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Skogskyrkogården i Ljungby anlades 1921 utifrån att arkitekten Sigurdh 
Lewerentz gjort de första skisserna. Han är arkitekt till flera av landets 
skogskyrkogårdar bl a Stockholms. Kyrkogården domineras av ursprunglig 
tallskog och har inbjudit till utformning med mera friväxande växtmaterial 
och sammanhängande gräsmattor. Kyrkogårdens första anlagda del 
speglar 1920-talets kyrkogårdsarkitektur med regelbundna gravkvarter 
och gravplatser i grus med stenramar och infattningshäckar. Utvidgningar 
av kyrkogården har skett i etapper.

Det muslimska kvarteret även kallat nr 24 anlades under åren 2004 – 
2007. Första gravsättning skedde 2007. Under 2008 monterades staketet 
som omgärdar kvarteret. Det är beläget i en norrsluttning med utsikt 
mot de kommunala dagvattendammarna och Annelundsvägens villor.
Det är kyrkogårdens första och hittills enda muslimska gravkvarter.  
Det ramas in av naturmark och naturlika planteringar. 

Gravarna är orienterade så att ansiktet är vänt mot Quilba som ligger i 
Mekka. Kvarteret är besatt med gravar i enkla rader. Gravplatserna är 
avsedda för både stående och liggande gravvårdar. Gravens storlek är 
3,0 x 1,25 meter. Möjlighet till gravsättning av make och maka  
(s k dubbelgrav) i gravarna intill varandra finns, det måste dock med-
delas att det önskas till kyrkogårdsförvaltningen inför gravsättningen 
av den först avlidna/e. Detta ger att det antingen står eller ligger en 
gravsten/vård per gravplats (ett namn) eller en gemensam gravsten per 
gravplats då gravplatsen är för både make/maka. Vid dubbelgrav blir 
gravplatsens storlek 3,0 x 2,5 meter. 

Icke muslimer får ej gravsättas inom gravkvarteret.

Dessa kvarters- och gravvårdsbestämmelser är antagna av kyrkonämnden 
vid Ljungby kyrkliga samfällighet 2013-03-11 enligt protokoll §26.
Samråd har skett med Muslimska församlingen 2012-12-07. 
Revidering gjord våren 2022 under rubriken Gravvård gällande gravvårdars 
storlek.

Allmän beskrivning av Skogskyrkogården

Förutsättningar
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Följande föreskrifter avses utgöra en vägledning för hur gravrätts-
innehavarna kan bidra i skapandet av god närmiljö inom kvarteret, 
genom att följande beaktas. 

Gravvårdar och planteringar utformas på sådant sätt att de 
skapar en harmonisk variation som bidrar till en god helhetsupp-
levelse av kvarteret. 

Den gemensamma gräsmattan ska gå in över gravplatsen. 

God skötsel och underhåll främjar intrycket av kvarteret. 

Utvecklingen av en funktionell och lättskött begravningsplats 
gynnas av möjligheten att använda moderna maskiner i under-
hållsarbetet. 

Utformning och placering av gravvårdar och planteringar görs 
på sådant sätt att en god arbetsmiljö uppnås. 

Olyckshändelser som kan orsaka skada på personer och gravvårdar 
förebyggs genom att CGKs (Centrala Gravvårdskommitténs) 
föreskrifter om gravvårdarnas montering och material skall följas.

Föreskrifterna är formulerade för att de nämnda målen ska kunna 
uppnås.

Allmänt
Gravplatsens gränser får inte markeras med häck, staket, gravram 
eller liknande. Den gemensamma gräsmattan ska nå in över grav-
platsen. Plantering med lägre ett- eller fleråriga växter får anordnas 
i anslutning till gravvården. För stående och liggande gravvård får 
rabatten vara gravvårdens bredd x 40 cm och anordnas framför 
gravvården.  
Muslimska församlingen rekommenderar ingen planteringsyta.

Gravplatsföreskrifter

Målsättning
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Gravvård
Gravplatsen får förses med stående eller liggande gravvård av sten, 
smide, trä eller annat material som kyrkonämnden kan komma att  
godkänna. Muslimska församlingen rekommenderar val av liggande 
gravvård (gravsten). 

Stående gravvård (enkelgrav) får vara upp till 100 cm hög och 85 cm bred.
Stående gravvård (dubbelgrav) får vara upp till 100 cm hög och 90 cm bred.
Liggande gravvård får ha en största storlek av 85x50 cm

Montering
Stående gravvård ska monteras enligt Monteringsanvisningar för grav-
vårdar utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Häll monteras med 
översidan minst 7 centimeter över markytans nivå. 

Placering
Gravvård (stående och liggande) placeras med bakre kanten i linje med 
markeringsstenens främre kant.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition: 
Skogskyrkogården, Donationsgatan, 341 35 Ljungby

Postadress: 
Ljungby kyrkogårdsförvaltning
Box 4, 341 21 Ljungby

Telefon: 0372 - 671 40 (vardagar kl 10-12)
Telefon växel: 0372-671 00
E-post: ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/ljungby/kyrkogård

Ljungby Kyrkogårdsförvaltning


