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… vem är jag

ü Jag heter Ivar Fors, är 69 år gammal och bor i mitt sommarhus 
på kära Vindö. Min profession är florist och växtmästare.

ü År 2000 blev jag rekryterad till Värmdö församling som 
kyrkogårdschef, 2011 bytte jag till Boo församling som chef, fram 
till min pension. Jag har även jobbat som t.f. chef i Gustavsberg-
Ingarö församling under ett halvår.

ü I april 2020 blev jag förordnad av Länsstyrelsen i Stockholm att 
bli Begravningsombud i Värmdö kommun för följande 
församlingar Värmdö, Gustavsberg-Ingarö samt Djurö, Möja och 
Nämdö!

ü Mina styrelseuppdrag har varit, SSIB (Stockholms 
samarbetsorgan inom begravningsfrågor) FSK (Föreningen 
Sveriges kyrkogårdschefer) BF-Trädgårdsmiljö AB



… ”Församlingens kyrkogårdar – ett 
kulturarv att värna!” av Ivar Fors

I normala fall avlider 90 000 personer årligen i Sverige, det är 250 
personer per dag! Med den nu närvarande pandemin tenderar dessa 
siffror att stiga!
Det är mycket viktigt att alla huvudmän i Sverige håller kontroll på 
gravplats tillgången på våra begravningsplatser och kyrkogårdar samt att 
ha god kapacitet i landets krematorier!

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLINGS KYRKOGÅRDAR
Kyrkogårdens uppkomst omnämns redan i bibeln, en Guds åker! När 
Sverige kristnades på 1000-talet så uppkom också gravar runt de uppförda 
kyrkorna. Ofta sporadiskt utspridda på en äng, en kulle med ett enkelt 
träkors. 
De uppförda kyrkorna oftast i öst-västlig riktning! Gravkvarteren växer ut 
från kyrkan och bildar en kyrkogård! Omgärdad av en träd krans, mur, 
staket eller häck.



… fortsättning
Det var också historiskt viktigt att gravsätta kistorna med fötterna åt 

öster, så än idag väntar man på uppståndelsens morgon!
Kyrka-stat skildes åt år 2000
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, på 

uppdrag av staten, förutom i Stockholm och Tranås där den är kommunal!
Begravningsverksamheten är ingen egen myndighet, den underordnas 

kultur-departementet! Dock innebär det en omfattande 
myndighetsutövning som begravningslag, begravningsförordning, 
förvaltningslag, kulturmiljölag, arbetsmiljölag, miljöbalken (krematorium) 
arkivlag, ordningslagen, brottsbalken (brott mot griftefriden, kan ge 
fängelse upp till 2,5 år) plan och bygglagen, egna lokala riktlinjer!
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kammarkollegiet fastställer 

begravningsavgiften. Kyrkoherden är chef för all verksamhet inom en 
församling!

Inom Djurö, Möja och Nämdö församlings förvaltningsområde finns 5 
kyrkogårdar belägna på Djurö, Möja och Nämdö samt Runmarö och 
Sandhamn de sistnämnda bedrivs i kapellstiftelser!



”Församlingens kyrkogårdar – ett 
kulturarv att värna!”

Befolkning 2018–2019

• Djurö 4 298
• Möja 193
• Nämdö 26
• Runmarö 258
• Sandhamn 123 (4 898)

Befolkning Riket10 327 579

Medlemmar i Svenska kyrkan/ Djurö

2 840

5 823 515

Djurö, Möja och Nämdö församling är huvudman för 
begravningsverksamheten!



… organisation på församlings nivå (1)
ü Kyrkofullmäktige,
ü Kyrkoråd
ü Kyrkoherde
ü Arbetsutskott
ü Kyrkogårds utskott
ü Valnämnd.

Verksamheten finansieras via den statliga begravningsavgiften 
för närvarande 25,3 öre per intjänad hundralapp, denna avgift 
är obligatorisk för alla skattskyldiga i Sverige, du kan se din 
andel på din skattsedel!
Begravningsverksamheten omsätter i Sverige 5,5 MDR kr.
Budget för Djurö, Möja och Nämdö församling år 2021 är 3,9 
milj.= Intäkt/ begravningsavgift.



… organisation på församlings nivå (2)

Församlingsverksamheten finansieras via 
kyrkoskatten/ medlemsavgiften!
Kärnverksamheten för Svenska kyrkan förkortas 
GUDM.

