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Inledning
Kyrkogårdsförvaltningen inom dåvarande Karlstads Kyrkliga
Samfällighet utnämndes till Årets Kyrkogårdsförvaltning 2012.
Utmärkelsen uppmärksammades på flera håll och många gladde sig åt framgången men för andra verkar den ha passerat relativt
obemärkt.
Kyrkogårdnämnden ansåg att det skulle vara av stort värde att i
bokform sprida kännedom om utmärkelsen och att på så sätt bevara kyrkogårdarnas skönhet för framtiden.

Nämnden utsåg en kommitté bestående av nedanstående fyra
medlemmar med uppdrag att dokumentera de vackra kyrkogårdarna i Karlstads pastorat.
Kommittén anser att det är bilderna som ska tala och att texten
ska binda ihop dem.
Uppdraget att skapa boken gick till Per Berggrén som har engagerat sin hustru Inger för att skriva texten. Per har stått för bilder
och layout. Det är deras resultat som ni nu håller i handen.

Karlstad i januari 2015
Barbro Barkman

Nils-Erik Einarsson

Arne H Omsén

Mats Svensson
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Krucifix i Hammarö medeltidskyrka.

6

Historiska nedslag
Under alla tider och i alla kulturer har
livet efter döden varit viktigt.

7

Detalj från gravsten på Västra kyrkogården.
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Historiska nedslag
ÖVERBLICK

Intet liv utan död – ingen död utan liv står det på en gravsten
på Västra kyrkogården i Karlstad. Dessa ord är fundamenten i den
mänskliga tillvaron. I alla tider, så länge det funnits människor på
jorden, har liv och död engagerat och allt har kretsat kring just –
liv och död.
Födelse och död har kringgärdats med många riter. Att begrava
sina döda har alltid varit viktigt. Beroende på vilken tro man bekänt sig till har gravarna utformats på olika sätt och föremål har
skickats med för att de döda skulle klara sig i nästa liv.
För västerlänningar är kanske de egyptiska pyramiderna i Giza
vid Kairo från cirka 2 500 år före Kristus och Tutankhamons grav
i Konungarnas dal vid Luxor från 1330-talet före Kristus de mest
intressanta gravarna.
De tre religionerna judendom, kristendom och islam har alla
sina rottrådar i den fornegyptiska gudatron. Det är därför inte

konstigt att symboler som levt vidare i respektive religion och kultur känns igen vid besök i de gamla egyptiska gravarna.
Forntida gravfynd återfinns i hela Värmland. De har dock
en tydlig koncentration till områdena kring Vänern i söder
och mot Norge i väster. Vid Älvenäs, väster om Karlstads tätort, finns en grav i form av ett så kallat kraterröse från bronsåldern cirka 1 300 år före Kristus. Norr om Karlstad ligger
Ilandahögen, vilken är en vikingagrav från cirka 500-talet
efter Kristus.
Efter hand som Norden blev kristet restes gårdskyrkor av
hemvändande vikingar som hade mött kristendomen under
sina resor. Dessa var ofta av typen stavkyrka. Den stora kyrkobyggnadsperioden ägde rum i samband med sockenbildningen i början på tusentalet.
Vikingakyrkorna omvandlades ofta till sockenkyrkor och nya
kyrkor kom till i anslutning till de gamla kultplatserna. På det här
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Ilandahögen från 500-talet efter Kristus strax norr om Karlstad.

viset utvecklades en kontinuitet med de äldre sedvänjorna och en acceptans för den nya religionen.
Ordet kyrkogård, alltså gården runt kyrkan, blev synonymt med
begravningsplats och än idag säger vi kyrkogård om en begravningsplats även om den inte ligger i anslutning till en kyrka. Under
årens lopp blev begravningsplatserna för små och utökades då runt
de gamla vid kyrkorna eller, om detta inte var möjligt, som helt nyöppnade kyrkogårdar på lämpliga platser i samhället. De som tagit
sitt liv, så kallade självspillingar, fick inte begravas i vigd jord. De
gravsattes utanför kyrkogårdsmuren. I dag tas inga sådana hänsyn.
J O R D B EG R AV N I N G EL L ER K R EM ER I N G

I förkristen tid har såväl bränning som jordbegravning förekommit. I tidig kristen tid och ända in i våra dagar har jordbegravning-
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ar varit vanligast. Numera kremeras de flesta och askan kan förvaras i en urna som grävs ned i en askgravlund eller på en gravplats.
En avlidens aska kan också spridas i en minneslund eller på en helt
annan plats som till exempel över vatten. I de senare fallen krävs
tillstånd av länsstyrelsen.
D A G E N S M Å N G K U LT U R E L L A S A M H Ä L L E

Kristendomen i lutherdomens gestalt blev statsreligion i Sverige
1593 genom Uppsala möte då den Augsburgska trosbekännelsen
antogs.
När kyrka och stat var förenade reglerade Kyrkolagen utformningen av en begravningsplats. När stat och kyrka skildes åt år
2000 blev det statens ansvar att ha hand om begravningsplatserna.
Staten har i sin tur delegerat uppgiften till Svenska kyrkan. Nume-

Buddhistisk grav på
Ruds kyrkogård.

ra är det Begravningslagen som reglerar ansvar och utformning.
Plan- och bygglagen samt Miljöbalken med bland andra Hälsoskyddslagen reglerar dessutom anläggandet av begravningsplatser. I vissa fall tillämpas även Kulturmiljölagen.
Samhället utvecklas idag mot att bli alltmer mångkulturellt.
Gränserna har öppnats och många av dem som kommer hit bekänner sig till andra religioner än kristendomen.
Efter hand som samhället förändras kan olika begravningsceremonier förväntas. De personliga önskemålen, ofta rent profana, kommer att bli fler i framtiden. Redan i livet vill många ha
inflytande över hur deras begravning skall gå till och man gör
upp egna program och bestämmer detaljer.
Gravsten i den muslimska avdelningen på Ruds kyrkogård.
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UTSMYCK NING

En gravstenpå Ruds kyrkogård
utformad som ett konstverk.
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Gravar har utsmyckats i alla tider. I svenska forntidsgravar kan
man finna värdefulla föremål som skickats med de döda. Smyckningar ger oss kunskap om utveckling och levnadssätt i respektive
samhälle. Efter hand har seden att begrava döda tillsammans med
värdeföremål minskat i betydelse men än idag kanske man lägger
med ett för den döde betydelsefullt smycke eller något annat kärt
ting i graven.
Under förkristen tid har man under olika tidsepoker bränt sina
döda eller begravt dem i en större kista med plats för flera personer.
I och med att kristendomen infördes skedde begravning i egen kista. Tidiga gravvårdar på kyrkogårdarna var ofta mycket enkla och
man bar den döde på en bräda från kyrkan till graven. Mycket tunna och enkla gravstenar tros likna denna bräda.
Gravvårdar är provinsiella. I Bohuslän hade man tillgång till
granit. Då tillverkades gravstenar av detta material. I Bergslagen
hade man järn, då blev det smidda gravvårdar. Ekshärads kyrkogård är kanske den mest kända i Värmland med ett stort antal gravkors i smidesjärn.
Det var ärofullt att få bli begravd inne i en kyrka. Kistor med
kungar, drottningar och stormän med gemåler ses i flera kyrkor
liksom gravar under stora stenhällar i koret eller i kyrkogången.
Även att bli begravd mot kyrkan, främst vid koret, ute på kyrkogården ansågs mycket hedrande. Förnäma släkter kunde också bygga
egna gravkor och kapell på vackra platser någonstans på sina ägor.
I gravsmyckningens utformning kan man ofta avläsa vad som
för tillfället är modernt i samhället men också vad den avlidne önskat eller de anhöriga tyckt om. Gravar för vissa personer var mycket
enkla, medan andra ville visa sin makt och rikedom även efter detta livet och uppförde då egna gravmonument.

OLIK A KONSTSTIL AR

Nyklassicismen kan tydligt avläsas på kyrkogårdarna från mitten av 1800-talet. Efter hand ses också jugend och funktionalism i gravvårdarna. Som en reaktion på pompösa gravmonument är idag gravvårdarna mindre utsmyckade
och enklare.
Utformningen av gravstenar utförs i regel inte av etablerade konstnärer
och den är oftast lokalt betingad. Det är mestadels stenhuggerier på orten som
har ett antal olika förslag att välja mellan. Stenhuggeriarbetena är välgjorda
och gravstenarna innehåller ofta kristna symboler eller andra tecken som har
haft betydelse för den döde.
TITLAR

Under långa perioder har den gravsattes yrke kunnat ses på gravstenarna.
Från mitten av 1900-talet har emellertid denna sed kommit att tillämpas
i allt mindre omfattning. Tyvärr innebär detta att en del av traktens historia och dess kollektiva minne gått förlorad. Det är också intressant att läsa
kvinnors titlar på gravstenarna. På äldre stenar finns mannens titel medan
kvinnan vid hans sida ofta är ”hustru”. En trotjänarinna som är begravd i
samma grav som ”sin” familj, har varit mycket omtyckt och kanske rent av
mer eller mindre betraktats som en familjemedlem.
B E G R AV N I N G S P L AT S E R N A S E G E N A R T

Vid besök på kyrkogårdar upplevs att varje begravningsplats har en egen karaktär – en egen själ. Denna känsla är naturligtvis olika för olika människor
men stillheten och friden finns på alla kyrkogårdar. Många anser att de
höga träden bidrar till själen liksom de vackra planteringarna och indelningen av kvarter med häckar eller andra avgränsningar. Gravstenarnas utformning och placering ger också ett starkt intryck. Hur terrängen terrasserats, hur begravningsplatsen anpassats till de naturgivna förutsättningarna och var de olika typerna av gravkvarter och lundar är belägna är också en
del av platsens karaktär.

Titeln ackuschörska, som är en gammaldags
yrkesbeteckning för barnmorska, finns på en
gravsten på Älvsbacka kyrkogård.
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ALLA HELGONS DAG

Allhelgonadagen är i den svenska almanackan den
1 november. Genom ett riksdagsbeslut 1953 infördes
emellertid Alla helgons dag som är helgdag och som
infaller den första lördagen mellan 31 oktober och 6
november. Vid denna tid, i mitten av 1900-talet, var
även lördagar arbetsdagar och detta blev en välbehövlig
ledig dag under hösten.
I den protestantiska tron dyrkas inte helgon och denna helg under den mörka årstiden har i stället blivit
gravsmyckningshelgen framför andra i vårt land. Man
tänder ljus på sina anhörigas gravar eller i minneslundar
och upplever en högtidlig gemenskap.
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Bildsvep från Ruds kyrkogård Allhelgonadagen 2014.

Redan på kvällen före Allhelgonadagen fylls Ruds kyrkogård av
anhöriga i alla åldrar som tänder ljus för att minnas sina döda. Dagen därpå kulminerar ljusfesten. En allé av ljus välkomnar besökaren i parkområdet vid huvudentrén och hela kyrkogården strålar av ljus.

