
Ny bok berättar om livet
kring Nacka kyrkogårdar!

Den senaste trenden inom turism är 
lite ovanlig och kallas kort och gott 
kyrkogårdsturism. Ett spännande 
fenomen som vi lär se mer av, inte 
minst här hemma i Nacka kommun.

Antalet kyrkogårdsbesökare har ökat rejält och 
fenomenet kyrkogårdsturism fått fäste, först i USA, 
England och mellaneuropa men nu alltså även i 
Sverige. Man reser och besöker andra kyrkogårdar, 
till gagn för den lokala rese-och turistnäringen. Ett 
aktuellt examensarbete på SLU, Statens Lantbruks-
universitet bekräftar att det är till gravplatser 
framtidens kulturresenärer söker sig. Den nya boken 
På upptäcktsfärd i Nackas kyrkogårdar blir en ciceron 
för den som vill utforska Nackas lokalhistoria och lära 

sig mer. Här beskrivs de tre kyrkogårdarnas karaktär; Södra kyrkogården, Norra kyrkogården 
och Storkällans begravningsplats. De speglar inte bara var sin tidsålder, utan representerar tre 
skilda typer av parker, för det är verkligen vackra, grönskande parker vi talar om - öppna för 
allmänheten och trevliga att promenera i.  Ett kapitel guidar bland gravarna och berättar om 
personligheter som makarna Pauli, Kalle Jularbo och Arne Källerud. De industrimän som lagt 
grunden till traktens utveckling har naturligtvis fått sitt utrymme, precis som deras fabriker 
och uppfinningar. Men fokus ligger alltså på det gröna, vilket inte förvånar eftersom bokens 
intitiativtagare, Anne Heino, inte bara är nytänkande kyrkogårdsschef i Nacka utan även har 
ett förflutet som landskapsarkitekt. Boken releasades den 27 september under en tillställning i 
Storkällans kapell, där bl a ett 50-tal politiker och kyrkogårdschefer kunde ta del av de 
genomgripande förbättringar som genomförts. Bl a en nybyggd damm med återvunnet glas 
och belysning som utgör en modern och spännande kontrast till det traditionellt kyrkliga. “Nu 
är det dags att bjuda in allmänheten att  upptäcka sina egna kulturskatter”, säger Anne Heino. 

Boken kommer längre fram i bokhandeln, men finns redan nu att beställa direkt hos 
Nacka Kyrkogårdsförvaltning för 169 kr. 08-54606165
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För ytterligare information, vänligen kontakta 

Initiativtagare: Kyrkogårdsschef Anne Heino. anne.heino@svenskakyrkan.se,  073 275 23 85 

Produktion: Peter Lindkvist, fotograf Eddie Granlund, formgivare Petter Antonisen. : 
peter@after-eight.se 0702-292560
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