ü Gudstjänst
ü Utbildning
ü Diakoni
ü Mission

Förr föddes man in i Svenska kyrkan, idag blir man 
medlem endast via dopet!



… organisation i Svenska kyrkan

ü Kyrkomöte, 
ü Kyrkoordning, 
ü Stift, 
ü Pastorat
ü Församlingar

Församlingar ska ha enligt kyrkoordningen en egen 
uppdaterad Församlingsinstruktion (FIN)
Här förekommer alltså två stycken ekonomier som 
går upp i en ekonomi!



… vad omfattas av begravnings lagen?

ü Att anlägga, driva, vårda och underhålla
ü Antal begravningsplatser, inom Djurö är 5 stycken
Olika gravsätt:

Ø Kistgrav
Ø Urngrav
Ø Minneslund
Ø Askgravplats
Ø Kolumbarium
Ø Urnmurar.

Särskilda gravplatser för de som inte tillhör kristet 
trossamfund! (typ muslimer, judar 



… fortsättning
Kommentar: Det finns 47 stycken statsbidrags berättiga 
trossamfund i Sverige.
ü Regelbundna medlemmar (betjänade) uppgår till 901 352 

personer.
Följande trossamfund har mest deltagare i Sverige: 

Ø Romersk-katolska kyrkan
Ø Equmeniakyrkan
Ø Pingströrelsen
Ø Evang Frikyrkan
Ø Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

ü Sverige går mot en allt större religiös mångfald hur 
hanterar begravningsverksamheten detta?

ü Begravningsplatser kan vara Allmänna, Särskilda, (annan 
trosinriktning) Enskilda (typ kapellstiftelser).



… vad omfattar begravningsverksamheten (1)

ü Underhålla och upprätta gravkartor (gärna digitala)
ü Föra grav bok eller register
ü Gravstens säkerhet (belastar dödsbo)
ü Tillhandahålla lokal för begravningsceremonier utan religiösa 

symboler
ü Tillhandahålla lokal för förvaring och visning av stoftet (typ 

ceremonilokalen i Boo församling)
ü Ansvara för transporter inom huvudmannens ansvarsområde
ü Gravrättsfrågor, ny grav respektive förnyelse av äldre gravrätt, 

en gravrätt enligt lag är 25 år
ü Myndighetsutövning, ärenden som gravsättning, 

gravanordning, flytt av stoft eller aska, gravrätt (lika med 
gravbrev), Medla mellan parter som är oense inom ett dödsbo, 
arkivera och diarieföra.



ü Teckna kremations avtal om församlingen inte har eget krematorium
ü Teckna transportavtal om församlingen inte har egen begravningsbil
ü Ett omfattande regelverk: ex, vård och underhållsplaner, trädvårds 

planer, kultur inventering.
ü För att kunna leva upp till allt detta krävs kunniga Kyrkoherdar, 

förtroendevalda, kyrkogårdschef, förvaltnings assistenter, 
vaktmästare, ekonomer, jurister, personal som är experter på grönyta 
sektorn samt stor empati för människor i sorg, jag brukar kalla detta 
för den gröna diakonin.

ü Likaså talar vi inte om ogräs på kyrkogården utan vi föredrar säga 
``den spontana vegetationen``

ü Utbildning krävs på en mängd olika områden
ü Begravningsombudets uppgift är att företräde alla som är 

folkbokförda i Sverige oavsett trosinriktning inför 
begravningsceremoni, begravningsplats och gravsättning. Alla ska en 
gång gravsättas! Bevaka att begravningsavgiften enbart används till 
begravningsverksamheten samt vårt kulturarv. Årligen lämna rapport 
till Länsstyrelsen!

… vad omfattar begravningsverksamheten (2)



… söker du en särskild gravplats?
Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter 

gravar på olika platser i Sverige.

q Hitta graven – sök bland gravsatta på Stockholms 11 
allmänna begravningsplatser

q Svenskagravar.se – här kan du söka efter gravsatta på 
kyrkogårdar hos drygt 50 kyrkogårdsförvaltningar. 
Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, 
Linköping och Karlstad

q FinnGraven.se – närmare 60 församlingar och 
kyrkogårdsförvaltningar är anslutna till tjänsten. Det 
finns även en digital karta att söka på.

