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Fig.1.  Del av Torö kyrkogård. LP_2014_00225.
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Inledning
Stockholms läns museum har av Ösmo-Torö församling fått i uppdrag att utföra en kulturhis-

torisk inventering av gravvårdarna på kyrkogården vid Torö kyrka. Kyrkogårdens karaktär 

och kulturhistoriska värden beskrivs översiktligt. Gravvårdarna har inventerats och värde-

rats utifrån skalan kulturhistoriskt mycket värdefulla, värdefulla eller ej värdefulla. Arbetet 

omfattar rekommendationer för bevarande av kyrkogårdens kulturhistoriska värden i den 

fortsatta förvaltningen av kyrkogården. Den kulturhistoriska värderingen av gravvårdar 

är ett stöd för församlingen när gravrätten lämnas tillbaka och ett sätt att säkerställa att 

kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar bevaras för framtiden.

Vid inventeringen har gravvårdar tillkomna fram till år 2000 fotograferats. De gravstenar 

som har flyttats från gravplatser och ställts upp intill en bergvägg sydväst på kyrkogården 

har inte inventerats. Fotografier av gravvårdarna har levererats digitalt så att dessa kan 

föras över till församlingens gravregister. Samtliga fotografier är tagna av Karin Myhrberg, 

Stockholms läns museum.

Begravningsplatser som kulturmiljö 
och gällande lagstiftning 
Begravningsplatser med gravvårdar är en del av det kyrkliga kulturarvet och viktiga kultur-

miljöer. Begravningsplatser berättar om allt från olika tiders arkitektoniska ideal och samhäl-

lets utveckling i stort till specifika händelser och enskilda personers livsöden och betydelse 

för bygden. 

Kyrkogårdar och begravningsplatser är skyddade genom kulturmiljölagen där det regleras 

att den fortlöpande vården ska utföras varsamt och med största hänsyn till kulturmiljön: ”I 

vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas. 

Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 

minskas eller förvanskas” (Kulturmiljölagen 4 kap. 11§).

Ifråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs alltid tillstånd av 

länsstyrelsen för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen, 

uppföra eller väsentligt ändra byggnad eller fast anordning (Kulturmiljölagen 4 kap. 13 §). 

Till väsentliga förändringar hör t ex förändringar av kvartersindelning, ändring av murar, 

portaler eller hägnader, träd och gångsystem.

Begravningslagen behandlar frågor om begravningsverksamhet, begravningsplatser, gravrätt 

och gravanordningar. Enligt begravningslagen ska en begravningsplats hållas i ordnat och 

värdigt skick (2 kap. 12 §) och gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och vär-

digt skick (7 kap. 3 §). Om en gravanordning är av kulturhistoriskt värde och gravrätten har 

upphört ska upplåtaren om möjligt lämna kvar den på gravplatsen, och om det inte är möjligt 

istället ställa upp den inom begravningsplatsen eller annan lämplig plats (7 kap. 37 §).
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Kulturhistorisk värdering av gravvårdar
I detta arbete bygger den kulturhistoriska värderingen av gravvårdar i huvudsak på de 

rekommendationer för kulturhistorisk bedömning som finns i Handbok för kulturhistorisk 

inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar utgiven av Centrala Grav-

vårdskommittén (CGK). 

Vid bedömningen av gravvårdar har följande kriterier beaktas:

Hög ålder
Gravvårdar som är tillkomna före mitten av 1800-talet har höga kulturhistoriska värden och ska 

bevaras. De är hantverksprodukter från tiden före den industriella serietillverkningen av grav-

vårdar, och relativt få gravvårdar av så pass hög ålder finns bevarade. Även gravvårdar tillkomna 

mellan 1850 och 1900-talets början kan vara intressanta att bevara av samma anledning. Grav-

vårdar från tiden därefter fram till funktionalismens genombrott på 1930-talet ägnas särskild 

uppmärksamhet eftersom det även under denna tid finns en hantverksliknande tradition.

Material och hantverksmässigt värde
En gravvård av hantverksmässigt värde kan vara en gravvård utförd i ett särskilt material 

eller tillverkningssätt, t ex ålderdomliga kalkstens- eller marmorvårdar eller gravvårdar med 

skickligt utfört stenhuggeri. Alla gravvårdar och gravanordningar i gjutjärn, med gjutjärns-

staket eller kedjor ska bevaras eftersom de utgör en unik konstruktionsperiod och mycket 

litet av detta finns kvar på våra kyrkogårdar. Likaså bör äldre träkors bevaras eftersom få av 

dessa finns kvar.

