnad. (Vika kyrkogård)

B

1944 Vika kyrkogård moderniseras med bevattningsanläggning. (Vika kyrkoarkiv)
1946 Thujor planteras i par längs den breda mittgången på ”Nya kyrkogår-

den”. Gustaf Forsberg i Dalvik är entreprenör. (Referensgrupp 2020–
2021)

C

1949 En motordriven gräsklippare köps in för rationaliserad skötsel. (Vika 
kyrkoarkiv) Dessförinnan sköttes gräsmattorna med lie och manuellt 
driven gräsklippare. (Referensgrupp 2020)

1950 Stora delar av gravfältens inre, avsedda för allmängravar, på norra kyrko-
gården står tomma. Samtidigt är efterfrågan på allmängravar nära obe-
fintlig. Efterfrågan på familjegravplatser är ännu allmänt förekomman-
de. (Vika kyrkoarkiv)

1950 På kyrkbacken i norr finns lönnar i dåligt skick. Trädgårdsarkitekt R. 
Stintzing rekommenderar att de ersätts av lind eller björk i rad utmed 
kyrkogårdsmuren. På kyrkplanen finns en gran som föreslås bevaras och 
som pendang till denna förordas plantering av en silvergran. (Vika kyr-
koarkiv)

1950 Ett förslag till vattenbassäng av armerad betong i södra gravfältet på 
”Nya kyrkogården” framtas av Trädgårdsarkitekt R. Stintzing. (Vika kyr-
koarkiv) Detta förverkligas aldrig. (Referensgrupp 2019–2021)

C

1952 Kyrkorådet beslutar att ordna parkeringsplats på kyrkvallen i söder. 
(Vika kyrkoarkiv)

1956 I samband med reparation av klockstapeln breddas en av gångarna (Vika 
kyrkoarkiv)

B

1960 Under decenniet föryngras trädplanteringen kring kyrkan med cembra-
tallar. (Referensgrupp, 2019–2021)

A

1960 Samtidigt planteras cembratallar söder om bisättningshuset. 
(Referensgrupp, 2019–2021)

B

1960 Kyrkogårdens vattenförsörjning utökas med vattenledningar och vatten-
poster. (Vika kyrkoarkiv)

1960 Gravar på allmänna varv märks ut med små kors eller nummertavlor. 
(Vika kyrkoarkiv)

1960 Allmänna varv norr om klockstapeln omläggs med nya gravrader framför 
rygghäck i öst-västlig riktning. (Referengrupp 2019–2021)

B

1970 Hosjo kapellförsamling bildar egen socken. (Johansson, 1976)
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1970-tal På kyrkogården finns så kallade ”långrabatter”som löper i långa linjer 
mellan gravvårdar och gravkullar. De planteras årligen med sommar-
blommor och kyrkvaktmästaren ansvarar för skötseln. Under 1970-talets 
senare del läggs de igen. (Referensgrupp, 2019–2021)

1970-tal En ekonomibyggnad i rödfärgat timmer uppförs norr om kyrkogården. 
(Referensgrupp 2019–2021)

1973 En minigrävare köps in till förvaltningsområdet och kyrkvaktmästarens 
mödosamma arbete med att öppna gravar genom handgrävning upphör. 
(Referensgrupp, 2019–2021)

1976 Ytterligare iordningställande av parkeringsplatser vid kyrkogården påbör-
jas. (Vika kyrkoarkiv)

1976 Modernisering av kyrkogården planeras med bland annat automatisk 
bevattning och nya ekonomibyggnader. (Vika kyrkoarkiv)

1980-tal Under och kring decenniet plockas gravvårdar i de allmänna varven sys-
tematiskt bort. Vissa av dem bevaras och ställs samman längs klocksta-
pelns västra sida. (Referensgrupp, 2019–2021)

B

Omkr. 
1980

Under början av 1980-talet läggs kyrkogårdens grusgångar igen med as-
falt, röd till färgen. (Referensgrupp, 2019–2021)

1981 En minneslund planeras och flera olika förslag studeras. (Vika kyrkoar-
kiv) Arkitekt Lundqvists förslag verkställs. (Referensgrupp, 2019–2021)

B

1996 Vika får sin första askgravplats. Den inlemmas som ett stensatt runt ele-
ment vid minneslunden väster om kyrkan. (Referensgrupp, 2019–2021)

B

Omkr. 
2010

En askgravplats anläggs i södra gravfältet på ”Nya kyrkogården”. (Refe-
rensgrupp, 2019–2021). Platsen var sedan 1950-talet reserverad för bän-
kar och en damm, aldrig förverkligad. (Vika kyrkoarkiv)

C

2020 Gångnätets asfalt läggs om i etapper 2016–2020. (Referensgrupp 2019–
2021)

2020 Den timrade ekonomibyggnaden renoveras och får rödfärgad panel. 
(Referensgrupp 2019–2021)

2020 Omgärdningshäck av sibirisk ärtbuske i sydväst byts ut mot häckoxbär. 
(Referensgrupp 2019–2021)

B

2020 ”Nya kyrkogårdens” växtmaterial föryngras genom byte av granhäck, 
trädkrans av björk samt symmetrisk plantering av thujor längs mittgång-
en. Samtidigt återställs en stödmur av granit. (Referensgrupp 2019–2021)

C
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Utsnitt av teckning från 
andra halvan av 1800-talet 
som illustrerar kyrkans läge 
och betydelse som mötesplats 
vid Vikasjöns nordligaste vik 
med båttrafik och rörelse. 
Upphovsman okänd. Källa: 
Dalarnas museums arkiv 
DM 2004 25 2 160

SOCKENHISTORIK

Vikabygden var en av de första i Dalarna att koloniseras efter den senaste 
istiden och fick tidigt rollen som centralbygd. Kyrkans och kyrkogården plats 
har mycket sannolikt en förkristen historia, vilket manifesteras i omkringlig-
gande gravfält från järnåldern. Kyrkans läge på en ås vid en vik i Vikasjön har 
historiskt utgjort mycket goda förutsättningar för etablering av bosättningar 
i det som idag är Vika kyrkby. Där till fanns goda förutsättningar till jakt och 
fiske samt kommunikation med omvärlden. I Vika möttes nämligen viktiga 
vatten- och landvägar. Vikasjöns förening med Runn i nordväst innebar kon-
takt med Torsång och Dalälven. Läget på en gren till Badelundaåsen förenade 
också platsen med landvägen söderut mot Mälardalen och norrut till Siljans-
området. 1 

Vika socken var under medeltiden en relativt rik bygd. Skillnaderna i för-
mögenhet förekom, i synnerhet mellan gårdar som idkade bergsbruk av den 
större skalan och de som inte gjorde det alls.2 Socknens allmänna välstånd 
manifesterades genom uppförandet av en ny kyrka kring 1470, den nuvaran-
de. Den tegelornerade gråstenskyrkan var och förblev socknens medelpunkt. 
Platsen på det högsmala näset gav kyrkobyggnaden ett dominerade läge, väl 
synlig över Vikasjön och över Runn där människor färdades liksom över byg-
dens öppna landskap med gårdar i strandnära lägen.34 
1 Sundström, Kell, 1998, s. 193, Falubygden berättar.

2 Vika-Hosjö Hembygdsförening, 1993, ss. 49, Slagan.

3 Ahlberg, Hakon 1996, s. 338, Dalarnas kyrkor.

4 Sundström, Kjell, 1998, ss. 194, Falubygden berättar .
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Jordbruk

Bygden kring Vikasjön är del av ett större kulturområde bestående av bördiga 
jordar och tidigt uppodlade jordbrukslandskap som sträcker sig åt sydöst, ge-
nom Stora Skedvi, Husby och ned mot Avesta.5 Jordbruket har utgjort basen 
till liv och i sin tur till andra näringar inom socknen. På kyrkogården finns ett 
större antal gravvårdar med titeln ”hemmansägare”. 

Utöver jordbruk och djurhållning hörde fäbod- och skogsbruk till bondgår-
darnas traditionella hushållning. Vid sekelskiftet 1900 specialiserades många 
gårdar i Vika mot mjölkproduktion, varav Rankhyttan, Rensby gård, Hagels-
näs och Lönnemossa hade särskilt stora mjölkkobesättningar. Hantering och 
förädling av mjölk sköttes på mejerier och på 1920-talet fanns sju stycken i 
socknen, bland annat i Dalvik, Kyrkbyn, Rensbyn och Strand. De sålde sina 
mjölkprodukter i egna mjölkmagain och till affärer, konditorier samt bagerier 
i och omkring Falun.6 Arvid Carlsson, grav 363 i område C, förstod tidigt vik-
ten av samarbete inom jordbruket och framdrev bildadet av Dalarnas Mejeri-
förening med syfte att bland annat samordna mjölkhantering och försäljning 
av mejerivaror. Under 1900-talets andra hälft följde ytterligare rationalisering 
av jordbruket, med minskat antal arbetstillfällen inom socknen till följd. 7 

5 Sundström, Kjell, 1998, s. 193 Falubygden berättar.

6 Berthelson, Bertil, 1996, s. 4, Bondeminnen från Vika socken. 

7 Berthelson, Bertil, 1996, s. 4, Bondeminnen från Vika socken. 

Vykort från 1944. Ett sam-
manhängande öppet betes- 
och odlingslandskap följer 
Vikasjöns stränder mellan 
Strand i öst och Vikasundet 
i norr och speglar många 
generationers arbetsmö-
dor. Foto: AB Flygtrafik, 
Dalarnas museums arkiv 
DM FLYGA 2131. Bilden är 
beskuren.
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Stabergs bergsmansgård 
i Kniva med byggnader i 
karolinsk herrgårdsstil sedan 
1700-tal. Foto: Knut Alinder, 
sannolikt kring 1900-talets 
mitt, Dalarnas museums 
arkiv KA260