2014 blev Ruds kyrkogård en av fyra begravningsplatser i landet
där man med digital teknik kunde tända ett ljus i ett ljusträd genom kyrkans böneweb. Ljuset var sedan tänt under en dryg vecka.
Via en uppmonterad kamera kunde man se trädet på kyrkans hemsida.
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Borssjön är en del av själen i Nyeds kyrkogård.
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BEGREPP

Som regel är Sveriges kyrkogårdar allmänna vilket tillåter även
konfessionslösa och troende från andra religioner att begravas på
landets kyrkogårdar.

I en askgravlund grävs askan ned på en bestämd plats och de anhöriga får närvara. Stället märks inte ut men man sätter upp en
namnplatta på en gemensam plats.

Begravningsplats, kyrkogård och griftegård är olika benämningar på plats för begravning.

Kolumbarium är ett utrymme med slutna nischer för förvaring
av askurnor.

Allmänning, allmänna linjen var, som namnet säger, till för allmänheten. Det kostade inget att begravas här och gravarna öppnades efter hand. Man kunde inte i förväg bestämma sin gravplats
och den var endast avsedd för en person. På begravningsplatserna
fanns kvarter med enbart allmänningar. Från mitten av 1970-talet förändrades emellertid dessa kvarter och efter hand lades även
familjegravar ut här. Numera tillämpas inte systemet med allmänningar.

En krypta är en underjordisk del av en kyrka, ursprungligen en
gravkammare.

Familjegrav är en grav som köpts. Man kan i förväg bestämma sin
gravplats som kan nyttjas för flera begravningar i kista och urna.

Under den kalla årstiden när tjälen var djup utnyttjades tidigare
vintergravar där kistan med den döde förvarades till dess att jordfästning kunde äga rum. Numera tinas jorden upp så att begravning kan ske även när tjälen är djup.

En enskild grav är köpt men den utnyttjas bara för en person.
Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt
uppstår när någon avlider.
I en minneslund grävs askan av en avliden ned anonymt genom kyrkogårdspersonalens försorg.

Ett gravkor är en särskild byggnad avsedd för placering av kistor
och urnor.
Ett krematorium är en anläggning för bränning av stoftet efter en
avliden person.

Idag betalar vi, via skattsedeln, begravningsavgift och har därmed
rätt till gravplats. Kyrkogårdsförvaltningen låter de anhöriga välja
gravplats och man kan, om så önskas, bli begravd i en annan kommun än sin hemkommun.
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Älvsbacka

Nyed

Alster

Östra Fågelvik
Rud
Östra
Västra
Mosaiska

Kyrkogårdar i Karlstads pastorat.
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Väse

Karlstads pastorat
I Karlstads pastorat bor 76 000 invånare. Här finns
nio av kommunens tolv aktiva kyrkogårdar.
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Karlstads pastorat
B I L D AT 2 0 1 4

Karlstads pastorat bildades 2014 genom en sammanslagning av
församlingarna Västerstrand, Alster-Nyedsbygden, Väse-Fågelvik,
Norrstrand och Domkyrkoförsamlingen.
N I O K Y R KO G Å R D A R I K A R L S TA D S PA S T O R AT

Inom pastoratet finns nio aktiva kyrkogårdar vilka alla tidigare är
inventerade och noga dokumenterade. Placerade runt sin kyrka ligger Östra Fågelviks, Väse, Alsters, Nyeds och Älvsbacka kyrkogårdar. Till Älvsbacka kyrkogård är det cirka 60 kilometer från Karlstads centrum. I Karlstads tätort finns Västra och Östra kyrkogårdarna utan direkt anslutning till någon kyrka. På Ruds kyrkogård
finns tre begravningskapell med varierande storlek och funktion.
På Mosaiska kyrkogården finns ett judiskt begravningskapell.
Kyrkogårdarna har under årens lopp förändrats. De har förstorats eller förtätats och när detta inte varit möjligt längre, har helt

nya öppnats. Begravningsplatserna är alltså i högsta grad levande.
Inom några år kommer en ny begravningsplats norr om Karlstads tätort att anläggas eftersom Ruds kyrkogård snart kommer
att vara fylld. Kyrkogårdarna i församlingarna utanför Karlstads
tätort är fortfarande väl tilltagna och behöver ännu inte förnyas.
DOMK YRK ANS K YRKOGÅRD

När den nuvarande domkykan stod klar på Lagberget 1730 anlades även en kyrkogård runt kyrkan. Denna blev fullbelagd i slutet
av 1700-talet och eftersom det inte var möjligt att utvidga densamma beslutades att Västra kyrkogården skulle etableras. Till minne
av dem som begravts på Lagbergets kyrkogård finns en minnessten
utanför domkyrkan. I den gamla kyrkogårdsmuren längs Östra
kyrkogatan finns ingången till vintergraven kvar. I samband med
att Västra kyrkogården öppnades flyttades den Lidbackska graven
till ett särskilt gravkor på denna kyrkogård.

Karlstads pastorat innehåller allt från jordbruksmark till djupa skogar. Här
speglar sig Nyeds kyrka och kyrkogård i Borssjön en tidig vårdag.
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Norra delen av pastoratet består av stora skogsområden.

S TA D S M I L J Ö , Ö P P N A L A N D S K A P,
SJÖAR OCH SKOGSTR AK TER

Bebyggelse och natur inom pastoratet varierar från stadsmiljö till
skogs- och glesbygd. Västra och Östra kyrkogårdarna i Karlstads
tätort har numera höga hus tätt inpå sig och Klarälvens östra gren
är ett viktigt inslag för att skapa karaktären på dessa begravnings-
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platser. Ruds kyrkogård är den största i Karlstads stift, Mosaiska
är den minsta.
Både Östra Fågelviks och Väse begravningsplatser är placerade
i jordbrukslandskapet öster om Karlstad, där som det en gång var
sjöbotten i Storvänern. Östra Fågelviks kyrkogård har terrasserats
ned mot de omgivande åkrarna och Väses är placerad mitt i åker-

Väse kyrka på slättlandet i pastoratets sydöstra del.

landskapet med älven Glumman som rinner genom begravningsplatsen.
Alsters kyrkogård ligger högt i landsskapet och är en del av den
kulturskyddade kyrkbyn. Nyeds kyrkogård präglas av den omgivande Borssjön. Älvsbacka kyrkogård, som är belägen i den nordligaste delen av pastoratet, har en mycket speciell natur närbesläk-

tad med den norrländska. Man säger att här finns Norrlands fingrar, det vill säga att såväl flora som fauna är en utlöpare av Norrland
som sträcker sig ända hit ned.
Under vår och försommar är det slående hur vackra samtliga
kyrkogårdar i pastoratet är med ett överflöd av färger från framför
allt azaleor och rhododendron.
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Höstfärger på Ruds kyrkogård.

Å R ST I D ER N A S VÄ X L I N G A R

En kyrkogårds utseende växlar naturligtvis med årstiderna. Att
följa dessa växlingar är en alldeles speciell upplevelse. Vintern
infinner sig med snöklädda gravar och träd. Våren kommer så
sakteliga med den första späda grönskan och sedan allt mer intensivt och övergår till försommar för att explodera i färgprakt
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under sommaren. Hösten har sin tjusning med en egen färgskala. Träden förändras från den mörkgröna sommartonen till alltmer färgsprakande nyanser i rött och gult. Så... plötsligt är allt
över och vintern tar sitt järngrepp om naturen igen. Men även
den bistraste vinter kan vara praktfull med mark och träd klädda i snö och rimfrost. Förr än man anar är ändå vintern över!

En vinterdag på Ruds kyrkogård.

Våren kommer med porlande bäckar och späd grönska – allt blir
pånyttfött!
Här i Norden växlar dagarnas ljus med årstiden. På vintern när
solen står lågt har hela världen en dyster mörk nyans, som förändras successivt fram till midsommar då allt badar i ljus nästan dygnet om.

A N D R A B E G R AV N I N G S P L AT S E R

Under århundradenas lopp har begravningsplatser öppnats i samband med stora epidemier som till exempel kolera. Idag är de flesta bortglömda. En del ligger i direkt anslutning till de nuvarande
begravningsplatserna medan andra är väl gömda i skogarna långt
från samhällena. Med dagens kunskap om smittsamma sjukdomar
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I Karlstad har bebyggelsen under 1900-talet krupit inpå
och nästan helt omringat Västra och Östra kyrkogårdarna.

öppnas inte helt nya begravningsplatser vid stora sjukdomsutbrott.
På vissa håll inom pastoratet finns minnesstenar och gravvårdar
utanför kyrkogårdarna. Här skall endast nämnas en, som man kanske inte så ofta tänker på: minnesstenen över begravda lantvärnsmän
i stadsdelen Tormestad i Karlstad.
T R E G R AV KO R

Inom pastoratet finns endast tre enskilda gravkor. På Västra kyrkogården ligger det Lidbackska gravkoret. Rud har en i berget inmurad gravkammare för byggmästarna Johan och Olof Wästlund och
deras släkt. På Alsters kyrkogård är ett särskilt gravkor av sten sammanbyggt med korväggen i kyrkan för släkten Kolthoff.

28

Minnessten över begravda lantvärnsmän i
stadsdelen Tormestad i Karlstad.

A N SVA R O C H S KÖT S EL

Staten har det övergripande ansvaret för landets kyrkogårdar. I
Karlstads pastorat är detta från och med år 2014 delegerat till Kyrkogårdsförvaltningen som verkställer pastoratets beslut.
Kyrkogårdsförvaltningens medarbetare svarar för skötseln av anläggningarna på pastoratets kyrkogårdar. Diplomet, som finns i
början av boken, har erövrats av dem.
Genom olika kunskaper och erfarenheter inom trädgårds-, parkoch landskapsvård besitter man en bred kompetens och kan möta
högt ställda krav på såväl skötsel som nyanläggningar.
Kyrkogårdsförvaltningens personal har sommaren 2014 följan-

Pastoratet har en egen verkstad där
bland annat urnor tillverkas.

Effektiva fordon underlättar skötseln av
den stora kyrkogården på Rud.

de yrkesbeteckningar: trädgårdsmästare, trädgårdsarbetare, maskinreparatör, förrådsman, kanslist och lokalvårdare.
Kyrkogårdsförvaltningen har en egen verkstad som utför smides- och snickeriarbeten. Bland annat tillverkas urnor att placera
aska i och smidda ljusbärare.
Anhöriga till de begravda gör också ett värdefullt arbete genom
skötsel och plantering av sina gravar. Allt och alla samverkar till de
vackra kyrkogårdarna i Karlstads pastorat!

Sommarunderhåll.