Person- eller lokalhistoriskt värde
Gravvården kan vara rest över en känd person eller en annan person av betydelse i bygden 

eller i ett större sammanhang. Gravvården kan vara försedd med en titel eller yrke som 

berättar om traktens historia eller en inskription som berättar om en specifik händelse som 

haft betydelse för bygden. Hit hör även gravvårdar som genom plats- eller gårdsnamn berät-

tar om bygdens historia.

Konsthistoriskt eller stilhistoriskt värde
Gravvårdens utformning eller dekor kan spegla sin tids konst- eller stilhistoriska ideal eller 

sin tids gravkultur med till exempel grusade gravplatser med stenram, smideshägnad eller 

häckar. Olika kvarter på en kyrkogård kan visa olika tiders arkitektoniska ideal.

Konstnärligt värde
Gravvården har t ex en konstnärlig utsmyckning eller dekor.

Samhällshistoriskt värde
En gravvård kan berätta om samhällsförändringar som har skett, exempelvis genom inskrip-

tioner med yrkestitlar som inte längre finns kvar eller inskriptioner om specifika händelser.
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Socialhistoriskt värde
På en kyrkogård kan vi få veta mycket om den sociala indelningen i samhället förr, exempelvis 

genom de olika placeringarna av gravplatser. Den avlidnes status uttrycktes dessutom ofta 

genom storlek, utformning och inskription på gravvården. Inskriptioner, eller avsaknaden av 

inskriptioner, berättar också om kvinnor och mäns ställning i samhället under olika tider.

Miljömässigt värde
En gravvård kan sakna kulturhistoriskt värde i sig, men genom sin placering eller som del i en 

grupp vara betydelsefull för helhetsmiljön i ett gravkvarter eller på kyrkogården.

Kulturhistorisk klassificering av gravvårdar
Vid den kulturhistoriska bedömningen har gravvårdarna delats in i tre klasser, enligt CGKs 

Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar: 

Gravvårdar som är kulturhistoriskt mycket värdefulla, gravvårdar som är kulturhistoriskt vär-

defulla samt de gravvårdar som saknar kulturhistoriskt värde.

Klass 1 – Kulturhistoriskt mycket värdefulla gravvårdar 
Denna klass omfattar de gravvårdar som bedömts ha högt kulturhistoriskt värde. Dessa 

gravvårdar ska bevaras när gravrätten upphör, d v s stå kvar på sin plats i ursprungligt skick 

och inte återanvändas.

Gravvårdar som hör till klass 1 har i denna inventering beskrivits kortfattat och presenteras 

med ett fotografi.

Klass 2 – Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Till klassen hör gravvårdar som har ett kulturhistoriskt värde och som är värda att bevara 

med hänsyn till kulturmiljön som helhet på kyrkogården eller är betydelsefulla för en särskild 

avdelning eller tidsepok inom kyrkogården. Dessa gravvårdar kan ofta återanvändas efter 

försiktig ombearbetning.

Gravvårdar som hör till klass 2 har listats med gravplatsnummer.

Klass 3 – Utan särskilt kulturhistoriskt värde 
Till klassen hör gravvårdar utan särskilt kulturhistoriskt värde eller som ligger för nära sam-

tiden tidsmässigt för att kunna bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Dessa gravvårdar 

kan tas bort eller återanvändas när gravrätten har upphört.

Gravvårdar som hör till klass 3 har inte listats
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Torö socken och församling
Torö socken ligger söder om Nynäshamn, i den sydligaste delen av Stockholms län och omfat-

tar öarna Oxnö, Torö, Svärdsö och Öja samt flera mindre öar. De tre förstnämnda öarna är 

förbundna med fastlandet genom en bro vid Tottnäs sedan 1930. Befolkningen på Torö har för-

sörjt sig på fiske och jordbruk. Bebyggelsen har i stor utsträckning utgjorts av ensamgårdar. I 

socknen bor omkring 500 invånare, men sommartid växer befolkningen.