Bergsbruk och bergsmansgårdar

Vika socken räknas tillsammans med socknarna kring Falu Gruva: Aspeboda, 
Falu Stad, Enviken, Stora Kopparberg, Sundborn, Svärdsjö och Torsång till 
Kopparbergslagen, en del av Dalabergslagen. Vikabygdens bergsbruk har anor 
sedan järnålder. Det var bönder som sysslade med järnframställning av sjö- 
och myrmalmer vid sidan av jordbruket. Under medeltiden utvecklades även 
bergsbruket med koppar-, zink- och järngruvor i Vika.8 

Falu gruvas expansion på 1570-talet innebar ett uppsving för socknen. Väl-
bärgade bönder hade möjlighet att köpa sig andelar i Falu Koppargruva med 
rätten att även bryta malm där. För att kunna framställa koppar ur malmen 
var man tvungen att utnyttja alla de vattenkraftstillgångar som fanns runtom 
Falun. Förmögna gårdar i Vika gick samman för att investera i hyttor där 
malm från Falun och Kalvbäckens gruvor förädlades.9 

De bönder som hade många andelar i Falu koppargruva och var delägare 
i en hytta kallades bergsmän. De uppförde ståtliga gårdar i närheten av sina 
gruvor och hyttor, så kallade bergsmansgårdar. Somliga av dem ville visa upp 
sin sociala tillhörighet genom att ge gårdarna herrgårdsprägel. Ett annat sätt 
att manifestera sin position var att köpa sig en grav inne i kyrkorummet.10 
Det är just i kyrkorummet vi idag hittar spåren av socknens bergsmän. I koret 
finns idag tre gravhälllar, varav två av dem säkert tillhört bergsmansgårdar.11 
Framför altaret ligger en gravhäll från 1606 med bland annat en sexuddig 

8 Vika-Hosjö Hembygdsförening, 1993, ss. 49, Slagan och Referensgrupp 2019–2021.

9 Sundström, Kjell, 1998, s.196, Falubygden berättar.

10 Red. Björkman, 2007, ss. 9, Gårdarna kring Kniva hyttor.

11 Referensgrupp 2019–2021.
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stjärna – familjen Stiernas vapen. Vapnet finns även på flera ställen i kyrkan, 
bland annat i glasmålningar i kyrkans korfönster, vilket tyder på att familjen 
bidragit ekonomiskt till kyrkans prydnad.12 

På kyrkogården är det självaste kyrkobyggnaden som tydligast kan knytas 
till socknens bergsbruk. Kyrkan beskrevs av Sigurd Curman 1926 som ett mo-
nument över dalabergslagernas storhetstid. 13 

”Det är traktens förnämliga bergsmanssläkter, som velat göra sig och sin Gud ett vär-

digt tempel, vittnande om traktens förmåga och fromhet”.

År 1640 fanns tretton aktiva kopparhyttor inom socknens nuvvarande 
gräns baserade kring Lönnemossa, Staberg, Nyhyttan, Lunån, Klingsbo, och 
Rankhyttan.14 Massor av kol behövdes vid kopparhyttorna i Vika, men också 
i Falun. Vika var en av fyra socknar närmast gruvan, med pålagan att leverera 
kol till hyttorna där. Detta skapade arbeten kopplade till skogen och kolet 
kom att bli en viktig inkomstkälla för bönderna i Vika socken.15

När Stora Kopparbergs Bergslag AB införde sambruk 1862 upphörde bergs-
männens rätt att bedriva eget hyttbruk. Arbetsprocessen från malm till färdig 
produkt förlades samlat vid Falu Kopparverk och kring slutet av 1870-talet 
upphörde hyttebruk av den gamla småskaliga modellen i Vika liksom i övriga 
Kopparbergslagen.16 
12 Lundin, 2020, s. 3

13 Curman, Sigurd, 1926 , ss. 149, Svenska turistföreningens årsskrift.

14 Lindroth, Sten, 1955, Gruvbrytning och Kopparhantering vid Stora Kopparberget.

15 Götlind, Anna, 2008, s. 17, Vid bergsmannens sida. 

16 Rydberg, Sven, 1992, ss51, Dalarnas industrihistoria.

Rankhyttan ägdes under 
första halvan av 1500-talet av 
bergsmannen Anders Persson 
och är uppkallad efter dennes 
farfar, bergsfrälseman-
nen Ranke. Då fanns där 
kopparhytta, såg kvarn och 
benstamp.

Margareta Ärje, grav 68 
i område A, född 1893 var 
dotter till överstelöjtnant 
Gustaf Enebom på Rankhyt-
tan. Hon är begraven i en 
familjegrav öster om koret på 
Vika kyrkogård. Graven har 
en reslig sten av diabas, grus-
bädd och ett påkostat staket 
av gjutjärn, sannolikt 
tillverkat lokalt.

Margareta och maken Tor 
Ärje donerade bland annat 
silverkandelabrar till Vika 
kyrka och föremål till Dalar-
nas museum från Rankhyt-
tans herrgård. De instiftade 
även en stupenidiefond för 
studenter.

Bild: Litografi från 1862 över 
Rankhyttans herrgård av Thora   
Thersner. Dalarnas museum 
22991 5
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Vid Kalvbäckens gruvor pågick drift från åtminstone 1200-tal till 1963 och 
ägarna har varit flera. Exempelvis fick Anders Persson vid Rankhyttan under 
1520-talet bergsrättigheter till Kalvbäckens gruvor av kung Gustaf Vasa. Där 
utvanns då koppar och silver. Från mitten av 1920-talet hade AB Zinkgruvor 
brytningsrätten och Hagelsnäs blev säte för Kalvbäckens gruvor. Då utvanns 
zink, bly och svavelkis. Kalvbäckens blomstringstid var 1940-talet. Då syssel-
satte den ett 40-tal man. Relativt kort där efter, 1963, lades verksamheten ned 
helt.17 På Vika kyrkogård, i område B och C, finns ett mindre antal gravvårdar 
med titlar som ”Gruvfogden” och ”Bergsingenjör”. De är resta över personer 
som arbetade där under 1900-talet. 

Bergsmännens gårdar med sina stora marker och ståndsmässiga byggnader 
förknippas ännu starkt med bergsbruket. De kallas ”bersmansgårdar” även om 
dessa herresäten även knutits till andra näringar genom tiderna, inte minst till 
jord- och skogsbruk. I och med att bergsbrukets gynnsamhet minskade under 
1800-talets andra hälft kom gårdarnas herremän att finna inkomster från an-
nat håll. Exempelvis familjen Nisser, grav 114 i område A, som tidigare fram-
ställt koppar vid Såghyttan. Nissers familjegrav i sin nuvarande ståndsmässiga 
gestalt sedan 1892, kan förvisso kopplas till familjens näring inom bergsbruk 
vid Såghyttan kring 1850, men kanske framför allt till familjens framgångar 
vid Grycksbo pappersbruk under 1800-talets senare del.

Land- och vattenvägar

De goda kommunikationerna på land och vatten har som tidigare nämnts 
17 Vika-Hosjö Hembygdsförening, 1993, ss. 49, Slagan.

Vid Kalvsbäckens gruva, 
omkring 1930-tal. Foto: 
Valfrid Lundström, Dalarnas 
museum VL185
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haft stor betydelse för kyrkbyns och socknens utveckling, bland annat med 
kommunikationer till grannsocknarna Torsång och Aspeboda, men även Fa-
lun och resten av omvärlden. Vintertid transporterades koppar från hyttorna i 
Vika socken över Runn till Kopparvågen i Falun. Från Strand transporterades 
sedan kopparen vidare söderut på Badelundaåsen. Där fanns tidigt gästgive-
ri och skjutsställe. Färnviken var en viktig knutpunkt för vintervägtrafiken.18 
Längs Dalkarlsvägen passerade forkarlar och arbetsvandrande folk Kniva som 
även var en livlig mötesplats.19 Ernst Johansson, grav 203, i område C, är en av 
flera gästgivare  som är begravda på Vika kyrkogård.   

Med ångbåten fick vattentransporterna ett uppsving under 1800-talet. Nu 
kunde varor skickas snabbare och säkrare vattenvägen, bland annat mjölk till 
mejerierna i Strand från och med 1898. 20 I Sundet, Kyrkbyn, Stora Botolfsbo 
och i Strand fanns ångbåtsbryggor för persontrafik. En viktig linje var givetvis 
Falun–Vika. Tunga laster bogserades på pråm över öppet vatten, bland annat 
ved och grus från Kyrkbyn till Falun. Efter kriget tog bussarna och lastbilarna 
över trafiken. Sjöarna var fortsatt viktiga för fiskare, men kom allt mer att 
befolkas av semesterfirare i de sommar- och fritidshus som byggdes runtom 
Vikasjön och Runn under 1900-talet.21 Ett relativt stort antal gravvårdar över 
personer som tituleras ”kapten” speglar socknens närhet till de historiskt sett 
viktiga vattenvägarna på Vikasjön och Runn.

18 Sundström, Kjell, 1998, s.197, Falubygden berättar.

19 Föreningen Dalkarlsvägens hemsida 2021-01-20, www.dalkarlsvägen.se

20 Sundström, Kjell, 1998, s.197, Falubygden berättar.

21 Referensgrupp, 2019–2021.

Ångbåten Gunn byggs vid 
Fredrik Wallbloms villa i 
Kolviken kring 1900, grav 
216 i moråde C. Båten gick 
mellan Falun och Vika 
kyrkby. Ångbåtstrafiken gav 
arbetsfillfällen för kaptener 
men även vid exempelvis 
båtbyggnation och lastning 
vid bryggorna. Foto: Henrik 
Lundins bildsamling
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AB Erik Sjöbergs fiskredskaps-
fabrik i Vika kyrkby var en 
av flera mindre arbetsgivare 
under 1900-talets första hälft. 

