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Älmhults kyrkogård består av två delar. Den gamla delen vid kyrkan, vilken började användas 

1929, och den nya delen i söder som började användas 1976 (Minneslunden 1974). Inom 

dessa två delar finns en succesiv utveckling av gravskick och gravvårdar som visar Älmhults 

samhälles förändring och stilideal under olika tider i gravvårdarnas material och utformning. 

En hög andel gravvårdar i diabas speglar närheten till lokalt stenbrott med den stenarten.  

Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och vård av upplåtna gravplatser. Skötsel och 

planteringar kan beställas via Älmhults församling, se separat information om gravskötsel.  

Som gravrättsinnehavare har du rättighet att montera en gravvård (gravsten) på den 

gravplats som du är innehavare till. Det finns ingen skyldighet att montera en gravsten. Det är 

gravrättsinnehavaren som äger och är ansvarig för gravvården (gravstenen) och att den 

uppfyller gällande säkerhetskrav. 

I enlighet med Begravningslagen kap. 7 §3 har gravrättsinnehavaren ansvar för att gravplatsen 

hålls i ordnat och värdigt skick. Vidare får gravrättsinnehavaren enligt §§ 25 - 

26 ”Gravplatsen får förses med gravanordning, om det inte strider mot vad som är avsett att 

gälla för den del av begravningsplatsen där gravplatsen är belägen.” och 

”Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet. Detsamma 

gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren (Älmhults församling) får 

dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga 

för att tillgodose en god gravkultur.” Hur gravvården (gravsten, träkors, smideskors eller 

liknande) får se ut regleras i dessa gravvårdsbestämmelser. Om du ska sätta upp, ta bort 

eller komplettera en gravvård med ytterligare namn behöver du göra en skriftlig ansökan 

till Älmhults församling som ska godkännas innan arbete påbörjas.  

Älmhults församling har som fastighetsägare ansvar för hälsa och säkerhet för alla som 

arbetar och vistas på begravningsplatsen. Det innebär att vi kontinuerligt testar alla gravvårdar 

på begravningsplatsen i ett rullande schema enligt Centrala gravvårdskommitténs (CGK) 

riktlinjer. Alla gravvårdar ska uppfylla CGK:s provningskrav. Det är gravrättsinnehavaren 

som bekostar åtgärder för att säkerställa gravanordningen så att den inte utgör en 

säkerhetsrisk. 

Alla gravvårdar som monteras ska uppfylla CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) aktuella 

riktlinjer och krav (”Montering och provning av gravvårdar för entreprenörer och 

privatpersoner, 2019”, finns på skkf.se). Vid större förändringar av gravstenen (exempelvis 

borttagning eller omdubbning) eller av gravplatsen (exempelvis borttagning av äldre 

vegetation) kan tillstånd behöva inhämtas från länsstyrelsen i enlighet med bestämmelser 

utifrån kulturmiljölag.  

När en gravrättsinnehavare avlider, ansvarar dödsboet för att anmäla en ny innehavare inom 6 

månader.  

Gravvårdsbestämmelserna tar hänsyn till Älmhults kyrkogårds utveckling med tydliga 

tidslinjer. Bestämmelserna har ambitionen att den ursprungliga karaktären för varje kvarter 

ska få råda så att kommande generationer också kan uppleva de karaktärsdrag som finns. 

  

https://skkf.se/
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I tidigare bestämmelser finns texten: ”Det ligger i allas intresse att kyrkogården blir så 

vacker som möjligt. Följande bestämmelser hava tillkommit i detta syfte. De medföra en viss 

inskränkning i fråga om individuella önskemål, men detta torde vara ofrånkomligt just på en 

kyrkogård, där det främst blir fråga om helhetsintrycket, för vilket de personliga önskemålen i 

någon mån måste stå tillbaka.” Denna text gäller även fortsättningsvis.  

Begreppsförklaringar: 

 

 

 

 

Generella bestämmelser 

En gravanordning får inte: 

• utgöra ett påtagligt störande inslag i känslig miljö 

• utgöra en fara för dem som besöker begravningsplatsen eller utför arbete där 

• vara otillbörligt kränkande 

• medföra praktiska olägenheter för innehavarna av intilliggande gravplatser 

I angivna höjd och breddmått ingår eventuell sockel.  

