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I denna broschyr finner du information om kyrkogårdsförvaltningens verksamhet 
och annat som är av vikt vid kontakt med begravningsverksamheten. 

Kyrkogårdsförvaltningen drivs av Svenska kyrkan i Ljungby pastorat. Pastoratet 
omfattar församlingarna Ljungby, Ljungby Maria, Angelstad, Annerstad, Torpa, 
Lidhult, Odensjö och Vrå. Svenska kyrkan har fått uppdraget av regeringen att 
vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta innebär att kyrkogårdsför-
valtningen i Ljungby har myndighetsansvaret för all begravningsverksamhet i 
ovan nämnda församlingars geografiska område.

Den förtroendevalda organisationen för kyrkogårdsförvaltningen bedrivs 
genom ett beredande kyrkogårdsutskott och ett kyrkoråd. Kyrkofullmäktige 
fastställer årsredovisning, budget samt begravningsavgift. 

Den dagliga verksamheten leds av kyrkogårdschef, biträdande kyrkogårds-
chef och förmän.
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Reservation: Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar som tilkommit 
efter denna broschyrs tryckning.

Foto: Bilderna i denna broschyr är tagna av personal inom Ljungby pastorat 
utom i de fall annan fotograf angivits. 
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Våra kyrkogårdar och begravningsplatser skall vara värdiga och pietetsfulla 
viloplatser för våra avlidna. Samtidigt skall de vara rogivande och inbjuda till 
möten, meditation och bön för den som önskar. Detta skall vi uppfylla genom 
vård och underhåll av marken och växtligheten. Vi ska bibehålla de kulturhistoriska 
värdena som finns på varje kyrkogård/begravningsplats. Kulturhistoriska värden 
är allt ifrån begravningsplatsens utformning till de enskilda gravvårdarna och 
vad de består av, vem de är resta över eller hur de är tillverkade. Även träden och 
växterna utgör kulturhistoriska värden på en kyrkogård/begravningsplats. Vi 
värnar om den biologiska mångfalden och arbetar för att bibehålla livsmiljöer 
som annars riskerar att försvinna. Samspelet mellan historien, nutidens och 
framtidens krav sker hela tiden i vår förvaltning av kyrkogårdarna/begravnings-
platserna. Varje kyrkogård har sin historia med koppling till orten/socknen där 
den finns. I följande avsnitt ges en kortfattad presentation av varje kyrkogård.

Våra kyrkogårdar

Skogskyrkogården 
Ljungby

Ljungby gamla kyrkogård

Angelstads kyrkogård

Annerstads kyrkogård
Annerstads gamla kyrkogårdTorpa kyrkogård

Vrå kyrkogård

Lidhults kyrkogård
Lidhults gamla kyrkogård

Odensjö kyrkogård

Vårt arbete med att inventera gravplatser och gravstenar pågår parallellt med 
ordinarie arbete. De gravar som blir klassade som kulturhistoriska blir markerade 
med en svart metallskylt ”KULTURGRAV”. 

Kulturgravar
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Kyrkogården omgav Ljungby medeltida kyrka vars byggnadsår är okänt. Den gamla 
kyrkan revs 1859 och 1858–1859 byggdes den nuvarande kyrkan strax intill.

Kyrkogården utvidgades mot väster under andra halvan av 1800-talet till sin 
nuvarande omfattning. Inskriptioner på gravvårdarna erinrar om släkter som spelat 
en betydande roll i Ljungbys utveckling under 1800-talet och början av 1900-talet.

En minnesvård över gästgiverskan och Ljungbys stora donator Märta Ljungberg 
(1656–1741) är rest mitt på kyrkogården.

Kyrkogårdens karaktärsträd utgörs av trädkransen med skogslönn och som 
solitära karaktärsträd märks ett flertal hängaskar. Utöver dem finns även hagtorn, 
bok och lönn. Under 2018 monterades nytt järnstaket.

Skogskyrkogården i Ljungby invigdes den 30 oktober 1921. Arkitekten Sigurdh  
Lewerentz gjorde de första skisserna. Han är arkitekt till flera av landets skogskyrko-
gårdar bl a Stockholms. Kyrkogården domineras av ursprunglig tallskog och har in- 
bjudit till utformning med mera friväxande växtmaterial och sammanhängande gräs-
mattor. Kyrkogårdens första anlagda del speglar 1920-talets kyrkogårdsarkitektur 
med regelbundna gravkvarter och gravplatser i grus med stenramar och infattnings-
häckar.  

Utvidgningar av kyrkogården har skett i etapper. Minneslunden anlades 1995. Det 
senaste gravkvarteret för kistor anlades år 2000 och har typisk utformning från tiden 
kring millenieskiftet med exotiska träd/buskarter i kombination med perennplante-
ringar. Stormen Gudrun fällde fler än 200 träd (2005), vilket förändrat kyrkogårdens 
karaktär från att vara tydligt präglad av skogen med mycket skugga till att ha mer 
öppna och solbelysta områden. Inom kyrkogården finns också ett muslimskt grav-
kvarter, sedan 2007. Den första askgravplatsen anlades 2007 som ett gravröse på 
”urnkullens” topp. Under 2013 togs den andra askgravplatsen i bruk. Den karak-
teriseras av en kristallpelare och en häck av murgröna. Den finns i kyrkogårdens 
södra del. Den tredje askgravplatsen ”Pelarplatsen” gestaltades i Hallandsgranit med 
formgivning i harmoni med intilliggande Gravkapellet, togs i bruk 2018. 