Småindustri och arbete

Människolivet präglas i mångt och mycket av att försörja sig själv och de 
sina, liksom av förutsättningarna där till. En stor del av gravvårdarna på Vika 
kyrkogård är resta över människor som levt och verkat under senare delen 
av 1800-talet och 1900-talet. Vid sidan av den vanligt förekommande titeln 
”hemmansägaren” som relaterar till det så viktiga jordbruket i Vika socken 
visar gravvårdarna på Vika kyrkogård historiska näringar inom hantverk, ex-
empelvis ”smed”, ”skräddare” och ”sadelmakare”. 

Kring sekelskiftet 1900 fanns en rad småindustrier, många grunadade av 
sockenbor, som även bidrog till arbetstillfällen. Sågverk, grustag, kalkbrott 
och tegelbruk gav arbetare försörjning och extrainkomster för bönder. Tegel-
tillverningen i Staberg pågick till och med 1970. När tegelbruket lades ned 
avslutades en 600-årig epok av lokal tegeltillverkning.22 Johan Skoglund, grav 
1003 i område C, var rumsskjutare vid tegelbruket och hans grav minner om 
det tunga arbetet vid bruket. Vika ångsåg vid Sundet grundades av Carl Gus-
taf Granlund, grav 7 i område B, vid 1900-talets början. Där sågades träform-
varor för avsalu lokalt, men mycket kördes via Runn till Korsnäs för vidare 
transport på järnväg.23 

AB Erik Sjöbergs fiskredskapsfabrik i Vika kyrkby drevs av Erik Sjöberg, 
grav 91 i område A och senare av Olle Hagman, grav 191 i område B.   Tillverk-
ningen gav arbetstillfällen på fabrik, men även som utlagt arbete i hemmen 
och varorna såldes till stor del på postorder. 24

22 Referensgrupp 2019–2021.

23 Berthelson, Bertil, 1965, s. 18, Bondeminnen från Vika socken. 

24 Vika-Hosjö Hembygdsförening 2015, s. 16, Slagan
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Under tidigt 1900-tal grundade Hadar Lundström, grav 125 område B, 
Runnvika mekaniska, numera Dellner Couplers AB, med tillverkning av järn-
vägskomponenter i Vika kyrkby. Företaget expanderade gradvis till en viktig 
arbetsgivare och inflytelserik aktör i Vika. 25 

Under 1900-talets första hälft fanns dagligvaruhandel, mejerier och andra 
butiker som bidrog till liv och rörelse i byarna. C. F. Carlsson , grav 303 i 
område C, var butiksföreståndare i Strand. I Kyrkbyn fanns Johanssons han-
delsbod som drevs av Leander Joansson, grav 141 i område B. Kring 1900-ta-
lets mitt blomstrade Kyrkbyn då samlad samhällsservice förlades mitt emot 
kyrkogården med bland annat poststation, bibliotek och café. Greta Hassel, 
grav 326 i område C, var caféidkerska i Kyrkbyn. I de levande byarna fanns så 
väl mötesplatser som arbeten. 26 

På Vika kyrkogård, liksom i allmänhet, finns en stor mängd gravvårdar 
med titlar tillhörande manlig yrkesområden. Kvinnliga titlar på gravvårdar 
är vanligtvis få. Detta speglar tidens arbetslivsstruktur med yrkesarbetande 
män utanför hemmen och hemarbetande kvinnorr. På de gifta kvinnornas 
axlar vilade ansvaret för hem och ladugård. De skötte om barnen och djuren, 
mjölkade, slaktade, höll brasan vid liv och bakade. I skördetid fanns de vid 
männens sida på fälten. Även kvinnor med yrkesexamen lämnade vanligtvis 
sitt yrkesliv efter giftermål till liv som hustrur. På Vika kyrkogård finns ett 
ringa antal gravvårdar med kvinnliga titlar, exempelvis lärarinna, sjuksköter-
ska och husmor. Alla avser yrken inom vård och skola, exempelvis folkskolan 
i Folkarbyn och Kivnäbbens åldringsvård. 
25 Referensgrupp, 2019–2021.

26 Referensgrupp, 2019–2021. 

Barnmorskan Anna Hansson, 
grav 108 i område A, syns 
i bildens mitt. Hon bör ha 
förlöst många av de som idag 
finns begravda på kyrkogår-
den. Anna var på äldre dagar 
ledamot i fattigvårdsstyrelsen 
och föreståndarinna på det 
så kallade fattigvårdshuset 
i Kivnäbben. Foto: Privat 
samling
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KYRKOGÅRDSHISTORIA

Vy från norr. Notera att inga gravvårdar skym-
tar norr om kyrkobyggnaden. Foto: Karl-Erik 
Forsslund, 1920-tal, Dalarnas museum KEF 
5543
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Äldre gravskick

Idag finns knappt några kvarvarande spår av gravskicket på Vika kyrkogård 
från tiden innan 1800-talet. De enda undantagen är en gjutjärnshäll över kyr-
koherde P. Hanngren och hans maka Maria Elis Hollsteinia från 1796, gravnr. 
69, öster om koret liksom två gravhällar av sten som flyttades in till koret 
1917. Även om stenhällarna inte finns kvar på ursprunglig plats i dag är de 
kulturhistoriskt värdefulla. De visar äldre stenhantverk och hur stenhällar över 
förmögna personer kunde se ut. De illustrerar även det äldre gravskicket med 
gravsättning inne i kyrkorummet.

Under medeltiden och ett bra stycke in på 1700-talet upptogs gravar inne 
i kyrkorummet. Präster och prostbetjänter, exempelvis ringare och kantorer 
tilldelades gravplatser inne i kyrkorummet.27 Gravplatser i kyrkobyggnaden 
kunde även förvärvas genom större donationer till kyrkan. Det världsliga 
överskiktet utnyttjade således detta gravskick som en social manifestation. 
Nära altaret fanns de allra mest åtråvärda platserna. Framför altaret inne i 
Vika kyrkas kor finns en stenhäll med inskriptioner sedan 1606 tillhörande 
bergsmanssläkten Stierna som bidragit ekonomiskt till kyrkans ombyggnad 
omkring 1470.28 

De allra flesta begravdes ute i det fria på kyrkogården. Vissa områden har 
traditionellt sett haft hög status. Söder om kyrkobyggnaden och nära koret 
fanns de allra förnämsta gravplatserna.29 Detta återspeglas ännu idag av att det 
öster om koret finns flera prästgravar och påkostade gravvårdar med omgärd-
ningar av exempelvis gjutjärn. Området i norr har traditionellt sett haft låg 
status så även i Vika. Där begravdes bland andra självspillingar. 30

27 Referensgrupp, 2019–2021. 

28 Lundin, 2020.

29 Andréasson, 2012.

30 Referensgrupp, 2019–2021.

Utsnitt ur Storskifteskartan från 1883 visar kyrkobyggnad med klockstapel samt den tidigare kyrkogårdsbalken som omgär-
dar kyrkogården längs vägen i öst och mot nuvarande klockstapel i väst. Bildkälla: Vika kyrkoarkiv

Gravvården nr 70 i område A 
består av ett tuktat granitblock 
med initialerna ME. Den 
enkla bearbetningen tyder på 
att den skulle kunna vara ett 
gårdsarbete. Det är tänkbart 
att gravvårdar av denna typ 
varit vanliga långt tillbaka. 



38

Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Gravplatserna nära koret i område A har traditionellt sett varit de finaste. Det speglas ännu idag av påkostade gravvårdar.

Upplysningstidens renlighetsideal

Gravskicket med gravsättning inne i kyrkorummet blev med tiden problema-
tiskt. Överbeläggning och öppning av gravar med halvt förmultnade kroppar 
ledde med tiden till sanitära problem. Med upplysningstiden kom nya ren-
lighetsideal från kontinenten. Särskilt tongivande i den svenska debatten var 
prästerskapet, som sedan länge förfasats av smittoriskerna med begravningar 
inuti kyrkan. Detta gravskick medförde svårigheter att använda kyrkorum-
met som en funktionell gudstjänstlokal.31 Jesper Swedberg (1653–1735) född 
på Svedens gård i Stora Kopparbergs socken, senare biskop i Skara, var en av 
motståndarna. I sin levnadsbeskrivning beskrev han gravskicket så här: 

”Med högferden är nu så högt stigen, at monge låta sig nu intet noija, utan fremst i 

kyrkion, i högchoret, i sacristigan, wid altaret, ja, om the med maner kunde skal then 

stinckande kroppen mitt på altaret stå”. 32 

De nya idéerna om renlighet fick gehör från staten och 1783 upprättades ett 
allmänt förbud mot försäljning av gravplatser inuti kyrkobyggnader.33 Varpå 
kyrkogårdens gravplatser i öster och söder bör ha ökat i status. 

31 Theorell m.fl., 2001, s. 14f.

32 Johansson, 1976.

33 Theorell m.fl., 2001, s. 14f.



39

Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Kyrkogården norr om kyrkan, område A, har traditionellt sett haft låg status. Detta bekräftas av historiska bilder av Vika 
kyrkogård. Området norr om kyrkan är även idag ödsligt tomt med enstaka gravvårdar. 

Stora gravhällar användes som trappstenar vid vapenhusets 
entré och vid kyrkogårdens södra grind, område A. Två av dem 
finns sedan 1917 i koret. Foto: Henrik Lundins bildsamling. 