Ösmo-Torö församling sträcker ut sig på södra Södertörn, från Hanvedens skogar i norr till 

Landsort på Öja i söder. Församlingen bildades genom en sammanslagning 2006.

Torö kyrka
Torö kyrka ligger på den norra delen av Torö, längs med landsvägen som går över ön. Kyrkan 

uppfördes troligtvis 1699 och enligt skriftliga källor fanns det tidigare ett äldre kapell på un-

gefär samma plats. Dagens kyrka präglas av två större ombyggnader av helt olika karaktär. 

Exteriören har en klassisk prägel med vitputsade fasader, svart plåttak och rundbågiga föns-

ter som härrör från 1880-talet. Interiören fick sin nuvarande mörka, trärena profil omkring 

1930. Byggnaden har en gedigen timmerstomme och tillhör en av skärgårdens bäst bevarade 

träkyrkor. Kyrkan är ett exempel på de små gudstjänstlokaler som byggts i de glest befolkade 

skärgårdsförsamlingarna.

Torö kyrkogård – historik
På Torö har det funnits två kapell, ett vid den nuvarande kyrkans plats och ett vid Herrhamra 

herrgård på öns södra del där Lotskyrkogården ligger. Det är förklaringen till att ön än i dag 

har två begravningsplatser. 

Torö kyrkogård ska enligt uppgift tidigt ha omgärdats av en meterhög timrad inhägnad 

med en huv av bräder. Församlingens medlemmar skulle ansvara för underhållet av den s k 

kyrkbalken, vilket resulterade i att de olika delarna av kyrkbalken sköttes olika väl. Under 

1800-talets andra hälft byttes kyrkbalken ut mot ett spjälstaket. De tidigare portarna av 

plank byttes till spjälgrindar.

I en beskrivning av Torö kyrkogård från 1830 står det att kyrkogårdens enda resta gravste-

nen är den över prosten Herr Jonas Fredric Hallström, avliden 1827. Gravstenen finns ännu 

kvar. Vidare beskrivs klockstapeln som stod på en höjd väster om kyrkan. 

Från 1896 finns uppgifter över begravningsavgifter i Torö socken. För tjänstefolk och barn 

under 15 år var avgiften 50 öre, torpare och dess likar 1 krona och för övriga 2 kronor. För de 

som inte tillhörde församlingen var avgiften på 25 kronor.

Den nuvarande klockstapeln uppfördes 1940 och ersatte en tidigare klockstapel. Den nya 

klockstapeln fick utformning likt Lotskyrkogårdens klockstapel som hade uppförts några 

år tidigare.

Bårhuset uppfördes 1955 efter ritningar av ingenjör Henry Elander och ersatte ett tidigare 

bårhus i trä. Byggnaden fick en tillbyggnad åt norr 2003.
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1966 ersattes trästaketet kring kyrkogården av ett smidesstaket. En ny grind i smidesjärn 

tillkom. 2004 byttes staketet ut till ett nytt järnstaket lika befintligt.

På 1960-talet togs marken sydväst om klockstapeln i anspråk för gravplatser. På 1980-talet 

anlades urngravplatser längs kyrkogårdens södra gräns.

På 1990-talet invigdes minneslunden på kyrkogårdens sydvästra del, efter förslag av 

Lennart Lundqvist Landskapsarkitektkontor daterat 1992. 

Fig.2.  
Bild från Torö kyrka, okänt årtal. 
På bilden syns den äldre klockstapeln. 
Nuvarande klockstapel uppfördes 
1940 på samma plats. 

Marken kring klockstapeln används i 
dag för gravplatser. 

Fotograf okänd.

Fig.3.  
Torö kyrka 1962. 
På bilden syns det spjälstaket som 
tidigare omgärdade kyrkogården. 
Fotograf Alf Nordström. AN-02081.

Fig.4.  
Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1951. 
Här syns kyrkogårdens läge intill lands-
vägen och dess nästintill kvadratiska 
form som är densamma idag. 
Bildkälla: Lantmäteriet.
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Beskrivning av Torö kyrkogård i dag

Omgivning
Torö kyrka med omgivande kyrkogård ligger i en smal dalgång och omges av ett kuperat 

småbrutet odlingslandskap. Landsvägen går längs kyrkogårdens östra sida. Sydväst om kyrko-

gården ligger den före detta vaktmästarbostaden, som numera är församlingshem. Åt övriga 

väderstreck finns skog och öppna marker. Parkeringsplatser finns i anslutning till kyrkogården.