Skogskyrkogården saknade en tid byggnad där begravningsgudstjänst kunde  
hållas, men 1929 uppfördes ett begravningskapell ritat av länsarkitekt Th Bergentz. 
En klockstapel uppfördes 1964 i anslutning till Gravkapellet. Hans Lindén var arki-
tekt både till klockstapel och Annelundskyrkan som invigdes 1972. Annelundsgården 
byggdes som distriktsförsamlingshem tidigt 1980-tal.

År 2000 tillkom personallokaler och lokal för Begravningsmuseet i den ompla-
cerade Mariakyrkan. Under 2013–2014 byggdes nya verksamhetslokaler i kyrko-
gårdens norra del och renovering/ombyggnad skedde av Annelundskyrkan med 
intilliggande lokaler. Där finns också ett visningsrum i anslutning till bår-, kist- och 
urnförvaringen.

Ljungby gamla kyrkogård

Skogskyrkogården i Ljungby
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Kyrkogården är belägen vid kyrkan på en höjd i östra delen av byn. Kyrko-
gården består av två delar, en som invigdes 1891 och en utvidgning som tillkom 
på 1980-talet. Kyrkogårdens första del är omgärdad av en kallmurad stenmur, 
utvidgningen har en låg stenmur och ett enkelt staket i trä. Runt kyrkogården 
växer en trädkrans av olika lövträd. 

Träden som dominerar på kyrkogården är en ask, några flerstammiga gullregn 
samt björk och hästkastanj.

Många av de gravvårdar som finns på Annerstads kyrkogård är intressanta. 
Det finns gravstenar med yrkestitlar som berättar om yrken som inte finns idag, 
exempelvis stationsskrivare, skriftställare och trotjänarinna.

Ett stort antal familjegravplatser finns. Några är monumentala till sin form 
och där finns bland annat en gravsten formad som en trädstam. Det är mycket 
vanligt med by- och gårdsnamn inom hela området. En gravsten är försedd 
med järnvägens emblem och är rest över en man bosatt i Piksborg, där en av 
järnvägsstationerna längs den numera nedlagda järnvägen Halmstad–Bolmen 
fanns. En annan gravsten är rest över gratialisten, vilket är en soldat som fått 
pensionsersättning. 

Annerstads kyrkogård

Annerstads gamla kyrkogård har medeltida anor. Här stod Annerstads gamla 
kyrka tills 1823 då den revs. 

Idag finns stenar utlagda som visar kyrkans hörn och ett kors är rest vid platsen 
för koret som minne över den rivna byggnaden. 

Stenen från den gamla kyrkan användes i den nya kyrkan som uppfördes på 
andra sidan landsvägen. Kyrkogården har fortsatt att användas och det var först 
under 1880-talet som en ny kyrkogård anlades runt den nya kyrkobyggnaden. 
Gravsättning på den gamla kyrkogården förekommer ännu i befintliga familje-
gravar. 

Gamla kyrkogården är omgärdad av en mur. Ingången ligger i öster med en 
dubbelhängd grind av trä mellan två uppmurade stenstolpar försedda med  
pyramidformade tak täckta med spån. Grindarna är dekorerade med motiv av 
en dödskalle med korslagda benknotor. 

På kyrkogården finns ett stort antal äldre gravvårdar av högt kulturhistoriskt 
värde. En inventering är utförd under 1998–1999 av Elsa Berglind där varje 
sten är dokumenterad, fotograferad, texterna avskrivna och en kortare historik 
är sammansatt över den som är begravd på platsen. Sammanlagt 66 gravvårdar 
finns på kyrkogården. Den äldsta härrör från 1500-talet och består av en liggande 
häll över den sista katolska prästen i församlingen. 

Annerstads gamla kyrkogård
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Angelstads kyrkogård omger medeltidskyrkan som troligen byggdes under senare 
delen av 1100-talet. Kyrkogården utvidgades åt söder 1940 och ytterligare ut-
vidgning gjordes mot öster 1982. Inom den östra delen finns även minneslunden 
anlagd år 2000.

Kyrkans klockstapel är i sin nuvarande form från 1760 och anses som en av 
de vackraste inom Växjö stift.

Trädkransen runt kyrkogården består av lind, oxel, hästkastanj och ask. Inom 
kyrkogårdens nyaste del finns ett flertal busk- och trädarter.

Vid en vandring på kyrkogården kan var och en uppleva mycket av bygdens 
kulturhistoria. Kyrkogårdens äldsta gravvård är rest över Petrus Magni, härads-
prost under åren 1581–1604.

Angelstads kyrkogård

Torpa kyrkogård ligger tillsammans med kyrkan i norra delen av Torpa by vid 
landsvägen mellan Hinneryd och Annerstad. Den omgärdas av en trädkrans av 
olika lövträd. Kyrkogården har medeltida ursprung.

På 1940-talet utvidgades kyrkogården åt öster. Samtidigt förändrade man också 
den äldre delen med tydliga kvarter och gångar. Dessförinnan var gravarna oregel-
bundet placerade. Till kyrkogården hör bårhuset som byggdes och invigdes 1955. 
Bårhuset är beläget öster om kyrkan och är en underjordisk byggnad med fasad av 
sten och gräsbevuxet tak. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns också ett kvarter för 
urngravar. 