God gravkultur ska uppfyllas, det innebär bland annat att kränkande eller diskriminerade 

texter eller symboler inte får förekomma.   

  

Bild 1, Delar som gravanordningen kan innehålla.  

Källa Begrepp i begravningsverksamheten 2014,  

skiss Kurt Johansson.         

Vasplatta förekommer ofta som hel stenplatta framför hela 

livstenen på Älmhults kyrkogård. Blomlist benämns i dagligt 

tal även blomram.  

 

Bild 2, En gravvårds olika delar. Källa: CGK:s Montering och 

provning av gravvårdar, 2019 
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Vegetation på gravplats 

Rabatt för blomsterplantering inom kistgravskvarter får anordnas framför och vid sidan av 

gravvård. Rabatten får vara högst 60 cm djup räknat från den genomgående häcken (om häck 

inte finns, 60 cm från baksida gravsten). Rabatt ska ligga i samma nivå som angränsande 

gräsmatta. Därigenom bevaras fuktigheten i jorden bättre, och helhetsintrycket blir vackrare.  

För rabattytor inom urngravskvarter se kvarter U, 8 och 9.  

I rabatter får inte träd, stamrosor eller stambuskar (vedartat växtmaterial som blir högre än 90 

cm) utan endast låga växter (annueller, perenner, lökväxter) planteras. Inga växter får växa 

utanför gravplatsen.  

Inom ramgravskvarter (kv. A, B väst 1–60, C, D) ska befintliga infattningshäckar bibehållas 

eller återskapas.  

Gamla delen (GK) består av kvarter A – U. Nya delen (NK) är kvarter 1 – 9 samt 

Minneslunden. Kistgravskvarter är kvarter A – T och 1 – 7. Urngravskvarter är kvarter U, 8 

och 9. 

 

Gamla delen, GK 

 

Inom streckade områden finns höga kulturhistoriska värden. 

Norr 
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Kv. A  

Stående gravvårdar.  

Smal hög modell, max höjd 130 cm 

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög.  

Stenarter: Diabas, grå och röd granit.  

Runda former får ej förekomma. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial,  

ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.  

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet 

genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas. 

Förgylld text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej framöver. 

Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får anläggas eller 

rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial 

och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska 

för kvarteret och godkänns. Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor. 

Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras. 

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och återbruk av enskilda gravrätter sker enbart 

genom rekonstruktion eller bevarande av historisk utformning. Särskilda villkor gäller.  
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Kv. B (västra halvan gravnr: 1 – 60) 

Stående gravvårdar.  

Smal hög modell, max höjd 130 cm 

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög 

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas. Vit 

marmor.  

Runda eller mjuka former får ej förekomma. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma 

stenmaterial, ytbehandling och textutförande som 

befintlig sten/stenar.  

Texten på stenarna bör begränsas till minsta 

möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet 

genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver 

eller bronsplattor kan också användas. Förgylld 

text eller annan färg som skapar hög kontrast 

godkänns ej på nya gravstenar/gravvårdar. 

Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får anläggas eller 

rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial 

och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska 

för kvarteret och godkänns. 

Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor.  

Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och 

återbruk av enskilda gravrätter sker enbart 

genom rekonstruktion eller bevarande av historisk 

utformning. Särskilda villkor gäller.  
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Kv. B (östra halvan grav nr: 61 – 165) 

Stående gravvårdar.  

Smala stenar, max höjd 80 cm, bredd 60 cm.  

Låga breda (inom gravnummer 61 – 72):  

max bredd 105 cm och höjd 65 cm. 

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas.  

Runda eller mjuka former får ej förekomma. 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre 

än 5 cm ovan markytan  

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns 

enbart som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma 

stenmaterial, ytbehandling och textutförande som 

befintlig sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) är tillåtna. 

Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade 

gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.  
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Kv. C   

Stående gravvårdar.  

Max höjd 130 cm, om smal hög modell annars  

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög 

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas samt vit 

marmor. 

Runda former får ej förekomma. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i  

samma stenmaterial, ytbehandling och  

textutförande som befintlig sten/stenar.  