Bergsmanssläkten Stiernas familjegrav mitt framför 
altaret. Det är okänt om nuvarande placering är exakt 
den ursprungliga. 
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F. Hallgrens plan för utvidgning och omgestaltning av Vika kyrkogård från 1879. Planen kom till stora delar att förverkligas 
och präglar området kring kyrkan och väster om den samma, område A och B. Bildkälla: Vika kyrkoarkiv. 
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Bisättningshuset, från 1879, står som ett smycke i den parkliknande kyrkogården. Placeringen mitt emot kyrkans västportal 
är skickligt vald. En allé av lindar, sannolikt planterade vid 1800-talets slut, leder besökare mellan de två byggnaderna i 
område A och B. 

Kyrkogården som park

Under 1800-talet började kyrkogårdar på allvar behandlas som arkitektoniska 
anläggningar. De nya kyrkogårdsidealen omfattade organisering av kvarter 
med en stram och symmetrisk plan och förutbestämda gångsystem enligt 
förebilder i större städer och på kontinenten. Kyrkogårdarna planterades från 
och med 1800-talets början med stora mängder träd och buskar.34 Särskilt 
vanligt var olika former av trädkransar. Till en 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 kyrkogår-
dar inte skulle leda till tankar på död eller begravning, utan istället upplevas 
som grönskande, rekreativa platser. Den ideala kyrkogården betraktades som 
”en park bebodd av de döda, till tröst för de levande”.35

Omkring 1880 utvidgades Vika kyrkogård västerut. Samtidigt omdanades 
den gamla kyrkogården, sannolikt med vissa omläggningar. Detta genomför-
des efter ritningar av F. Hallgren i en genomtänkt planläggning med grusa-
de gångvägar, trädkrans och bisättningshus med lindallé, allt sammans i linje 
med 1800-talets parkideal. 

34 Bengtsson & Bucht, s. 24–28.

35 Theorell m.fl., 2001, s. 497.
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Vykort från 1906. På äldre forografier ser vi att Hallgrens plan med en grönskande trädkrans kring kyrkobyggnaden förverk-
ligades. Bildkälla: Henrik Lundins bildsamling

Plan för disponering av gravytor på Vika kyrkogård, område A och B, sannolikt från 1800-talets slut. De stora gravfälten 
norr och söder om allén var avsedda för ”Allmänna begrafningsplatser”. De numrerade gravarna var avsedda för köpegra-
var. Bildkälla: Vika kyrkoarkiv.
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P. J. Bergs förslag till bisättningshus på Vika kyrkogård. Byggnaden uppfördes 1893 i område B och resultatet är mycket likt 
ritningsförslaget. Bildkälla: Vika kyrkoarkiv. 
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Gjuteriägare Ernst Fahlan-
der på Storgården i Kniva 
framtog ett förslag till gjut-
järnsomgärdning, vilken 
uppfördes 1879. Den står på 
en kraftig sockel av huggen 
granit som bildar stödmur 
åt kyrkogårdsterrassen som 
höjer sig över vägen. 

Gjutjärn

Vika socken ligger i Kopparbergslagen, 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 
södra Gästrikland, Dalarna, Västmanland och Närke. Även om Dalarna och 
Falun är känt för kopparhantering förknippas Bergslagen i övrigt främst med 
den omfattande järnhantering som förekom i äldre tider. Att järnhanteringen 
varit viktig syns på kyrkogårdarna i Bergslagen, där många äldre gravvårdar är 
tillverkade av just järn. 

Gjutjärnets användbarhet upptäcktes under medeltiden och kring 1500-ta-
let blev materialet vanligt vid gjutning av kanoner och andra vapen. An-
vändningen av gjutjärn i gravvårdar känt sedan 1600-talet i Bergslagen. Den 
fortsatta teknikutvecklingen, med nya ugnar för att smälta järnet, bättre infra-
struktur i form av järnväg och en ökad efterfrågan inom byggsektorn under 
1800-talets andra hälft ledde till att gjutjärnet blev allt billigare och mer po-
pulärt, så även på kyrkogårdar.36 Gjutjärnet erbjöd ett beständigt material och 
passade utmärkt för gravmonument. 

I Vika har gruvor och hyttor så väl som smedjor och gjuterier funnits. Det 
är känt att gjutjärnsstaketet kring kyrkogårdens östra delar i område A är till-
verkat på Storgården i Kniva.37 Det är sannolikt att även gravvårdar tillverkats 
där, men inte fastställt.

På Vika kyrkogård finns gjutjärnsgravvårdar och gravomgärdningar av gjut-
järn från hela 1800-talet representerade. Den äldsta gravvården på kyrkogår-
den, nr 69 i område A, är en häll av just gjutjärn från åtminstone 1801, möj-
ligen från 1796. De flesta gjutjärnsgravvårdar är från 1800-talets andra hälft, 
vilket sammanfaller med gjutjärnets definitiva storhetstid.

36 Borg & Torgén, 2016, s. 8.

37 Vika kyrkoarkiv.
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Gjutjärnsgravvårdar i område 
A och B på Vika kyrkogård. Nr 
110, 3, 69, 86, 124 och 94. Varia-
tionsriedomen påvisar material-
ets tekniska möjligheter att skapa 
olika former och uttryck. 

Nedan: Kyrkogårdens äldsta 
gravvård är en gjutjärnhäll med 
omgärdning, grav nr 69 i område 
A, från 1801 eller 1796. 
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Köpegravar och allmängravar

Under 1800-talets sista decennier reformerades det svenska begravningssys-
temet till att innefatta två olika gravtyper: köpegravar och allmänna gravar. 
Köpegravarna uppläts mot avgift för all framtid. Fmailjegravar är en typ av 
köpegrav, även kallad enskild grav. De allmänna gravarna uppläts utan avgift 
under 40 år. De belades oftast kronologiskt, i samma ordning som människ-
orna gick bort. När gravrätten gick ut efter 40 år började beläggningen om 
från början.38 

Den kronologiska beläggningsordningen som ofta kännetecknar ”den all-
männa linjen” eller ”allmänna varv” med allmängravar rotades ursprungli-
gen i ett behov av bättre organisation av kyrkogården. Det var en effekt av 
1800-talets stora befolkningstillväxt och de hygieniska problem som uppstod 
på kyrkogårdar i takt med att allt fler människor begravdes.39 

Kronologisk beläggning var allmänt tillämpad före 1800-talets slut, vilket 
innebar att gravsättningen var relativt jämlik eftersom systemet omfattade 
merparten av socknens invånare. Det förekom att drängar och pigor vilade 
jämte storbönder. När det blev möjligt att köpa sig ur den kronologiska grav-

38 Andreasson, 2012, s. 50, Theorell m.fl., 2001, s. 17f.

39 Ibid. 
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ordningen blev gravskicket socialt differentierat. De som hade tillräckligt 
mycket pengar och ville utmärka sig kunde köpa sig attraktiva placeringar på 
kyrkogården för all framtid. De allmänna varven blev vilorum för de mindre 
bemedlade. Den kronologiska beläggningsordningen efterföljdes på sina håll 
så hårt att inte ens äkta makar fick vila bredvid varandra. 

Men systemet med allmängravar och köpegravar innebar att industrialis-
mens ekonomiskt rotade klassamhälle kom att följa med människorna ända in 
i graven.40 Uppdelningen mellan de som hade råd och ville köpa en gravplats 
och de som hade det sämre ställt och måste vila i de allmänna varven är ännu 
idag synlig på Vika kyrkogård, främst i område C. 

Vid slutet av 1960-talet infördes systemet med fria gravplatser i Vika och 
systemet med köpegravar och allmängravar upphörde. Gravskötseln bekosta-
des av de anhöriga genom årlig summa eller genom egen skötsel. 41 

På Vika kyrkogård har sammanhängande ytor med allmängravar funnits 
inuti de två rekangulära gravfälten väster om kyrkan, område B, och i det 

40 Andreasson, 2012, s. 50, Theorell m.fl., 2001, s. 17f.

41 Vika kyrkoarkiv och Referensgrupp, 2019–2021. 

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. Flera av dessa 
typer återfinns på Vika 
kyrkogård. Den lilla lutande 
hällen längst till vänster är 
typisk för allmänna varv 
eller som en tillkommande 
sten på familjegrav. De 
övriga högresta gravvårdar-
na återfinns på parkkyrko-
gårdens köpegravar längs 
gångnätet i område A och B. 

Gravstenar på Vika kyrko-
gård har vanligtvis köpts in 
från Falu stenhuggeri och 
Borlänge stenhuggeri. 

Bildälla: Dalarnas museum. 
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nordligaste gravfältet på den så kallade Nya kyrkogården, område C. Endast 
ett fåtal gravvårdar tillhörande de allmänna varven finns kvar på Vika kyrko-
gård idag. Väster om kyrkan finns enstaka spridda gravvårdar bevarade. I norr 
finns gravrader kvar, men de är glest belagda idag, jämfört med hur det ur-
sprungligen sett ut. Bevarade gravvårdar i Vikas allmänna varv är av enhetlig 
karaktär – oftast i form av små stenhällar. 

Gravvårdar i allmänna varv var små och av mindre beständiga material som 
trä eller enkla metallarbeten som med tiden brutis ned. Det är idag relativt 
ovanligt med välbevarade allmänna varvstrukturer. I den mån gravvårdar i 
allmänna varv finns bevarade kan dessa berätta om vanliga människor som 
sällan givits utrymme i historieskrivningen.

I den bäst bevarade gravlinjen på Vika kyrkogård, område C, finns många luckor efter borttagna gravvårdar. 

Två av ett mindre antal bevarade allmängravar i område C, nr 166 och 167. 
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Folkskolläraren Norlings grav, nr 13, är en köpegrav i väst på kyrkogården som har bevarad stenram, planteringsyta och 
grusbädd. Gravvården är reslig och har formen av en så kallad obelisk. Den är tillverkad av den svenska stenarten diabas 
var sannolikt blankt polerad som ny.