Prästgården ligger två kilometer söder om kyrkan och är inte längre i församlingens ägo.

Form och utsträckning
Kyrkogården ligger runt kyrkan, med sin största sträckning söder och sydväst om kyrkan. 

Den äldre kyrkogården har en nästintill kvadratisk form, med minneslunden som ett senare 

tillägg. Marken är kuperad och sluttar svagt mot landsvägen. De senare tillkomna delarna av 

kyrkogården ligger högre och sammanbinds med den äldre delen med trappor.

Omgärdning och ingångar
Det finns en ingång till kyrkogården från landsvägen. Den har en smidesgrind mellan putsade 

grindstolpar som kröns av kors i cement. En smidesgrind finns mellan kyrkogården och för-

samlingshemmet. Kyrkogården omgärdas av ett svart smidesstaket med enkel utformning. I 

norr finns inget staket, men kyrkogården avgränsas mot omgivningarna genom buskage.

Kyrkogården har ingen hel trädkrans. Längs med landsvägen står en rad lindar strax innanför 

staketet.

Fig.5.  
Karta över Torö kyrkogård 
med gravplatser markerade. 
Minneslunden finns inte med 
på kartan.
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Fig.6.  Ingång till kyrkogården från landsvägen.  LP_2014_00226.
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Fig.7.  Från kyrkogården leder en gång in till församlingshemmet. LP_2014_00227.

Fig.8.  Trädrad mot landsvägen. LP_2014_00228.
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Gångar
Kyrkogårdens gångar är grusade och raka. Från kyrkogårdens ingång vid landsvägen går en 

gång fram till kyrkans entré. I det äldsta gravkvarteret går en grusgång mellan varje rad 

med gravar.

Från kyrkogårdens lägre del upp till de senare tillkomna gravkvarteren leder trappor.

Växtlighet
Utöver de lindar som står längs med landsvägen finns flera träd på kyrkogården. Nära kyr-

kans entré i öster står en hög, gammal lind med kraftig stam och grenar som hänger ner över 

de intilliggande gravplatserna. På de senare ianspråktagna delarna av kyrkogården i sydväst 

växer bland annat björk, lönn och körsbär.

Inne i kvarteren är marken gräsbevuxen, men i det äldre kvarteret bryts gräsmattan upp av 

grusgångar mellan varje rad med gravvårdar. Buskar av olika slag finns på några olika platser 

på kyrkogården, bland annat växer rhododendron intill kyrkan. Ett fåtal gravplatser har 

buxbomsbuskar. Inga gravhäckar förekommer länge.

Byggnader
Utöver kyrkan finns en klockstapel och ett före detta bårhus på kyrkogården. Klockstapeln 

står på en höjd på kyrkogårdens nordvästra del. Den byggdes 1940 och ersatte en tidigare 

klockstapel. Den består av en öppen stolpkonstruktion som täcks av en s-svängd tornhuv 

som kröns av en tupp.

Nordväst om kyrkan finns ett bårhus som uppfördes 1955 och senare har byggts till. Det 

är vitputsat med brunmålade dörrar och fönstersnickerier. Det inrymmer i dag bland annat 

personalutrymmen och toalett. Minneslund (rubriknivå 2)

På kyrkogårdens sydvästra del ligger minneslunden som invigdes på 1990-talet. Här finns en 

liten damm, plats för blommor, två bänkar och en sten med inskriptionen ”Över djupen bär 

Han mig”.

Övrigt 
Intill klockstapeln finns skulpturen ”Guds hand” av Harry Bengtsson från 1990. Ingen annan 

konstnärlig utsmyckning finns på kyrkogården.

Några bänkar finns på kyrkogården, alla med olika utformning. Belysning finns i form av 

lyktstolpar med klotformade armaturer. I minneslunden finns belysningspollare.

De servicestationer som finns med vatten, soptunnor och redskap är enkelt utformade.
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Gravkvarter och gravvårdar
Kyrkogårdens äldsta del ligger strax sydväst om kyrkan och är också det lägst belägna. De 

två högre belägna gravkvarteren togs i anspråk omkring 1960 respektive 1980. Kvarteret 

som tillkom omkring 1980 används endast för urngravar, medan kistgravar dominerar på 

kyrkogårdens äldsta del.