Texten på stenarna bör begränsas till minsta 

möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet genom 

försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller 

bronsplattor kan också användas. Förgylld text eller 

annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej på 

nya gravstenar/ gravvårdar. 

Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya 

stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får anläggas eller 

rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial 

och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska 

för kvarteret och godkänns. Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor. 

Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras. 

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och 

återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom 

rekonstruktion/bevarande av historisk utformning. 

Särskilda villkor gäller. 
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Kv. D  

Stående gravvårdar.  

Max höjd 130 cm, om smal hög modell annars  

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög 

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas. 

Runda eller mjuka former får ej förekomma. 

Utsmyckning med duvor, fåglar kan ske. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten.  

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som 

befintlig sten/stenar.  

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet 

genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas. 

Förgylld text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej på nya gravstenar/ 

gravvårdar. 

Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får anläggas eller 

rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial 

och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska 

för kvarteret och godkänns. Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor. 

Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras. 

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och 

återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom 

rekonstruktion eller bevarande av historisk 

utformning. Särskilda villkor gäller. 
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Kv. E  

Stående gravvårdar. 

Max höjd 80 cm, bredd 120 cm. 

Pelare och kapitäl kan användas.  

Stenarter: Grå, svart granit, diabas.  

Röd granit, vit marmor finns men godkänns inte 

framöver.  

Runda former får ej förekomma. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, 

ytbehandling och textutförande som befintlig 

sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får anläggas eller 

rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial 

och omgivande gravplatsers singelmaterial. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över 80 cm höjd 

eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. F  

Stående gravvårdar.  

Max höjd 80 cm, bredd 60 cm. 

 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 

cm ovan markytan 

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas.  

Pelare och kapitäl kan användas. 

Runda eller mjuka former får ej förekomma. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för ytterligare 

namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska 

vara i samma stenmaterial, ytbehandling och 

textutförande som befintlig sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. G   

Stående gravvårdar.  

Smal modell, max höjd 80 cm, bredd 60 cm. 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 

5 cm ovan markytan 

Stenarter: Grå, svart, röd granit, vit marmor. 

Kapitäl kan användas.  

Runda eller mjuka former får ej förekomma. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, 

ytbehandling och textutförande som befintlig 

sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya 

stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar 

”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras 

förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller 

utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska 

fungera som permanent gravvård) får icke överskrida 

stengravvårdarnas storlek.  

Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma.  

Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. H, I, K, L – allmänna linjen, Översikt 

 Översiktsbild ”allmänna linjen” 

Dessa kvarter har i vissa delar kvar karaktären från tiden 1929 – 1940-tal. Inom detta område 

gravsattes de personer som inte hade råd att köpa sig en familjegrav.  

Västra linjen i kv. H är i stort sett intakt från åren 1930 - 1932 och fragment finns i den östra 

linjen i kv. H från 1929–1930, där finns den första gravsättningen i allmänna linjen. 

Kvarter K öst är också i stort sett intakt, ursprungliga gravstenar/gravvårdar kan dock 

saknas och i någon grav har efterlevande släktingar gravsatts i senare tid. Barngravsområde 

verkar mest ha funnits i kvarter K, de synliga spåren på plats är små. 

Stor del av H östra linjen, kvarter I och kvarter K västra linjen har nyttjats för gravsättningar 

från 1970-talet och fram till nutid vilket gör att där finns färre historiska delar att bevara. De 

gravvårdar som godkänts vid andra upplåtelsen är typiska för sin tillverkningstid.  

 Kv. H östra linjen 
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Kv. H  

Inga ytterligare upplåtelser kan ske.  

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall 

det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på 

bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt.   

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-v- Äldsta gravstenen inom allmänna linjen, kv. H, östra linjen 

T.h. En av de äldsta gravstenarna, från 1930-talet i kv., H västra linjen 
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Kv. I  

 

Inga ytterligare upplåtelser kan ske.  

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall 

det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på 

bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt. Här finns liggande stenar och nutida järnkors 

från sent 2010-tal, tidigt 2020-tal.   

                   

Västra linjen och gravvård i smide i östra linjen.  
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Kv. K väst  

 

Inga ytterligare upplåtelser kan ske. 

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall 

det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på 

bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt. 