I de främre gravkvarteren är det vanligast med låga rektangulära gravstenar i 
diabas, grå eller röd granit. När det gäller gravstenarnas inskriptioner är ortnamn 
vanligt förekommande. Däremot är titlar inte vanliga, inte heller bibelord, psalm-
verser och minnesord.

Torpa kyrkogård
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Lidhults kyrkogård
Lidhults kyrkogård togs i bruk år 1880 och ligger i östra delen av samhället 
inlindad i en trädkrans av lind. Hela kyrkogården är inramad av stenmurar. De 
utvidgningar som gjorts syns tydligt i muren som har olika utseende beroende 
på vilken del av kyrkogården den tillhör. Den ursprungliga delen av kyrkogården 
följer kyrkans form med rundade kvarter i anslutning till koret. 

1933 var den första utvidgningen mot öster anlagd. 1971 utvigdades kyrko-
gården mot söder och ett särskilt område för urngravar anlades. 

Många gravvårdar finns bevarade från 1800-talets slut och framåt. Många 
gravstenar är huggna i diabas och har vackra dekorationer inslipade i stenen. 
En vanlig dekoration är palmkvisten. Ett minnesord som är mycket vanligt är 
”Gömd är ej glömd”. Ort- och gårdsnamn är vanliga särskilt bland de äldsta 
gravvårdarna. 1997 anlades minneslunden norr om kyrkobyggnaden. 

Lidhults gamla kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde som ödekyrkogård och 
kyrkplats, där äldre gravar är bevarade och grundstenarna finns kvar efter den 
gamla kyrkan. 

Den gamla kyrkogården är belägen väster om den nya kyrkan och omgärdas 
av en kallmurad stenmur samt en trädkrans av olika lövträd. På muren finns 
två inskriptioner "1792 AORIAS" samt Gustaf Adolfs initialer efter ett besök på 
platsen 1792. Kyrkogården är sannolikt från 1500-talet eller äldre.

Bland de mer speciella gravvårdarna märks en sten rest 1904. På stenen står 
det att den är rest på den plats där den avlidne döpts och är begraven. På kyrko-
gården finns också ett gjutjärnskors.

Den gamla kyrkan som uppfördes 1721, revs 1879. Platsen för den gamla 
kyrkan är utmärkt med en upphöjning där koret var beläget. Vid rivningen av 
kyrkan hittade man ett gravkor med fem kistor vilka finns under den kvadratiska 
stensättningen.

Lidhults gamla kyrkogård
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Odensjö kyrkogård har ett medeltida ursprung och är tillsammans med kyrkan 
vackert belägen intill sjön Bolmen centralt i Odensjö by. Kyrkogården omgärdas av 
en kallmurad stenmur som är uppförd 1877 enligt inskription på grindstolparna 
"Muren lagd anno 1877". Kyrkogården har utvidgats mot väster 1922. Föränd-
ringar av gravkvarterens indelning har skett under 1900-talets mitt. Runtom 
växer en trädkrans av hästkastanjer planterad under 1900-talet. Längs gången upp 
mot kyrkan växer hamlade parklindar. På Kyrkudden växer ett bestånd av rönn.

Gravvårdarna är av varierande sort. Det är dock vanligast med gravvårdar 
huggna i sten. Det finns tre järnkors på kyrkogården varav två är borttagna 
från sina gravplatser. De äldsta gravstenarna är från 1700-talet och består av 
oregelbundet formade naturstenshällar med enkla inskriptioner av initialer och 
årtal och som troligtvis varit stående. Dessa är borttagna och står placerade 
längs med kyrkogårdsmuren i kyrkogårdens östra del. En stor mängd gravstenar 
är monumentala obeliskformade eller högresta med spetsformade krön och 
huggna i diabas.

Vrå kyrkogård har anor sedan medeltiden, de första gravstenarna monterades 
kring 1850. Trädkransen av lönnar samt stenmuren ramar in de äldre delarna 
av kyrkogården. Kyrkogården ligger på en höjd i södra delen av byn. 1964  
utökades kyrkogården och 1968 tillkom bårhuset. 

Under en inventering 1829 skrivs det att det varken finns gravvårdar, epitafier,  
banér, sorgfanor, vapen, rustningar, run- eller likstenar i och kring Vrå kyrka. 
Hundra år senare, 1927, gjordes en ny inventering där fem ålderdomliga grav-
stenar nämns. Tre av dessa finns kvar än idag. Den första är en gravsten, 81 cm 
hög med en uthuggen urna som dekor, trolig ålder är omkring 1850. De andra 
två gravstenarna är av gråsten, den ena från 1844 och den andra från 1847. 

Odensjö kyrkogård

Vrå kyrkogård
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Att välja gravplats

De olika sätten att gravsätta en avliden kallas gemensamt för gravskick. Nedan ges 
en kortfattad förklaring till de olika gravskick vi kan erbjuda inom Ljungby kyrko-
gårdsförvaltning.

En familjegrav eller släktgrav kan användas under flera generationer. Kontakta 
gärna kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare information om vilka möjligheter för 
återanvändande som gäller i just ert fall. 