FA K TA U P P G I F T E R 2 0 1 3
• Begravningsavgift 0,22 kronor av totala kyrkoavgiften
1,21 kronor. Denna avgift tas ut utöver den kommunala
och statliga skattedebiteringen. Är man inte medlem i
Svenska kyrkan betalas enbart begravningsavgift.
• Total kostnad för kyrkogårdsförvaltningen (löner och
anläggningskostnader mm) 29 409 102 kronor
• Antal anställda: - 23 tillsvidareanställda
- 35 säsongsanställda på 6 månader
- 18 ferieungdomar på 4 veckor
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Ett urval av gravar som representerar tätorten
Karlstads betydelse i pastoratet

K A R L S TA D S TÄT O R T

Av de nio kyrkogårdarna i Karlstads pastorat ligger fyra i Karlstads tätort. Här kan stadens betydelse som residens-, stifts-,
militär-, sjöfarts-, industri-, kultur- och skolstad avläsas eftersom många av stadens ledande personer begravts på dessa kyrkogårdar.
Karlstad blev stiftsstad 1647. Värmlands län grundades
1779.
1913 flyttade Värmlands regemente från Trossnäs till Karlstad och efter hand har flera militära verk och myndigheter
flyttat till Karlstad.
Karlstads Universitet bildades 1999 efter att ha varit högskola sedan 1967.
Industristaden Karlstad har företag med inriktning på
bland annat pappersprodukter och verktyg samt maskiner för
skogsindustrin.
Läget vid Vänern och med en djuphamn långt in i landet
har inneburit att Karlstad haft stor betydelse som hamnstad.
Att Karlstad utvecklats som besöks- och konferensstad visar sig i ett flertal hotell- och mötesanläggningar. Stadshotellet
liksom Sandgrund är vida kända. Wermland Opera och olika
idrottsanläggningar samlar besökare från hela landet.
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FREDRIK GREVILLIUS
Överste Fredrik Grevillius var chef för Värmlands regemente
1939-1951. Han ledde regementet de svåra åren under Andra
världskriget. Graven finns på Ruds kyrkogård.

GERT BORGENSTIERNA
disputerade 1942 med
avhandlingen Om Kristi
person och verk. 1951 blev
han domprost i Karlstad och
sedan biskop i Karlstads
stift, ett ämbete som han
innehade åren 1956-1976.
Graven finns på Västra
kyrkogården.

LENNART ANDERSSON
var Karlstads högskolas förste rektor 1977-1994. Han
bidrog till att högskolan
omvandlades till universitet
1999. Graven finns på Ruds
kyrkogård.

OLOF AF WIBELI
var landshövding i Värmland 1809-1813.
Han började sin bana som landshövding
i Finland och blev förebild för dikten
”Landshövdingen” i Runebergs Fänrik Ståls
sägner. Graven finns på Västra kyrkogården.

HENRY ODÉN
Familjen Odén var knuten till Stadshotellet
i Karlstad från 1895 till 1984, nästan 90
år. Henry efterträdde sin far Fredrik 1920.
Graven finns på Ruds kyrkogård.

OSKAR FERDINAND AHLMARK
lade 1847 grunden till Sveriges äldsta
rederi, Ahlmark Lines, som fortfarande
bedriver en omfattande verksamhet både
i och utanför landets gränser. Graven
finns på Västra kyrkogården.
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Parkering

Muslimsk ceremoniplats
med pil mot Mekka
Klockstapel
Askgravlund
Minneslund
Administrationsbyggnader

Kapell och krematorium

Askgravlund

Minneslund med stenkatafalk
Springbrunn

Huvudentré

Parkering

32

Ruds kyrkogård
Ruds kyrkogård ligger norr om motorvägen E 18 i
sydöstra delen av stadsdelen Rud. Det är den största
begravningsplatsen i Karlstads stift.
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Ruds kyrkogård
B EH OV AV N Y K Y R KO G Å R D

Ruds kyrkogård kallas även Ruds skogskyrkogård därför att delar av begravningsplatsen är anlagd i skogsterräng. Analogt med
namnen på Västra och Östra kyrkogårdarna hör man ibland också
namnet Norra kyrkogården.
I början av 1900-talet hade Karlstad vuxit rejält. Västra och
Östra kyrkogårdarna vid Klarälven, som anlagts under 1800-talet, hade blivit fullbelagda. Då köptes mark från Ruds egendom
och man påbörjade projekteringen av en ny begravningsplats. Kritiken lät inte vänta på sig: området ansågs ligga för långt från centrum. Ruds kyrkogård är emellertid i dag relativt centralt belägen
och omgiven av vägar och bebyggelse. Det är enkelt att nå platsen
med såväl egen bil som med kollektivt färdmedel.
S KO G S K Y R KO G Å R D EN S S K A PA R E

Det var arkitekten Sigurd Lewerentz som fick uppdraget att pro-

jektera Ruds kyrkogård. Tillsammans med arkitekten Gunnar
Asplund hade han utformat den vackra Skogskyrkogården i Stockholm, som nu upptagits på listan över UNESCO:s världsarv. Han
ansågs därför vara mest lämpad att designa en tilltalande anläggning även i Karlstad.
Kyrkogården på Rud skulle dels vara traditionell, dels en begravningsplats som tog vara på de naturgivna förutsättningarna.
Området som valdes ligger i en västsluttning på två bergsryggar.
Sänkan mellan bergen är utfylld så att ett plant område har bildats. Detta är den traditionella delen som har gravkvarter med tydliga avgränsningar. I anslutning till kvartersområdet finns också
allmänningar. Den äldsta ligger i sydöst. På denna finns plats för
barngravar.
Efter hand växte begravningsplatsen och Åke Porne anlitades
som arkitekt för utvidgningen. På bergssidorna, främst i öster, har
naturen utnyttjats och här finns ett flertal gravar där utsmyckning-
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Stenlagda gångar leder besökaren mellan gravstenarna utanför de asfalterade körvägarna.

en gjorts i form av stenblock från platsen. Den naturliga vegetationen av träd och buskar har kompletterats med bland annat rhododendron, azaleor och klätterhortensior som under vår och försommar blommar rikligt. Färgprakten och dofterna gör kyrkogården
till en avstressande och uppskattad parkmiljö omtyckt för promenader.
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I N V I G N I N G 19 19 AV B I S KO P J A EK LU N D

Den södra, största delen av Ruds kyrkogård invigdes i november
1919 av biskop J A Eklund. Namnet var då Norra kyrkogården. En
av de första gravsättningarna skedde 1920 med skeppsredaren Josef
Bergendorffs stoft. Hans grav är markerad med en hög granitkolonn
på en gravkulle i sydvästra hörnet.

Texterna på stenens metalltavlor lyder:
Den övre: Kyrkogården invigd den 9 nov. 1919 av biskop J.A. Eklund.
Den undre vänstra: Ruds kyrkogård ritades av arkitekten Sigurd Lewerentz.
Den undre högra: Nya delen av kyrkogården ritades av arkitekten Åke Porne.

En av de första gravsättningarna på Ruds
kyrkogård var av skeppsredaren Josef
Bergendorffs stoft och ägde rum 1920.
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U P P S TÅ N D E L S E N S K A P E L L

Svenska Eldbegängelseföreningen bildade en avdelning i Karlstad i slutet av
1920-talet och tog initiativ till ett krematorium. Byggnaden stod klar 1938
och i samband med invigningen fick
den namnet Uppståndelsens kapell.
Själva krematoriet var helt elektrifierat och det första i sitt slag i Norden.
Arkitekt för krematoriet var Gustaf
Birch-Lindgren. Efter hand förändrades och byggdes krematoriet om. Korsets kapell byggdes till 1968 för att även
fungera som kyrksal för de boende i
stadsdelen Rud. Då var det arkitekten
Rudolf Holmgren som stod för handlingarna. Han hade medverkat redan
när de första delarna ritades 1938. Senare har även Lilla kapellet tillkommit.
Konstnären Arvid Knöppels skulptur
Flicka skyddande låga, som tidigare
varit integrerad i byggnaden, flyttades
till platsen över huvudentrén till Uppståndelsens kapell. I byggnaden finns
också ett kolumbarium.
Entrén till Uppståndelsens kapell med Arvid Knöppels skulptur
Flicka skyddande låga ovanför porten.
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Byggnad på västra delen av kyrkogården som förutom krematorium innehåller
Korsets kapell, Uppståndelsens kapell, Lilla kapellet och ett kolumbarium.
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Övre vänstra: Oljemålning av Jerôme Zetterqvist i förrummet till Korsets kapell.
Övre mittre: Altaret i Lilla kapellet.
Övre högra: Krematoriet på Ruds kyrkogård var först i Norden med elektrifierad kremering då det invigdes 1938.
Nedre: Altaret i Uppståndelsens kapell med Gunnar Thorhamns relief, som vid behov kan döljas.
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Korsets kapell som ursprungligen var kyrksal för de boende i stadsdelen Rud. Korset av försilvrat trä
och akrylglas ovanför altaret är gjort av skulptören Torolf Engström.
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PA R KO M R Å D E

En allé av stora granar leder fram till kyrkogårdens grindar.
Till vänster ligger kapellområdet och till höger sluttningen
av den östra bergsryggen med sina gravar i skogsmiljö. Rakt
fram ligger den sänka som är ursprunglig mellan bergsryggarna. Detta är ett parkområde med en damm och en
brant sluttning klädd med krypen i fonden. Ovanför branten finns en bred väg i öst-västlig riktning som är en tydlig
axel i anläggningen. På ena sidan ligger en minneslund med
ett stort träkors och en stenkatafalk, som kan fungera som
ceremoniplats, och på andra sidan återfinns krematorieoch kapellanläggningen. Just på denna plats märks också
axeln norr-söder. Mot norr ligger den kvartersindelade begravningsplatsen, som kringgärdas av formklippta häckar.
Kvarteren finns på var sin sida om den markanta mittlinjen med uppehåll i planteringen för ytterligare underordnade öst-västliga axlar. Mot norr avslutas den kvartersindelade anläggningen med mjukt formade delar som ansluter
till naturmarken. Här finns en naturstensmur som var den
ursprungliga avslutningen mot norr.
Det speciella med Ruds kyrkogård är a tt den är så mångfacetterad – här finns allt: en ”gammaldags” kyrkogård, en
skogskyrkogård, en begravningsplats för alla konfessioner
och parker att ströva i.
Minneslund med stenkatafalk på kyrkogårdens östra del.
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SKULPTUREN DE
FYRA ÅLDRARNA

Jonas Frödings skulptur De fyra åldrarna är placerad i närheten av Uppståndelsens kapell. På sidorna
av en kvadratisk stenkolonn har konstnären avbildat
barndomen, ungdomen, medelåldern och ålderdomen. Varje ålder illustreras av bibelcitat.
Barndomen: Om morgonen likna de gräset som
frodas; det blomstrar upp... PS. 90:5.
Ungdomen: Så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd... PS. 103:11.
Medelåldern: Om Herren icke bygger huset
så arbeta de fåfängt... PS. 129:1.
Ålderdomen: Detta är evigt liv,
att de känna Dig... Joh. 17:3.

Skulpturen De fyra åldrarna av Jonas Fröding.

46

Jonas Fröding var på långt håll släkt med skalden
Gustaf Fröding och är känd för sina skulpturer av
barn.

K L O C K S TA P E L N

I samband med utvidgningen år
1975 ritade arkitekten Åke Porne denna klockstapel på västra
delen av kyrkogården. Klockstapeln speglar sig i det intilliggande konstgjorda vattendraget och
tillsammans utgör de ett av de
miljöskapande elementen i anläggningen.
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Den gamla delen av kyrkogården avgränsas med en mossbeväxt mur mot den nya.
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UTVIDGNING MOT NORR

NORRA DELEN

I början av 1940-talet köptes ytterligare mark av Ruds egendom för
att säkra en framtida utvidgning. Emellertid kunde denna inte tas i
bruk förrän 1975. Då stod Åke Porne för utformningen.
Förändringar och ombyggnader har fortlöpande skett under
årens lopp – begravningsplatsen är inte färdigbyggd, den lever i allra högsta grad. Senaste tillskottet, på södra delen av den norra utbyggnaden, är en stor askgravlund som var färdig sommaren 2014.