 

 

 

 

Detalj med både gamla och nutida gravvårdar.  

 

Kv. K öst  

Inga ytterligare upplåtelser kan ske. 

 

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller 

förändringar av befintliga bör ske. I de fall det finns 

gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är 

aktuellt om hur förändring kan ske på bästa sätt utan 

att påverka kulturarvet negativt.      

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde. 

  



    Version: 2022-02-16 

Sida 17 av 35 

Kv. L väst 

 

Inga ytterligare upplåtelser kan ske. 

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller 

förändringar av befintliga bör ske. I de fall det finns 

gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är 

aktuellt om hur förändring kan ske på bästa sätt utan 

att påverka kulturarvet negativt. 

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde.  

Gravplats för Estlands-svenskar.  

 

Kv. L öst  

Låga breda och smala höga stenar.  

Max höjd 80 cm, bredd 120 cm.  

 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre  

än 5 cm ovan markytan.  

Stenarter: Grå, svart, röd granit.  

Runda former får ej förekomma.  

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för ytterligare 

namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska  

vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska 

fungera som permanent gravvård) får icke överskrida 

stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors skall mäta 

minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. 

Porträtt får ej förekomma.  
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Kv. M   

Låga breda och smala höga stenar.  

Låg bred max höjd 80 cm, bredd 120 cm. 

Smal hög max höjd 90 cm, bredd 70 cm  

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 

5 cm ovan markytan.  

Kapitäl kan användas. 

Stenarter: Grå, svart, röd granit.  

Runda former får ej förekomma.  

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, 

ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors skall mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. N   

Låga breda och smala höga stenar.  

Låg bred max höjd 70 cm, bredd 100 cm  

Smal / för enkelgrav max höjd 70 cm, bredd 60 cm. 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 

5 cm ovan markytan 

Stenarter: Grå, svart, röd granit. Vit marmor. 

 

Runda former får ej förekomma.  

Kapitäl får förekomma. 

Utsmyckning med duvor, fåglar kan ske. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, 

ytbehandling och textutförande som befintlig 

sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya 

stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar 

”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras  

förutsatt att de inte växer över 80 cm höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. O      

Låga breda och smala höga stenar.  

Låg bred max höjd 70 cm, bredd 120 cm. 

Smal hög max höjd 90 cm, bredd 60 cm  

Gravvårdarna placeras med inskriptionsytan mot 

väster, i resp. gravlinjes östra kant. Utsmyckning 

med duvor, fåglar kan ske.  

 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 

5 cm ovan markytan 

Stenarter: Grå, svart, röd granit.  

 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande 

gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och 

textutförande som befintlig sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) tillåts. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej 

anläggas. 

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent 

gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors 

bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. P  

Låga breda max höjd 70 cm, bredd 100 cm  

För enkelgrav max höjd 70 cm, bredd 50 cm. 

Gravvårdarna placeras med inskriptionsytan mot 

väster, i resp. gravlinjes östra kant.  

 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 

5 cm ovan markytan. 

Stenarter: Grå, svart, röd granit.  

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, 

ytbehandling och textutförande som befintlig 

sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) tillåts. Nya 

stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade 

gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. R      

Max höjd 80 cm, bredd 60 cm. 

 

Gravvårdarna placeras med inskriptionsytan mot 

väster, i resp. gravlinjes östra kant.  

 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 

5 cm ovan markytan 

Stenarter: Grå, svart, röd granit. 

Natursten godkänns ej framöver. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. 

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, 

ytbehandling och textutförande som befintlig 

sten/stenar. 

Blomlister (blomramar) tillåts.  

Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. S   

Max höjd 100 cm, bredd 125 cm  

Alternativt hög smal max höjd 130 cm bredd 50 cm.  

Utsmyckning med pelare och kapitäl rekommenderas. 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan 

markytan. 

Stenarter: Grå, svart, röd granit, vit marmor.  

 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som 

kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte 

finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma 

stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig 

sten/stenar. 

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter 

(relief) görs i stenmaterialet genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller 

bronsplattor kan också användas.  

Blomlister (blomramar) tillåts. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 

Titlar rekommenderas. 