q Gravar.se – här finns uppgifter från drygt 200 svenska 
församlingar, främst landsbygd

q Gravstensinventeringen – Gravstenar från mitten av 
1800-talet till 2015

https://etjanst.stockholm.se/Hittagraven/home
http://www.svenskagravar.se/
http://www.finngraven.se/
http://webbkarta.agrando.se/
http://gravar.se/
http://grav.genealogi.se/


Ett kulturarv att värna



… Djurö kyrka och kyrkogård



… att särskilt tänka på i förvaltning och
användning av kyrkan och kyrkomiljön:

v Kyrkogårdens öppna läge vid vattnet, äldre 
gravvårdar och två mycket gamla lindar i väster

v Byggnadens planform, timmerstomme och 
takkonstruktion från byggnadstiden

v Taktäckning med spån som ursprungligt material 
samt brädfodring från sent 1800-tal

v Den fasta inredningen och bänk kvarterens 
indelning

v Inventarier med anknytning till skärgården



Det finns en utförlig 
karaktärisering av Djurö kyrka 

utförd av Stockholms stift år 2008



… kronologi
År Händelse Källa
Ø Ca 1630 Karta över Färentuna och Värmdö häraden, upprättad av Sven 

Månsson Sveriges kyrkor (ca 1630–1640) visar två kyrkogårdar i 
Djurhamn. Den ena är belägen ungefär vid nuvarande kyrkplats, den 
andra längre in i hamnen. 

Ø 1683 Djurhamns kapell invigs under namnet S:te Josephae Mariae
Kiörka. Kilström, Edström 1977. Jansson 1930.
Sveriges kyrkor

Ø 1684 Ljuskrona i brons med inskrift, skänkt av Margareta Krafft. ATA. 
Altarkudde av silvermoaré med guld och silverbroderier, Jansson 
1930. märkt ovanpå I.H.S. och undertill Maria Chatarina Furubom. 
Hellström 1923 Oblatask av silver, skänkt av fru Magdalena Furubom. 

Ø 1685 Oljemålning med snidad ram, Kristi gravläggning, målad av 
Kilström, Jöns Ericsson Wilman. Edström 1977

Ø 1600-tal Djurö kyrkas korsformiga plan skapas genom att en sakristia i 
norr dito(slutet) och vapenhus i söder läggs till kyrkobyggnaden. 
Under vapenhuset förlägs Furugrenska gravkoret.



… fortsättning
Ø 1706 Votivskepp, Nordstiern, 3-mastat bevärat, fregattacklat skepp. 

Berg 1969 Av församlingen överlämnat som gåva till Statens historiska 
museum 1881, deponerat i Djurö kyrka 1933. 

Ø 1730 Ny klockstapel, belägen väster om kyrkan. Sveriges kyrkor
Ø 1733 Kyrkans rödfärgade timmerväggar kläs med en stående panel 

som tjäras. Kilström, Edström 1977
Ø 1750 Nattvardskalk med patén i förgyllt silver, tillverkade av Petter 

Källa saknas Pettersson, Lund. 
Ø 1764 Kyrkan kläs invändigt med slätspåntpanel. Kilström, Edström 

1977
Ø 1764 Porträtt, föreställande komminister Eric Marberg Djurö, målat av 

dito Anders Eklund. 
Ø 1786 Församlingen förvärvar den intill kyrkan liggande krogen och 

Jansson 1930 upplåter den till komministerbostad. 
Ø 1810 Ljuskrona med sex armar (1600-tal), gåva av J P Öhlin m fl. 

Kilström, Edström 1977
Ø 1812 Kyrkogårdens stenmur rivs. Sveriges kyrkor



… fortsättning
Ø 1834 Nuvarande prästgård uppförs på den gamla krogens grund. Källman 1987
Ø 1835 Interiören vitlimmas. 1600-talets blyinfattade fönsterrutor ersätts av 

Kilström, större glasfönster. Edström 1977
Ø 1836 Klockstapel uppförs norr om kyrkan och kläs med stående locklistpanel ATA. 

som rödfärgas och förses med vita luckor och lister. Kilström, Edström 1977
Ø 1838 1600-talets altarring byts ut mot en ny halvcirkelformig. Hellström 1923. 