En mossbeväxt naturstensmur, som restes när den första delen av
kyrkogården togs i bruk, och hängbjörkar har blivit en vacker början på den norra delen av anläggningen. Vissa av gravkvarteren mot
väster ligger i bågformer.
Denna nyare del av begravningsplatsen upplevs i dag som mer ”i
tiden”. Här finns en ceremoniplats med en pil som pekar mot Mekka inlagd i en stensättning och gravar för olika konfessioner.

Den nya, norra delen har en mjuk framtoning med rundade, grusade gångar och vackra hängbjörkar.

AVG R Ä N S N I N G A R

Hela kyrkogården avgränsas med murar eller staket i olika utföranden. I öster finns dessutom ett skogsparti mot väg 63. I norr och väster går Horsensgatan och på andra sidan breder bostadsområdet Rud
ut sig. Söderut avgränsas begravningsplatsen av en betongmur med
järngrindar. Ytterligare söderut går en granallé. Denna fanns innan
motorvägen anlades på 1960-talet och har förmodligen varit längre
och ansluten till vägen söder om motorvägen.

Inom begravningsplatsen är huvudstråken asfaltbelagda och
man kan nå alla delar av anläggningen med bil. Detta gör att rörelsehindrade på ett enkelt sätt kan ta sig fram över nästan hela området. Ruds kyrkogård är tack vare sin parkkaraktär mycket omtyckt
för promenader och utflykter.
UTVECKLING

Vid sekelskiftet 2000 inleddes förberedelser för en ny kyrkogård
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och den 19 mars 2014 godkände Karlstads kommun ett planprogram. Den nya begravningsplatsen kommer att ligga öster om väg
63 och i höjd med Höje golfbana cirka tio kilometer norr om Karlstads centrum. Den kommer liksom Ruds kyrkogård att vara en
skogskyrkogård med mycket vegetation bevarad.

Släkten Wästlunds gravkor inmurat i en sluttning.

S A M M A N FAT T N I N G

På den muslimska avdelningen finns en ceremoniplats med en pil som pekar mot Mekka.
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• Yta: 274 800 m2, den största kyrkogården i Karlstads stift.
• Ligger i delvis mycket kuperad terräng varför det kan vara svårt att
nå alla delar till fots. Vägarna är dock som regel asfalterade så att
man per bil kan komma fram till så gott som alla gravar.
• Kyrkogården är i sin centrala del traditionell med kvartersindelningar mellan formklippta häckar. Den norra delen har kvarter som är
utlagda i mjuka bågformer och en stor del av begravningsplatsen
är en så kallad skogskyrkogård med berg i dagen och en blandad
vegetation bevarad.
• Inom vissa gravfält finns allmänningar som efter hand har omvandlats till familjegravar. Nya gravar kan anläggas. Såväl askgravlund
som minneslund finns.
• Muslimer har fått särskilda kvarter i norra delen av kyrkogården.
Här finns också en ceremoniplats med en pil som pekar mot Mekka
inlagd i en stensättning.

Den 2014 nyanlagda askgravlunden.
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Ett urval av gravar på Ruds kyrkogård

GUSTAF ANDER
Efter sin faders död 1939 tog Gustaf Ander över
ledningen för Nya Wemlands-Tidningen och var
dess ledare till i slutet av 1970-talet. Under
hans tid kom familjens inflytande på svensk
landsortspress att växa. NWT blev länets största
tidning. 1996 flyttade man in i ett nytt tidningshus, som markerar sig som ett landmärke i
staden. 1985 grundades Anne-Marie och Gustaf
Anders Stiftelse för mediaforskning, som främjar
vetenskaplig undervisning och forskning inom
mediaområdet.
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GÔTTEN BERGSTEDT
Gravstenen är en av de första här på kyrkogården med en profan symbol. Gottfrid ”Gôtten”
Bergstedt var under 1950-talet fotbollsstjärna
i Storfors och värvades senare till Karlstads FF.
Efter sin aktiva tid som fotbollsspelare övergick
han till att vara fotbollsdomare.

JANNE FELDT
Som en silhuett av någon av alla de småkyrkor
i Sverige, som arkitekten Janne Feldt har ritat,
är denna gravsten, designad av hans hustru
Kerstin. För oss Karlstadsbor är Janne Feldt
kanske mest känd för att ha utformat stadsbiblioteket och Västerstrandskyrkan, men han
har också ritat en hel del bostäder och andra
byggnader i staden, länet och landet.

ROBERT ÖSTERBERG
Robert Österberg med familj flyttade in i Centralpalatset vid Hagatorget i Karlstad när byggnaden var
ny 1906 och han öppnade sin mycket välsorterade
järnhandel i bottenplanet. 1917 köptes fastigheten
av honom och allt sedan dess har den varit i familjens ägo. Byggnaden kallas också Österbergshuset.
Robert Österberg var bland annat kyrkopolitiker
och kyrkvärd. Han var också engagerad i stadens
utveckling och var en av dem, som ordnade så att
KMW:s grundare G A Andersson fick en byst på
Hagatorget.

CHRISTIAN STORJOHANN
Christian Storjohann var en svensk-norsk industriman, som 1907 blev VD för Billeruds AB och som ledde industrin till att bli ett av Sveriges främsta cellulosaföretag. 1919 blev Christian Storjohann invald i Ingenjörsakademien. Åtskilliga är
de värmlänningar, som fått bidrag ur Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns
minnesfond för värmländsk kultur.

LASSE SANDBERG
Spöket Labans pappa! Tillsammans med sin hustru Inger har Lasse
Sandberg gjort åtskilliga barnböcker, som alla blivit kära klenoder.
Inger är författaren och Lasse illustratören. Lasse Sandberg började
som skämttecknare och illustratör och utvecklade sin teknik tillsammans med hustrun. Han anses vara den, som införde collagetekniken
i bilderböckerna. För Karlstadsborna är han också känd för att ha
designat stadens kännemärke solen.
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PER JAN WÅLLGREN
Läkaren Per Jan Wållgrens stora intressen var
Karlstads utveckling och Karlstads domkyrka.
Han var en känd läkare i staden men också
kyrkopolitiker och kyrkvärd. Under ett tiotal år
var han ålderman i Carlstads-Gillet.

BENGT JACOBSSON
Civilingenjör Bengt Jacobsson var
bland annat anställd på byggnadsfirman Skanska och kom senare till
Värmlands läns landsting som byggnadschef. Han var kyrkopolitiker och
engagerade sig i kyrkans fastigheter.
Genom sitt tekniska kunnande var han
en självskriven medlem i kommittéerna för byggande och förändring av
bland annat småkyrkorna i Karlstad.
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NILS PERSSON
Lantbrukare Nils Persson ägde Ruds egendom och
var den som sålde marken till Ruds kyrkogård.
Försäljning skedde vid två tillfällen, i början av
1900-talet och på 1940-talet.

ERNST STRANDMAN
Ernst Strandman var till yrket folkskollärare. Han
var intresserad av barn och ungdomar samt att
föra nykterheten vidare till framtida generationer. Från 1914 till 1939 var han Ordenstemplare för svenska IOGT, det vill säga den högste
ledaren för IOGT i landet.

ODD FELLOW-GRAVEN
Varje år samlas medlemmarna i Odd-Fellowlogerna vid den här graven för att
minnas och hedra de medlemmar som
har avlidit under året. Invigda systrar och
bröder kan bli urnbegravda här.

ANDERS LÖFBERG
En av grundarna till kafferosteriet Löfbergs Lila
1906 var Anders Löfberg. Löfbergs kaffe har
blivit ett signum för Karlstad och är i dag ett av
Sveriges mest populära kaffemärken.
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Västra kyrkogården
Kyrkogården runt domkyrkan på Lagberget blev
snabbt för liten och redan efter ett sjuttiotal år var
det nödvändigt att hitta ett nytt område. Den nya
kyrkogården anlades på den norra sidan av
Klarälvens östra gren.
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Informationstavla vid ingången till Västra kyrkogården.
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Västra kyrkogården
INVIGDES ÅR 1800

P E R S O N L I G H E T E R I K A R L S TA D S H I S T O R I A

Karlstads första kyrkor med kyrkogårdar låg vid Klarälvens västra
gren där Stadshotellet ligger i dag. År 1730 invigdes domkyrkan på
Lagberget och när begravningsplatsen där blev omöjlig att utvidga
beslutades att en ny kyrkogård skulle anläggas utanför dåvarande
stadskärnan. Efter många olika erbjudanden och långa diskussioner bestämdes att den skulle ligga norr om Klarälvens östra gren.
Stenbron, som byggts i slutet av 1700-talet, skulle då också kunna
användas för transporter till kyrkogården året om.
Västra kyrkogården invigdes år 1800 och är belägen på västra sidan av Rudsvägen som leder från Gamla bron till Nobelplan. Ett
antal utvidgningar gjordes sedan under 1800-talet, men begravningsplatsen blev efter hand fullbelagd. I samband med en förstoring mot väster år 1853 begravdes här offer för koleraepidemin som
grasserade i staden.

Västra kyrkogården är en begravningsplats utformad enligt 1800-talets stilideal med gravar i kvarter och grusade gångar. Många historiska personer, som har betytt mycket för staden Karlstads utveckling, är
begravda här.
Kvarteren är påtagliga genom att de är rektangulära och att flera gravar inramas med staket eller häckar. På de olika utvidgningarna som gjorts under 1800-talet har funnits allmänningar som senare omvandlats till familjegravar. 1997 anlades en minneslund i
den sydöstra delen av kyrkogården i ett område som tidigare också
varit allmänning. Lindallén som sammanbinder Västra och Östra
kyrkogårdarna är ett viktigt element i särarten för platsen. Bebyggelsen har trängt sig på runt begravningsplatsen men närheten till
Klarälven präglar området liksom de höga träden på och omkring
kyrkogården.
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Meta var från början gravkapell för Lidbackska släkten och vintergrav.
Numera används byggnaden av kyrkogårdsförvaltningen.
M E TA

Kyrkogården kallas även Gamla kyrkogården eller Metakyrkogården efter Metakapellet som byggdes 1838. Halva Metabyggnaden
mot norr var då gravkor för släkten Lidback och den södra halvan
var vintergrav. Delarna förbands med ett valv, som det gick att köra
genom med häst och vagn. År 1901 omvandlades byggnaden till
begravningskapell. Då uppfördes också det Lidbackska gravkoret i
kyrkogårdens nordvästra hörn.
Namnets ursprung är osäkert. På latin kan ordet meta översättas med mål. I grekiskan är betydelsen mellan, efter eller över. Ef-
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tersom det här gäller en kyrkogård är en trolig anledning till att
byggnaden döptes till META att man avsåg husets funktion som
vintergrav, alltså en mellanstation under den kalla årstiden innan
man kunde begrava den döde i vigd jord.
UTVECKLING

2001 beslutade Kyrkogårdsnämnden att vissa gravfält skulle bevaras med sitt nuvarande utseende och att där inga nya gravrätter fick
upplåtas. Inom vissa kvarter kunde dock nya gravar öppnas. Detta
gör att kyrkogården fortfarande är levande.