På den äldsta delen står gravvårdarna i raka rader och består främst av breda, låga grav-

stenar, samt ett antal äldre gravstenar som är höga och smala.  Den gräsbevuxna marken 

bryts upp av en grusgång mellan varje rad med gravar. Alla gravvårdar är vända mot öster. 

Några gravvårdar har grustäckning och stenramar. En gravplats omgärdas av ett gjutjärns-

staket, vilket förekom under främst 1800-talets andra hälft och tidigt 1900-tal. Den om-

gärdade gravstenen är kyrkogårdens äldsta bevarade gravsten och är över ”Prosten öfver 

Södertelge Contract, Kyrkoherden i Södertelge och Tveta, Herr Jonas Fredr. Hallström” som 

avled 1827. Intill klockstapeln finns familjen J:son Stampes familjegrav, omgärdad med en 

ram av stenplattor. Familjen äger Herrhamra gård. I övrigt finns få större och utmärkande 

gravvårdar på kyrkogården. Endast en gravvård är tillkommen före 1800-talets mitt och 

enstaka gravvårdar före 1900. Kyrkogården domineras av gravvårdar tillkomna från 1930-

talet och fram till i dag. Ingen tydlig indelning mellan köpta familjegravplatser och allmänna 

gravplatser syns. 

I de yngre gravkvarteren står gravvårdarna tätare, vilket är typiskt för urngravar från 

1900-talets slut. 

Fig.9. 
Den stora linden intill kyrkan är 
ett viktigt inslag på kyrkogårdens äldre del. 
LP_2014_00229.

Fig.10.  Klockstapeln. LP_2014_00230.
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Fig.11.  
Fotografi över del av kyrkogården, 
taget från minneslunden. Närmast i 
bild syns urngravar från 1900-talets 
slut och 2000-talet. Närmast kyrkan
 finns kyrkogårdens äldsta del. 
LP_2014_00231.

Fig.13.  
Minneslunden. 
LP_2014_00233.

Fig.12.  
Kyrkogårdens äldsta del. 
Gjutjärnsstaket omgärdar kyrkogårdens 
äldsta bevarade gravvård från 1827. 
LP_2014_00232.
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Intill berget i sydväst står ett antal bortflyttade gravstenar uppställda.

Titlar som förekommer på kyrkogårdens gravvårdar är: 

 

Kyrkvärden   Systern

Kyrkvaktmästaren   Hustrun

Kyrkvaktaren   Makan

Prosten, Kyrkoherden, Herr  Mor

Prosten    Dottern

Pastor    Sonen

Löjtnanten   Bröderna

Folkskolläraren   Makarna

Agronom    Maken

Fiskare    Pappa

Skådespelerskan och författarinnan Far

Skådespelaren

Bland yrkestitlarna förekommer ingen mer än två gånger. Det är genom titlarna svårt att 

läsa av vilka näringar som har varit betydelsefulla i socknen. Ingen titel förutom agronom har 

koppling till jordbruk. Ingen kvinna har någon yrkestitel. Däremot är det vanligt med titlar 

som beskriver kvinnans familjerelation till de andra begravda, exempelvis hustru eller dotter. 

Gårds- och ortsnamn från trakten är vanligt förekommande. 

Följande finns på gravvårdarna:

 

Stensvik    Ängsbacken

Skårnö    Rosenlund

Ekvik    Herrhamra

Starrgården   Lilludden

Norrskog    Skoga

Norra Svärdsö   Alphyddan

Ingdal    Lillgården

Björkliden   Ornbo

 

Bland övriga inskriptioner finns bland annat följande från 1943: ”Omkom vid ubåten Ulvens för-

olyckande”. HMS Ulven förolyckades på västkusten och hela besättningen på 33 man omkom. 
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Kulturhistorisk bedömning och rekommendationer

Kyrkomiljön
Kyrkan från 1699 är ett exempel på mindre kyrkor som uppfördes i skärgården och är en av 

tre kvarvarande träkyrkor i mellanskärgården. Kyrkoanläggningen karaktäriseras av en små-

skalighet och enkelhet, som speglar de förhållanden som rådde i skärgården. Kyrkoanlägg-

ningen är ett viktigt inslag i landskapsbilden och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 

Rekommenderas: Kyrkoanläggningens anspråkslösa karaktär bevaras. Vid förändringar och 

eventuella utvidgningar ska olika tiders delar och tillägg på kyrkogården fortsatt vara avläs-

bara. Stor hänsyn tas till kyrkomiljön vid förändringar i närområdet.