Kilström, Edström 1977
Ø 1878 Vapenhuset öppnas mot kyrkan. Lotsläktaren och södra ingången Kilström, 

sätts igen. Edström 1977
Ø 1881 Interiören förändras på initiativ av komminister E Plengier mot dito 

församlingens vilja. Väggar och tak täcks med smal pärlspåntpanel så att 
takkupolen försvinner och ett plant tak skapas. Delar av den äldre panelen bryts 
bort. De två korfönstren sätts igen. Dekorationer på predikstol och läktarbarriär 
målas över. Predikstolens ljudtak avlägsnas. Alla kyrkans oljemålningar hamnar i 
en skrubb. Altaruppsatsen får ny placering i korets nordöstra hörn och ett enkelt 
träkors pryder altaret. 1600-talets bänkinredning ersätts av tidstypiska öppna 
bönhusbänkar i ekimitation. Ytterväggarna kläs med ny liggande brädpanel som 
vitmålas. Nya dörr- och fönsteromfattningar exteriört i nygotik. 



… fortsättning
Ø 1885 En ny orgel köps in för 1 000 kronor från S:t Johannes gamla 

kyrka ATA. i Stockholm. Orgeln byggdes 1852/1854 av orgelbyggaren 
A V Lindgren och Blomqvist med 8 stämmor. 

Ø 1908 Två nya kyrkklockor gjuts av J A Beckman & Co, Stockholm. 
Kilström, Storklockan från 1706 gjuts om och förstoras. Edström 1977

Ø 1911–12 Ett flertal reparationer av kyrkan bekostas av fabrikör Robert 
ATA. Engström, Djurö. Kupolens brädinklädning avlägsnas och 
predikstolen- Kilström, stolens ljudtak renoveras och sätts upp. 
Altaruppsatsen rengörs och Edström 1977 placeras åter på altaret, 
som i samband därmed sänks 4 tum. Plengiers kors, som sedan 1881 
prytt altaret, tar den gamla altaruppsatsens plats. Kyrkans 
oljemålningar rengörs och repareras av P Ekström. Gravkoret 
iståndsätts hjälpligt.

Ø 1919 Kyrkogården utvidgas mot norr. ATA
Ø 1921 Äldre målningar tas fram på läktarbarriären och predikstolen. 

ATA. Jansson



Ø 1922 Dörröppningen mellan vapenhus och långhus förses med nya 
ATA ”bredare vackrare dörrar”, ritade av arkitekt Anders Hedblom. 

Ø 1922 Elektrisk belysning installeras. Lampetter till långhus och 
vapenhus dito införskaffas från firma Odher & Co. 

Ø 1923 Gravkapell uppförs på kyrkogårdens nordvästra hörn efter 
ritningar dito upprättade av arkitekt Anders Hedblom. 

Ø 1923 Kyrkans goticerande dörr- och fönsteromfattningar tas bort. dito
Ø 1924 Nytt överstycke samt omfattning till kyrkporten, ritat av arkitekt 

dito Anders Hedblom. Dörrarnas bronshandtag är från 1700-talets 
början. 

Ø 1924 Furugrenska gravkoret renoveras. dito
Ø 1926 Dopskål i silver, tillverkad av A Karlström, Stockholm. Kilström, 

Edström 1977
Ø 1927 Votivskepp skänkt till Djurö kyrka. Ragnar Harald, 3-mastat, Berg 

1969 obevärat barkskepp (från 1800-talets mitt). Placeras i koret.

… fortsättning



Ø 1933 Restaureringsförslag av arkitekt Erik Fant inför Djurö kyrkas 250-
års- ATA. jubileum. Under denna restaurering inreds det södra 
vapenhuset till Sveriges Kyrkor. dopkapell och korets två fönster sätts 
igen. Innerväggarna och taket Kilström, kläs med kryssfaner respektive 
masonit. Altaruppsatsens ursprungsfärg Edström 1977. skrapas fram. 
Nya bänkar med rektangulära gavlar. Ny altarring Hedblom 1934 i äldre 
stil. Interiören färgsätts i grönt, vilket under en tidigare period präglat 
kyrkorummet. Sakristian får ny inredning samt särskild ingång. 
Elektrisk uppvärmning. Kyrkgrind med stolpar av vitputsad betong, 
täckta av ett koppartak med kula, ritade av Erik Fant. 

Ø 1933 Oljemålning, Nattvardens instiftande, kopia 1600-tal. Gåva till kyrkan. 
Kilström, Edström 1977

Ø 1933 Oljemålning, Maria och barnet, gåva av direktör Per Östberg. dito

Ø 1936 Donation av ett större krucifix av sydtyskt eller österrikiskt ursprung dito 
(1500-tal). Placering över sakristians ingång.