Den gamla stenbron från slutet av 1700-talet användes för transporter från stadens
centrum och var en bidragande orsak till kyrkogårdens placering.
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På den Lidbackska gravens ena sida
sitter en tavla som tidigare funnits på
den gamla graven vid domkyrkan. Den
har nedanstående text.

PAUL LIDBACK Rådm: ock
Kopparslagare uti Carlstad Född den 29 Maij 1725
död den 23 maij 1786
des Kära Maka
INGEBORG FORSMAN Född d. 8 Februarii 1708 död den 21 Jan. 1784
Rom. 8 V. 38, 32
Iag är wiss ther på at hwarken död eller lif eller änglar eller förstadöme
eller wäldighet eller the ting som nu äro eller the ting som tilkomma skola
eller höghet eller diuphet eller nogot annat creatur skal skilja oss ifrå
Guds Kärlek som är i Christo IEsu wårom Herra.

S A M M A N FAT T N I N G
Yta: 22 033 m2.
Kyrkogården är plan och gångarna är grusbelagda.
Det finns en parkeringsplats norr om kyrkogården.
Huvudentrén är mot Rudsvägen i öster.
Endast ett begränsat antal gravar kan återanvändas. I
gamla gravar kan urnnedsättning ske.
• Minneslunden ligger där det tidigare var allmänningar.
•
•
•
•
•

Informationstavla i minneslunden som beskriver dess tillkomst.
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Minneslund anlagd 1997.
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Ett urval av gravar på Västra kyrkogården

GUSTAF ADOLF ANDERSSON
Gustaf Adolf Andersson grundade Karlstads
Mekaniska Werkstad år 1860. KMW är en
industri som betytt mycket för staden. Än i
dag utvecklas och förändras på olika platser i
staden det, som G A Andersson startade med
smedja och gjuteri på faderns gård i Mariedal
i stadsdelen Haga. En byst av honom finns på
Hagatorget.
G A Andersson ligger begravd i samma grav
som sin far, Christian Andersson, som var en
verkligt bemärkt person i stadens alla nämnder och styrelser.

THEODOR HÖGSTRÖM
Efter branden 1865 fick arkitekten Theodor Högström
bland annat uppdraget att
utforma den nya stadsplanen för Karlstad. Han har
även ritat ett antal byggnader i staden, till exempel
Norra skolan på Strandgatan, Fitinghoffska villan,
numera Länkarnas hus, och
tornspiran till domkyrkan.
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GUNNAR TURESSON
och hans hustru
BIRGIT, FÖDD WELIN.
Gunnar var skald och
vissångare, Birgit tandläkare och författare. Hon har
skrivit om fröken Wenner
stjerna och dennas flickpension. Wennerstjerna har
en gravvård alldeles intill
makarna Turessons.

MOR OCH FAR, LILLAN
När man går förbi denna gravsten
ställer man sig frågan vem dessa var.
I gravboken kan man få veta att MOR
och FAR var föräldrar till teckningspedagogen K Hugo Segerborg (morfar till
Lena Cronqvist). Far var polisen och
gårdsägaren Carl Svensson och mor
var hans hustru Kristina f Persdotter.
Lillan var endast två månader gammal
och dotterdotter till Segerborg när hon
dog 1935. Hon hette Britt Margareta
Cronqvist.

CARL J WENNBERG
är grundaren till en av
Karlstads mest kända
industrier: Wennbergs
mekaniska, som haft sina
lokaler under lång tid i
stadsdelen Viken. Idag
är det gamla industriområdet bebyggt med
bostäder och verkstadsindustrin har flyttat till Kil.

SEGERSTEDT
Stenen med namnen Segerstedt
Schröderheim är gravplatsen för Torgny
Segerstedts pappa, Albrekt, och hans
andra maka född Schröderheim.

ANDERS ANDERSSON
Snickaren Anders Andersson var den
som efter branden 1865 försåg många
nybyggen med snickerier i form av
dörrar och fönster. Till att börja med
hade han sin verkstad i en loge på
Sandbäcken men flyttade sedan till en
gård på Drottninggatan.

JAN FRÖDING
fick burskap som
handlande i Karlstad
och sålde specerier
och spannmål. Hans
affär blev på kort tid
en av de mest betydande i staden. Han
köpte Alsters bruk och
senare även Gunneruds
bruk. Jan Fröding var
en duktig, vad vi i våra
dagar kallar, entreprenör och hade dessutom
en hel del förtroendeuppdrag. Han tillhörde
Wermlandsbankens
stiftare. Gustav Fröding
är hans sonson.

ALBIN FORSELL
ligger i samma grav
som sin fader, boktryckaren Carl Daniel
Forsell. Albin tog över
faderns boktryckeri
och grundade 1879
Karlstads-Tidningen.
På denna tidning var
bland andra Gustav
Fröding en av medarbetarna.

MAGNUS DIMBERG
Detta är förmodligen den äldsta gravstenen
på Västra kyrkogården. Den är intressant
därför att det på stenen finns en beskrivning
av de människor, som ligger begravda här.
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Rudsvägen

Parkering

Huvudentré
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Östra kyrkogården
Östra kyrkogården kallades tidigare Nya kyrkogården.
Den anlades år 1895 som en utvidgning av den Västra
och är belägen öster om Rudsvägen.
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Läget vid Klarälven ger Östra kyrkogården dess karaktär.
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Östra kyrkogården
A N L A D E S I S L U T E T AV 1 8 0 0 -TA L E T

När den Västra kyrkogården blev fullbelagd i slutet av 1800-talet
anlades den Östra. Rudsvägen skiljer de båda begravningsplatserna åt. De binds ändå samman med en lindallé i väst-östlig riktning
som börjar vid Metakapellet och fortsätter över Rudsvägen in på
den Östra kyrkogården.
Även här finns ett flertal gravar som minner om personer med
anknytning till utvecklingen av Karlstad.

F O R T S ÄT T N I N G PÅ D E N
VÄ ST R A K Y R KO G Å R D EN

Östra kyrkogården upplevs som en utvidgning av den Västra. Båda
är anlagda efter dåtidens stilideal, det barocka, med tydliga kvartersindelningar och utformning av gravvårdar.
Den sammanhängande ytan för allmänningen har här varit större än på Västra och den har behållit sin karaktär även om gravplatserna har omvandlats till familjegravar.

S A M M A N FAT T N I N G
•
•
•
•

Yta: 14 787 m .
Östra kyrkogården ligger i plan terräng och gångarna är grusade.
Man når kyrkogården från väster via Rudsvägen.
Det finns några bilplatser utefter denna gata. En större parkeringsplats ligger norr om Västra kyrkogården.
2

• Endast ett begränsat antal gravar kan återanvändas. Urnnedsättning kan ske i de äldre gravarna.
• Minneslund finns på Västra kyrkogården.

73

Ett urval av gravar på
Östra kyrkogården

EDVARD HOLMQVIST
var ägare till Holmqvists bosättningsaffär, som senare övertogs
av Gustaf Pettersson och låg i anslutning till Grand Hotell. En
annons för butiken från 1908 lydde:
E Holmqvists Bosättnings-Affär Telefon 87 KARLSTAD rekommenderas. Specialité: Glas, Porslin, Lampor & Lampdelar,
Silver, Nysilver & Nickelvaror, Prydnadsartiklar. För öfrigt allt
hvad till en väl sorterad affär hörer inom branschen.
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CLAES WILHELM
RENDAHL
var domkyrkoorganist
och bodde på Norra
Kyrkogatan 4. Claes Rendahl var en framstående
musiker och musikledare
samt ledamot av Musikaliska Akademien.

GUSTAF LINDMARK
var förste lantmätare och
chef för Lantmäteriet i länet.
Han bodde i Landshövdingegården vid Älvgatan,
som kallades så därför att
fyra landshövdingar bott här
(Johan Gustav Uggla, Nils
Silverskiöld, Arvid von Nolcken och Axel von Rosen). Efter
det att Gustav Lindmarks
föräldrar köpt gården 1842
kallades den Lindmarkska
gården.

ALFRED LINDGREN
övertog faderns, karduansmakarmästaren
Petter Lindgren, garveri.
Efter branden flyttades
garveriet till Gamla
Tormestad och utvecklades till en rörelse med
krav på hög kvalité. Man
tillverkade bland annat
handskar, plånböcker
och bokband.

CURRY TREFFENBERG
var svåger till doktor Conrad Höök, som donerade
Mariebergsskogen till
Karlstad och som ligger
begravd på Västra kyrkogården. Treffenberg var
landshövding i Västernorrlands och Kopparbergs län
men har ändå fått en gata
uppkallad efter sig här i
staden: Treffenbergsgatan
på Marieberg.

WILHELM SPARRE
fick majors avsked från Värmlands fältjägare på Trossnäs.
Har var också lantmätare. Vid
återuppbyggnaden av staden
efter branden 1865 bistod han
lantmätare von Wachenfeldt med
uppmätning och riktningsbestämning av stadens nya gator.
Som arkitektkunnig har han även
ritat Orangeriet i Stadsträdgården.

KJELL GLENNERT
var jur kand och kronofogde i
Karlstad samt ordförande i Färjestads BK från 1963 till sin död
1999. Han hade även uppdrag
inom Svenska Ishockeyförbundet
och var drivande för tillkomsten av
Löfbergs arena.
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Kapell

Flickgravarna

Huvudentré
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Mosaiska kyrkogården
Mosaiska kyrkogården är belägen söder om
Ruds kyrkogård och omgiven av trafikleder på
tre sidor. Kyrkogården vittnar om en mörk del
av Europas historia.

77

78

79

80

Mosaiska kyrkogården
J U D I S K A F LY K T I N G A R

Under senare delen av 1800-talet kom några judiska flyktingar till
Karlstad. En av dem var köpmannen Nissen Felländer. Han lät
bygga en synagoga i stadsdelen Klara på 1890-talet och skänkte
senare också mark till den nuvarande kyrkogården. Eftersom det
saknats begravningsplats i Karlstad för den judiska församlingens medlemmar hade de avlidna tidigare begravts i Stockholm eller Göteborg.
INVIGNING 1920

Mosaiska kyrkogården i Karlstad invigdes 1920. Då byggdes även
ett kapell av trä på platsen. Synagogan i Klara revs 1955. Församlingen var emellertid mycket liten och någon ny gudstjänstlokal
byggdes inte.
Begravningar ordnas numera av församlingen men skötseln av
själva begravningsplatsen ombesörjs av Kyrkogårdsförvaltningen

sedan 1967. Det skall nämnas att Nissen Felländer inte är begravd
här utan i Stockholm. Han hann avlida innan kyrkogården togs i
bruk.
HISTORIENS VINGSLAG

Kyrkogården präglas av historiens vingslag. Ett antal gravar i sydvästra hörnet är enhetligt utformade med små gravstenar som bär
dödstalen 1945 och 1946. De är resta över judiska tuberkulossjuka kvinnor som överlevt nazisternas koncentrationsläger och som
vårdades på Herrhagsskolan. Många av dem dog kort efter det att
de anlänt till Karlstad och fick då sina gravar på Mosaiska kyrkogården.
B EG R AV N I N G S K A P EL L E T

Platsen för kyrkogården är en oas i det myllrande trafiklivet på norra, östra och södra sidan. Marken sluttar mot väster och på så vis
”vänder begravningsplatsen trafiken ryggen” och blir till en stilla
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Ett tiotal gravstenar i den yttersta raden har dödsåren 1945 och 1946. Här
begravdes tuberkulossjuka kvinnor som vårdats på Herrhagsskolan efter att
ha blivit befriade från nazisternas koncentrationsläger. De flesta var i åldrarna
mellan 17 och 24 år och den äldsta 38 år.
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Interiör i begravningskapellet.