Tänk noga igenom hur gravsättningen önskas eftersom den är slutgiltig. Grav-
sättning eller kremation ska ske inom en månad efter dödsfallet. En urna får enligt 
lag stå kvar hos krematoriet eller ortens huvudman i ett år efter kremation. Att få 
tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska är i det närmaste uteslutet. Gällande lag-
stiftning värnar starkt om gravfriden. Därför tillåts flyttning endast i sällsynta och 
mycket speciella fall. 

Det är inget tvång att ha en gravsten eller liknande, men tänk på att alla typer av 
gravstenar inte passar eller tillåts överallt. 

Inga växter får planteras inom gravplatsen så att de på sikt utvecklas till att 
påverka intilliggande gravplatser. 

För val av gravplats kontakta kyrkogårdsförvaltningen för överenskommelse om 
tidpunkt och mötesplats. Detta bör ske i god tid före gravsättning.

Våra kyrkogårdar är mer eller mindre planerade i olika områden avsedda för 
olika typer av gravskick. Val av gravplats är beroende av om kista eller urna 
skall gravsättas. 

Kistgravplats, Urngravplats
Vid jordbegravning upplåtes normalt kistgravplats för minst två kistor. Om urna 
skall gravsättas, upplåts i första hand rätten till en urngrav. Om efterlevande 
maka eller make i framtiden önskar att bli gravsatt i kista upplåts en kistgrav för 
gravsättning av urnan. 

På flera av våra kyrkogårdar finns separata kvarter upprättade för urngravar.  
I en urngrav kan flera urnor placeras. 

Gravrättstiden för en gravplats är 25 år. Det har tidigare varit längre gravrätts-
tider. En gravrätt förlängs då ytterligare gravsättning sker. Förnyelse för 15 år kan 
tecknas då gravrätten upphör, kostnad enligt aktuell prislista. 

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning på platsen, se mer om detta på 
sidan 18. Flera kvarter har bestämmelser kring gravstenens storlek, utformning och 
stenart, fråga gärna kring det i samband med val av gravplats eller inför beställning 
av gravsten.

För varje kyrkogård finns en 
karta där varje grav finns utritad 
och angiven med ett individuellt 
nummer.
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Askgravplatser är ett av de senaste gravskicken som finns i landet idag. I skrivande 
stund består askgravplatserna av kvarter 25 med ett gravröse, kvarter 26 med en 
kristallpelare som monument samt kvarter 04 Pelarplatsen med block i Hallands-
granit som finns på Skogskyrkogården i Ljungby. På sikt kommer fler askgravplat-
ser att anläggas inom förvaltningen. För askgravplatser gäller att gravplatsen upp-
låts med 25-årig begränsad gravrätt med särskilda villkor för platserna. Se särskilt 
informationsmaterial med fullständiga villkor och priser. 

Några generella punkter i villkoren är att anhöriga får delta vid urnsättning, att 
namnet samt datum för födsel och död på den avlidne kan sättas på en platta i 
anslutning till gravplatsen. Platsen underhålls av kyrkogårdsförvaltningen. Vid 
gravröset utgör planteringsytan även smyckningsyta för snittblommor och enkla 
gravljus, ljus kan även placeras i ljusbärare. Gravlyktor får ej förekomma.  
I kvarter 26 och 04 finns ljus- och vasbärare som används för smyckning, här får 
gravlyktor inte heller förekomma. 

Väljer man denna form av gravplats skall man tänka på att man samsas med 
andra sörjande och därför får pyntning med exempelvis prydnadsstenar, plast-
blommor, gravdekorationer m m inte ske. 

Askgravplats - med begränsningar i gravrätten

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts 
ned anonymt. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är 
gravsatt eftersom de ej får närvara vid gravsättningen av askan. Besökare kan 
sätta blombuketter och gravljus på särskild anordnad smyckningsplats. I minnes-
lunden finns inte möjlighet till långvarig gravsmyckning, t ex gravlyktor, vinter-
dekorationer och sådant som är brukligt på enskilda gravar. Minneslunden 
vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. 

Då askan efter den avlidne gravsatts i minneslund, sänder kyrkogårdsförvalt-
ningen ett minnesblad till de anhöriga. Under vintern gravsätts inga askor och 
på grund av det kan det ta viss tid innan minnesbladet kommer.

För minneslundarna på Skogskyrkogården och Lidhults kyrkogård gäller att 
namnen på de gravsatta antecknas i en särskild minnesbok som är offentlig. 
Även födelsedatum och datum för dödsfallet antecknas i minnesboken.

Minneslund

Spridning av aska
Önskar man sprida askan i naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas 
hos Länsstyrelsen i det län där askan önskas spridas. Observera att villkoren 
varierar från län till län.
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Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för att bevaka begravningsverksamheten 
inom en kommun. Begravningsombudet representerar alla som inte är medlemmar 
i Svenska kyrkan. Ombudet har närvaranderätt vid alla sammanträden som berör 
begravningsverksamheten. Kontaktuppgifter till begravningsombudet finns på 
vår hemsida svenskakyrkan.se/ljungby och på kommunens hemsida ljungby.se. 

Begravningsombud

Begravningsavgiften
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Den avgiften 
går till Svenska kyrkan som är huvudman i hela landet (undantaget Stockholm 
och Tranås) för begravningsverksamheten. 