Omgärdning och ingångar
Kyrkogårdens nuvarande staket och grind är tillkomna under 1900-talets andra hälft och 

2000-talets början. Dock är kyrkogårdens yttre gränser som staketet markerar äldre. 

Staketet avgränsar kyrkogården både fysiskt och symboliskt från omgivningarna och är ett 

viktigt inslag för kyrkoanläggningen och landskapet. 

Rekommenderas: Kyrkogårdens nuvarande staket och grindpartier bevaras och underhålls. 

Vid framtida utvidgning av kyrkogården bevaras staketet för att visa kyrkogårdens olika 

utvidgningsfaser. Grinden mellan kyrkogården och församlingshemmet visar sambandet 

mellan dessa och bör bevaras.

Fig.14.  
Gravstenar som flyttats 
från gravplatser. 
LP_2014_00234.
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Träd och övrig vegetation
De äldre lövträden längs med landsvägen och intill kyrkan har höga miljöskapande värden, 

både för kyrkogården och för landskapsbilden.

Rekommenderas: Äldre lövträd bevaras. En trädvårdsplan bör finnas.

Gångar
De grusade gångarna har miljöskapande värde. Gångarna på kyrkogårdens äldre del är raka, 

medan de på de yngre delarna har en något friare form.

Rekommenderas: Kyrkogårdens gångar bevaras grusade och med den sträckning de har i dag. 

Gravplatser och gravvårdar
Kyrkogårdens kvarter har olika karaktärer, bland annat genom gravvårdarnas utformning 

och placering. Detta visar både på hur kyrkogården har vuxit, på att olika gravskick varit 

vanliga under olika tider och hur gravvårdar har utformats olika genom tiderna. Variationen 

av gravvårdar och olika utformade kvarter har lokalhistoriskt, samhällshistoriskt och stil-

historiskt värde. 

Grusgravar visar på en utformning av gravanordning som var vanligt förekommande under 

en period på 1800- och 1900-talen och har miljömässigt värde. De har till stor del försvunnit, 

p g a senare tiders ideal samt önskan om mer lättskötta kyrkogårdar.

Vissa enskilda gravvårdar har höga kulturhistoriska värden genom till exempel hög ålder, 

utformning, eller inskription. Överlag är gravvårdarna på Torö kyrkogård anspråkslöst utfor-

made och få större gravvårdar finns.

Rekommenderas: Gravvårdar och –anordningar som har klassats som kulturhistoriskt mycket 

värdefulla ska bevaras. Gravvårdarna ska underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 

minskar. 

Rekommenderas: Gravvårdar och –anordningar som har klassats som kulturhistoriskt värde-

fulla bör bevaras och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. 

Rekommenderas: Skillnaden mellan olika tiders gravkvarter bevaras, genom att gravvårdar 

anpassas genom placering och utformning. Gravvårdar från olika tider bevaras för att illu-

strera olika tiders stilideal.

Rekommenderas: Grusgravar och gravar omgärdade med stenram ska bevaras eftersom 

dessa har miljöskapande värden samt berättar om vanligt förekommande gravanordningar 

under en period på 1800- och 1900-talen. 

Rekommenderas: Det är värdefullt att ett flertal titlar och orts- och gårdsnamn finns kvar på 

kyrkogården. Gravvårdar med titlar och platsnamn som har pekats ut som kulturhistoriskt 

värdefulla bevaras.

Rekommenderas: Den uppställningsplats som finns för flyttade gravvårdar på kyrkogården 

bör göras till en värdig uppställningsplats för gravvårdar som ska bevaras. Gravvårdarna 

ställs så att deras framsidor är synliga. Delar av stenramar och liknande flyttas från platsen.
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Katalog gravvårdarTorö kyrkogård

Kulturhistoriskt mycket värdefulla gravvårdar

Gravplats 3

Tillkomstår 

1921

Beskrivning 
Stående mindre gravsten med spetsig topp och försänkt 

inskription och dekor. Dekoren förestället två bladrankor. 