Rachele Frimerman blev 18 år.

och lugn plats. Detta accentueras också av att samtliga gravvårdars framsidor
vänder sig mot väster. Det lilla begravningskapellet, som byggdes när kyrkogården togs i bruk, är fortfarande kvar och mycket fint renoverat.
UTVECKLING

År 2004 beslutade Kyrkogårdsnämnden att flera av gravarna skulle klassas
som kulturgravar. En utvidgning av kyrkogården är inte aktuell.
SOMMARSTORM 2014

En kraftig storm sommaren 2014 fällde den skyddande trädridån öster om
begravningsplatsen så gott som helt och hållet. Kapellet målades om till ursprunsfärgerna under hösten. De bilder, som tagits till den här boken, är från
våren 2014 och visar hur anläggningen såg ut vid det tillfälle när kyrkogårdsförvaltningen tilldelades diplomet.

S A M M A N FAT T N I N G
• Yta: 2 272 m2, pastoratets minsta
kyrkogård.
• Detta är, sedan 1967 när kyrkogårdsförvaltningen tog över ansvaret, en
allmän begravningsplats. Dock förbehålls judar rätten att begravas här.
• Man når kyrkogården från väster där
det också finns en parkeringsplats.
• En grusad gång leder upp till begravningskapellet. I övrigt är området
gräsbevuxet.
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Huvudentré

Sidoentré

Askgravlund

Minneslund

Område för urngravar
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Östra Fågelviks
kyrkogård
Östra Fågelviks kyrka ligger öster om Karlstad
längs väg E 18. Skattkärr väster om kyrkan är
den närmaste tätorten.
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Askgravlunden.
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Östra Fågelviks kyrkogård
S T E N K Y R K A PÅ 1 1 0 0 -TA L E T

Redan på 1100-talet låg det en stenkyrka vid Björka cirka 600 meter nordväst om den nuvarande kyrkplatsen. Till denna medeltida kyrka fanns även en begravningsplats men när den nya kyrkan
byggdes övergavs den hela gamla anläggningen.
K Y R KO G Å R D E N A N L A D E S PÅ 1 6 0 0 -TA L E T

Den nuvarande kyrkan av sten byggdes i början av 1700-talet efter det att en träkyrka på samma plats hade brunnit. Kyrkogården
anlades i slutet av 1600-talet i samband med att den första kyrkan
byggdes. Den äldsta delen närmast kyrkan är plan och omgärdas
av en mur.
Utvidgningar av kyrkogården har gjorts under årens lopp. Det
är dock endast det som skett under 1900-talet som finns dokumenterat. Dessa områden ligger lägre än den ursprungliga delen och är

terrasserade ned mot omgivande åkrar och ängar. Det avskilda läget, en bit från allfarvägen, liksom de mäktiga träden av varierat slag
och de knotiga mossbevuxna kvartershäckarna ger Östra Fågelviks
kyrkogård en egen profil.
Bland annat beroende på att socknen saknar vattenkraft har
man inte ägnat sig åt järnhantering. Här är jordbruksbygd. Bergslagen börjar norr om socknen.
M I N N ES LU N D O C H A S KG R AV LU N D

Allmänningarna i norr och öster utnyttjas numera främst till
familjegravar men har behållit sin ursprungliga karaktär. En liten
plats för urngravar anlades 1971 på ett område mot söder. Minneslunden är belägen i ett skogsparti med ståtliga tallar i sydost.
Askgravlunden, som tillkom 2006, är en vacker och rofylld del
av kyrkogården.
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Vår på kyrkogården.
UTVECKLING

2009 beslutade Kyrkogårdsnämnden att inte återanvända vissa
äldre gravrätter. Utvalda gravvårdar skulle bevaras. Kyrkogården
skulle disponeras om och förses med sittplatser och planteringar.

S A M M A N FAT T N I N G

En gravvård med ett annorlunda utseende är redaktören Helmer Stuges och journalisten Elsa Stuges.
Den är tillverkat av järn och har formen av ett timglas där sanden runnit ur.
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• Yta: 65 573 m2, pastoratets näst största kyrkogård.
• Kyrkogården har en plan del runt kyrkan och terrasser mot
omgivande jordbruksmark i öster och söder.
• Huvudentrén ligger i väster och här finns också en parkeringsplats.
• Den äldre delen av kyrkogården innanför murarna är tydligt 		
kvartersindelad med häckar av bland annat oxbär.
• Allmänningarna är omvandlade och nya gravar kan anläggass.
• Minneslunden och askgravlunden ligger i ett vackert skogsparti 		
på södra sidan.

Urngravplatser.
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Ett urval av gravar på Östra Fågelviks kyrkogård

FREDRIC MAGNUS STUART
Till kyrkogårdens äldsta gravvårdar hör
den över majoren och riddaren Fredric
Magnus Stuart från 1700-talet.Han var en
av cheferna för Värmlands Fältjägare.
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Framsidan.

Baksidan.

ANDREAS HOLM
var vicepastor i Östra Fågelviks församling. Hans gravsten är också en av de äldsta på
kyrkogården och har vacker inskription på såväl framsidan som baksidan.

BIRGIT, NEON, INGVAR JOHANSSON
Syskonen Johansson på Björka, Birgit, Neon och Ingvar, var alla
ogifta och ansågs vara mycket originella. De var generösa och
skänkte många föremål och mycket mark till kyrkan.

KARL WIKTOR JANSSON
bodde på sin fädernegård Maxstad och var en person som hade förmåga att sköta det mesta i socknen. Bland annat var han nämndeman.
Han dog ogift och testamenterade en stor del av sin kvarlåtenskap till
socknen men också till personer som stått honom nära.

OSTERMANS FAMILJEGRAV
Personer av släkten Osterman har
sedan lång tid tillbaka varit industriidkare och företagare i såväl
Skattkärr som Karlstad och är än
i dag välkända. Sven Osterman
var civilingenjör och ledare för
byggnadsfirman Huse & Co, som
byggt åtskilliga hus under 1950-,
60,- 70- och 80-talen i Karlstad.

NILS GUSTAV NILSSON
utövade sin prästerliga bana här i Östra
Fågelvik som komminister och blev senare kyrkoherde i Fryksdalen. Han hade
flera barn. Dessa tog sin mammas namn:
Piltz. Den kände konstnären Paul Piltz
var ett av barnen. Nils Gustav och hans
maka dog båda tidigt och efterlämnade
de omyndiga barnen som via en insamling av Selma Lagerlöf kunde få gedigna
utbildningar.
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Sidoentré

Minneslund
Askgravlund

Glumman

Kyrkstallar

Huvudentré

Parkering
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Väse kyrkogård
Väse samhälle, som länge varit centrum i en
jordbruksbygd, låg ursprungligen runt kyrkan
men när Nordvästra stambanan 1869 drogs
genom socknen försköts centrum söderut till
området runt järnvägsstationen.
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En mur löper längs Glumman som delar kyrkogården i två delar.
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Väse kyrkogård
O M R Å D E S O M T I D I G A R E VA R I T S J Ö B OT T EN

Kyrkan ligger i anslutning till ett låglänt område som tidigare varit
sjöbotten. Fortfarande svämmar ibland marken nära kyrkan över
och man ser tydligt att Vänern har gått mycket längre upp än idag.
I socknen finns gravfält från yngre järnåldern och en av Värmlands
fyra runstenar.
Väse socken är en av landskapets äldsta och omnämns redan under medeltiden. Hammars säteri ägdes under stora delar av 1600och 1700-talen av adelssläkten Soop, som har en gravkammare under koret i kyrkan.
K Y R KO G Å R D E N A N L A D E S PÅ 1 5 0 0 -TA L E T

Väses äldsta kyrka var troligen av trä och låg nordväst om den nuvarande. På 1500-talet byggdes en ny kyrka på den nuvarande kyrkplatsen och en liten kyrkogård anlades söder om denna. Dagens
kyrka, som är ritad av arkitekten Johan Eberhard Carlberg från
Stockholm, byggdes 1760-62. Den esatte 1500-talskyrkan, som

under åren hade blivit i dåligt skick. Kyrkogården utvidgades och
ligger nu runt hela kyrkan.
GLUMMAN

Älven Glumman har genom att man utvidgat kyrkogården åt öster
kommit att rinna genom anläggningen. Detta tillsammans med välansade häckar och höga träd, som böjer sig över älven, ger begravningsplatsen dess särart.
I samband med utvidgningar av kyrkogården har allmänningar
anlagts. De har fått behålla sin karaktär sedan de omvandlats till
familjegravar. Minnes- och askgravlundarna ligger väster om kyrkan. En stenmur avgränsar kyrkogården mot Glumman.
UTVECKLING

2007 beslutade Kyrkogårdsnämnden att ett antal gravar i de olika
kvarteren skulle bevaras. Texterna på gravstenarna, titlarna och att
kyrkogården har allmänningar av tidstypisk och anspråkslös utformning är grunden för bevarandet.
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Kyrkstallarna finns kvar i anslutning till kyrkogården.

S A M M A N FAT T N I N G

På slättlandet på det som tidigare varit sjöbotten är lantbruk den
huvudsakliga näringen.

100

• Yta: 42 049 m2, den fjärde största i pastoratet.
• Kyrkogården ligger i jordbrukslandskapet vid Vänern, som
tidigare varit sjöbotten. Älven Glumman rinner genom kyrkogården.
• Kyrkogården är kvartersindelad och häckarna utgörs bland
annat av oxel och ölandstok.
• Nya gravar öppnas och mot väster finns en nyanlagd del.
• Minneslund och askgravlund finns.
• En stor parkeringsplats är anlagd på östra sidan om kyrkogården.

Minneslunden sedd från askgravlunden.
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Ett urval av gravar på Väse kyrkogård

SOOPS GRAVKOR
Under tre stora kalkstenshällar i
kyrkans kor är nedgången till släkten Soops gravkor. Adelssläkten
Soop ägde Hammars gård under
större delen av 1600-talet och en
bit in på 1700-talet. En hel del av
inventarierna i kyrkan är skänkta
av släkten.
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BIRGER SIMBERG
blev endast 23 år. Familjen sörjde sonen som
sägs ha varit mycket lång – lika lång som obelisken på hans gravvård. Pappan lät tillverka en
likvagn som endast har använts två gånger, för
sonen och sedan för fadern själv. Eftersom man
bodde på Hammars gård roddes hela ekipaget
över sjön Panken till kyrkan.