Detta ingår i begravningsavgiften:

gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år

gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av 
öppnad grav

transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess 
gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför 
huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhanda-
hållande av särskilda gravplatser

kremering

lokal för förvaring och visning av stoftet

lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Ovan uppräknade tjänster kan i regel också tillhandahållas av annan huvudman 
än den där den avlidne var folkbokförd. Observera att transporter mellan olika 
huvudmän inte ingår, därmed kan en begravning bli dyrare om begravnings-
ceremoni och gravsättning sker på annan/andra orter än folkbokföringsorten.

Begravningsavgiften skall även täcka kostnader för förvaltning, underhåll,  
bevarande av kulturhistoria och utveckling av begravningsplatserna.  

Verksamheten regleras av begravningslagen (1990:1144) och begravnings-
förordningen (1990:1147). De beslut som fattas med stöd av begravningslagen i 
enskilda ärenden är möjliga att överklaga till Länsstyrelsen, Förvaltningsrätten, 
Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

•

•

•

•

•

•

Begravningsavgift och ombud
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Bra att veta vid dödsfall,  
begravning och tiden därefter

Att fundera på hur din begravning ska utformas kan underlätta för dina närstå-
ende. Det finns goda skäl att berätta eller skriva ner tankar och önskemål som 
kan förvaras på säkert ställe, då vet efterlevande om dina önskemål och vad du 
anser vara viktigt och oviktigt i detta sammanhang. Finns det anledning att ordna 
fullmakt eller något ombud? 

Om du är gravrättsinnehavare kanske du vill göra ett förordnande om att någon 
ska ta vid som ny sådan efter dig. Detta kan göras med hjälp av häftet ”Mina 
önskemål” som finns tillsammans med foldern ”Om begravning” att få hos kyrko-
gårdsförvaltningen. Båda finns översatta till engelska, polska, arabiska, finska och 
bosniska/serbiska/kroatiska. Möjligheten finns också att ladda ner häftet ”Mina 
önskemål” från www.svenskakyrkan.se/begravning.

Innan det oundvikliga händer

Begravningshuvudmannen/kyrkogårdsförvaltningen har medlingsansvar i de fall 
efterlevande är oense om begängelsemetod och/eller var gravsättning ska ske. 
Medlaren ska i sitt arbete beakta den avlidnes sista vilja.

Medling

När någon närstående avlidit tar du kontakt med begravningsbyrå och/eller 
pastorsexpedition där den avlidne var folkbokförd. Genom dessa kontakter 
bokas präst/officiant, musiker, vaktmästare och lokaler. Även själaringning och 
tacksägelse för kyrkotillhöriga stäms av i detta skede. För val av gravplats kon-
taktas kyrkogårdsförvaltningen. 

Den läkare som fastställt dödsfallet ansvarar för att dödsfallsintyg sänds till 
Skatteverket. Skatteverket utfärdar i sin tur intyg om begravningsceremoni, 
gravsättning eller kremation, som automatiskt sänds vidare till berörda instanser. 

Anmälan om dödsfall

Själaringning
Själaringning sker för den som var medlem i Svenska kyrkan. Bokning sker  
i samband med anmälan av dödsfallet till pastorsexpeditionen. Vid själa-
ringningen är den aktuella församlingskyrkan öppen för andakt. 

1

TILL DEN SOM ORDNAR MED MIN BEGRAVNING

Mina önskemål

Skriv ut formulär

Återställ formulär

POGREBUo

POGREBU I POKOP I POGREBNE CEREMONIJE 

ZAKONI U VEZI POKOPA I POGREBNA NAKNADA



15

Tacksägelse
Tacksägelse sker i hemförsamlingen för den som var medlem i Svenska kyrkan, 
närmast efterföljande söndag eller helgdag. Vid tacksägelse tillkännages dödsfallet, 
klockringning och bön sker för den avlidne. 

Bisättningsakt eller personligt avsked av den avlidne bokas genom begrav-
ningsbyrån alternativt direkt hos pastorsexpeditionen om ingen begrav-
ningsbyrå är anlitad. Visningsrum finns på Skogskyrkogården, se sidan 21.

Bisättningsakt, personligt avsked

I Sverige finns i skrivande stund två begängelsemetoder, jordbegravning och  
kremation. Valet av begängelsemetod måste ske när begravning bokas och 
innan gravplats väljs. Jordbegravning innebär att den avlidne gravsätts i kista. 

Kremering, eller tidigare benämnt eldbegängelse, innebär att kistan med 
den avlidne förbränns, kvar blir en aska som sedan gravsätts. För den som är 
folkbokförd i Sverige ingår detta i begravningsavgiften. Se avsnittet ”Att välja 
gravplats” för vidare information om vilka gravplatser som är möjliga för res-
pektive begängelsemetod.

Begängelsemetod

Var och när kan begravning och gravsättning ske
Flertalet av transporterna som sker av den avlidne ingår i begravningsavgiften 
om de sker inom det pastorat/begravningshuvudmannaområde som den avlidne 
var folkbokförd i. Om man önskar undvika extra kostnader för transporter 
i samband med begravning bör begravningsakt och gravsättning ske där den 
avlidne var folkbokförd. 

Begravning och urnsättning sker på helgfria vardagar och enligt fasta tider, 
antagna av kyrkorådet. Mer information finns på vår hemsida.

Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning som du kan återfinna 
i psalmboken. Tillsammans med prästen planeras begravningsgudstjänsten och 
psalmer samt musik väljs. Vid jordbegravning avslutas begravningsgudstjänsten 
med avsked vid graven. Hela akten kan också förläggas ute vid graven. Vid 
kremationsbegravning tas avsked i kyrkan. En begravningsgudstjänst är alltid 
en offentlig gudstjänst och öppen för alla.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning
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I dagligt tal borgerlig begravning men i rättsliga termer civil begravning. Civil 
begravning väljs då den avlidne så önskat eller ej tillhört något trossamfund. En 
civil begravning utformas utifrån den avlidnes och/eller de anhörigas önskemål 
och oftast i samarbete med begravningsbyrån. Akten förrättas av en borgerlig 
begravningsförrättare, nära anhörig, släkting eller vän. 

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att hålla lokaler för civila begravningar 
och om så önskas även fria från religiösa symboler. De lokaler som tillhanda-
hålls är Gravkapellet och Annelundsgården på Skogskyrkogården, Petrussalen i 
Ljungby församlingshem och Lidhults församlingshem. Vaktmästare från kyrko-
gårdsförvaltningen deltar vid ceremonin. En borgerlig begravningsceremoni kan 
vara en privat angelägenhet och är inte alltid öppen för alla.

Civil/borgerlig begravning

Utformning av begravningsakt sker i samråd med aktuellt trossamfund och 
följer dess ordning. Svenska kyrkans lokaler kan i vissa fall bli aktuella även för 
denna form av begravningsakt. 

Begravning inom annat trossamfund

Bårtäcke
Det finns två bårtäcken inom Ljungby pastorat. Ett tillhör kyrkogårdsförvalt-
ningen och ett tillhör Annerstads kyrka. Om den avlidne har varit folkbokförd 
inom pastoratets församlingar lånas kyrkogårdsförvaltningens bårtäcke ut utan 
kostnad. För avlidna som ej varit folkbokförda inom detta område kan bår-
täcket utlånas mot en avgift. Bokning av bårtäcke sker i samband med bokning av 
begravning. Även begravningsbyråer tillhandahåller bårtäcken.

Den som själv vill arrangera en del av begravningen kan göra detta. Det finns 
dock anledning att tänka igenom detta då man får ombesörja det som en begrav-
ningsbyrå normalt gör. Det är viktigt att dödsboet informerar kyrkogårdsför-
valtningen om antalet gäster vid en begravning så att kyrkogårdsförvaltningen 
kan erbjuda rätt lokal utfirån bl a brandskyddsföreskrifter. Dödsboet ansvarar 
också för moment som att tillhandahålla programblad, placera ut blomsterar-
rangemang, extra ljus och andra dekorationer med mera. Kontakta alltid kyrko-
gårdsförvaltningen för information/genomgång inför en begravningsceremoni 
där begravningsentreprenör inte medverkar.

Arrangera begravning utan begravningsentreprenör
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Processionsbärning ingår som en del i jordbegravning som sker enligt Svenska 
kyrkans ordning. I möjligaste mån bör familj, släkt, vänner agera som bärare 
då det ses som en sista hedersbetygelse till den avlidne. Om bärarlag önskas så 
ombesörjer begravningsbyråerna i Ljungby den kontakten. För Svenska kyrkans 
medlemmar är det kostnadsfritt.

Processionsbärning

Efter begravningsgudstjänst/ceremoni och kremation sker urnsättning på tid som 
bokas antingen genom begravningsbyrån eller direkt hos kyrkogårdsförvaltningen. 
Anhöriga deltar oftast. Präst medverkar gärna när så önskas. Vaktmästaren är 
närvarande under hela ceremonin och har till uppgift att bära och sänka urnan 
om inte anhöriga önskar göra detta. Mer information om gravskick för aska 
finner du på sidan 11 och 12.

Urnsättning

Levande musik uppfattas vid en begravning ofta som stämningsfullt och tilltalande. 
Begravningsgudstjänst/ceremoni utformas i samarbete med präst eller motsva-
rande person. Musiker bistår gärna kring musikarrangemang. Uppspelning av 
streamad musik är en upphovsrättsfråga. Om digital musik (inköpt) ska ingå i 
ceremonin, ta kontakt med vaktmästare i god tid före ceremonin för att se vilka 
uppspelningsmöjligheter som finns.

Musik i samband med ceremoni

I de fall ingen begravningsgudstjänst/ceremoni skett med kista före kremation 
kan det bli aktuellt med ”akt med urna”. Meddela gärna pastorsexpeditionen 
redan före kremation om så är möjligt, att akt med urna planeras. Akt med urna 
i Svenska kyrkans ordning kan ske i undantagsfall, om omständigheterna så 
kräver, och då enligt ordningen för jordbegravning. Akten sker då i regel inne i 
kyrka/kapell för att avslutas med procession och gravsättning, förutsatt att grav-
sättningen ska ske på den intilliggande begravningsplatsen. Hela akten kan också 
förläggas ute vid graven. Akt med urna kan också vara i borgerlig/civil ordning. 
För akt med urna avsätts motsvarande tid som vid en begravningsgudstjänst/
ceremoni.

