ATT ORDNA BEGRAVNING

En handbok från oss på begravningsbyrån
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Till dig som ordnar
en begravning
I den här handboken har vi sammanställt all
information som du kan behöva inför den
kommande begravningen.
Du kan när som helst vända dig till oss på
begravningsbyrån för hjälp och vägledning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRE BEGRAVNINGEN
Begravningsalternativ
Minnesstund
Annons, minnesgåva och minnesrum

Dekoration och inspiration
Ekonomi och försäkring
Ceremonikort och fotografi med ram

VID BEGRAVNINGEN
Begravningen
Barn vid sorg och begravning

EFTER BEGRAVNINGEN
Minnesbok
Tackkort
Gravplats och gravsten

Bevara minnet med DNA
Juridik och praktisk avveckling
Stöd i sorg
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Detta går vi igenom
Vid begravningsbeställning

Efter begravningen

• Bokning av tid och plats för begravningsakt

• Överenskommelse om tid för urngravsättning

• Utformning av akten, sång, musik m.m. i samråd

• Utformning av tackkort och tackannons

med officiant

• Gravsten eller textkomplettering

• Visning / Personligt avsked

• Avveckling av dödsbo

• Minnesstund och svar om deltagande

– Förvaltning

• Utformning av dödsannons och ev. minnesfond

– Bouppteckning eller dödsboanmälan

• Dödsannons på familjesidan.se

– Skifte

• Val av kista och urna

• Minnesrummet.se

• Val av kistdekoration och övriga blommor

• Nedstängning av sociala medier

• Registerutdrag från Skatteverket

• Efterlevandepension och bostadstillägg

• Minnesbok
• Kostnadsuppgift och dokumentation
• Dödsboets räkningar
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• Försäkringsinventering

• Ceremonikort

Dödsorsaksintyg
utfärdas. Kan
läkaren inte ange
dödsorsaken, sker
klinisk obduktion
på sjukhus. Detta
kräver i vissa fall
anhörigas
medgivande.
Om döden
misstänks ha
orsakats av annat
än enbart sjukdom,
kopplas polisen in.
Efter rättsmedicinsk
undersökning,
vilken sker på
rättsmedicinsk
avdelning, utfärdas
dödsorsaksintyg av
rättsläkare.

Kyrklig/kristen
Borgerlig
eller annan
ordning än
Sv.kyrkans
Kremering

Jordbegravning
I grav på
kyrkogård

Intyg för
kremering
utfärdas av
Skatteverket.

Gravsättning: När
kista eller urna
placeras i graven.
Gravsättningsintyg
erfordras (jämför intyg
för kremering).
Gravsättning av kista i
jord sker i allmänhet i
direkt anslutning till
begravningsceremonin
. Gravsättning av urna
brukar ske en tid efter
kremeringen i närvaro
av endast någon eller
några anhöriga. När
askan strös eller grävs
ner i minneslund är
inte de anhöriga
närvarande och man
får aldrig veta var i
minneslunden askan
efter viss person finns
(anonymt
begravningsskick).

Vård av grav

GRAVSÄTTNING

Urna i grav
Urna i kolombarium
askan strös för vinden
eller nedgrävs i
minneslund

Dödsfallet
tillkännages i
hemförsamlingens
kyrka
(själaringning/tacksägelse).
Annonsering i
tidning kan också
ha skett. Val av
ceremoni/program:
lokal och tidpunkt
sång/musik/psalm
officiant
dekorationer
(blommor etc.)
m.m.

CEREMONI

Uppställning i
avvaktan på
ceremoni. Den
döde förvaras i kylt
rum i kyrka,
gravkapell eller
krematorium. De
anhöriga kan ges
möjlighet att se den
avlidne en sista
gång.

Bisättningslokal

Bisättningstransport sker
med speciell
bil.

Svepning

Den döde läggs i
den utvalda
kistan. Bädden
görs i ordning.
Den avlidne
kammas
händerna läggs
tillrätta, eventuell
blomma läggs i
kistan och locket
skruvas på.

Stoftet på bår i
sjukhusets
bårhus

Balsamering:
Uppskjuta
förruttnelse genom
att blodet ersätts
med en härdande
vätska (t.ex.
formalinlösning).
Balsamering sker
oftast om tiden
mellan dödsfallet
och begravningen
blir altför lång och
kylda
förvaringsrum
saknas.

Dödsorsaksintyg

Rättsmedicinsk
undersökning

Läkare

Oavsett hur och
var dödsfallet
sker, skall
läkare tillkallas
för utfärdande
av dödsbevis.

Dödsfall

Klinisk
obduktion

BISÄTTNING

Före begravningen

DÖDSFALL

Vad händer när någon dör?

ATT ORDNA BEGRAVNING
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Att ordna med begravning
Att tänka på inför begravningen
Många vill hålla begravningen i enskildhet inom en
mycket liten krets av anhöriga. Men tänk på att det är
ett stöd att ha vänner omkring sig som man kan dela
sorgen med. Det är också viktigt att ge alla, som stod
den döde nära, det tillfälle till avsked som begravningen innebär – släkt, vänner, skolkamrater, kollegor,
grannar och så vidare.

Vad är själaringning?
Själaringning var från början ett sätt att tala om för
bygden att någon vara död. På många ställen har
själaringningen försvunnit, men finns kvar på vissa
håll och är i nutid en hedersbevisning för den döde
och en stund för bön och eftertanke. Vanligen sker
detta en vardag under första veckan efter dödsfallet.

Ja, det finns det. Från och med den 1 maj 2012 ska
kremation eller gravsättning äga rum inom en månad
från dödsfallet. Det kan jämföras med Danmark
som har åtta dagar mellan dödsfall och kremation
eller gravsättning och Norge som har tio dagar. Det
innebär att själva begravningsceremonin skall hållas
så att tid finns för kremation som oftast äger rum
någon dag efter ceremonin. Vid jordbegravning äger
begravningsceremoni och gravsättningen i regel rum
samma dag.

Vems ansvar är det att informera om när
och var en begravning äger rum?

Tacksägelse för den som har varit medlem i
Svenska kyrkan sker under en söndagsgudstjänst i
den avlidnes församling. Vid tacksägelsen läser man
upp den avlidnes namn. Vilken söndag det blir meddelas oftast när vi på byrån kontaktar församlingen i
samband med bokningen av begravningstiden.

Det är den som beställer begravningen, oftast en
nära anhörig, som har till uppgift att informera
övriga närstående om dag och tid och andra detaljer
kring begravningen. Många tror att begravningsbyrån skall meddela alla närstående men så är inte
fallet. Tvärtom har anställda på en begravningsbyrå
tystnadsplikt. Om de får i uppdrag av beställaren av
begravningen att informera andra så gör de naturligtvis det men inte annars.

Personligt avsked

Kundwebb

Även om du varit med vid dödsfallet eller har sett
den avlidne i dödsbädden kan det vara värdefullt att
se den avlidne i kistan. Man får en bekräftelse på att
personen är död och att rätt person ligger i kistan.
Glöm inte bort barn och ungdomar. De behöver
också se för att förstå. Om man undanhåller dem
möjligheten att se kan de bygga upp en fantasibild
som är värre än verkligheten. I samband med det
personliga avskedet kan man, om man vill, lägga ner
en minnessak eller brev i kistan. Vi kan hjälpa dig
med att anordna ett fint avsked.

På vår kundwebb, som du kommer åt via vår hemsida, kan du som anhörig göra följande:

Vad är tacksägelse?

Egna kläder?
Den avlidne kan kläs/svepas i en svepdräkt (som ser
ut som en vit nattskjorta) eller ha några egna personliga kläder t.ex. en pyjamas eller nattskjorta, kostym
eller klänning.

Låt barn och ungdomar delta
Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all
välmening, men vad barn behöver är stöd att klara
det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda
det avsked som en begravning innebär betyder lika
mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto
större behov har de i allmänhet att få vara med och
påverka.
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Finns det någon lag om hur lång tid det
får gå mellan dödsfall och begravning?

• Se aktuell anmälningslista till minnesstunden efter

begravningen. Anmälningslistan uppdateras i realtid när en anmälan tas emot av oss.
• Se förteckning över de minnesgåvor som kommit

till begravningen
• Se blomsterbeställningar
• Se uppgifter kring begravning
• Meddelandefunktion där du kan ställa frågor till

din begravningsrådgivare. Inloggningsinformation
finns i den "dokumentation med prisuppgift" som
du får av oss.
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Sorgbandet

sorgfloret. Idag är bruket av sorgband mycket ovanligt, men det kan ses i idrottssammanhang när någon
av idrottsvännerna eller ledarna gått bort. Sorgbandet används som en hyllning till den avlidne.
Idag lever vi i en tid då prioriteringar, samhörighet
och släktskap är någonting helt annorlunda än för
bara några tiotal år sedan. Därför har vi nu tagit fram
ett nytt modernt sorgband för att just markera att
”jag” har sorg. Vilket kan vara en hjälp både till dig
själv och till dem man möter.