JOHAN NORDENBERG
Fotografen Johan Nordenberg var verksam i
Väse från 1916 fram till 1950-talet. Han har
tagit åtskilliga fotografier som bland annat
skildrar Väse samhälle. Hans kameror och
annan utrustning finns bevarade i Hembygdsgården och hans glasplåtar förvaras på
Värmlandsarkiv.

BRUNO KULLGREN
var flygkapten i SAS-flottan och omkom när hans flygplan, Agnar Viking, kolliderade med ett engelskt militärplan över Northolt i England.
Egentligen skulle han inte alls ha flugit den här dagen, men hade
ställt upp för en kollega som fått förhinder. Bruno Kullgren blev 31 år.

GUSTAF ADOLF
WÄRNHJELM
Överstelöjtnanten Gustaf
Adolf Wärnhjelm var
gift med Christina Sofia
Alstedt. De ägde gården
Välinge och det berättas
att han begravdes stående
för att kunna ha uppsikt
över gården ända till
uppståndelsens dag. Gravstenen är dekorerad med
en medaljong av biskvi,
(porslinslera, som bränts
två gånger, för att bli
extra tålig) av den kände
danske konstnären Bertel
Thorvaldsen. Konstverket
heter Natten och är en
relief. Gravstenen skall
även vara dekorerad med
ett kors i biskvi som är på
reparation.
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Springbrunn

Minneslund

Huvudentré
Kolthoffs gravkor
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Sockenstuga

Alsters kyrkogård
Alsterdalen ligger öster om Karlstad. I alla tider
har här varit aktiviteter genom jordbruk och
järnhantering. Alsterdalen har blivit odödlig
genom Gustaf Frödings diktning.
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Alsters kyrka, som stod klar 1696, är äldst av kyrkorna i Karlstads pstorat.

Alsters kyrka från år 1696 är pastoratets äldsta helgedom. Släkten Kolthoffs gravkor är murat i direkt anslutning till kyrkan.
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Alsters kyrkogård
G A M M A L K U LT U R B Y G D

Första gången Alsters kyrka omnämns är i Västgötalagen år 1380.
Som egen socken nämns Alster 1540 i Gustav Vasas jordebok. Här
har funnits kyrkor sedan medeltiden. Dessa har efter hand blivit
för små eller förfallit. Den gamla kyrkplatsen med sin begravningsplats låg cirka 300 meter öster om den nuvarande. På den gamla kyrkplatsen reste hembygdsföreningen en minnessten år 1966.
Den nuvarande kyrkan byggdes 1696 på ängen söder om Alstrums gård efter en insamling i bygden. Byggmästare var Anders
Rank från Filipstad. Alsters kyrka med kyrkogård och kyrkby är
ett viktigt inslag i kulturmiljön i Alsterdalen.
K YRKOGÅRDEN ANL ADES 1696

Kyrkogården anlades i samband med att kyrkan uppfördes på den
nuvarande platsen. Två utvidgningar från 1700- och 1800-talen

omger kyrkan. Under 1900-talet förstorades begravningsplatsen
mot öster och norr. På norra delen finns en minneslund som iordningställdes 1995.
Kyrkogården ligger nästan helt på plan mark, endast mot väster
sluttar den något ner mot Alsterån. Mot söder och väster avgränsas
kyrkogården av en mäktig stenmur, medan den mot norr och öster
har trädplanteringar och ett enkelt staket.
I östra kanten av en utvidgning på 1920-talet har man planterat en allé av pyramidek. Mot norr och öster, i övergången till åkermark, växer tall och björk. I vissa äldre gravkvarter finns häckar av
måbär. Gångarna mellan kvarteren är grusbelagda och i kvarteren
med gräsmattor finns plattlagda stigar.
Den gamla brukssläkten Kolthoff har sitt gravkor på kyrkogården. Detta är ovanligt och speciellt därför att det är murat i direkt
anslutning till kyrkans kor.
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Minneslunden.

UTVECKLING

I forna tider bars den döde på en bräda till graven. I Alster finns exempel
på att gravstenar utformades på ett
sätt som skulle likna denna bräda.
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År 2009 tog Kyrkogårdsnämnden ett antal beslut för
att säkerställa en omplanering
av kyrkogården.
Vissa gravrätter som var
förverkade skulle inte återupplivas. En del äldre gravvårdar bevarades medan andra
skulle omdisponeras till sittplatser eller planteringar.

S A M M A N FAT T N I N G
• Yta: 34 489 m2 på i stort sett plan mark.
• Det finns möjligheter att parkera vid huvudentrén från söder vid den gamla delen. Dessutom
finns en större parkeringsplats intill församlingshemmet på södra sidan om vägen.
• De större gångarna inne på kyrkogården är
grusbelagda.
• Nya gravar öppnas och urnnedsättning kan ske
även i de äldre gravarna.
• Minneslunden är anlagd på norra sidan om
kyrkan.

Höga pyramidekar dominerar kyrkogården.
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Ett urval av gravar på Alsters kyrkogård

BENGT BRANSELL
Namnet ändrades till Branzell
av sonen Jan Gustaf som föddes
1758 i Nordmark och dog 1821
i Alster. Han gifte sig med Anna
Gustafva Forsell och paret fick
nio barn. Dottern Christina Gustafva gifte sig med Jan Fröding
och blev farmor till skalden Gustaf Fröding. Hos farmor Gustafva
på Gunnerud vistades Gustaf
ofta under barnaåren fram till
1872 då hon avled.
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EVA GEIJER
Endast 26 år gammal
dog Eva Geijer. Hon
testamenterade sin
förmögenhet till välgörande ändamål. 26 000
riksdaler gick till ett uppfostringshem för flickor i
Alsters socken. Verksamheten påbörjades 1869
och pågick till början av
1950-talet då den avslutades och fastigheten
såldes. Numera förvaltas
medlen av en stiftelse.

TORE NYLÉN
Tore Nylén och hans
hustru ägde Björby
Gård fram till 1933.
I början av 1930-talet blev de värdar
för lantbrukseleven
Sven Rosendahl av
Filipstadssläkt. Sven
tog starkt intryck av
natur och människor
i trakten, som han
senare förvaltade i sitt
författarskap.

PER I BRANDSBOL
Pers föräldrar var Petter och Sara. Fadern dog
tidigt och mor Sara blev lämnad ensam med fem
barn. Fyra av dem flyttade till Norrland och blev
bruksarbetare. Per, som var något klen, stannade hemma. Så länge modern orkade pyssla om
Per, var han den svage och hon den starka. När
modern blev sjuk och sängliggande var det ombytta roller. Modern dog och Per levde upp. Han
förvandlades till traktens allt-i-allo och var välkommen i alla stugor eftersom han var humoristisk
och levnadsglad. Han dog över 80 år gammal på
ålderdomshemmet. Hans märkliga levnadshistoria
kan läsas i boken Alster från äldre och nyare tid.

OLOF ZONANDER
hette tidigare Andersson och bedrev affär i
bygden. Han kallades
allmänt ”Andersson i
boa”. Familjens hem var
den stora villan norr om
nuvarande Mossbergs
handel i Ulvsby.

E J ANDERSSON
SPJUT
och hans hustru Anna
bodde i ett soldattorp
som låg vid gården Skål.

RIKARD SPÅNGBERG
Smederna av Spångbergssläkten var bland
annat spiksmeder på
Gunneruds bruk.

Minnessten över
den första kyrkplatsen i Alster
som var i bruk
redan på medeltiden. Den låg
300 meter öster
om den nuvarande med texten:
Stanna du män
niska, lyssna till
seklernas gång.
Här nedom i
åkertegens mull
vilar de hängångna släkten. De
som i Alster brutit
sin bygd. Där låg
deras kyrka före
1696. Där har de
dyrkat sin Gud.
Där har de stärkts
i sin tro.
Alsters församling
och hembygdsförening reste
stenen år 1966.
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Minneslund

Askgravlund

Huvudentré
Parkering

Parkering

Parkering
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Nyeds kyrkogård
Strax söder om Molkoms samhälle ligger Nyeds kyrka.
Molkom är ett gammalt brukssamhälle och centrum i
en aktiv jordbruksbygd med bland annat folkhögskola.
Järnvägsstationen ligger på linjen Kil-Falun. Avståndet till
Karlstad är cirka tre mil.

115

116

117

Askgravlunden.
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Nyeds kyrkogård
PÅ S A M M A P L AT S S E D A N 1 5 0 0 -TA L E T

Nyeds kyrkogård i Molkom har legat på sin nuvarande plats sedan 1500-talet. Här har tidigare funnits två kyrkor, som båda har
brunnit. Den första av dessa byggdes när Nyed blev egen socken vid
sekelskiftet 1500-1600. Den nuvarande kyrkan invigdes 1706 och
har samma byggmästare som Alsters kyrka.
UDDE I BORSSJÖN

Kyrkogården ligger på en udde i Borssjön. Kyrkan ligger högst och
kyrkogårdens tidigare delar finns i stort sett på samma nivå som kyrkan medan de nyare är terrasserade med stenmurar ned mot sjön.
De äldsta delarna av kyrkogården omger kyrkan tillsammans
med utvidgningar som gjordes 1824 och 1917. Efter detta har ny
mark tagits i anspråk både 1954 och 1981, den första mot öster och
den andra mot söder.
Längst österut, vid det flacka området runt askgravlunden, är
anslutningen till sjön mindre brant än vid de äldre delarna på kyr-

kogården. Där blir den värdefulla och miljöskapande sjökontakten
också mer tydlig.
Enbart lövträd finns på kyrkogården. Det var extra ”fint” att
plantera lövträd i dessa bruksbygder där barrträd är förhärskande.
Runt minneslunden växer bland annat kastanj och på de senaste
utvidgningarna utgörs kvartershäckarna av måbär. Här finns gravar som har tydlig anknytning till bygdens lärosäten men också till
bruken i trakten. Kopplingen till bruken förhöjs genom att delar
av kyrkogårdsmuren är gjord av sinnersten, det vill säga slagg från
järnframställningen som liknar glas.
UTVECKLING

2009 beslutade Kyrkogårdsnämnden att inom vissa kvarter inte
upplåta nya gravrätter och att säkerställa de äldre delarnas karaktär.
Man ville skapa möjligheter för omdisponering av gamla förverkade
gravrätter till planteringar och sittplatser.
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Minneslunden.

Stenmurar avgränsar terrasserna ned mot sjön.

S A M M A N FAT T N I N G
• Yta: 50 435 m2, pastoratets tredje största kyrkogård.
• Terrängen är plan runt kyrkan men terrasseras ned 		
mot sjön på norra och östra sidan. Den norra sidans
terrasser är branta medan de mot öster är flackare.
• Huvudentrén är från väster och här finns en
parkeringsplats. Det är mycket brant upp till ingången.
Kyrkogården kan nås utan nivåskillnader från söder och öster.
• Det går att köra bil inom vissa delar av anläggningen.
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• Kyrkogården är kvartersindelad. Det har funnits
allmänningar som numera är omvandlade till
familjegravar.
• Nya gravar kan anläggas. Mot söder finns en stor
utvidgning.
• Minneslunden ligger en bit in på udden i sjön.
• Askgravlunden har fått ett läge nära sjön.