Akt med urna
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Val av gravanordning
Det finns inga krav på att en gravanordning (exempelvis gravsten/kors) skall 
sättas upp men alla enskilda gravplatser får förses med gravanordning. Dock gäller 
bestämmelser om hur de får utformas inom olika gravkvarter på kyrkogården/ 
begravningsplatsen. Ta reda på vilka bestämmelser som gäller innan ni väljer grav-
plats. Ta god tid på er i valet av gravanordning, den skall finnas länge på gravplatsen 
och minna om den/de avlidna både för er och andra besökare på kyrkogården. 

Hur ni än väljer att utforma gravanordningen så är det viktigt att tänka på att 
den inte får väcka anstöt. 

Ritning på föreslagen gravanordning skall lämnas till kyrkogårdsförvaltningen 
för godkännande innan tillverkning eller ändring och montering sker. Ansökan kan 

Gravrätt, gravbrev, gravbok, minnesblad
När en gravplats upplåts, tillfaller rätten till graven den avlidnes närmaste 
anhörig, som får ett gravbrev. Där antecknas bland annat gravsättningar, nya 
gravrättsinnehavare och eventuell förlängning av gravrätten. Gravbrevet är 
inte något juridiskt dokument men är viktigt att ha med vid vissa gravärenden. 
Gravbrevet är ett ”kvitto” på de uppgifter som skrivits in i kyrkogårds- 
förvaltningens gravbok. 

Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas i graven. Inne-
havaren har ansvar för att graven är välvårdad. Vid innehavarens död ärvs 
gravrätten enligt samma regler som för övrig egendom. Det är viktigt att kyrko-
gårdsförvaltningen underrättas om eventuella adressändringar och om nya 
gravrättsinnehavare.

När en gravrättsinnehavare dör har dödsboet skyldighet att anmäla en eller 
flera nya gravrättsinnehavare. Dödsboet är även skyldigt att anmäla om ingen 
vill vara innehavare av gravrätten till respektive huvudman för begravningsverk-
samheten (kyrkogårdsförvaltningen). 

Gravrättsinnehavare har möjlighet att skriva ett förordnande över vem grav-
rätten skall övergå till när personen dör. 

Gravrätten gäller normalt för en 25-årsperiod. När ytterligare gravsättning 
sker inom gravplatsen förlängs gravrätten till 25 år från den sista gravsättningen. 
Förnyelse av gravrätten kan tecknas då den går ut. Om gravrättsinnehavaren 
inte önskar behålla gravrätten, kan den överlåtas på annan närstående eller 
återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. En överlåtelse blir giltig först då den 
antecknats i kyrkogårdsförvaltningens gravbok. 

För gravsatta inom minneslunden finns ingen gravrätt, dock skickas ett minnes-
blad till närmast anhörig om att gravsättning av aska har skett. Gravsättning 
sker ej under vinterhalvåret och endast då förvaltningen anser det lämpligt. 

Gravbrev
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Ljungby pastorats kyrkogårdar är värdiga vilorum för de bortgångna. De är 
även en tillgång för besökarna, en vacker välvårdad plats som kan ge ro och 
tillfälle till eftertanke.

Ansvaret för kyrkogårdarnas skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och 
gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och 
gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick.

Du är välkommen att beställa skötselavtal och få graven omskött. Skötsel 
beställs enligt löpande ettårsavtal eller avräkningsavtal. Man kan välja skötselns 
omfattning och priset styrs bland annat av gravrabattens storlek. Kontakta oss 
för ytterligare information, om aktuella priser eller andra servicetjänster som vi 
kan hjälpa till med. Aktuell prislista finns på vår hemsida.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen provar regelbundet att gravstenar står väl förankrade 
både grundläggningsmässigt och att infästningar är säkra, allt enligt krav i 
arbetsmiljölagen och fastighetsägaransvaret.  Gravstenarna skall uppfylla 
Centrala gravvårdskommitténs (CGK) krav som bl a är den ska klara ett drag-/
trycktest på 35kg. I de fall gravstenen är osäker kontaktas gravrättsinnehavaren 
för att vidta åtgärd. 

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravanordningens förankring och even-
tuella kostnader för riktning, ommontering och underhåll av den.

Gravstensprovning

ske med hjälp av anlitad gravvårdsfirma. Montering och grundläggning skall följa 
gällande riktlinjer utgivna av CGK (Centrala Gravvårdskommittén). 

Våra medarbetare har kyrkogården som sin arbetsplats. Det innebär att kvar-
glömda glasburkar, söndriga vaser/ljuslyktor kan innebära en arbetsrisk vid gräs-
klippning, trimnings-, planterings- eller häckklippningsarbete. Undvik att ta med 
smyckningsmaterial till kyrkogården som kan skada personalen. Om du tar med 
sådant material, vänligen placera det på ett sådant sätt att skador både på  
materialet och personalen undviks samt ta med det hem eller kasta i avsedd 
behållare då det tjänat ut eller när säsongen är över. Vi ber er använda de sor-
teringskärl som finns: brännbart, komposterbart och batterier. I komposterbart 
ska bara jord och växtdelar finnas, plastpåsar och krukor hör inte dit.

Arbetsmiljö på kyrkogården
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Kyrkogårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med etik och kvalité. Detta sker 
genom att personalen utbildas i etik och att det är ett återkommande diskussions-
ämne i arbetsgrupperna. För att säkerställa att arbetet utförs på ett etiskt  
ansvarsfullt sätt har verksamheten kvalitetssäkrats. Detta har skett genom kart- 
läggning av arbetsmetoder och arbetsredskap genom hela processen, från att 
kistan anländer tills gravstenen står vid graven. Sammanställning och uppdaterad  
information finns på vår hemsida.  