I det äldre gravvårdsbeståndet kring kyrkan, område A, och i väst, område 
B, finns många påkostade och relativt stora gravvårdar tillhörande köpegravar. 
Avgiftsbelagda gravar köptes av förmögna personer som även hade råd att be-
kosta en tidstypisk gravvård av sten. Således tillhör köpegravarna i mångt och 
mycket till berättelsen om storbönder och om andra välbärgade människor 
med möjlighet till utbildning och näringsverksamhet. 

På Nya kyrkogården, område C, finns även köpegravar med bevarade grav-
vårdar. Även de är större och mer påkostade än allmängravarnas gravvårdar. 
De är dock av mer lågmäld karaktär. 
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Det södra gravfältet i område 
B, sannolikt 1960-tal. Längs 
gången ståtar stora gravvårdar 
på avgiftsbelagda gravar – så 
kallade köpegravar. Allmängra-
varna på gravfältet innanför 
är bortplockade. Vid denna tid 
hade sannolikt många gravvår-
dar av enkla material förfallit 
och löpt ut. Foto: Henrik 
Lundins bildsamling.

Det södra gravfältet i område 
B, omkring 1920. Gravvården 
med kättingomgärndning är en 
köpegrav medan träkorset till-
hör en grav i det allmänna var-
vet. Skillnaderna i material och 
utförande är stora. Träkorset är 
borta idag, medan gravvården 
av sten ännu finns kvar. Foto: 
Karl-Erik Forsslund, Dalarnas 
museum.
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Väster om klockstapeln finns en samling små gravvårdar som genom åren plockats bort från de allmänna varven.

Platsen för familjen Nissers familjegrav är strategiskt vald. Den är väl synlig för alla som går in och ut genom kyrkogårdens 
södra ingång. I graven finns enligt muntliga uppgifter en mäktig konstruktion av slaggsten. Graven tillhör kyrkogårdens 
mest påkostade. Den har inte bara en stor obelisk, utan även grusbädd med stensatt kant och ett järnstaket. Där finns även 
en gravvård av porfyr. 
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Ovan: Grav nr 8 med rest av stenram som sannolikt omfattat en grusbädd tidigare.
Nedan: Grav nr 33 har en komplett stenram med grusbädd som mönsterkrattas inför högtider. 

Grusgravar

Grus- eller sandgravar var mycket vanliga under det sena 1800- och det tidiga 
1900-talet. Att belägga en grav med grus gav ett prydligt utseende omedelbart 
efter gravsättning. Med gruset kom också möjligheten att dekorera graven ge-
nom randkrattning. Randmönstren på Vika kyrkogård har varit och är ”enkla 
och raka” jämfört med de på exempelvis Stora Tuna kyrkogård.42 Från och 
med 1930-talet avlägsnades många grusgravar från kyrkogårdar med motivet 
att de upplevdes som förfulande och skötselintensiva. Bevarade grusgravar på 
Vika kyrkogård krattas ännu traditionsenligt och utgör värdefulla spår av kyr-
kogårdens äldre gravskick och skötseltradition.

42 Referensgrupp, 2019–2021.
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Gravar med grusbädd har varit mycket vanligt, så väl med eller utan setnsatt ram. Det var inte alltid helt tydligt var en 
grusbädd slutade eller började, särskilt före mitten av 1900-talet då ytorna utanför gravarna beväxtes slumpmässigt av 
det som frösattes naturligt och i samband med slåtter på kyrkogården. Först kring mitten av 1950-talet började gräsmattor 
anläggas på ett systematiskt sätt. Foto från första halvan av 1900-talet. Foto: Henrik Lundins bildsamling.
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Södra gravfältet på den så 
kallade Nya kyrkogården, om-
råde C. Områdets T-formade 
häckar bildar fond åt bredlåga 
gravvårdar och tillhör en 
planläggning sedan 1950. 

Modernismens kyrkogårdsideal 

Från och med 1910-talet förde arkitekter och formgivare en intensiv debatt 
kring kyrkogårdarnas utformning. De kritiserade det sena 1800-talets kyrko-
gårdsmiljöer för att vara röriga. De serietillverkade gravanordningarna ansågs 
pråliga och skrymmande. Kyrkogårdarna började betraktas som planerings-
bara helhetsmiljöer där alla beståndsdelar, även gravvårdarna, skulle samverka 
till harmonisk helhetsmiljö under ledorden harmoni, skönhet och lugn. Den 
skulle ge en känsla av frid och skänka den sörjande ro. 

Kyrkogårdens grus skulle ersättas av tåliga och oändliga gräsytor i kombi-
nation med enhetliga häckar i horisontell sammanhållning. Gravvårdar skulle 
helst placeras i rader mot en fond utav mur eller rygghäck som skulle hålla 
samman den horisontella linjen. Rygghäck användes gärna för att dela in kyr-
kogården i avskilda rum. Gravvårdarna skulle helst var av sten och hålla bred-
lågt format till en höjd strax nedanför rygghäcken. I de fall då tillämpning av 
rygghäckar inte var möjligt rekommenderades liggande hällar.43 

43 Andreasson, 2012, s. 82–83.
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Rudolf Larssons karta från 
1932 visar en kyrkogård 
med stödjemur, granhäck 
och trädkrans av björkar, 
vilket stämmer överens med 
dagens kyrkogård. 1946 
planterades thujor i par 
längs mittgången. År 2020 
föryngrades planteringen 
av thujor liksom omgärd-
ningshäcken av gran och 
trädktransen av björk. 

Nya kyrkogårdens plana yta är åstadkommen av 
markhöjning med hjälp av stödmurar i ytterkant. 
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Vika kyrkogård 1937. Bortom trädkransen syns kyrkogårdens utvidgning mot norr. En bred mittgång löper ända från gamla 
landsvägen och delar området i två stora gravfält. Foto: Henrik Lundins bildsamling. 

Från och med 1920-talet tillsattes lokala kyrkogårdsnämnder som tillsam-
mans med arkitekter och kosntnärer framtog godkända gravvårdstyper i syfte 
att åstadkomma en harmonisk och enhetlig kyrkogårdsmiljö.44 I Dalarna var 
bland andra undertecknare ”R. S” opinionsbildare – sannolikt länsträdgårds-
mästaren Rudolf Larsson. Han bekrev länets kyrkogårdsmiljöer som ”under-
måliga” i Borlänge tidning 1935.45 

Omkring 1930 utvidgades Vika kyrkogård norrut, område C, enligt arkti-
tekt Elis Werners förslag med rätvinklig plan, två stora gravfält på vardera si-
dan om en bred mittgång. Gravar längs gångnätet reserverades för köpegravar 
och gravfältens inre för allmängravar. 

Sett till områdets överlag enhetliga gravvårdsbestånd av bredlågt format är 
det sannolikt att typritningar, godkända av kyrkorådet, styrde utformningen 
kring 1900-talets mitt.

Nya kyrkogårdens, område C, modernistiska prägel förstärktes i början av 
1950-talet. Då försågs det ännu ej ianspråktagna södra gravfältet med rygg-
häckar. Framför dessa restes gravvårdar av fortsatt bedlågt format. Rygghäckar 
tillkom även i område A och B kring 1900-talets mitt. 

44 Andreasson, 2012, s. 82–83.

45 Dalarnas museums klipparkiv.
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Stintzings förslag till T-formade rygghäckar i södra gravfältet på Nya kyrkogården, område C, 1950.

Majoriteten av 
gravvårdarna på 
Nya kyrkogården, 
område C, gavs 
bredlågt format, 
vilket är stiltypiskt 
för den modernis-
tiska kyrkogården. 

Kyrkogården nordväst om kyrkan, område B, och del av Nya kyrkogården i norr, område C, 1967. Även äldre delar av 
kyrkogården har försetts med rygghäckar. Foto: Lars-Erik Lunå, privat fotosamling. 
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Kolorerat vykort från omkring 1967. Gräsmattorna är välansade och grusgången är kantskuren och prydlig. Notera att grus i 
gång och på grusgrav, enligt bilden, är rött till färgen. Trädkransen kring kyrkan ser ut att vara nedtagen och i gravfältet för 
allmängravar finns endast ett fåtal gravvårdar kvar. Bildkälla: Henrik Lundins bildsamling. 

Den rationella kyrkogården

Ungefär vid tiden kring 1900-talets mitt fick många svenska kyrkogårdar 
den välordnade och välansade karaktär de har idag. Nya gravområden pla-
nerades rationellt och äldre områden förenklades till förmån för reducerat 
skötselarbete och förbättrad arbetsmiljö. På Vika kyrkogård genomfördes en 
rad insatser under 1900-talets andra hälft. År 1944 installerades den första 
bevattningsanläggningen och 1949 övergick ansning av gräsmattor från lies-
låtter och manuellt drivna gräsklippare till motorgräsklippning. Kyrkogården 
”sanerades” bland annat genom att grusbäddar ersattes av slittåliga gräsmattor 
och allmängravar plockades systematiskt bort allt eftersom gravrätterna ut-
gick. Utanför kyrkogården i norr och söder iordningställdes parkeringsplat-
ser. Från och med 1973 kunde gravöppning göras med hjälp av minigrävare. 
Dessförinnan grävdes gravar för hand, vilket var ett mödosamt arbete. Norr 
om kyrkogården uppfördes nya ekonomibyggnader med personalutrymmen 
och under 1980-talet belades kyrkogårdens gångar med asfalt. Den var röd till 
färgen, vilket ansågs vara estetiskt tilltalande och passande på Vika kyrkogård. 
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Område B med ny beläggning av röd asfalt omkring 1984. Notera även att nya träd planterats längs med landsvägen i öst. 
Det är sannolikt en plantering av cembratallar sedan 1960-tal som vi ser i bakgrunden. Foto: Lars-Erik Lunås bildsamling.