  



    Version: 2022-02-16 

Sida 24 av 35 

Kv. T   

max höjd 100 cm, bredd 125 cm  

Utsmyckning med pelare och kapitäl 

rekommenderas. 

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 

5 cm ovan markytan. 

Stenarter: Grå, svart, röd granit.  

Natursten eller runda former får ej förekomma. 

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart 

som kompletterande gravvård när plats för 

ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, 

ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar. 

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet 

genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas. 

Förgylld text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej på nya gravstenar/ 

gravvårdar. 

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.  

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 

Särskilt gravkvarter, gravrätt upplåts först och främst för prästvigda avlidna och deras 

närstående.  
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Kv. U, Urngravsområde 

 

 

Kv. U, gravnummer 1 – 78  

Stenarter: Grå, svart, röd granit. Vit marmor.  

Runda eller mjuka former bör undvikas. 

a) raden närmast huvudgången: liggande gravvårdar, 

storlek max 40 x 60 cm  

b) mittraden: halvliggande gravvårdar, max höjd 

framtill 10 cm, baktill 25 cm, grundyta 40 x 40 eller 

40 x 50 cm 

 

c) bortersta raden: stående gravvårdar,  

höjd 70 cm, bredd 50 cm. Liggande häll godkänns ej framöver.  

Historiskt har urnor ovan jord funnits i denna rad, motsvarande utformning med konstverk 

eller liknande i koppar eller brons kan medges.  

Blomlister (blomramar) ska vara i samma material som gravvård och med minst tjocklek 4 

cm. Grusade gravrabatter ”singelgrav” godkänns. Singel ska i kulör och fraktion stämma 

överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Nya 

stenplattor/vasplattor godkänns ej. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd (50 cm) eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek.  

Gravvårdar helt i metall och glas får ej förekomma. 

Metall i form av konstverk på sockel, likt befintliga 

gravvårdar med urnor ovan jord får förekomma, 

dock som ej blank metall. 

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och 

återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom 

rekonstruktion/bevarande av historisk utformning. 

Särskilda villkor gäller.  
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Kv. U, Urngravsområde, gravnummer 79 – 121 (väst) 

Stående gravvårdar.  

Höjd max 65 cm, bredd max 50 cm  

 

Stenmaterial: Röd, grå och svart granit. Polerat 

utförande eftersträvas och med ifylld text.  

Natursten godkänns ej.  

Blomlister (blomramar) ska vara i samma material 

som gravvård och med minst tjocklek 4 cm. 

Grusade gravrabatter ”singelgrav” godkänns. 

Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande 

gravplatsers singelmaterial. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd 50 cm eller utanför gravrätten.  

 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma.  

 

Kv. U, Urngravsområde, gravnummer 122 – 193 (öst) 

Stående gravvårdar. 

Höjd max 65cm, bredd max 50 cm. Liggande gravvårdar max 40 x 60 cm.  

 

Stenmaterial: röd, grå, svart granit samt labradorit. Polerat utförande eftersträvas och med 

ifylld text. 

Titlar rekommenderas.  

Blomlister (blomramar) ska vara i samma material som gravvård och med minst tjocklek 4 

cm. Grusade gravrabatter ”singelgrav” godkänns. Singel ska i kulör och fraktion stämma 

överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Nya 

stenplattor/vasplattor godkänns ej. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd 50 cm eller utanför gravrätten.  

 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma.  
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Nya delen (NK)  

 

 

Kvarter 1 – 4 präglas av kontraster mellan röda och svarta stenarter med text i kontrasterade 

färg och ofta i polerat utförande. Låga breda stående gravstenar.   

Norr 
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Kv. 1  

Kv. 1, gravnummer 001 – 026 omfattas ej. Om de 

ska upplåtas behöver särskilda gravvårds-

bestämmelser upprättas. 

Max höjd 90 cm 

(ej kvadratisk form) 

Dubbelgrav, max bredd 90 cm 

Enkelgrav, max bredd 50 cm 

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart 

granit.  

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg 

alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet. 

Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som 

livstenen.  

Blomlister får förekomma. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras 

förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd 

eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska 

fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. 2 

Max höjd 90 cm 

Dubbelgrav, max bredd 90 cm 

(ej kvadratisk form) 

Enkelgrav, max bredd 50 cm 

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart 

granit.  