… fortsättning



Ø 1936/39 Oljemålning, Korsnedtagningen, kopia av 
Rubens. Kilström, Skänkt av G Schönemeyr.
Edström 1977

Ø 1939–40 Omfattande ombyggnad av orgeln av 
Åkerman & Lund. ATA. Kilström, Edström 1977

Ø 1944 Efter att en ansökan om att ersätta kyrkans 
spåntak med skiffer avslås, ATA förses både kyrka och 
bårhus med nytt takspån. 

Ø 1975 Kororgel om tre stämmor, byggd av kantor 
Gunnar Guhrén, dito Österhaninge. Orgeln 
färdigställs helt 1977. 

Ø 1980 Västentréns cementtrappa från sekelskiftet 
ersätts av en liknande i trä. Lst. ATA

… fortsättning



Ø 1983 Korfönstren öppnas inför kyrkans 300-årsjubileum. 
Nytt spån på Kilström, kyrkans norra takfall, samt 
klockstapel och bårhus. Edström 1977 Kyrkan ommålas 
exteriört. 

Ø 1983–84 Inför kyrkans 300-års dag restaureras orgeln av 
orgelbyggare Nilsson 2001. Nils-Olof Berg, Nye. ATA

Ø 1986 Utvidgning av kyrkogården åt söder enligt förslag av 
trädgårdsarkitekt Lst. Sven Fasth, Gävle. ATA

Ø 1988 Nytt värmesystem installeras. Kilström, 
Edström 1977

Ø 1999 Trädvårdplan för kyrkogården, minneslunden och 
strandkanten upprättas av Harald Kratschmer.

… fortsättning



… Möja kyrka och kyrkogård



… att särskilt tänka på i förvaltning 
och användning av kyrkogården

v Kyrkogårdens starka kontakt med vattnet 
v Kyrkogårdens naturliga karaktär med 

gräsbevuxna kvarter och hängbjörkar 
v Bogårdsmuren av fältsten och 

terrasseringarna av sprängsten 
v De två hamlade lönnarna vid den västra 

entrén 
v Den slingrande grusgången



… kronologi 
Ø 1630-tal - Kyrkobyggnad på nuvarande kyrk plats. (Sveriges kyrkor, Låt 

kyrkorna berätta) 
Ø 1725 - Gravhäll i röd sandsten över Erik Andersson och hans hustru 

Karin Larsdotter i Löka. Senare placerad framför södra 
vapenhusporten, flyttad från Värmdö kyrkogård. (SLM, Låt kyrkorna 
berätta) 

Ø 1755 - Kyrkogården anläggs. (Sveriges kyrkor, Låt kyrkorna berätta) 
Ø 1768–1769 - Nuvarande kyrka uppförs under 

fortifikationsbyggmästaren Carl Örns ledning. (Sveriges kyrkor, ATA, 
Låt kyrkorna berätta) 

Ø 1948–1950 - Kyrkogården utvidgas åt norr samt förses med ett bårhus 
ritat av arkitekt Martin Hedman. (ATA, Låt kyrkorna berätta) 

Ø 1987 - Minneslund inrättas i kyrkogårdens södra del. (Låt kyrkorna 
berätta) 

Ø 1989 - Grindstolpar med grind tillverkas efter gammal förlaga till 
kyrkogårdens södra ingång av Allan & Erik-Petter Westerberg, Tornö. 
(Låt kyrkorna berätta) 



… källor 
v ATA Antikvarisk-topografiska arkivet 

v Möja Kyrka. Sveriges kyrkor, band 1 Häfte 3, Stockholm 1949 

v Bohrn, E, Möja Kyrka. Upplands kyrkor 16. Reviderad av Lars 
Edström, Katrineholm 1989 

v Detthoff, Susanna, Muskö kyrka. I: Låt kyrkorna berätta. 
Kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift. Stockholm 
2005 

v Vård- och underhållsplan för Möja kyrka. Svensk Klimat styrning 
AB, 2010 

v Låt kyrkorna berätta, Kulturhistoriskt skyddade kyrkor i 
Stockholms stift



… Nämdö Kyrka och kyrkogård



… historik
Traditionen bjuder att Nämdö redan under 800-talet 
tjänade som tillflyktsort för kristna och att det därmed 
skulle vara Ansgar som grundade församlingen men äldre 
kartmaterial över Nämdö med plats för kyrka eller kapell 
markerad saknas. 
Nämdö församling bildas 1607 tillsammans med Ornö 
och Utö och ett knuttimrat kapell uppförs någon gång 
under 1600-talets första hälft. Dock omtalas en präst vid 
namn Herr Knut på Östanvik redan 1540. 
Kapellet och en stor del av Nämdös övriga bebyggelse 
bränns ner av ryssarna 1719. Dock skonas det nya 
kapellet som 1701–1702 uppförts strax intill det gamla. 
1753 uppförs även en ny klockstapel. Inga uppgifter finns 
om den förra eller dess placering.