Före begravningen

Förr skulle sorgband bäras av alla släktingar till en
avliden. Det var ett brett band som fästes runt
ärmen på kappa eller rock. Det användes veckorna
före en begravning, då istället för mörk kostym, för
att markera sorgen. Sorgbandet bars sedan i 3-6
månader efter dödsfallet. Under 60-talet kom även
ett smalare sorgband som bars på kavajslaget och
under 70-talet kom den s.k ”sorgknappen” som
även den bars på vänster kavajslag. Under 80-talet
försvann detta praktiskt taget helt tillsammans med
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Att komma ihåg vid dödsfall
Några saker bör du ordna snarast –
annat kan vänta
Det finns en del saker som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna
så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer
kylskåp och tar hand om husdjur. Om den avlidne
hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut
dem om du inte redan har gjort det.
Som stöd för ditt minne har vi i punktform
samlat sådant som du kan behöva ordna med i den

Post och reklam
Direktreklamföretagen får information samtidigt
med myndigheterna, men räkna ändå med att det
kommer reklam en tid efter dödsfallet. Om bostaden står obebodd kan det vara lämpligt att ordna
eftersändning av post till någon efterlevande. För att
få kvittera ut försändelser i den dödes namn måste
man ibland ha ett så kallat vårdnadsintyg.

Försäkringar
Förutom egendoms-och kapitalförsäkringar finns
ofta specialförsäkringar för t.ex. mobiltelefon, dator
eller TV/radio. Vissa försäkringar är inte längre
aktuella – andra bör kanske föras över till ny
försäkringstagare. Det är också viktigt att bevaka
eventuella försäkringsutfall eller premieåterbetalningar i samband med dödsfallet.

Bilförsäkring

Mobiltelefonförsäkring

Cykelförsäkring

Mopedförsäkring

Datorförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Båtförsäkring

Fritidshusförsäkring
Hemförsäkring

Radioförsäkring

Husvagnsförsäkring

Sjukförsäkring

Kapitalförsäkring

Urförsäkring

Livförsäkring

Villaförsäkring

MC-försäkring
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Pensionsförsäkring

TV-försäkring

här foldern. Allt gäller kanske inte i din situation. Då
är det bara att gå vidare. Vi har också lämnat plats
för sådant som du själv kan vilja notera.

Kontakt med myndigheter
När ett dödsfall har skett meddelas det inom kort till
skatteverket med automatik. Skatteverket meddelar i
sin tur ett flertal myndigheter.

Vårdnadsintyg till maka/make/barn kan
ordnas genom begravningsbyrån
Anmäl eftersändning till Adressändring,
tel 020-97 98 99, eller på
adressandring.se
Informera grannar till den döde
Meddela brevvänner, även e-post
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Abonnemang och avtal

Kontokort, banker och kreditinstitut

För att undvika onödiga avgifter kan det vara viktigt
att säga upp abonnemang och avtal. Det kan också
vara aktuellt att överlåta avtal på någon
efterlevande.

Det kan vara klokt att inte genast säga upp bankkonton eftersom det kan försvåra utbetalningar i
dödsboets namn. Däremot bör du genast klippa
sönder betal- och kreditkort och meddela de
företag som ställt ut korten.

Hyreslägenhet (1 månads uppsägning
vid dödsfall)

Bank- och plusgirokonto

El/gas

Bankomatkort/betalkort/kreditkort

Sophämtning

Bensinkort

Garage eller parkeringsplats

E-fakturor – kontakta avsändaren

Vatten och avlopp

Inventera, säg upp eller överlåt bankfack

Telefon/mobiltelefon

Kontrollera borgensåtaganden, reverser

Internetabonnemang

Kundkort/rabattkort (ICA, Åhléns, etc.)

TV-licens, satellit-, kabel- och digital-TV
Leasing/hyresavtal (TV, video, dator etc.)

Se över eller stoppa automatiska
banköverföringar, autogiro

Avbetalningskontrakt

Skogskonto (samråd med revisor före avslut)

Tidningsprenumerationer
Före begravningen

Föreningar och organisationer
Att säga upp medlemskapet är inte enda skälet att ta
kontakt med föreningar och organisationer. En förening där den döde varit aktiv kan vilja skicka blommor
eller vara representerad vid begravningen.
Det kan också finnas ett medlemskonto eller en
insats som ska återbetalas till dödsboet, eller en
medlemsförsäkring som faller ut vid dödsfall. Här
följer exempel på vanliga föreningar.
Båtklubb

Kör/musikklubb

Bokklubb

Kyrka/samfund

Bostadsrättsförening

Motor-/husvagnsklubb

Fackförening

Naturskyddsförening

Frilufts-/turistföreningar
Hantverksförening
Hjälporganisation
Konsumentförening

Ordenssällskap
Pensionärsförening
Samfällighet
Sport-/idrottsklubb
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Annat att tänka på
Det är många praktiska saker som kan behöva tas om hand vid ett dödsfall. Här är fler exempel:
Avsluta personliga sidor på internet
(kontakta admin för hjälp)

Meddela hemtjänst och ev. städbolag

Flytta felparkerad bil

Om avliden har gravrätt skall den ändras till
levande person

Förebygg inbrott (t.ex. belysning på timer)

Nästa deklaration

Hämta inlämnad tvätt och saker på
reparation

Ordna inackordering åt husdjur

Hämta tillhörigheter på sjukhus

Sänk värmen

Lämna överbliven medicin till apoteket

Töm kylskåp, sopkorg och postlåda

Lämna vapen till polisen (även slutstycke)

Vattna blommor

Makulera ID-kort, pass och körkort

Återlämna handikapphjälpmedel/larm

Samla in reservnycklar

Du är alltid välkommen till oss för råd och hjälp
För att den begravning som du är med och ordnar ska bli så bra som möjligt
har vi tagit fram skriften Ett minne för livet som är basen i den information
du får som kund hos oss.
Skriften kan ses som en liten uppslagsbok och har tillsammans med vårt
övriga informationsmaterial svaret på de flesta frågor som aktualiseras i
samband med ett dödsfall. Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi hjälpa
dig med allt från boutredning, bouppteckning och förvaltning av dödsboet,
till inkassering av fordringar, betalning av skulder samt försäljning av värdepapper, fast egendom och lösöre.
Har vi inte egen kunskap i någon fråga kan vi förmedla kontakt med andra
specialister.
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Jordbegravning eller kremation
Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Sänkningen görs som regel
som en del av begravningen och då följer begravningsförrättare, anhöriga och gäster med till graven.
Kistan bärs av ett bärarlag som kan bestå av familj,
vänner, arbetskamrater eller ett professionellt bärarlag. Det vanliga är att kistan bärs ut från kyrka eller

kapell och placeras på en katafalk på hjul som sedan
för kistan till graven. Där tar bärarlaget över och sänker kistan i graven. Det finns dock olika traditioner.
Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan
med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett
senare tillfälle. Fler väljer idag kremation än jordbegravning.

Före begravningen

Traditionell kyrklig begravning
Svenska kyrkan - kristen begravning
I Sverige är nästan 70% medlemmar i Svenska
kyrkan. Det är ett evangelisk-lutherskt trossamfund
som framträder som församlingar och stift. Svenska
kyrkan har också nationella organ. Svenska kyrkan är
en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver
en rikstäckande verksamhet.
Sedan 1996 blir man medlem i Svenska kyrkan
genom att döpas. Det finns också möjlighet att
tillhöra kyrkan ”i avvaktan på dop”.
Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den
begravningsceremoni som drygt 75% av dem som
avlider i Sverige använder sig av. Som regel hålls
ceremonin i en kyrka eller kapell och utförs den av
en präst som tillhör Svenska kyrkan görs det ”enligt
Svenska kyrkans ordning” för begravningsgudstjänst.
Den är förbehållen medlemmarna i Svenska kyrkan.
Begravningsgudstjänst ingår i samlings-begreppet

kyrklig handling. Begravningen i Svenska kyrkan är
avgiftsfri som gudstjänst för medlemmarna, vilket
innebär att präst, musiker och lokal är avgiftsfritt.
Övriga kostnader, till exempel extra musik utanför
det som ingår i ritualen, eventuella solosånger, kista,
eventuell urna, kistdekorationer, förtäring, dödsannonser o.s.v. är kostnader som belastar dödsboet.
I takt med att andelen medlemmar i Svenska
kyrkan minskar genom utträden eller avsaknad av
dop, krymper dock andelen avlidna som automatiskt
har rätt att få en kyrklig begravning. Enligt Svenska
kyrkans synsätt skall man respektera den dödes
önskan och inte utföra en kyrklig begravning över
någon som ej är medlem.
En kyrklig begravning kan också hållas i någon frikyrka, till exempel pingstkyrkan, baptistkyrkan o.s.v.,
för deras medlemmar.
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Kristen begravning enligt Svenska kyrkans
ordning
Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd
ordning, men har utrymme för komplettering.