Området norr om klockstapeln, i område B, omlades under 1970-talet. Det är idag välbesökt.
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En äldre gravvård, nr 112 i 
område A, har i sen tid deko-
rerats med duvor.

Dagens kyrkogårdsideal

Från och med 1990-talet har reglerna för hur gravvårdar får se ut mjukats 
upp. Assymetriska former och individuella uttryck har blivit allt mer framträ-
dande.46 Den moderna kyrkogården präglas av mångformighet. Gravvårdar 
tillverkas av stenarter från fjärran länder och lös dekor i form av exempelvis 
duvor eller änglar är vanligt. 

I sentida planläggningar förekommer assymetri och gravrader tillåts snedda 
eller slingra fram över gravfält. 

På Vika kyrkogård finns inga nyanlagda områden från denna tid, men gi-
vetvis gravvårdar. De finns spridda på hela kyrkogården på äldre gravplatser 
där en lucka uppstått eller i gravrader som fylls på kontinuerligt, exempelvis 
norr om klockstapeln, se bilder på föregående och nästkommande sida. 

46 Anna Andreasson, 2009.
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En återbrukad kvarnsten med fasta lyktor tjänar som gravvård sedan 1993. En gravvård med personligt uttryck och stort 
mått av uppfinningsrikedom. Grav nr 130 i område B.

Den hjärtformade gravstenen blev populär under 1990-talet. Område B.
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Askgravplatsen på Nya kyr-
kogården, område C anlades 
2011. Den valda platsen var 
sedan planen 1950 reserverad 
för sittbänkar kring en sten-
satt bassäng med inramning 
av prydnadsplanteringar. 
Bassängen förverkligades 
aldrig varpå ytan stått tom 
fram tills askgravplatsens 
anläggande. 

Gravskick för askor
I Europa spreds under 1800-talets andra halva idéer om fördelarna med eld-
begängelse gentemot kistbegravning. Bakgrunden var främst att hygienis-
ka problem hade uppstått på städernas kyrkogårdar till följd av den snabba 
urbaniseringen. Svenska kyrkan anammade kremering under 1930-talet och 
uppförandet av kreamtorier tilltog.47 I Falun uppfördes Skogskapellet med 
krematorium 1939, avsett för kremering inom den egna församlingen och de 
omgivande.48 

Gravsättning i urna har förekommit på Vika kyrkogård åtminstone sedan 
1950, då särskida gravplatser för urnor avsattes i område C, kanske tidigare. 
Gravsättning i urna har även tillämpats på gravplatser för kistor, exempelvis 
äldre familjegravar.

Det allmänna gravskicket har mer och mer gått från kistgravar med full 
gravrätt till olika former av askbegravning med begränsad gravrätt. Detta är 
sannolikt en effekt av att befolkningen i dag är mer rörlig än i äldre tider. 
Betydelsen av beständiga gravmonument i hemsocknen som de efterlevande 
besöker och underhåller verkar minska. 

Vika kyrkogård har sedan 1981 en minneslund väster om kyrkan på det 
södra gravfältet, område B. Den erbjuder en anonym begravning utan grav-
vårdar eller namnplaketter. I minneslunden grävs askor ned utan att anhöriga 
närvarar. Där finns en kollektiv smyckningsplats och en damm. 

På Vika kyrkogård finns två askgravplatser, en anlagd intill minneslunden 
1996, område B, och en på Nya kyrkogården, område C. Askgravplatsen er-
bjuder gravar med begränsad gravrätt på 25 år. Askgravarna är individuella och 
utmärkta med namnplaketter. Utseendet och utsmyckningen är bestämd av 
kyrkogårdsförvaltningen, som även står för skötsel och plantering.49

47 Ekström, 2007.

48 Referensgrupp, 2019–2021.

49 Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, 2017.
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Minneslundens planritning från 1981 av M-K Konsulter. Bildkälla: Vika kyrkoarkiv

Vika fick sin första ask-
gravplats 1996. Den utfor-
mades som ett runt element 
och placerades intill den 
befintliga minneslunden i 
område B. År 2017 renove-
rades gångar och växtlighet 
som omgärdar minneslund 
och askgravplats. Rabatter-
na försågs med cortenståls-
kanter. 

De mjukt svängande formerna i ritningen ovan förverkligades i praktiken i område B.





KARAKTÄRISTIK OCH VÄRDERINGKARAKTÄRISTIK OCH VÄRDERING
Följande kapitel består av karaktäriseringar av begravningsplatsens Följande kapitel består av karaktäriseringar av begravningsplatsens 

olika områden liksom redogörelser för områdesspecifika värden och olika områden liksom redogörelser för områdesspecifika värden och 
utpekade områdeskaraktärer. Slutligen listas gravvårdar med högt eller utpekade områdeskaraktärer. Slutligen listas gravvårdar med högt eller 

mycket högt kulturhistoriskt värde. mycket högt kulturhistoriskt värde. 



66

Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Översikt
och läge

Gravarna finns i huvudsak öster och söder om kyrkobyggnaden på en plan terrass 
som höjer sig över den gamla landsvägen som svänger sig runt kyrkogården. 
Området omfattar även två mindre gravytor i direkt anslutning till ingångarna i 
norr och söder. 

Gravtyper Kistgravar och urngravar. 

Etablering Området har sannolikt använts som kyrkogård sedan medeltid. Nuvarande plan-
läggning är ett resultat av en större omläggning kring 1880, av saneringsarbeten 
kring 1950 och av enstaka sentida omläggningar.

Omgärdning 
och ingångar

I norr och söder finns, sedan 1800-talets början, två likadana ingångar med murade, 
vitputsade pelare, täckta av svartplåt med krusade kanter. Dessa tillstängs av sirliga 
smidesgrindar. Området omgärdas på alla sidor utom i väst av ett gjutjärnsstaket, 
gjutet i Kniva 1879, ovanpå en huggen granitsockel. 

Gångar En gångväg löper kring kyrkobyggnaden och sväller ut i öppna platser framför väst-
portalen och söderportalen liksom vid kyrkogårdsingångarna. Den är belagd med 
röd asfalt med sentida lagningar i svart. Gångvägen tillhör omläggningen kring 
1880. 

Träd och
buskar

Dubbla gravrader åtskiljs av häck, i söder av thuja och i norr av lövbärande häck. 
Förekomsten av rygghäckar är sannolikt ett arv från 1900-talets mitt med strävan 
efter raka linjer, ordning och reda. Växtmaterialet är av senare tid. Vid enstaka grav-
vårdar finns thujor i par. 

Skötselställe Ett enkelt tappställe finns invid rygghäcken av thuja söder om kyrkan. 

Gravvårdar 
och placering

Gravvårdarnas former och material liksom storlekar skiljer sig vida åt. Här står 
obelisker och gjutjärnsomgärdade gravvårdar sida vid sida med modernistiska bred-
låga gravvårdar eller enkla små stenar. Mot koret och längs ytterkanterna är gravra-
derna enkla. I övrigt är gravraderna dubbla och löper i östvästlig riktning. Vid södra 
ingången finns en gravkulle. 

Karaktär Gravvårdsbeståndet som idag innefattar gravvårdar sedan 1800-, 1900- och 2000-tal 
är mångformigt. På grund av dess flerhundraåriga popularitet har varje tid lämnat 
avtryck i form av tillkommande gravvårdar. 

Område AA
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Familjen Nissers påkostade grav vid södra ingången. Omkring den löper en rad familjegravar av enklare karaktärer. 

Dubbel gravrad med rygghäck av thuja söder om långhuset. Alla gravvårdar är av sten, men storlekarna varierar.

A
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Söder om långhuset i område A. Köpegravar ligger på rad längs gången som anlades kring 1880. 

Gravvårdsbeståndet kring kyrkan i område A är varierat. Höga gjutjärnskors blandas med bredlåga gravvårdar av sten. 
Ett fåtal gravvårdar har grusbäddar, vissa har gjutjärnomgärdning och andra har stensatta rabatter. 

A
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Rakt öster om koret i område A finns några av kyrkogårdens, historiskt sett, mest eftertraktade gravplatser. Enligt kristet 
begravningsskick är kontakten med gudomligheten som störst just där. Gravplatserna bör också ha varit väl synliga, för 
alla dem som kom vattenvägen till kyrkan, då sydsluttningen mot Vikasjön betades och hölls fri från vegetation. 

Norr om kyrkan i område A är beläggningen gles. Där finns, liksom i söder, rygghäck mellan dubbla gravrader. Foton 
från tidigt 1900-tal visar även en glest belagd norrsida. 

A
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Områdesspecifika värden

• Gången runt kyrkobyggnaden som hör samman med gångnätet i område B och med planlägg-
ningen sedan 1880 av F. Hallberg.

• Gravvårdsbeståndets variationsrikedom – en effekt av områdets poularitet och kontinuerliga 
användande fram till idag. 

• Gjutjärnsstaketet på granitsockel – ett lokalt hantverk av hantverksmässig kvalitet. 

Utpekade områdeskaraktärer och urval

• Samtliga gravvårdar öster och söder om kyrkobyggnaden i område A tillskrivs högt kultur-
historiskt värde på grund av områdets långa kontinuitet. Gravvårdarnas varierande åldrar och 
utföranden bildar tillsammans en tydlig områdeskaraktär där olikheterna speglar kontinuerligt 
användande och gravvårdsideal från olika tider. Gravvårdsbeståndet är ett pedagogiskt verktyg i 
berättelsen om stilmässiga ideal och områdets kontinuitet långt fram i tiden.