… omgivningen 
Nämdö kyrka och kyrkogård ligger mellan de båda 
byarna Solvik och Sand på den östra sidan av Nämdö 
där huvuddelen av öns bebyggelse är lokaliserad. 
Omgivningarna är typiska för en större ö i 
Stockholms skärgård som varit bebodd under lång tid 
där karg natur växelverkar med odlingsmark och 
hagar. 
Nordväst om kyrkan ligger den före detta 
prästgården. På öns västra sida ligger torpstället 
Krokvik där ön präster bodde under 1800-talet. 
Gården Östanvik driver fortfarande jordbruk och 
stora delar av ön har kvar en agrar prägel trots den 
senare uppblandningen av modernare bebyggelse 
med bland annat sommarstugor från senare tid.



… omgärdning och grindar 
Kyrkogården saknar enhetlig omgärdning. Direkt väster om kyrkan i anslutning 
till kyrkogårdens enda grind löper ett trä staket som följer kyrkogården 
sträckning norr om kyrkan fram till en servicebyggnad under uppförande öster 
om kyrkan. Trådstaketet utgörs av ett omålat s.k. häststaket med grova 
fyrkantsstolpar med sågade spetsar och två horisontella plank. Grinden utgörs 
av ett vitmålat par grind av trä med grindstolpar av blocksågat timmer avtäckta 
med nätta kopparhättor. Grinden är tillverkad 2002 efter ursprungliga förlagor. 
Längs kyrkogårdens västra sträckning löper en terrasmur av enkellagd, 
kallmurad fältsten. På delar av muren växer liguster som bildar häckpartier. 
Den ursprungliga kyrkogårdens utbredning åt söder avgränsas även den av en 
kallmurad terrassering. Denna utgörs dock av lite större sprängsten. Den nyare 
delen åt söder har häckar av Ölandstok och Björnbär. Kyrkogårdens östra sida 
avgränsas endast av ett enkelt elstaket för att hålla hjortar och vildsvin borta. 
El slingorna löper längs hela kyrkogården.
Buxbom, järnek och ölandstok förekommer kring enstaka gravvårdar men den 
vanligaste perennen är lavendel. Det återfinns även ett mindre björnbärssnår 
på den terrasserade mursträckningen i söder. Ölandstok återkommer i form av 
en häck intill minneslunden. 
Kyrkogården har trots viss gallring av växtligheten på senare år förlorat lite av 
den viktiga kontakten med havet



… att särskilt tänka på i förvaltning 
och användning av kyrkogården 

v Kyrkogårdens enkla karaktär med i stort sett bara 
naturlig växtlighet 

v Gravvårdarnas stenramar och anspråkslösa 
karaktär 

v Sandhamns tydligt avläsbara historia som lots-
och tullsamhälle 

v Huvudentréns grind med vitputsade stolpar och 
svart smidesgrind 

v Det omgärdande enkla och omålade trä staketet 
v Bårhusets enkla utformning och material 



… jag får tacka för visat intresse!
Avslutningsvis vill jag berätta om att församlingen har 
upphandlat en kulturhistorisk inventering av alla gravstenar på 
Djurö, Möja och Nämdös kyrkogårdar!
Inventeringen har gjorts av Landskapsgruppen i Lund, daterad 
2018-01-29, och Thyréns arkitektbyrå har stått för den 
antikvariska kompetensen samt att lokalbefolkningen 
intervjuas på alla kyrkogårdarna. Inventeringen är nu snart 
färdigställd och kommer att skickas in till Länsstyrelsen för 
granskning därefter ska den fastställas i kyrkoråd och 
fullmäktige.
Ivar Fors / Begravningsombud i Värmdö kommun

Vill ni läsa med se www.kulturavdjurhamn.se
Destination Djurahamn/Att göra/Att se/Djurö Kyrka