Avslutning vid jordbegravning

Inledning

• Psalmsång

• Klockringning
• Ingångsmusik
• Extrasång/musik om så önskas
• Psalmsång

• Extra sång/musik om så önskas
• Kistan bärs ut under orgelmusik och möts

eventuellt av klockringning. De församlade följer
efter kistan till graven. De närmast anhöriga går
närmast efter kistan.

• Griftetal

• Kistan sänks i graven

• Bön

• Avskedstagandet sker med blommor eller ord.

• Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen

• Slutbön

överlämnar stoftet till den sista vilan med tre
skovlar mull eller korstecknet.
• Bibelläsning
• Psalmsång
• Begravningsbön, Herrens bön

Avslutning

Sker vanligtvis i kyrkan/kapellet vid kremation/eldbegängelse begravning. Man kan även avsluta akten
i kyrka/kapell då kistan inte bärs ut till sänkning vid
jordbegravning. Utbärning av kista vid kremations
begravning kan även ske till väntande bil för
transport till krematorium.
• Psalmsång
• Avskedet. De församlade går fram till kistan och

med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de
återtar sina platser.
• Slutbön
• Välsignelsen
• Extra sång/musik om så önskas.
• Utgångsmusik. De närmast anhöriga

börjar gå ut, övriga följer efter.
• Klockringning
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• Välsignelsen

• De anhöriga lämnar graven och övriga

följer dem.
• Eventuell klockringning
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Personlig begravning
I vår kultur har vi alltid haft svårt att se döden som
en del av livet. Även om döden är ständigt närvarande är den på något sätt ändå alltid frånvarande.
Men det finns många tecken som tyder på att döden
håller på att avdramatiseras, vi vågar oftare nämna

det tidigare onämnbara och vi börjar allt tidigare i
livet att planera för döden. Vi får också en allt mer
bestämd uppfattning om hur begravningen ska gå
till; vilken musik som ska spelas, vilka dekorationer
som ska göras o.s.v.

Före begravningen
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Borgerlig begravning
Vad är en borgerlig begravning?
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var
och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror,
kan den borgerliga ceremonin innehålla kristna
förtecken.
Så, oavsett vad den avlidna uttryckt för tro i livet,
går det bra att använda den borgerliga ordningen,
med eller utan inslag av kristna förtecken.
En av de personer som en gång var en drivande
kraft för att få till stånd en begravningsordning som
varken följde Svenska kyrkans ordning eller andra
trossamfunds ordning var journalisten, författaren
och samhällsdebattören Per-Anders Fogelström.
Men, det var först genom en lagändring 1957 som
det fastslogs, att alternativet borgerlig begravning
är en medborgerlig rättighet och att det är en privat
angelägenhet vad man väljer. Att det sedan kom att
kallas borgerlig begravningsordning beror nog mest
på tillfälligheter.

Kan den som tillhör Svenska Kyrkan
ha en borgerlig begravning?

Var får man ha den borgerliga
begravningsakten?

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något
annat trossamfund kan man välja en borgerlig
begravningsakt.

Enligt begravningslagen är det huvudmannen
(Svenska kyrkan, med undantag i Stockholm och
Tranås där kommunen har ansvaret) som är skyldig
att upplåta lämplig lokal för alla begravningar oavsett
trossamfund. Det vanligaste är att man hänvisas till
befintliga begravnings-eller krematoriekapell. Självklart går det att förlägga begravningen någon annanstans än i de av huvudmannen anvisade lokalerna.
Man får i sådana fall räkna med att stå för eventuell
hyreskostnad själv.
Det finns heller ingenting som hindrar att begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet eller
annan plats, bara det är praktiskt och etiskt möjligt.

Vem får förrätta en borgerlig akt?
Många begravningsbyråer har egna officianter som
genomgått Sveriges Bergravningsbyråers Förbunds
utbildning för borgerliga begravningsförrättare. I en
del kommuner finns också särskilt utsedda begravningsförrättare. För den som önskar kan en anhörig,
arbetskamrat eller annan person förrätta begravningsakten. Här finns inga lagliga hinder. Rådgör
gärna med personalen på begravningsbyrån i de här
frågorna.
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Hur kan en borgerlig begravningsakt
utformas?
Eftersom ceremonin saknar givna ramar är det upp
till efterlevande att utifrån egna eller den avlidnes
önskemål utforma ett avsked som känns rätt för
dem. Till höger finns ett förslag till ceremoniordning
men naturligtvis kan inslag läggas till eller uteslutas.
Många väljer att utforma ceremonin utifrån den
avlidne. Man kan hålla till hemma i trädgården med
begravning av den som satte hemmet framför allt,
den hängivne golfarens begravning kan hållas i
klubbhuset, fiskarens begravning kan hållas ute på
en klippa med utsikt över fiskevattnen, en jägares
begravning kan förläggas i en skogsglänta.
Allt detta är bara förslag men visar att det finns
alternativ.
Man kan välja att låta en officiant sköta hela
begravningen utifrån anhörigas önskemål eller anhöriga kan själva medverka med t.ex. diktläsning,
musik eller minnestal.

1.

Inledningsmusik

2.

Inledning av officianten

3.

Sång eller musik

4.

Diktläsning

5.

Minnestal

6.

Officianten säger några avskedsord eller pålyser
en tyst minut eller lägger en eller flera blommor
på kistan eller tänder ljus.

7.

Begravningsgästerna går fram till kistan och tar
avsked.

8.

Sång eller musik

9.

Diktläsning

Får man spela vilken musik som helst på
en borgerlig begravning?

Innebär en borgerlig begravning ökade
kostnader?

Musiken har som regel stor betydelse vid en begravning. Det finns inget som säger att viss musik inte
passar vid en borgerlig begravning. Många väljer
musik som är förknippat med den avlidne. En del vill
ha kristna inslag i ceremonin och då kan en psalm
passa bra medan andra vill ha en ceremoni helt utan
kristna förtecken och då kan visor, rockmusik eller
klassisk musik vara ett alternativ. Det viktigaste är att
musiken känns rätt för anhöriga. Om musiken framförs levande eller på annat sätt t.ex. CD-skiva beror
på önskemål och möjlighet. Man bör dock ha klart för
sig att den musik man väljer, för lång tid eller kanske
för alltid, kommer att förknippas med begravningen.

Kostnader som inte ingår i begravningsavgiften
är arvode till officiant och musiker. På vissa orter
tillhandahåller kommunen borgerlig officiant. I några
fall utan kostnad. Kostnader för lokal kan tillkomma
om man väljer annat alternativ än det huvudmannen
erbjuder. Vi hoppas att vi i denna text har givit svar
på många frågor kring borgerlig begravning. Finns
det ytterligare funderingar och frågor är ni alltid
välkommen att kontakta begravningsbyrån.

10. Avslutningsord
11. Avslutningsmusik

Före begravningen
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Minnesstund
En minnesstund kan hållas på en restaurang, i ett
församlingshem, i bostaden eller annan lämplig
plats. Det man bjuder på kan variera med allt från
kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de
närmaste vad som passar med hänsyn till lokal, tid
på dagen, gästernas ålder och antal samt ekonomi.
Varför inte bjuda på den avlidnes favoritmat? En väl
planerad minnesstund ger en fin samvaro och ett fint
minne för framtiden.
Minnesstunden är en viktig del av begravningen.
Inbjudan kan ske via dödsannonsen eller i en speciell
inbjudan, muntligt eller skriftligt.

Planering av minnesstunden kan tex innebära
placering vid borden. Att få hjälp av någon med ett
värdskap kan underlätta både för de närmaste och
gästerna. Det kanske ska ordnas ett minnesbord
med fotografi och blommor eller musik skall spelas
under minnesstunden. Värden kan se till att gästerna
hälsas välkomna till bords, ge ordet när ev tal skall
hållas och om/när uppläsning av minnesgåvor eller
annat skall ske.

Om Runda Rum
Vi har upplevt att många tvingats anpassa t.ex. en
minnesstund eller begravningsceremoni efter
lokalen och till fasta tider. För ett par år sedan
väcktes tanken på att göra tvärtom – skapa en lokal
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som formar sig efter behoven. Ganska snart förstod
vi att behoven och önskemålen finns där. Detta ryms
i våra runda rum.
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Annonser
Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när
begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i
enskildhet.
Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något
ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.
Allt fler väljer att annonsera på Internet,
tornkvists.se och familjesidan.se, där
annonsen kan läsas och skrivas ut var man än
befinner sig i världen.