A

Grusgraven med gravvård över Joel Söderlund från 1938, i område A, randkrattas ännu traditionsenligt och bedöms ha 
mycket högt kulturhistoriskt värde. 
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AMycket högt kulturhistoriskt värde

Högt kulturhistoriskt värde
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Grav nr. 71 i område A är del av en utpekad 
områdeskaraktär och tillskrivs högt kulturhistoriskt 
värde. Gravvårdarna söder och öster om kyrkobygg-
naden är av stor variation avseende ålder och utfö-
randen, ett reultat av områdets långa kontinuitet. 

Grav nr. 68 i område A över makarna Ärje, Enebom och 
Schultzbergs är personhistoriskt intressant. Den har har även 
grusbädd och gjutjärnsomgärdning. Gravvården är av mycket 
högt kulturhistoriskt värde. 

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn

37 1974 Hedström
46 Sent 1800-tal
50 1915 Hedlund
55 1951 Ferne
64 1873 Elzvik
67 1866 Lindborg
68 Sekelskiftet 1900 Ärje/Enebom/Schultzberg
69 1796/1821 Hanngren/Eltzvik
70 Okänt ME
71 Sekelskiftet 1900 Lidman
72 Sekelskiftet 1900 Johansson
75 Sekelskiftet 1900 Sederlund
76 Sekelskiftet 1900 Andersson
83 1938/1950 Söderlund
84 Sekelskiftet 1900 Baggstedt
86 1877 Adde
86 1870 Spånberg
87 1920-tal Rustas

A
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Gravn:r Ålder Namn

90 1914 Jansson

91 1920-tal Sjöberg
92 1905 Nygårds/Ericsson
93 Sekelskiftet 1900 Lindgren
94 1894 Andersson
95 Sekelskiftet 1900 Korsgren
98 1919/1964 Carlsson/Granlund
103 Sekelskiftet 1900 Wikström
104 1920-tal Gustavsson
105 1897 Lindström
108 1920-tal Hansson
109 Tidigt 1900 Trotzig
110 1879 Hedlund/Trotzig
111 Sekelskiftet 1900 Granlund
112 Sent 1800-tal Thure
113 Tidigt 1900-tal Johansson/Knifström
114 1883/1892 Nisser
115 1843 Humblas
117 A Tidigt 1900-tal Strandberg
117 B Tidigt 1900-tal Strandberg

118 Tidigt 1900-tal Sundström

A

Gravn:r Ålder Namn

71 A 1971 Eva
73 Tidigt 1900-tal Bergkvist
74 Tidigt 1900-tal Eriksson
88 1995 Fernvik
89 Tidigt 1900-tal Eriksson
96 1929 Lindgren
97 Tidigt 1900-tal Boberg
100 Tidigt 1900-tal Hansson
101 1917 Carlsson
107 1985 Fredin

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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Område B

Översikt och 
läge

Området ligger på plan mark och gränsar i väster till område A med kyrkobyggna-
den, i öster till Kyrkgärdet, i söder till den gamla skolträdgården och i norr till ett 
större sammanhängande gravområde, C. 

Området består i huvudsak av två rektangulära gravfält och ytterrader. 

Gravtyper Kistgravar, urngravar, minneslund och askgravplats.

Etablering Området öster om klockstapeln var en del av den äldsta kända kyrkogården. Om-
rådet väster om klockstapeln tillhör en utvidning med omläggning av den befintli-
ga kyrkogården kring 1880. Inom nuvarande planläggning finns familjegravar längs 
gångar och allmänna varv inom två rektangulära kvarter. Omkring 1970 omlades 
norra gravfältet. I början av 1980-talet anlades en minneslund i det södra gravfältet 
och 1996 anlades en askgravplats i anslutning.

Omgärdning 
och ingångar

Området omgärdas i söder och väster av häckoxbär sedan 2020. 

Område B har inga särskilt markerade ingångar.

Gångar Ett rätvinkligt gångnät löper längs områdets yttre kanter och delar det i två grav-
fält. En öst-västlig gång sammanlänkar bisättningshus med kyrkans västportal. 
Gångnätet är till stora delar belagt med svart asfalt, till mindre delar röd asfalt. 
Ett av gångnätets ursprungliga öst-västliga stråk i norr är igenlagt med gräsmatta. 

I anslutning till minneslund och askgravplats finns stenbelagda gångar och i an-
slutning till klockstapeln finns trampstenar, sannolikt av älvdalskvartsit. 

Träd och 
buskar

Från västportalen till bisättningshuset leder en lindallé sedan 1880-talets planlägg-
ning. Söder om bisättningshuset växer sedan 1960-talet tre cembratallar. I samma 
kvarter finns två lönnar sedan 1900-talets andra hälft. Kring minneslund och ask-
gravplats löper häck av oxbär. En trädkrans av björk löper kring områdets ytterkan-
ter. Bortsett från några undantag står alla gravvårdar mot rygghäck idag.

B



75

Vika kyrkogård – Dalarnas museum

Skötselställe Väster om klockstapeln finns ett tappställe med redskap för skötsel m.m.

Gravvårdar 
och placering

Längs gångnätet finns idag företrädesvis stora gravvårdar av varierande utformning 
och material, företrädesvis köpegravar från tiden kring sekelskiftet 1900 eller 1900-
tal. De är placerade mot rygghäck eller omgärdningshäck. De flesta är av sten, 
men gjutjärn förekommer även. Enstaka allmängravar finns bevarade, samtliga 
från decennierna kring sekelskiftet 1900. De är små och av sten. Norr om klock-
stapeln finns tre gravrader i öst-västlig riktning. Gravvårdarna är från 1970-talet 
och framåt, knähöga och av sten i varierande former och färger. I området finns 
enstaka gravvårdar med tillhörande stenram och grusbädd bevarade. Direkt väster 
om klockstapeln finns gravvårdar som flyttats från andra platser på kyrkogården, 
varav smatliga sannolikt är allmängravar. 

Karaktär Gravvårdsbeståndet präglas i hvudsak av relativt stora gravvårdar längs gångnätet 
från tiden kring sekelskiftet 1900 och från spridda delar av 1900-talet. Denna ka-
raktär är ett arv från en tidigare gravskick med uppdelning mellan köpegravar och 
allmängravar. Köpegravarna fanns vanligtvis i synliga och lättillgängiga lägen som 
här i område B och de tillhörde människor och familjer ur samhällets övre skikt. 

Södra gången i område B illustrerar gravvårdarnas varierande former. Flera av gravarna har sannolikt varit grusgravar 
med stensatta kanter tidigare. 
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Söder om bisättningshuset i område B finns flera högsmala gravvårdar. De stora barrträden är cembratallar från 1960-talet. 

De högsmala gravvårdarna och bisättningshuset i område B är samtida och har starka drag av sekelskiftets stilideal.

B
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Genom område B löper en gång mellan bisättningshus och kyrkans västportal. Uppvuxna lindar bildar tak och rum.

Samma gång som ovan, men i motsatt vy. När kyrkogården utvidgades kring 1880 anpassades planläggningen till den 
befintliga kyrkans västportal och klockstapeln på ett skickligt sätt. 

B
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Väster om kyrkan i område B. Närmast i bild finns köpegravar enligt det sena 1870-talets plan. I bakgrunden skymtar 
en gravrad sedan 1970-talets omläggning i norra gravfältet. 

Till klockstapeln leder trampstenar av röd sten. I bakgrunden syns en av de tre gravraderna som tillkom efter en omlägg-
ning kring 1970. Björkarna i norr tillhör en trädkrans enligt det sena 1870-talets plan. 

B
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Minneslunden i område B präglas av mjuka former, vilket förstärks av stensatta gångar som svänger fram. 

Minneslund med kollektiv ljusbärare och rund damm i område B.

B
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Områdesspecifika värden

• Planläggningen sedan 1880 av F. Hallberg med två stora kvarter, uppdelade av en gång med 
lindallé som sammanlänkar bisättningshus med kyrkobyggnad. 

• Gångnätet som leder besökare runt kyrkobyggnaden, gravfält och bisättningshus – alltsammans 
i en planläggning sedan tiden kring 1880.

• Bisättningshuset i nygotisk arkitektur med medveten placering i kyrkans västaxel. 
• Den enkla klockstapeln, sedan tiden kring 1600, som markerar gränsen för den tidigare kyrko-

gårdens utbredning västerut. 
• Stora gravvårdar längs med gångnätet (tidigare köpegravar) och små gravvårdar (allmängravar) i 

gravfälten bidrar till förståelse för kyrkogårdens och socknens tidigare sociala uppdelning. 
• Gruppen av gravvårdar söder om bisättningshuset. Dessa gravvårdar och bisättningshuset utgör 

tillsammans en välbevarad helhet, präglad av stilidealen kring sekelskiftet 1900. 
• Minneslunden i det södra kvarteret som representerar en ny typ av begravningsskick – det 

anonyma. 

Utpekade områdeskaraktärer och urval

• Gravvårdar längs de centrala delarna av gångnätet och samtliga bevarade allmängravar tillskrivs 
högt värde eftersom de tillsamman bidrar till områdets karaktär samt till förståelsen för dåtidens 
sociala strukturer. Ett mindre antal yngre gravvårdar som finns i samma gravrader omfattas 
även, förutsatt att de bedöms vara miljöskapande i sitt sammanhang. 

• Gravvårdarna söder om bisättningshuset tillskrivs mycket högt värde på grund av deras stilmäs-
siga samhörighet med bisättningshuset.

