Året Var
Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet
och med hjälp av boende på Dalarö.
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Se nästkommande sidor

1871.
Ny begravningsplats anlägges vid Vadviken, efter donation av mark från familjen Braunerhielm på
Sandemar. Den gamla kyrkogården är fullbelagd.
Den gamla kyrkogården vid Dalarö kyrka slutade användas 1880.
Dalarö begravningsplats ligger vid Vadviken, strax innan överfarten till centrala Dalarö. Dalarövägen
löper längs begravningsplatsens västra sida och på den motsvarande sidan ligger Vadviken. I norr ligger
en gästhamn med tillhörande varv och rakt över vattnet i öster en småbåtshamn.
Braunerhielm se ”Året var” år 1738.
Begravningsplatsen.
Vadviken.

Karta från 1925.

2021 resp. 1940.

Karl Asplund skrev denna dikt som sitter på benet till
klockstapeln vid begravningsplatsen. Till minnet av
Dalarö kyrka 300 år skrev Asplund även dikten
”Kapellet talar” som finns i kyrkan. Karl Asplund,
f. 1890 d. 1978, var författare, poet, översättare,
konsthistoriker, konstkritiker och VD för Bukowskis.
Han bodde i villa Sjöbo på Baldersvägen 54,
Dalarö 8:1, från 1935 till 1978.

Den lilla ängeln som står vid minneslunden, på
begravningsplatsen. Enligt uppgift kom ängeln fram
vid en röjning av ett förrådsutrymme under Kapellet
på begravningsplatsen. Hon har sedan dess på
sommarhalvåret vakat vid minneslunden, men på
vintern plockar kyrkogårdspersonalen in henne för
vinterförvaring. Ingen vet vem som skapat den lilla
änglastatyn och var den tidigare har varit placerad.

Skillnaden mellan begravningsplats och kyrkogård.
Den viktigaste skillnaden mellan en begravningsplats
och en kyrkogård är att en begravningsplats inte
ligger bredvid en kyrka.

Dalarö kyrkogård

Dalarö kyrkogård användes fram till 1871 då ny begravningsplats vid Vadviken anlades efter donation
av mark från familjen Braunerhielm på Sandemar.
Den äldsta kända begravningsplatsen är från 1707.
Totalt finns 24 kända gravar på kyrkogården.
Ett epitafieporträtt från 1652 berättar att den femtonårige ynglingen Kakup blivit begravd i kapellet
som då fanns på samma plats innan det byggdes om till dagens Dalarö kyrka.
Ingång från Odinsvägen.

Ingång från Tullbacken.
En förteckning över gravarna har DHF fått att förvalta, se A545.