Nekrolog/ runa/ minnestext och notis, är text på
tidningens familjesida. Nekrologen/ runa/ minnestext
har en personlig text som ibland kan kompletteras
med ett fotografi. Texten undertecknas av den/de
som skrivit dem. En notis innehåller enbart fakta om
den avlidne.
Under senare år har det blivit allt vanligare med
personligt utformade dödsannonser.

Före begravningen

Några exempel på annonser

Minnesgåvor och fonder
I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som någon fond. Det innebär att
du kan hedra den döde genom att skicka pengar till
det ändamålet. Som bevis på gåvan sänder fonden
ett gåvobevis till de anhöriga, där det står vem eller
vilka som har skänkt pengar. Det vanligaste är att
man själv ombesörjer inbetalningen till fonden direkt
på nätet.
Två sidor där du kan söka efter fonder och få
information om hur du skänker en minnesgåva:

• FRII -Frivilligorganisationernas insamlingsråd där

du kan gå direkt till organisationernas sidor för
minnesgåvor: frii.se
• Svensk insamlingskontroll (90-konton).

Här kan du söka bland över 400
organisationer med 90-konton och gå vidare till
deras hemsidor för att skänka gåvor.
insamlingskontroll.se

Minnesrummet
Vill du hedra och minnas en nära släkting eller vän
som avlidit står minnesrummet.se alltid öppet. Här
kan minnet hållas levande genom att man skapar ett
personligt minnesrum med hjälp av ord, bilder och
filmer, som har anknytningar till den avlidne.
På minnesrummet.se kan man som släkting eller
god vän lämna kondoleanser, tända ljus och skriva

egna minnesord. Ett minnesrum kan skapas för
någon som nyligen dött eller för att hålla minnet
levande av personer som avlidit för länge sedan.
När minnesrummet står klart, kan du berätta det för
andra släktingar och vänner så att de också kan ta
del av det.
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Dekoration
Dekorationen på kistan består ofta av ett blomsterarrangemang. Begravningsblommor och kransar
hjälper till att göra begravningen till ett vackert
minne. Vanligen är det inget som hindrar att något
som anknyter till den avlidnes personlighet läggs på
kistan. Det finns dock undantag, hör med begravningsbyrån.
Buketter och kransar till begravningen beställer du
av en blomsterhandlare eller begravningsbyrå minst
några dagar före begravningen beroende på ditt val
av arrangemang.
Flera personer kan gå ihop om en krans eller
bukett. Det är vanligt att man skriver en hälsning på
kort eller band.
En liten handbukett som läggs vid kistan eller i
graven är brukligt att ta med sig och det är idag lika
vanligt att män som kvinnor använder det som en
hälsning.
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Trender och inspiration
I vår kultur har vi alltid haft svårt att se döden som
en del av livet. Även om döden är ständigt närvarande är den på något sätt ändå alltid frånvarande. Men det finns många tecken som tyder på att
döden håller på att avdramatiseras. Vi vågar oftare
nämna det tidigare onämnbara, vi börjar allt tidigare
i livet att planera för döden, vi får allt mer bestämd
uppfattning om hur begravningen ska gå till, vilken
musik som ska spelas, vilka dekorationer som ska
göras o.s.v.
Det här är trender och tendenser som vi som
dagligen möter. Därför kommer vi att fortlöpande
ta fram produkter och tjänster som underlättar för
alla som vågar och vill sätta en mer personlig prägel
på en begravning. Du hittar en del av det vi har att
erbjuda på följande sidor.
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Text på kort och band
På kransar och övriga blomsterarrangemang fäster man oftast ett kort eller band med en hälsning.
Här är förslag på texter:
Din kärlek lever i oss

Tack för allt Du gav

Varför?

I stor saknad

En sista hälsning

För alltid i mitt minne

Tack för allt

Sov gott

Vi möts igen

Ditt minne lever

Tack för våra lyckliga år

Hjärtat gömmer minnena

I tacksamt minne bevarad

Ett sista tack och farväl

Tack för all kärlek och omsorg

Tack för allt Du givit

Sov i ro

Vi saknar Dig

Du finns i mitt hjärta

Tack och farväl

Mötas för att skiljas,
skiljas för att mötas

Farväl käre vän tills vi ses igen

I kärlek levde Du, i tro dog Du,
i frid vilar Du

Du var mitt allt
Tack för god vänskap

Tack älskade Maka/Make
Frid över Ditt minne

Döden är porten till livet

Tack för allt roligt vi har haft
tillsammans

Saknar dig

Återseendet står kvar

Tack för alla ljusa minnen
Före begravningen

Tack för Din kärlek

Störst av allt är kärleken

Vi älskar dig
I ljust minne bevarad
Tack för alla glada stunder
Vila i frid
Älskad -Saknad
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Never ending story

Allt har en början – och ett slut. Men tänk om det
också är tvärtom? Att slutet också har en början?
Att när vi dör går vidare till något annat? Det kanske
finns någon liten anledning att kunna se lite annorlunda på en begravning.
Med konceptet Never Ending Story vill vi markera
något mer än ett definitivt slut på vårt liv. Vi vill för
det första visa att vi i livet vågade vara precis den vi
ville vara. Att vi, efter förhoppningsvis ett långt och
härligt liv, avslutar på samma sätt som vi levde. På
vårt eget sätt.
Det sista avskedet kan då bli lite lättare och ljusare
för de anhöriga och minnet kan förhoppningsvis ge
tröst i svåra stunder framöver.
Konceptet omfattar allt ifrån ett speciellt framtaget
Livsarkiv till kistor, urnor, blomarrangemang, gravstenar och annonser.
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Angelbox, vitt, grått eller rosa
Ett slut eller en början? Vem vet. En Angelbox är
en förhoppningsfull budbärare – en önskan om en
fortsättning.
Den visar också vem en älskad person var i livet;
glad, lycklig, rolig, snäll, entusiastisk. Som en tröst till
anhöriga vid det sista avskedet.
Personer som har valt grå Angelbox har varit
intresserade av exempelvis motorcyklar, bilar och/
eller rockmusik.
Personer som har valt den rosa modellen har
älskat Det Goda Livet, champagne, fester, resor – och
rosa, naturligtvis.
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Angeldust - en urna
för någon speciell

Angelheart – vackra ord
som lever kvar för alltid

En änglavinge ger en vacker
och kärleksfull omfamning på
den sista resan. Ett fantastiskt
blomsterarrangemang till en
Angelbox.

En ängel följer med hela vägen.
Omsluter, skyddar och ger hopp.
Vi tror att vi ses igen en dag. Tills
dess är ängeln en vacker och
trygg följeslagare. Finns i rött, vitt
eller svart.

Angelheart är vackra hjärtformade gravstenar i olika material
och design. Var personlig och
förmedla vackra och tänkvärda
ord om en älskad person. Ord
som kommer att finnas kvar i
långa tider tillsammans med alla
våra minnen.

Före begravningen

Angelwing - en
kärleksfull omfamning
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Ocean

För en stor mängd människor är intresset för hav
och vatten inte bara en hobby utan även en livsstil.
Detta har SBF tillsammans med Fredahl tagit fasta på
och gemensamt utvecklat denna kista med maritim
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känsla. Kistan Ocean var 2011 års konceptkista.
Med djupblå färg, hamparep och nautisk symbol förs
tankarna till havet. Den runda urnan är tillverkad i
massivt trä.
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Om det saknas medel till begravningen
Ekonomisk brist i dödsbo
Det är inte ovanligt att avlidna (dödsbon) saknar
tillgångar och försäkringar som täcker de kostnader
som uppkommer i samband med begravningen.
Ett dödsbo där begravningskostnaderna överstiger
tillgångarna kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos
kommunen.

Hur gör man?

3. Till den del av begravningskostnaderna som inte
täcks av tillgångarna vid dödsdagen och ev. inkomster som utbetalas efter dödsdagen t.ex. pension,
innestående lön, återbetalningar o.s.v. kan dödsboet
söka ekonomiskt bistånd. Kommunen har riktlinjer
för det ekonomiska biståndet.
Före begravningen

1. Betala inga räkningar innan du tagit kontakt med
socialkontoret i den kommun där den avlidne var
bosatt. Där kan dödsboet ansöka om ekonomiskt
bistånd till begravningskostnader och där kan även
kommunen – efter anmälan från dödsboet – pröva
om förutsättningar finns att göra en Dödsboanmälan. Denna ersätter en bouppteckning då tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader
och utgifter som kan uppkomma med anledning av
dödsfallet. Originalet på Dödsboanmälan sänder
kommunen till Skatteverket, där den registreras och
förvaras. Undantag, om den döde ägde en fastighet
eller del av en fastighet måste alltid en bouppteckning göras.