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg 

alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet. 

Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som 

livstenen.  

Blomlister får förekomma.  

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma. 
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Kv. 3  

Max höjd 90 cm 

Dubbelgrav, max bredd 90 cm 

(ej kvadratisk form) 

Enkelgrav, max bredd 50 cm 

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart 

granit.  

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg 

alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet. 

Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som 

livstenen. 

Blomlister får förekomma. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får förekomma. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 
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Kv. 4  

Max höjd 90 cm 

Dubbelgrav, max bredd 90 cm 

(ej kvadratisk form) 

Enkelgrav, max bredd 50 cm 

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart 

granit.  

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg 

alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet. 

Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som 

livstenen. 

Blomlister får förekomma. 

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får förekomma. 

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens 

höjd eller utanför gravrätten.  

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke 

överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd. 
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Kv. 5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående gravvårdar.  

Max höjd 90 cm.  

Dubbelgrav, max bredd 90 cm 

Enkelgrav, max bredd 50 cm 

Blomlister får förekomma. Rabatter får vara 60 cm 

djupa från bakkant av gravvård.  

Gravvårdar i metall, trä och glas får förekomma, mått 

enligt ovan angivna. Trävirket i kors bör mäta minst 

15 cm i bredd. 

Porträtt får förekomma. 

Nutida materialval och återbruk rekommenderas för 

att spegla 2020-talets tidsanda och framåt. 

Inskriptioner eller dekor som ger information om de 

gravsatta skapar mervärden. 
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Kv. 8    

Stående eller liggande gravvårdar.  

Max bredd 60 cm, höjd 90 cm.  

Stenarter: varierande.  

Blomlister får förekomma 

Rabattyta får anordnas på hela gravrättens bredd 1,0 

m. Fritt mått mellan rabattyta och nästa gravvårds 

bakkant ska vara minst 90 cm, av tillgänglighets och 

arbetsmiljöskäl.  

Sten/flis eller annat täckmaterial får ej påföras utan kontakt med församlingen. I de fall 

täckmaterialet kan orsaka arbetsmiljöproblem godkänns det ej.  
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Kv. 9  

Stående eller liggande gravvårdar.  

Max bredd 60 cm, höjd 90 cm.  

Stenarter: Ljus och svart granit med vit text 

dominerar även röd granit, labradorit, vit marmor 

och glas (utan belysning) godkänns.  

Naturstenar (utan bearbetning) godkänns ej.  

Blomlister får förekomma  

Rabattyta får anordnas på hela gravrättens bredd 1,0 

m. Fritt mått mellan rabattyta och nästa gravvårds 

bakkant ska vara minst 90 cm. 

Sten/flis eller annat täckmaterial får ej påföras utan kontakt med församlingen. I de fall 

täckmaterialet kan orsaka arbetsmiljöproblem godkänns det ej. 

 

  



    Version: 2022-02-16 

Sida 35 av 35 

Mer information / blankett 

Centrala gravvårdskommitténs bestämmelser:  

https://skkf.se/wp-

content/uploads/2020/02/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_o

ch_privatpersoner.pdf 

Blankett Gravanordningsansökan FOR 8015 finns att ladda ned via 

https://www.svenskakyrkan.se/almhult/begravning (motsvarande blankett som uppfyller samma 

krav kan användas vid ansökan om montering eller ändring av gravvård).  

För minneslunden och ev. framtida askgravplatser finns separata bestämmelser.  

 

Tidigare bestämmelser som ligger till grund för detta dokument:  

1927 Förslag till ordnande av Älmhults nya begravningsplats 

1967  Förslag till bestämmelser  

Odaterad broschyr: Anvisningar och bestämmelser (bedömd till sent 1960-tal) 

Muntlig information från tidigare anställd om vad som gällt på nya delen.  

Övriga källor 

2007 Karaktäriseringsrapport, Älmhults kyrkogård, Smålands museum 2007:45 

2022 Vård- och underhållsplan under upprättande för Älmhults kyrkogård 

 

https://skkf.se/wp-content/uploads/2020/02/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf
https://skkf.se/wp-content/uploads/2020/02/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf
https://skkf.se/wp-content/uploads/2020/02/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/almhult/begravning