B

Mycket högt värde

Högt värde
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B
Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn

2 1996 Hildeman
4 1978 Fernvik
5 1901 Wadström
6 1908 Westberg
7 1937 Granlund/Wiklund
8 1937 Sundblad
9 1888 Steinholz
11 1904 Brandberg
12 1930-tal Andersson
13 1900 Norling
14 A 1896 Vikström
15 1898 Howe
16 A 1972 Sundström
25 1943 Berg
26 1916 Fabrikör Holmberg
31 1904 Hansson

32 Omkring 1910 Brodd
33 1902 Lundgren
116 1930-tal Norberg
119 Sekelskiftet 1900 Nordgren
120 A Tidigt 1900-tal Hansson
120 B 1975 Hansson
122 1970-tal Fernvik
124 Sent 1800-tal Davidsson/Boberg
125 Tidigt 1900-tal Nyberg
126 Omkring 1970 Korsgren
128 Omkring 2000 Storfors
129 1993 Perés
132 1954 Gustafsson
134 Tidigt 1900-tal Östlund/Lindborg
136 1905 Sahlin
137 1903 Eklund
138 1907 Arnberg
139 1908 Sivert
140 1909 Sundström
141 Omkring 1900 Hansson
142 Omkring 1900 Norberg
143 1918 Norberg

144 Omkring 1900. Wallblom
145 B Omkring 1900 Vallblom
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B Gravn:r Ålder Namn

145 A Omkring 1900 Wallblom
150 Omkring 1900 Engström
157 1927 Gustafsson
159 Sent 1800-tal Källberg
161 Omkring 1920 Kers
166 1926 Korsgren
167 1924 Östlind
173 1949 Thorné
179 1914 Zetterström
180 1966 Hansson

189 1927 Knifström
190 1911 Hellström
191 1982 Hagman
192 1993 Hedin
193 Tidigt 1900-tal Sandström
197 1911 Ahlberg
198 1909 Wikström
199 Omkring 1910 Eriksson
1014 1974 Daniel och Mikael
1020 1986 Westman
1030 1977 Andersson
1034 2005 Bjöörn

Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde
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BGravn:r Ålder Namn

1 Omkring 1910 Gustavsson
3 Omkring 1910 Johansson
10 Tidigt 1900-tal Lundström
14 1905 Jakobsson
16 B 1948 Frid
18 Omkring 1910 Sandell
121 1931 Lundström
123 Omkring 1910 Hansson
127 1928 Larsson
130 1900-talets andra hälft Lisell
131 Omkring 1930 Gustavsson
133 Omkring 1910 Hansson
135 Omkring 1960 Andersson
146 1926 Per-Ers
148 Omkring 1940 Sundström
149 Omkring 1940 Runnvik
151 Omkring 1940 Eriksson
153 Omkring 1930 Kjellberg
154 1924 Zetterlund
155 1962 Grönblom
156 Omkring 1920 Wallin
160 1942 Dahlström

162 Omkring 1940 Eriksson
A Omkring 1920 Ej läsbart. 
B 1914 Westlund
D Omkring 1920 Johanna
E Omkring 1920 Ej läsbart 
F Omkring 1920 Ej läsbart
G Omkring 1920 Ej läsbart
H Omkring 1920 Ej läsbart
I Omkring 1920 Ej läsbart
J Omkring 1920 Ej läsbart

Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde
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Etablering Områdets anlades efter arkitekterna Elis Werner och Magnus Dahlanders ritning-
ar med två stora gravfält och rätvinkligt gångnät i slutet av 1920-talet. Området ut-
vecklades vidare 1950 enligt arkitekt R. Stintzings plan med rygghäckar. Omkring 
2010 anlades en askgravplats i områdets södra gravfält. Platsen var sedan 1950 års 
plan reserverad för bland annat damm och sittbänkar. Dammen verkställdes aldrig 
och ytan stod fram till och med askgravplatsens anläggande närmast tom. 

Gravtyper Kistgravar, urngravar och askgravplatser.

Översikt och 
läge

Området ligger på plan mark längst norrut på kyrkogården. I väster finns ett öppet 
fält, i norr ett ekonomiområde och i öster finns en grönyta med parkering. Områ-
det gränsar i söder mot område B. 

Omgärdning 
och ingångar

Området omgärdas i väster, norr och öster av en stödmur av granit och gran-
häck. En måbärshäck i söder skiljer område B och A från varandra. Ingången från 
parkeringen i öster markeras med putsade stolpar och smidesgrind i likhet med 
ingångarna på område A. 

Gångar Ett asfaltsbelagt gångnät delar området i två stora gravfält och två mindre.

Träd och 
buskar

Gravar inom gravfälten har rygghäckar av måbär. Längs de korsande mittgångarna 
finns en symmetrisk plantering av thujor , likaså kring askgravplatsen. Området 
har en trädkrans av björkar. 

Skötselställe Enkla skötselställen finns strax innanför den östra ingången och längs mittgången 
i väster. 

Gravvårdar 
och placering

Nästan alla gravvårdar är bredlåga gravvårdar av sten. Gravvårdarna i de allmänna 
varven i norra gravfältet är små stenhällar i nord-sydlig riktning. Enstaka gravvår-
dar i området är av avvikande former och material. Längs gångnätet står gravvårdar 
mot rygghäck som till stora delar omgärdar gravfälten, varav många är köpegravar. 
Inom södra gravfältet står gravvårdarna mot T-formade häckar, gravradernas rikt-
ningar varierar således. I nordväst finns ett ej ianspråktaget område. 

Karaktär Område C präglas av rätvinklia struktur, men framför allt av modernistiska kyrko-
gårdsideal med idéer om lugn och ordning där stora gräsytor, låga rygghäckar och 
bredlåga gravvårdar av sten bidrar till estetisk sammanhållning, enligt arkitekt R. 
Stintzings plan och kyrkorådets bestämmelser 1950. 

Område CC
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Område C i juni 2019. De uppvuxna thujorna sträckte sig högt över området som för övrigt håller en låg höjdlinje. År 
2020 föryndrades planteringen av thujor och dess ursprungliga symmetri återställdes. 

Vy västerut från södra ingången. Thujorna till vänster i bild tillhör en askgravplats från omkring 2010.

C
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Asgravplats i område C, från omkring 2010, med planteringar, gravar, sittbänkar och en centralt placerad sten. 

Stora delar av norra gravfältet i område C har aldrig belagts med gravar. Granhäcken i bild från 2019 föryngrades med 
nya plantor 2020.

C
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Södra gravfältet i område C med inre rygghäckar av T-form.

Västra gången i område C löper vidare in i område B. I söder finns ett skötselställe omgärdat av rött staket av sen tid. 

C
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C
Områdesspecifika värden

• Den rätvinkliga planläggningen med symmetriskt utlagt gångnät och bred mittgång i öst-västlig 
riktning enligt arkitekterna Elis Werner och Magnus Dahlanders förslag i slutet av 1920-talet. 

• Områdets omgärdning i form av stödmur, granhäck och trädkrans av björk. 
• Den symmetriska planteringen av thujor – en idé som förverkligades 1946. 
• De generösa gräsytorna och den låga höjdlinjen som sammanhålls utav rygghäckar och bredlåga 

gravvårdar enligt trädgådsmästare R. Stintzings plan och kyrkorådets bestämmelser 1950. 
• En förhållandevis välbevarad gravrad med allmängravar. 

Utpekade områdeskaraktärer och urval

• Gravvvårdarna längs den nord-sydliga gången samt gravraderna i de två mindre kvarteren i öst 
är relativt välbevarade. De är representativa för gravvårdsideal sedan området etablerades, med 
i huvudsak bredlåga stenar.

• Alla gravvårdar i den bäst bevarade gravlinjen V106–V116, med allmängravar är av mycket högt 
kulturhistoriskt värde. Även fast gravlinjen är fragmentariskt bevarad bidrar dessa gravvårdar till 
att minnet av människor ur det lägre samhälssiktet och till förståelsen för allmängravar bevaras 
in i framtiden.

Mycket högt kulturhistoriskt värde

Högt kulturhistoriskt värde
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C
Gravvårdar med mycket högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn

203 1932 Johansson
204 1932 Wikström
206 Omkring 1930 Sundahl
207 1935 Thiseell
209 Omkring 1930 Berglöf
214 Omkring 1930 Andersson

216 1936 Wallblom
239 1974 Frid
243 1969 Holmberg
244 1968 Gustavsson/Lunå
266 1943 Eriksson
271 1947 Eriksson
283 1942 Lindström
292 1930-tal Sundvik
293 1930-tal Eriksson
295 1930-tal Svedberg
297 1930-tal Eriksson
301 1938 Gustafsson
302 2008 Czuczor
303 1930-tal Carlsson
331 1940-tal Sundberg
342 1943 Nordlöf
350 1943 Westlund
363 1972 Carlsson
395 1953 Andersson
435 1978 Herdenborg
1003 Omkring 1950 Skoglund
V0106 1964 Lundgren

V0108 1968/1977 Eriksson/Hellström
V0110 1969 Olsson
V0113 1970 Samuelsson
V0115 1975 Runnvik
V0116 1970-tal Ekenberg
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C
Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde

Gravn:r Ålder Namn

201 1931 Hansson
208 1932 Boberg
265 1962 Eriksson
267 Omkring 2000 Järnemark
268 1949 Eriksson
269–270 Omkring 1950 Andersson
273 1999 Norman
276 Omkring 1930 Ekstrand
277 1971 Steinholz
282 1967 Kastberg
284 Omkring 1940 Sahlander
286 1932 Ahlberg
287 Omkring 1930 Andersson
288 1900-t 1:a hälft Boberg
289 1930-tal Berggren
291 1949 Hammarström
296 1930-tal Lundberg
298 2002 Fernvik
299 1940-tal Wilmer
300 1930-tal Johansson
304 1930-tal Edlund
305 1930-tal Hansson
326 2000-tal Hassel
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