2. Alla skulder utom begravningskostnader och lån
som finns till borgensman avskrivs/efterges som
regel i samband med dödsfall om dödsboet saknar
tillgångar och man har gått tillväga enligt punkt 1.
Meddela fordringsägaren att det saknas medel i
dödsboet när fakturorna kommer, t.ex. telefon, hyra
o.s.v. Glöm inte säga upp eventuella autogiron. När
kommunen gjort dödsboanmälan till Skatteverket
kan du begära kopia. Sänd en kopia av Dödsboanmälan till respektive fordringsägare och anhåll
om att skulderna avskrivs/efterges.

4. De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd
är vanligtvis följande; kista, urna, dödsannons i en
tidning, enkel kistdekoration, transport till kyrka/
kapell, gravsten och inskription samt begravningsbyråns arbetskostnad. Kontakta alltid kommunen
gällande vad som ingår och beloppsgränser.
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cynk.se

Försäkringsinventering

Hur avslutar jag pappas
sociala medier?
Vilka försäkringar
hade han?

Vilka försäkringar har jag?

Vem ärver mina
försäkringar?

Alla har rätt att ha koll
på sina försäkringar.
28
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FÖRSÄKRINGSINVENTERING DÖDSBO
Vilka försäkringar hade egentligen Pappa?
En unik tjänst där vi kontaktar och inventerar de engagemang dödsboet
hade hos respektive försäkringsbolag, så att dödsboet inte förlorar
pengar som det faktiskt har rätt till. Vi sammanställer eventuella engagemang hos dessa bolag. Vi inventerar bland annat begravningskassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, olycksfallsförsäkringar, tjänstegruppliv.
Vi har hjälpt tusentals dödsbon att identifiera tillgångar dödsbodelägarna
inte visste fanns.

FÖRSÄKRINGSINVENTERING PRIVAT

Före begravningen

Vet du vilka olika försäkringar du har?
De flesta vet inte det - många är antingen över- eller under- försäkrade. Vi
erbjuder en försäkringsinventering som ger dig kontroll
av ditt försäkringsinnehav.
Hur har du återbetalningsskydd på dina försäkringar?
Har du en begravningsförsäkring?
Vet du vilka dina liv- och pensionsförsäkringar är?
Många känner inte till att förmånstagare prioriteras före ett skrivet testamente. Har du kontroll på vem som är förmånstagare för dina försäkringar?
Vi ger dig en gedigen genomgång av just din unika situation samt kostnadsfri rådgivning.

AVSLUT AV SOCIALA MEDIER
Fler än 35 000 av de som avled 2018 hade minst ett konto på sociala
medier (Facebook, Twitter, Instagram med flera). Vi avslutar dessa
konton för den avlidne.

CYNK OCH VÅRA TJÄNSTER
Sedan starten 2012 så har vi hjälpt tusentals kunder att söka upp och
inventera försäkringar vid dödsfall. Vi har dessutom underlättat för många
privatpersoner att se över den egna situationen gällande försäkringar.
Tack vare våra djupgående samarbetsavtal med jurist- och begravningsbyråer har vi tillgång till 700 återförsäljare i landet.

• Försäkringsinventering dödsbo
• Försäkringsinventering privat
• Försäkringsinventering företag
• Avslut sociala medier
Cynk Drakens gränd 6, 111 30 Stockholm. info@cynk.se +46 8 32 98 00

Läs mer på cynk.se
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Har du missat försäkringspengar
som du kan ha rätt till?
Låt oss göra en försäkringsinventering!

Vi säkerställer att pengarna betalas ut

Stora försäkringsbelopp fryser inne varje år i
samband med dödsfall. De efterlevande känner helt
enkelt inte till att den avlidne tecknat försäkringar
som de omfattas av. Det handlar om pengar,
ofta stora pengar, som de efterlevande har rätt
till. Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar
sällan per automatik vid dödsfall. Om ingen frågar
efter pengarna är risken stor att de stannar kvar i
försäkringsbolaget.

Idag finns ett stort antal försäkringsbolag i Sverige.
Det är därför inte någon lätt uppgift att spåra
försäkringar om det inte finns anvisningar från
något försäkringsbolag. Vi kan hjälpa till att ta fram
en komplett översikt och sammanställning av de
försäkringar som finns. Och därmed säkerställa att
allt försäkringsinnehav som kan betalas ut kommer
de efterlevande tillhanda.

Finns försäkringar du inte känner till?
Kan det finnas försäkringar som du inte känner till –
försäkringar där du som efterlevande har rätt till ett
ekonomiskt efterlevandeskydd. För att vara säker på
att du inte missar något som rätteligen är ditt, så kan
vi åta oss att göra en grundlig försäkringsinventering.
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Ceremonikort
Ett tryckt program fyller flera funktioner. Begravningsgästerna behöver inte fundera hur de skall bete
sig, utan kan lugnt följa programmet. Fakta såsom
den avlidnes namn, födelsedata, symbol samt i vilken
ordning de olika momenten i begravningsceremonin
kommer och vilka som är medverkande kan vara
delar av innehållet. För många utgör ceremonikortet
ett minne som kommer att sparas.

Ceremonikortet kan innehålla symbolbilden från
annonsen, en bild på den avlidne, en viktig plats eller
en favoritsak. Man kan också låta kistdekorationen
återspeglas i bildvalet för en enhetlig upplevelse. Att
personligt anpassa ceremonikortet efter den avlidne
är ofta mycket uppskattat. Begravningsbyrån hjälper
till med utformningen, liksom med tryckningen.

Före begravningen

* För att garantera leverans av ceremonikort i tid måste godkänd beställning inkomma
senast 4 vardagar före ceremonin.

31

Kapitel 1

ATT ORDNA BEGRAVNING

Fotografi med ram
Önskas ett fotografi i ram som kan vara med under
ceremoni och/eller minnesstunden så kan vi ordna
med detta för att sätta en extra personlig prägel på
avskedet. Det kan vara ett speciellt leende, en bild

32

från favoritsysselsättningen eller något annat man
vill minnas. Det går bra att bara maila in bilden till oss
så löser vi resten.

VID BEGRAVNINGEN
Begravningen
Barn vid sorg och begravning

Kapitel 2 
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Begravningsdagen
Tal och fotografering
Tal på begravningar kan ha mycket olika karaktär
beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid
minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen
eller vid graven har ofta en mer formell framtoning
och bör vara kortfattade. Tal vid minnesstunden kan
ha mer av karaktären vardagsberättelser som
speglar den avlidnes personlighet och intressen.
Läser du från manuskript kan en kopia av talet vara
ett fint minne för de närmaste. Att fotografera möter
som regel inget hinder, förutsatt att de anhöriga inte
har något att invända. Man brukar dock rekommendera att inte fotografera under själva ceremonin.
Rådgör med begravningsbyråns representant.
Vid filmning och/eller ljudupptagning skall detta förankras även med upplåtaren av lokalen t.ex. prästen.

Placering i ceremonilokalen
Vid begravningar sitter de närmast anhöriga och
släktingar i regel på en sida, oftast den högra och
övriga gäster på motsatta sidan. Avvikelser kan
givetvis förekomma både av traditionsbundna och
praktiska skäl. Du kan också ha reserverade platser
för olika personer i ceremonilokalen.

När skall man komma till
begravningen?
Hur lång tid före begravningen man skall vara på
plats beror på olika saker, bl.a. hur många gäster

som kommer. Om det är ett mindre antal gäster kan
det vara lämpligt att komma 15-20 minuter innan för
att hinna hälsa på närmast anhöriga och övriga gäster. Om man förväntar sig att det blir väldigt många
gäster bör man vara där i god tid för att hinna hänga
av sig ytterkläder och hitta sin plats i ceremonilokalen innan begravningen tar sin början. Då räcker det
att hälsa på de närmast anhöriga när ni kommer.
Begravningsbyråns representant finns också där i
god tid för att vara behjälplig.

Klädsel vid begravning
Hur formellt man behöver klä sig på begravningar
varierar. Men även när det inte finns några uttalade
krav om begravningsklädsel, kan det kännas bra att
klä upp sig. Det är dels ett sätt att förbereda sig själv
inför begravningen, dels ett sätt att visa respekt och
sitt deltagande.
Det vanligaste idag för män är mörk kostym (kavaj).
Svart slips är alltid korrekt. De som tillhör de närmaste kan även ha vit slips. Slipsar för begravning kan du
köpa hos oss.
För kvinnor kan det innebära, mörkt dräkt,
klänning, kjol, byxor, mörka strumpor och en vit scarf
alternativt halsduk.
Valfri klädsel innebär att gästernas klädsel är just
valfri. Detta hindrar inte de gäster som vill klä sig
formellt att göra det. När det står ljus klädsel eller
sorgklädsel undanbedes innebär detta att ljus (valfri)
klädsel påbjudes. Barn kan alltid ha sina finkläder.