Inskriptionen är förgylld.

Inskription
Här vilar / Karolina / Johansson / *2-8 1848 / +2-4 1921

Kulturhistoriskt värde
Mindre gravvård som är hantverksmässigt tillverkad.

Stilhistoriskt värde

Miljömässigt värde

Skador vid besiktningstillfället
Mossa
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Gravplats 54-55

Tillkomstår
Gravsten 1827. Gjutjärnsplatta 1849, gjutjärnsstaket 

1849 eller senare.

Beskrivning
Grusgrav omgärdad av svart gjutjärnsstaket. En stående 

gravsten i röd kalksten Gravstenen har spetsig topp och 

har dekor i form av ett kors överst på stenen. På dess 

nedre hälft sitter en senare tillkommen gjutjärnsplatta.

I en beskrivning av kyrkogården från 1830 nämns denna 

gravsten som den enda uppresta gravvården på kyrko-

gården.

Inskription
På gravstenen: Här hvilar / Prosten / öfver Södertelge 

Contract / Kyrkoherden / I Södertelge och Tveta / Herr / 

Jonas Fredr. Hallström / Född d. 15 Sept. 1759 / Död d. 3 

Jan. 1827 / 2 Corint. 1 Cap. 2 V.

På gjutjärnsplattan: H. H. Jemvål Contr. Prosten J. F. 

Hallströms / K. maka Fru Sophia Ulrika Krogius / Född 

d. 1 sept 1765  Död d. 16 oct. 1849 / Minnet af Hennes 

verksamhet och godhet / skall länge lefva i tacksamma 

hiertan / Sv. Ps. N: 46 3. V. 1

Kulturhistoriskt värde
Som den äldsta bevarade gravvården på kyrkogården, 

och den enda från tiden före 1850, har gravanordningen 

ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Gravstenen 

har en tidstypisk utformning, med lång inskription av 

lokalhistoriskt intresse. Gjutjärnsstaketet är det enda 

på kyrkogården, och visar på en vanlig utformning av 

påkostade gravanordningar under 1800-talets andra 

hälft. Gravanordningen har ett högt miljömässigt värde 

på kyrkogården.

Skador vid besiktningstillfället
Gravsten: En spricka finns tvärs över stenen, mindre 

sprickor, vittringsskador, mossa. Gjutjärnsplattan har 

rostskador och bör rengöras från biologisk påväxt.

Gjutjärnsstaket: Rostskador, biologisk påväxt. 

Katalog gravvårdarTorö kyrkogård



24

Katalog gravvårdarTorö kyrkogård

Gravplats 53

Tillkomstår 

1880-tal

Beskrivning 
Liggande pulpetsten med försänkt inskription. Ingen dekor.

Inskription
Här hvilar / Anne Sophie Acharius / Född Hallström / * 7/8 

1799 +24/10 1883 / samt sonen Gustaf /*25/12 1819 +19/3 

1888 / och dottern Gustafva / *10/1 1830 +5/10 1887.

Kulturhistoriskt värde
En av kyrkogårdens äldsta gravvårdar.

Hög ålder

Skador vid besiktningstillfället
Biologisk påväxt, vilket gör inskriptionen svår att tyda.
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Gravplats 57-58

Tillkomstår 

1864 eller 1890

Beskrivning 
Stående gravsten i granit på sockel. Gravstenen har 

spetsig topp och en list som bildar ram runt stenens 

slipade framsida. Försänkt inskription.

Inskription
H. H. / J. O. Hallström / *  18 2/12 _ + 18 30/12 61  / 

och hans maka / Adamina Fredr. / F. Göthe /

 * 18 9/9 18  _ + 18 11/2 90

Kulturhistoriskt värde
Gravvård tillkommen under 1800-talets andra hälft, 

vilket få gravvårdar på kyrkogården är. 

Inskription med titel. 

Miljömässigt värde tillsammans med de intilliggande 

gravvårdarna.

Skador vid besiktningstillfället
Biologisk påväxt, vilket gör inskriptionen svår att tyda.
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Gravplats 59

Tillkomstår 

1886

Beskrivning 
Stående gravsten i grå granit på sockel. 