Vi har också som mål att verka för ett hållbart förvaltande på våra kyrkogårdar, 
att gå klimatsmarta vägar och låta ledstjärnan vara att välja den gröna väg som 
gagnar vår planet utifrån kända faktorer. 

Etik och kvalitetsarbete, hållbarhet

Lokaler för civil/borgerlig begravning

Gravkapellet
Gravkapellet på Skogskyrkogården har typiska klassicistiska drag. Det karaktä-
riseras av en lågmäld och stilren framtoning som passar väl in i den omgivande 
kyrkogården med sina höga tallar. Det uppfördes år 1929 efter ritningar av 
länsarkitekten Th Bergentz i Växjö. Väggarna är av putsat tegel och taktäck-
ningen är av Grythytteskiffer. Utvändiga kolonner är huggna i Ignabergakalksten 
och ytterdörrar av ek. 

Interiört är kyrkorummet utformat som en enskeppig salkyrka där långhuset 
är avskiljt från de mindre sidoskeppen genom en arkad med pelare. 

Byggnaden uppfördes som ett gravkapell och bårhus och användes som det 
fram till att Annelundskyrkan invigdes. I samband med en renovering 1996  
beslutade man att använda byggnaden som minnes- och meditationskapell för 
alla, oavsett religionsåskådning. Med enkla medel anpassas lokalen efter vilken 
form av begravningsceremoni som skall ske. Gravkapellet är nu ett mycket 
vackert andaktsrum. 

Under 2010 tillgänglighetsanpassades Gravkapellet med en utvändig ramp i 
bohuslänsk granit. I gravkapellet får högst 50 personer vistas.
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Petrussalen i Ljungby församlingshem
Petrussalen i Ljungby församlingshem är den större delen av Ljungby försam-
lingshems stora samlingssal och rymmer 100 personer. Salen kan möbleras med 
biosittning och går bra att använda för borgerlig/civil begravning.

Petrussalen

Lidhults församlingshem

Visningsrummet på Skogskyrkogården, Ljungby
Visningsrummet används vid ett sista avsked (bisättningsandakt) eller som  
samlingspunkt inför urnsättning. Begravningsbyrån ombesörjer i regel bokningen 
hos pastorsexpeditionen. 

Annelundsgården kan bokas för minnesstund men även för borgerlig/civil 
begravningsceremoni. Den används även till andra familjesammankomster och 
föreningsaktiviteter. Maximalt antal sittande gäster vid bord är 88 personer, i 
lokalen får som mest 100 personer vistas. Minnesstunder kan även hållas i för-
samlingshemmen. Bokas samtidigt med begravningen hos pastorsexpeditionen. 

Annelundsgården på Skogskyrkogården, Ljungby

För information om pastoratets kyrkor och församlingshem se separata broschyrer 
och/eller hemsida.

Lidhults församlingshem
Lidhults församlingshem är beläget mitt emot Lidhults skola i närheten av Lidhults 
kyrka. På andra våningen finns en större samlingssal som lämpar sig för civil/
borgerlig begravning och där det får vistas högst 75 personer.

Visningsrummet

Annelundsgården
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Begravningsmuseet
Begravningsmuseet är beläget på Skogskyrkogården i Ljungby. Museet visar seder 
och bruk vid död och begravning från 1800-talet fram till idag. Föremålen i 
utställningen omfattar samtliga skeden i en begravning, från tillkännagivande 
av dödsfallet till gravsättning. Det speglar därmed en stor del av vår kultur-
historia, traditioner och riter som inom många områden är starkt förändrade. 
Ord som sorgbrev, likvaka, förning, pärlkrans, begravningstrummor blir åter-
upptäckta vid ett besök i museet.

Museet invigdes Allhelgonshelgen 2004 som det första i sitt slag i Norden. 
Museet är inrymt i en före detta vandringskyrka och utgör nu ett minne över 
tidsepoken med vandringskyrkor

Besök och kontakt
Vi är glada över att få ta emot besök i vårt museum. Alla grupper är välkomna: 
skolklasser, konfirmander, personalklubbar, intresseorganisationer, företag m fl.
Här finns mycket att se och lära eller kanske minnas kring.

Information om öppettider får Du på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/ljungby/begravningsmuseum. 

Gällande bokning för guidade grupper och mer information, ring kyrkogårds-
förvaltningen på tel 0372-671 40.

Det går också bra att maila till ljungby.kyrkogårdsforvaltning@svenskakyrkan.se 

                 @LjungbyBegravningsmuseum
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Kyrkogårdsförvaltningens expedition: 
Skogskyrkogården

Donationsgatan, 341 35 Ljungby 
(Expeditionen finns till höger om Annelundskyrkan)

Postadress: 
Ljungby kyrkogårdsförvaltning

Box 4, 341 21 Ljungby

Telefon: 0372-671 40 (säkrast vardagar kl 10.00–12.00)
Telefon växel: 0372-671 00

E-post: ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/ljungby 

Följ oss på: 
        @ljungby.kyrkogardsforvaltning 

Söker du gravsatta? 
Vi är anslutna till SvenskaGravar.se  

där hittar du alla som finns i vår gravbok.

Ljungby kyrkogårdsförvaltning
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