Representanten/Ceremonivärden
Representantens arbete omfattar kontakten med anhöriga före, under och efter ceremonin. Den omfattar även ansvar och förberedelsearbete som kontroll
av kista, dekorering i ceremonilokalen, kontakt med
officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande. Representanten ansvarar även för kontakt
med förtäringsstället angående ev. avvikelse i antalet
gäster, samt eventuell medverkan vid minnesstund.
Målsättningen är att alla arrangemang är klara
en halvtimme i förväg så att anhöriga i lugn och ro
hinner förbereda sig och eventuellt korrigera någon
detalj. Vid många gäster kan det bli aktuellt med mer
än en representant. Vår målsättning är att representanten skall finnas där som er trygghet (utan att stå
i fokus) och hjälpa till så att ceremonin blir ett fint
minne. Prata gärna med er representant om ni har
några frågor eller känner er osäkra på något när ni
kommer till begravningen.

34

ATT ORDNA BEGRAVNING

Kapitel 2

Exempel på solister
Trumpet
Rolf Eriksson

Musiker och solist
Dennis Glimmefors
Sofia Palmgren
Anders Johansson

Solist
Kerstin Forsberg
Johanna Kraft
Pia Karlsson

Violin
Anette Jefta

Cello
Annika Mischke

Gitarr, piano och trumpet
Robert Petersson

Accordeon/Dragspel
Jörg Mischke
Vid begravningen

Kontakta oss gärna för kontaktuppgifter.
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Musik vid begravning
Ett av de val du står inför när du planerar en begravning, är vilken typ av musik som ska spelas. Musik
inleder och avslutar oftast en traditionell begravning.
Solosång, körsång eller musik är också vanligt. Har
du önskemål om musik så kan musikern/officianten
Som en bro
Simon/Garfunkel
Unforgettable
I. Gordon
Herren är min herde
A. Dvorak
Tröstevisa
B. Andersson
Du spröda lilla blom
E. Von Koch
Smile
C. Chaplin
Vid Frösö kyrka
W. Peterson-Berger
The Rose
A. McBroom
Du kommen är av
ljus
J. Leijon
Vocalise
S. Rachmaninov
Nocturne
E. Taube
Air
J.S Bach
Som när ett barn
kommer hem
G. Strandsjö
Herren är min herde
G. Nordqvist
Det är något bortom
bergen
G. Nordqvist
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Till en avlägsen
strand
J. Leijon

Så här tror jag att
blommornas
J. Leijon

Ave Maria
J.s Bach/C Gounod

Ave Verum Corpus
W.A Mozart

Amazing grace
Trad

Largo ur sonat Nr 5
A. Vivaldi

Memory
A. Lloyd Webber

Allenast i Gud
G. Nordqvist

Dimman lättar
C. Nielsen

Dagen är nära
G.F Händel

Largo ur flöjtkonsert
C-dur
A. Vivaldi

Koppången
Pererik Moraeus

Panis angelicus
C. Franck

Ge mig en dag
Trad

Närmare gud
Trad

Flyttfåglarna
L. Lithell

Siciliano ur Sonat
Ess-dur
J.S Bach

Så skimrande var
aldrig havet
E. Taube

Bist du bei mir
J.S Bach

Romans ur Pastoralsvit
L-E. Larsson

Almighty God
D. Ellington
Var inte rädd för
mörkret
S. Forssén

Andante C-dur
W.A Mozart

Änglamark
E. Taube

Laudate dominum
W.A Mozart

Ave Maria
F. Schubert

Tears in heaven
E. Clapton

Var inte rädd, det
finns ett hemligt
L. Moberg

Sicilienne
G. Fauré

Stilla ro och nära
Å. Jinder
Tillägnan
M. Dominique
Time to say goodbye
F. Sartori
Sarabande a-moll
J.S Bach
Den store hvide flok
E. Grieg

Du är för alltid en del
utav mig
L. Holm/L. Berghagen

Andante ur sonat
h-moll
G.F Händel

Ave Maris Stella
E. Grieg

Jag ska gå genom
tysta skyar
G. Johansson

Pie Jesu
A. L Webber

hjälpa dig men även vi på begravningsbyrån kan
bistå med t.ex. inköp av musik eller ta fram en solist.
Nedan kan du se exempel på musik som kan
spelas vid begravningen.

Den lyssnande Maria
L. Almquist

Ljuset
B. Afzelius
Meditation ur Thaïs
J. Massenet
Only love
V Cosma
Så skimrande var
aldrig havet
E. Taube
Sinfonia ur kantat
156
J.S Bach
Largo dolce ur Sonat
h-moll
J.S Bach

Largo
G.F Händel
Omkring tiggarn från
Luossa
D. Andersson
Det finns ett hem
E. Hovland
Adagio ur flöjtkvartett D-dur
W.A Mozart
Meditation ur Thaïs
J. Massenet
Tonerna
C. Sjöberg
Panis angelicus
C. Franck
Romans
J. Svedsen
Ave Maria
H. Gyldmark
Sicilienne
M Th von Paradise

Largo
F.M Veracini

Våren
E. Grieg

Nocturne
E. Taube

Gammal fäbopsalm
O. Lindberg

A près un rêve
G. Fauré
Inbjudan till Bohuslän
E. Taube
Sicilienne
M. Th von Paradise
Panis angelicus
C. Franck
Largetto
G.F Händel
Intermezzo
P. Mascagni
Dolce ur Fantasia
d-moll
G. Telemann
Svanen
C. Saint-Saëns
Morgonstämning
E. Grieg
Elegie
H. Alfvén
Jesu bleibet meine
Freude J.S Bach
Tröstevisa
B. Andersson
Pavane över en död
prinsessa
M. Ravel
När jag skall lämna
världen
J.S Bach
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Adagio
A Corelli

Vaggvisa
J Brahms

Summertime
Ira/George Gershwin

Mitt hjärtas melodi
S-E Johansson

Hjärtats saga
W Åström

Dans på de saligas
ängder
C.W Gluck

O for the wings
F Mendelssohn

My heart will go on
J Horner

Largo A
Dvorak

Preludium e-moll
J.S Bach

Ave Verum Corpus
W.A Mozart

Bön
J Leijon

Bridge over troubled
water
P Simon

Avsked
C Chaplin

Förspel till Förklädd
Gud
L-E. Larsson

Elegie
J Massenet

Elegie
J. Massenet
Öppna landskap
U Lundell
Come Sunday
D Ellington
Dagen är nära
G.F Händel
Fäbopsalm från
Rättvik
B. Granstam
Pilgrimskören
R Wagner
Cantilena
G Samartini
Intermezzo
P. Mascagni

Blott en dag
O Ahnfeldt
Sailing
G Sutherland
Sonatina
J.S Bach
Brusa högre lilla å
B J.son Lindh
Preludium h-moll
V Söderholm
Till rosorna
W Peterson -Berger
Candle in the wind
Elton John

Tröst
F Mendelssohn
Sinfonia
J.S Bach
Bön
Chr Cappelen
Intermezzo ur "på
Sicilien"
P Mascagni
Preludium d-moll
J.S Bach
Sorgmarsch
F Chopin

Sursum corda
W Åhlén
Jag är främling
E Lorentz
Solitude
D Ellington
Crying in the Chapel
A Glenn
Jesu bleibet meine
Freude
J.S Bach
Vår sista dans
B Andersson
Drömmens skepp
S Percy

Himlajord
E Taube

Love Theme ur
Spartacus
A Chatjaturjan

Prière à Notre Dame
L Boëllmann

Arioso
D Olson

Berceuse
G. de Frumerie

Lacrimosa ur
"Requiem"
W A Mozart

Communion in
G A Guilmant
Panis angelicus
C Franck
Gammal fäbodpsalm
O Lindberg
Canon in
D J Pachelbel
Där rosor aldrig dör
Trad
Voluntary
W Wallond

Communion in Ess
A Guilmant

Epilog ur en
Vintersaga
L-E Larsson

På sångens vingar
F Mendelssohn

Caro mio ben
G Giordani

Cavatina
S Meyers
Berceuse
A Järnefeldt
Pie Jesu
G Fauré
Almighty God
D Ellington
Love me tender
E Presley/V Matson
Tears in heaven
E Clapton
Largo
G.F Händel
Adagio a-moll
J.S Bach

A whiter shade of
pale
K Reid/G Brooker
Änglamark
E Taube
Memory
A Lloyd Webber
Anthem
B Andersson
Chess
B Andersson
Amazing grace
Skotsk folkmelodi
Ave verum corpus
W.A Mozart
Londonderry air
Folkvisa/H Agrell
Håll mitt hjärta
P Hallström/L
Andersson
Koppången
Pererik Moraeus
The Rose
A McBroom
Adagio ur
"Pathetique"
L v Beethoven
Säg minnes du
psalmen
O Merikanto
Laudate Dominum
W.A Mozart
My way
G Thibaut