Gravstenen har rundad topp och förgylld inskription. 

Överst dekor föreställande en soluppgång.

Inskription
Greta / C:son Bjurner / *10.9 1883 +13.2 1886.

Kulturhistoriskt värde
En av de äldsta gravvårdarna på kyrkogården, 

tillkommen på 1880-talet.

Hög ålder.

Miljömässigt värde.

Skador vid besiktningstillfället
Biologisk påväxt, vilket gör inskriptionen svår att tyda.
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Gravplats 118-120

Tillkomstår 

1917 resp. 1920

Beskrivning 
Grusgrav omgärdad med stenram. Två stående, 

höga smala gravstenar. Den vänstra är i svart 

polerad granit, med spetsig topp och dekor före-

ställande ett kors och bladrankor. 

Försänkt inskription. Högra gravstenen är i granit, 

med spetsig topp, dekor av ett kors överst på 

stenen, försänkt inskription. 

Inskription
Vänstra gravstenen: Åt minnet af / bröderna / 

från Norrskog / Sven Karlsson / 26 år / och / John 

Karlsson / 24 år / döda den 27 juli 1917

Högra gravstenen: Åt / minnet af / Hustrun / Anna 

Maria / Karlsson / Från Norrskog / *25/6 1867 +19/2 

1920 / K. J. Karlsson / *10/6 1858 +19/12 1949 

Kulturhistoriskt värde
Grusgrav med två gravvårdar från 1920-talet 

med två olika, men tidstypiska utformningar. 

Inskription med bl a ortsnamn. 

Högt miljömässigt värde.

Skador vid besiktningstillfället
Mossa och lavar, vilket gör att inskriptionen på den 

högra gravstenen är svår att tyda. Stenramen är 

nedsjunken i gräsmattan.
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Gravplats 183-184  

Tillkomstår 

1910-tal

Beskrivning 
Stående hög smal gravsten i svart granit med spetsig topp. 

Polerad inskription finns i försänkt oval. Dekor föreställande 

ett kors.

Inskription
Kyrkvaktaren / J. F. Lagerström / 1830-1913 / 

Hustrun Kristina / 1836-1922.

Kulturhistoriskt värde
Det finns få äldre bevarade gravvårdar på Torö kyrkogård. 

Detta är en av få från 1910-talet. 

Hög ålder.

Stilhistoriskt värde.

Skador vid besiktningstillfället
Mossa och lavar.
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Gravplatsnummer/ Motiv

4-5 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde, inskription med yrkestitel

10-11 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde

14-15 Stilhistoriskt värde, inskription med yrkestitel. 

 Värderingen gäller inte den liggande gravstenen.

16-17 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde. 

 Värderingen gäller inte de liggande gravstenarna.

20-21 Träkors – material.

23-24 Stilhistoriskt värde, inskription med titel

27-28 Stilhistoriskt värde

36 Stilhistoriskt värde

39-40 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde. 

 Värderingen gäller inte den liggande gravstenen.

47 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

50 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

64 Stilhistoriskt värde

76-77 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

93-94 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde. 

 Värderingen gäller inte den liggande gravstenen.

98 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

101 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

102 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

110-111 Grusgrav med miljömässigt värde, lokalhistoriskt värde, stilhistoriskt värde

115 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

121 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

122 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde

123-125 Inskription med yrkestitel

138-139 Stilhistoriskt värde, miljömässigt värde. 

 Värderingen gäller inte den stående gravstenen.

140-142 Miljömässigt värde, stilhistoriskt värde

145-146 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde, lokalhistoriskt värde

147 Hög ålder, stilhistoriskt värde. Värderingen gäller inte den liggande gravstenen.

150-151  Stilhistoriskt värde. Värderingen gäller inte den liggande gravstenen.

155 Konstnärligt värde

178 Grusgrav med miljömässigt värde, inskription av samhällshistoriskt värde. 

 Värderingen gäller inte den liggande gravstenen.

179-180 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde

190 Stilhistoriskt värde

196-198 Miljömässigt värde, lokalhistoriskt värde

210-212 Grusgrav med miljömässigt värde, stilhistoriskt värde, lokalhistoriskt värde

229-230 Grusgrav med miljömässigt värde, konstnärligt värde, personhistoriskt värde
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