Gravstenarna ger en uppfattning om bygdens näringsliv. Tråddrageriet i Blombacka var det enda i Värmland.
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Ett urval av gravar på Nyeds kyrkogård

CARIN LINDBERG
Smedsdottern Karolina Lindström
adopterades av lantmätare Johan
Lindberg och hans hustru Emilia. Hon
fick heta Carin och ärvde Lindbergs
gård i Upperud. I hennes testamente
gick gården till Unga Hjälpares Förbund som inrättade ett barnhem med
verksamhet fram till slutet av 1940-talet. Carin kallades ”Drottningen av
Upperud”.
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BENGT NILSSON
var en av många som arbetade med utdikningen av sjön Björklången i Nyed. En
son blev stenhuggare i USA. Han tog med
denna sten från Amerika och reste den
över sina föräldrar.

KARL NILSSON
var disponent vid Blombacka Bruk 1871-1909.

RUDOLF NORD
kom till Nyed 1904 som smed. Han blev framgångsrik
företagare med vagnfabrik och mekanisk verkstad.

RIKARD LARSSON
var tävlingsskytt och engagerad inom skytterörelsen,
bland annat som sekreterare i Värmlands Skytteförbund
under många år.

HUGO FOOGDE
var bankdirektör och ornitnolog. Han samlade och konserverade ett stort antal fåglar. En samling på cirka 200 arter
finns bevarade på Fågelmuseet i Molkoms Bibliotek.
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Minneslund

Parkering

Huvudentré
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Älvsbacka kyrkogård
Älvsbacka socken ligger vid sjön Östra Örten cirka
20 kilometer norr om Molkoms samhälle. Under
1600-talet och fram till mitten av 1800-talet
utvecklades och blomstrade bygden i anslutning till
Älvsbacka järnbruk. Bruksepoken tog slut 1894.
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Närheten till sjön Östra Örten ger begravningsplatsen dess karaktär.
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Älvsbacka kyrkogård
EGEN FÖRSAMLING 1819

K YRKOGÅRDEN

En begravningsplats anlades vid norra änden av sjön Östra Örten
1731. Vid den här tiden byggdes också en kapellkyrka i trä och därefter en fristående klockstapel. Älvsbacka blev annexförsamling
till Nyed. Brukspatron Henrik Kolthoff fick genom Kunglig Resolution i nåder bygga ett kapell för sig och sitt bruksfolk eftersom
man hade lång och svår väg till sockenkyrkan i Nyed. Kapellet invigdes den 21 februari 1731. 1819 blev Älvsbacka egen församling.

Kyrkogården i sina gamla delar är helt plan och omger kyrkan. Det
har endast skett en utvidgning och den gjordes västerut så sent som
1953. De nyare delarna är terrasserade mot söder och väster medan
den gamla delen med sin stödmur klart avgränsar området mot församlingshemmet och den söder därom liggande sjön. Vid ingången
i muren finns en lindallé som leder in till kyrkan.
På norra delen av utvidgningen, väster om klockstapeln, har anlagts ett urngravsområde med ceremoniplats som har mäktiga tallar och sjön i fonden.

K Y R K A N F R Å N 1 9 2 0 -TA L E T

Träkyrkan reparerades och förändrades under årens lopp men revs
för att i början av 1920-talet ge plats åt den nuvarande tegelkyrkan som är ritad av arkitekten Osvald Almquist. Förändringar och
kompletteringar är gjorda av arkitekten Gustav Holmdahl. Den
gamla klockstapeln från 1740-talet behölls. Den har troligen fungerat som portvalv till kyrkogården.

UTVECKLING

2008 beslutade Kyrkogårdsnämnden om gravrätter och omdisponeringar på kyrkogården. Sittplatser och nya växtplanteringar
skulle anläggas.
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Skogsbruk är en viktig näringsgren i pastoratets norra
del vilket kan utläsas på flera gravstenar.

En lugn plats för eftertanke.

S A M M A N FAT T N I N G
• Yta: 11 494 m2, pastoratets näst minsta kyrkogård.
• På sin plats upphöjd över sjön och landskapet är kyrkogården
relativt plan.
• Man når huvudentrén från söder och vid kyrkogårdsmuren 		
finns en parkeringsplats.
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• Allmänningen är omvandlad till familjegravar.
• Plats för nya gravar finns och en minneslund är anlagd på en 		
udde i sundet mellan Östra Örten och Lersjön.

Minneslunden.
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Ett urval av gravar på
Älvsbacka kyrkogård

ERIK ÖRTLUND
blev sågmästare
på sågen i Östanås. Han har gjort
flera modeller i trä
av olika hammare
från bruket. En del
finns bevarade på
hembygdsgården i
Torsked.

HELENA WIEWEG
Lärarinnan Helena Wieweg dog ogift och testamenterade en stor del av
sin kvarlåtenskap till en fond för gamla behövande i Älvsbacka församling. Familjen Wieweg kom till Älvsbacka i slutet av 1700-talet som
smeder och hette då Vieveg. Förmodligen har namnet försvenskats efter
hand till Wieweg.
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ALBIN ANDERSSON
Urmakare Albin Andersson, Gräsås, var en tusenkonstnär
som förutom att laga och tillverka klockor även kunde laga
allt annat. Han donerade sin kvarlåtenskap till ALBA-fonden till förmån för boende i trakten.

SLÄKTEN CRONEBORG
Ulric Croneborg köpte Älvsbacka bruk 1828. Hustrun Barbara (Betty) var född von Geymüller och dotter till
bankiren friherre J H von Geymüller i Wien. Paret Ulric och Betty Croneborg är de första som är begravda här.
Efterhand har det blivit fler och fler av släkten som fått sin sista vila i Älvsbacka. Graven skänktes till släkten
för evinnerlig tid av församlingen eftersom man ansåg att de betytt mycket för bygdens utveckling. Så sent som
2002 begravdes en person här. Under marken finns en murad gravkammare.
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Kommittén som arbetat med boken
Dåvarande Kyrkogårdsnämndens ordförande Nils-Erik Einarsson
var självskriven som sammanhållande i den kommitté som gavs
uppdraget att dokumentera kyrkogårdarna i Karlstads pastorat.
Även kyrkogårdsförvaltningens chef Mats Svensson var en naturlig medarbetare i kommittén som kompletterades med nämndens
ledamöter Barbro Barkman och Arne Omsén.

BARBRO BARKMAN
Medlem i Kyrkorådet Norrstrand
(ordförande 2005-2009) och Kyrkogårdsnämnden åren 1995-2013 samt
Församlingsrådet Norrstrand från 2013.
Var med och bildade POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) 1994.
Körsångare och kyrkvärd i Norrstrands
kyrkan. Har arbetat som läkarsekreterare fram till pensioneringen 2000.
ARNE OMSÉN
Medlem i Kyrko- och Församlingsråden
i Karlstad.
Arne Omsén är bergsingenjör och professor emeritus. Han har haft ledande
befattningar inom Uddeholm AB,
undervisat på magisternivå på Karlstad
Universitet, och drivit Omsén Konsult
AB med inriktning på ”Affärsstyrd
teknikutveckling”.
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Per Berggrén engagerades som fotograf och förra länsarkitekten Inger Berggrén knöts till projektet för att svara för bokens text.
Man beslutade att boken skulle ges ut på Förlag Per Berggrén. Under det dryga år som arbetet har pågått har kontinuerliga uppföljningsmöten ägt rum, det sista i oktober 2014.

NILS-ERIK EINARSSON
Medlem av kyrkofullmäktige samt vice
ordförande i kyrkorådet och dess arbetsutskott i Karlstads pastorat.
Nils-Erik Einarsson är civilingenjör
SVR och har haft ledande befattningar
inom kommunala, statliga och privata
verksamheter. Han har lett biståndsprojekt i Botswana, Bangladesh, Estland,
Palestina och Kosovo.
MATS SVENSSON
Chef för Kyrkogårdsförvaltningen.
Mats Svensson är utbildad trädgårdsmästare. Han har varit kyrkogårdschef
sedan 2002.

Författarnas reflektioner
Många tänker kanske inte på vilka kulturella värden som finns
samlade på en kyrkogård. Man tycker att det är en skrämmande
miljö eftersom den förknippas med döden. Men namn, årtal och
yrken på gravstenar ger oss en viktig del av vår historia.
Vi har tagit oss an projektet att dokumentera de vackra kyrkogårdarna i Karlstads pastorat utan att snegla på vad som skrivits av
andra författare till liknande böcker. Vår inriktning har varit att
åstadkomma en bok som vänder sig både till dem som är vana kyrkogårdsbesökare och till dem som är nyfikna på hur begravningsplatserna ser ut i Karlstads pastorat.
Under ett helt år har vi följt årstidernas växlingar och kyrkogårdarnas förändringar. Vi har funnit att under vår och sommar är de

som vackrast. Då flödar färgerna och då är fotoljuset som bäst. Därför har boken nästan uteslutande bilder från dessa årstider.
Vi har velat ha både en historiskt och lokal koppling till de gravar vi valt att visa. Eftersom detta är en bok om kyrkogårdarna i sig
finns enbart ett fåtal gravar redovisade från varje kyrkogård. Urvalet är gjort enligt vårt eget bedömande efter att ha rådgjort med dem
som varit väl insatta i de olika församlingarnas kultur och historia.
Andra hade kanske gjort ett annat urval, men det här är vårt.
Vi framför ett varmt tack till kommittén som givit oss förtroendet att göra boken om de vackra kyrkogårdarna i Karlstads pastorat
och ett stort tack till alla som med information, goda råd och kloka synpunkter hjälpt oss. Utan er hade inte boken blivit vad den är.

Karlstad i november 2014
Inger Berggrén
Per Berggrén

INGER BERGGRÉN
Text.

PER BERGGRÉN
Foto och layout.

Arkitekt SAR/MSA Inger Berggrén har
medverkat som författare och redaktör
i olika sammanhang där en arkitekts
proffessionalitet erfordrats. Har som
projektör bland annat varit ansvarig
arkitekt för Herrhagskyrkan och Kroppkärrskyrkan. Var under nästan femton
år länsarkitekt i Värmland.

Sedan slutet av 1990-talet har Per
Berggrén som fotograf, författare och
redaktör medverkat i ett trettiotal böcker
och föreningsskrifter med huvudasaklig
inriktning mot Värmland. Några av hans
produktioner är böckerna Karlstads domkyrka, Värmlands pärlor, Ett år i Värmland och Interiörer i Karlstad. Sedan ett
drygt tiotal år driver han ett eget förlag.
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ÅR ETS K YR KO G ÅR DS F Ö R V A LT N I N G 2 0 1 2

Kyrkogårdsförvaltningen
inom dåvarande Karlstads
Kyrkliga Samfällighet utnämndes till Årets kyrkogårdsförvaltning 2012. Därför
uppdrog Kyrkogårdsnämnden
åt en kommitté att framställa en bok om pastoratets nio
kyrkogårdar.
Det blev en bok med namnet
De vackra kyrkogårdarna i
Karlstads pastorat.

138
EAN ISBN-nummer