Andante
A Hesse
Ave verum corpus
C Saint -Saëns
Aria F-dur
G.F Händel
Kyrie
F Couperin
Meditation
J Massenet
Largo c-moll
J.C.F Fischer
Ave Maria
F Schubert
Afton vid Mjörn
K Severin/F Gustaf
Litanei
F Schubert
Liebeslied
L. v Beethoven

Vid begravningen

Elegi
G Hägg

Cantilena
J Reinberger

Bist du bei mir
J.S Bach

Andante funèbre
J.S Svendsen
Aria
P Manz
Melodia funèbre
D Olson
Mot skärgården
S Nilsson
Largo
H Eccles
Dans i de saligas
ängder
C. Gluck

Melodi i F-dur
A.G Rubinstein
Adagio
C Franck
Anthem
B Andersson
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Hur gör vi med barnen?
Att berätta om dödsfallet
Barnen tar ofta döden på ett naturligare sätt än
vuxna. Barn begraver döda husdjur och småkryp och
tar detta på stort allvar. Som vuxen är vi rädd för att
visa känslor inför våra barn. Man vill inte visa att man
är ledsen när någon är död men för barnen är det
naturligt att vara ledsen då. Det är viktigt att berätta
om dödsfallet på ett rakt och enkelt sätt. Berätta
precis vad som hänt även om det är väldigt jobbigt.
Man skonar inte barnen genom att undanhålla
sanningen.
Man ska berätta om dödsfallet även för små barn, i
synnerhet om det är en familjemedlem. Inga omskrivningar som ”morfar har farit på en lång resa”
eller något i den stilen. Ta dig tid och sitt ner med
barnet och berätta vad som har hänt. Gör barnet
delaktigt i planeringen av begravningen och det som
följer. På detta sätt får barnet delta på sina egna
villkor och döden blir inte något man blir rädd för.
Barn sörjer på olika sätt bl.a. beroende på ålder. Det
är först i tonåren som ungdomar förstår vidden av
att en person är död. De mindre barnen leker och
mitt i leken kan de stanna upp och bli sorgsna för
att nästa minut vara inne i leken igen. Det finns bra
barnböcker om begravningar, t.ex. Farfar och lammen som finns att få eller köpa hos en auktoriserad
begravningsbyrå.

Att se den döde
Som ett led i sorgearbetet är det bra att få se den avlidne. Hjärta och hjärna möts i insikten att personen
är död och kommer inte tillbaka mera. Man kan röra
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den döde och känna att kroppen är kall och livlös.
Man får också en bekräftelse att det är rätt person
som ligger i kistan. Man kan se den döde vid flera
tillfällen men vanligast är att man gör det i samband
med dödsfallet och vid bisättningen.
Glöm inte barnen, de behöver också se för att förstå. Om man undanhåller dem möjligheten att se kan
de bygga upp en fantasibild som kan vara värre än
verkligheten. Den här stunden kan betyda så oerhört
mycket i det fortsatta sorgarbetet.

Vid ceremonin
Att få gå på en begravning kan betyda minst lika
mycket för ett barn som oss vuxna. Man skall inte
tvinga ett barn att gå på begravning, men det finns
goda skäl till att inte bara godta ett nej. Detta gäller
som regel även mycket små barn. Var noga med
förberedelserna och berätta vad som kommer att
hända. Tänk på att vara i ceremonilokalen i god tid
för att barnet eller barnen skall kunna bekanta sig
med rummet.
Om du är närmast sörjande är det bra om det
finns någon annan vuxen som kan hjälpa till att ta
hand om barnet Om det finns barn med bland anhöriga ber vi ofta familjen att komma lite före övriga
gäster. Detta för att barnen i lugn och ro skall få
stifta bekantskap med lokalen, se kistan och få
förklarat vad som kommer att hända. Barn har ofta
många frågor som vi eller officianten kan besvara.
Om du känner att begravningen kommer att bli
väldigt påfrestande, ta med en vuxen som tar hand
om barnet och som barnet känner sig trygg med.
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Min farfar och lammen
Haralds farfar dör plötsligt. Och Harald sörjer. De har några får tillsammans
och de första lammen har just fötts. Vad ska hända med lammen nu? Och vad
ska hända med farfar?
Min Farfar och lammen består av två delar. Den ena är Haralds berättelse
om när han som nioåring miste sin farfar. Den andra beskriver med enkla ord
vad som händer i samband med en begravning från det ögonblick någon dör,
till dess att livet börjar återgå till det vanliga både för barn och vuxna.
Författare: Ulf Nilsson
Illustrerad: Jens Ahlbom

Finns det chokladpraliner i himlen?
Harry tycker om chokladpraliner och röda geléhallon. Så det var inte så
konstigt att Simpson, hans vandrande pinne, fick smaka han också. Men nu
är Simpson död. När Harry ska begrava Simpson börjar han fundera. Hur är
det att leva i himlen? Harrys mormor bor också där. Harry bestämmer sig för
att åka dit. För att ta reda på svaret på den viktigaste frågan av alla: Finns det
chokladpraliner i himlen?
Författare: Stina Brandin
Illustrerad: Hedvig Wallin

Vid begravningen

Du kan köpa ”Min farfar och lammen” och ”Finns det chokladpraliner i himlen?” hos oss på begravningsbyrån.
Se också vår hemsida för mer litteraturtips: tornkvists.se
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Minnesbok
Tackkort
Gravplats och gravsten

Bevara minnet med DNA
Juridik och praktisk avveckling
Stöd i sorg
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Minnesbok
Minnesboken är ett fint sätt att spara minnen från
begravningen i tryckt format. Att få ett minnesbok är
värdefullt för anhöriga men även för dem som inte
kunde vara med på begravningen.

I minnesboken lägger vi in hälsningar, annonsen,
utformningen på ceremonin samt fotografier från
begravningen.

En minnesbok ingår kostnadsfritt när man har en ceremoni där vår representant medverkar. Önskas fler finns möjlighet att beställa kompletterande exemplar.
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Tackkort
Att skicka tackkort efter en begravning känns ofta
tungt. Det är dock viktigt att tacka för deltagande
vid ceremonin, blommorna, kondoleanserna och
minnesgåvorna.
Tackkort kan se ut på många olika sätt. Det vanligaste är ett vikt kort med text inuti. På utsidan kan

För visad vänlighet och omtanke i min/vår stora sorg
framföres härmed mitt/vårt varma och innerliga tack.
•
För allt vänligt deltagande i min/vår stora sorg
framföres härmed mitt/vårt varma tack.
•
Tack för att du var med och hedrade min pappas minne
•
Tack för att du var med och hedrade [NAMN] minne
•
Ett varmt tack för alla bevis på vänlighet och deltagande
i min stora sorg samt för alla vackra blommor.

man t ex välja att ha en bild på den avlidne, en vacker
blomma eller endast texten ”Tack”.
Man kan välja att ha en bild även på insidan, förutom tacktexten. Här nedan är exempel på formuleringar.

Ett varmt och innerligt tack för deltagande i sorgen
•
Tack för att du var med på begravningen
av min kära mamma
•
Tack för all omtanke som visats oss i vår sorg. Tack
också för personligt engagemang, alla blommor och
minnesgåvor som har bidragit till att hedra minnet av
[NAMN].
•
Tack för omtanken vi fick när mamma dog.
Vi uppskattar verkligen din vänskap
och ditt engagemang.

Efter begravningen
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Gravplats och gravsten
Val av begravningsplats
Det vanligaste är att man gravsätts i en grav i sin
hemförsamling. I mån av gravplatser kan man även
välja andra begravningsplatser som ligger utanför
hemförsamlingen. Gravrättsinnehavaren, om det är
annan än den avlidne, måste alltid lämna sitt samtycke till gravsättning i graven. Nedan är exempel på
olika typer av gravar.

Gravsättning av kista
• Jordgrav för en eller flera kistor
• Gravkammare, för en eller flera kistor

Gravsättning efter kremation
• Urngrav, för en eller flera urnor. Det kan även

finnas plats för urnor i en grav för kistor.
• Urnkammare och Kolumbarium, speciella

gravrum för urnor under samt ovan mark.
• Askgravplats/lund, en grav för aska.
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Askan kan även grävas ner eller strös ut i en
minneslund, beroende på begravningsplatsens
reglemente. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus.
Generellt så får man inte närvara vid gravsättning i
minneslund.
Som alternativ att gravsätta (efter kremation) på
en begravningsplats finns möjligheten att strö ut
askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras
dock från länsstyrelsen.
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”En grav med en
QR-bricka
håller minnet
levande.”
Testa lösningen på
www.inqr.se eller
scanna koden för
mer information

Priser:

QR-koden lasergraveras på en metallbricka.
Den går att få i två olika utföranden - med eller
utan bild. Tillsammans med brickan följer det
med ett speciallim som är anpassat för våra
väderförhållanden. Med detta lim är det även
möjligt att plocka bort brickan utan att skada
stenen.

Så här enkelt är det:

Att skapa en QR-kod går snabbt och är mycket enkelt. Ingen
speciell programvara krävs och du kan själv välja vad koden
ska peka mot genom ett par enkla knapptryck.

Exempel på QR-brickans innehåll:

• Bilder, bildspel, texter och filmer.
• En minnessida/Familjesida
• Ett dokument (till exempel PDF, Word eller Powerpoint) som
kan innehålla ett obegränsat antal sidor.
• QR-koden kan även peka mot en valfri webbadress. Det
kan till exempel leda till ett klipp på Youtube, en blogg eller
en faktasida på Wikipedia. Med QR-koden blir det möjligt
att spegla den avlidnes liv eller intressen och göra dessa
tillgängliga för familj och vänner.

Administrering av innehållet:

Innehållet bakom QR-koden kan när som helst bytas ut och
förnyas av beställaren vilket gör att den fortsätter vara relevant
år efter år. Det är också möjligt att skydda QR-brickan med ett
lösenord, då kan endast de anhöriga med lösenordet komma
åt innehållet.

Efter begravningen

QR-bricka
utan bild
SEK 695,00
QR-bricka
med bild
SEK 995,00

1,5 mm lasergraverad metall

Alla priser är inkl. moms. Frakt tillkommer (A-post)
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Efter begravningen
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Minnessmycken - ett minne för livet
Det sägs att de vi förlorat lever vidare i våra minnen,
tankar och hjärtan. Ett tankesätt som ofta skänker
både värme och tröst. I alla fall en del.
Många av oss önskar dock att det fanns ett mer
påtagligt bevis. Något konkret. En symbol som visar
att vi alltid är nära dem som vi älskar.
Ett minnesföremål med ett unikt avtryck kan vara
ett elegant hängsmycke eller en vacker ring i silver
eller guld.
Med traditionellt svenskt hantverk i kombination
med modern teknologi skapar vi unika och vackra
minnesprodukter. Alla gravyrsmycken framställs av
den välkända smyckestillverkaren Schalins – en av

nordens ledande smyckestillverkare. Schalins smycken är synonyma med svensk design och fantastisk
kvalitet.
Vi har förenklat processen att fånga det personliga
och unika avtrycket, vilket med hjälp av en biometrisk
scanner görs på bara några sekunder.
Vi graverar sedan in det personliga och unika
avtrycket på våra vackra smycken.
Beställ valfritt silversmycke för 1995:Leveranstid för våra smycken är 5-8 arbetsdagar.

Bevara minnet med dna
I många länder sparar man aska från en avliden i ett
vackert smycke. Den möjligheten har vi inte i Sverige,
så här föddes tanken på att skapa vackra smycken
innehållande äkta dna. Ett schweiziskt forskarteam
har möjliggjort detta genom en metod för säker
förvaring i rumstemperatur.

Vad är dna?

Det är en ovärderlig mall av personlig information
om vilka vi är och vilka våra förfäder var. Här finns
även information om nedärvda genetiska anlag.
Detta kan nu utgöra en del av ett minnesföremål och
vara till nytta för framtida generationer.

säkras. Ingen information lämnas ut till utomstående.
Produkten har en garanterad hållbarhet i minst 1000
år om det hanteras enligt våra instruktioner.

Beställ ett minne för livet

Ett minnesföremål med dna kan vara ett elegant
hängsmycke i silver eller guld. Vi kan även låta tillverka ett helt unikt smycke utifrån särskilda önskemål.
På evigtminne.se hittar du ett utbud av smycken och
dna-kristaller.

Så här sparar vi dna

Det inhämtas från den avlidne med hjälp av s.k.
”topsning”. Provet renas i en unik process och syntetiska fossiler av glas kan skapas. dna-molekylen
skyddas mot naturliga nedbrytningsfaktorer och
kan frigöras och läsas av i framtiden med beprövade
metoder.

Under sträng sekretess

Provet hanteras i en kontrollerad och anonym process, där samtliga steg dokumenteras och kvalitets-

Besök evigtminne.se för att se hela vårt sortiment.
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Praktisk juridisk rådgivning i en svår stund
När en människa dör uppstår många praktiska saker
att ta itu med. Vi kan på olika sätt underlätta för Dig
och hjälpa Dig med förvaltning och avslut av dödsboet, upprättande av arvskifte m.m. När någon dör ska
det i de allra flest fall upprättas en bouppteckning.
En bouppteckning är en rättshandling som fastställer vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och
testamentstagare, vilka tillgångar och skulder som
finns i boet, förekomsten av testamente, äktenskapsförord m.m. Utan en bouppteckning kan konton inte
avslutas, fastigheter överföras etc. Om man inte
själv har de juridiska kunskaperna bör man anlita
en jurist. Om boet består av flera dödsbodelägare
måste enligt lag ett arvskifte göras innan förvaltningen av dödsboet avslutas. Arvskiftet är ett juridiskt
dokument som reglerar hur arvet ska fördelas mellan
dödsbodelägarna. Handlingen ligger bl.a. till grund
för att avsluta bankkonton, sälja eller omfördela fonder och aktier samt överföra en fastighet genom arv.
Att upprätta och verkställa ett arvskifte kräver både
tid och juridisk kunskap.

Vi hjälper Dig bl.a. med följande juridiska
dokument:
• Bouppteckning
• Klander av testamente
• Arvskifte
• Deklaration
• Arvsavstående

Om du vill vara väl förberedd inför framtiden och
underlätta för Dina anhöriga kan vi även hjälpa Dig
med följande:

Övrig juridik
Vi på Amber Advokater har också jurister som är
specialiserade inom bl.a. följande områden:
• Brottmål
• Familjerätt
• Fastighetsöverlåtelser
• Tvistemål
• Affärsjuridik
• Konkurser
• Skatterätt

Kontaktuppgifter:
Annika Nilsson
Bouppteckningshandläggare
annika.nilsson@amberadvokater.se
0455-34 11 17
Carolina Sandekjer
Advokat
carolina.sandekjer@amberadvokater.se
0455-34 11 15

Efter begravningen

• Ansökan om lagfart

Törnkvist Begravningsbyrå, Amoria begravningar,
m.fl. samarbetar sedan november år 2017 med
Amber advokater i Karlskrona. Genom samarbetet
kan kunderna få hjälp med de juridiska frågor som
uppkommer.

Amber Advokater i Karlskrona
Ronnebygatan 49, 371 34 Karlskrona

• Testamente
• Framtidsfullmakt
• Äktenskapsförord
• Gåvobrev
• Generationsskiften
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VÄLKOMMEN TILL

Svensk
Fastighetsförmedling
BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT SÄLJA EN BOSTAD? Då finns vi här för att hjälpa dig genom hela försäljningsprocessen,
från värdering till deklaration. Framför allt har vi samlat på oss mängder av potentiella köpare i vårt kundregister.
I detta samarbete erbjuder vi 5% rabatt på mäklararvodet. För de som önskar skriftlig värdering har vi ett
kostnadserbjudande på 2 000 sek (vanlig kostnad 3 000 sek).
Vår samlade kompetens och erfarenhet gör att vi alltid kan erbjuda dig en trygg och säker bostadsaffär.
Kontakta oss på telefon: 0455-33 35 50 eller besök oss gärna i vår bobutik.Varmt välkommen!

CHARLOTTE JOHANSSON
Fastighetsmäklare
070-217 76 02

SOFIA ANDERSSON
Fastighetsmäklare
070-861 94 85

MIKAEL PETERSSON
Fastighetsmäklare
070-945 88 72

WIVECA KLAR
Fastighetsmäklare
076-894 99 20

KARLSKRONA | STORTORGET 6 | TEL 0455-33 35 50 | WWW.SVENSKFAST.SE/KARLSKRONA
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SOLVEIG GUSTAFSSON
Mäklarassistent
0455-33 35 55
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LifeSign Blanco

Handgjorda, unika och
betydelsefulla produkter
LifeSign, ett unikt sätt att föreviga en fin bild att ha
på kistan för att sedan ta med sig hem. Finns i fler
färger och 2 olika storlekar; 15x20 cm och 20x30 cm.
· Handgjorda produkter · Solbleks & gulnar ej
· Lång hållbarhet (30 år) · Genomfärgade mönster
· Varje gjuten produkt
· Hela produktionen
är unik
under samma tak

Ljuslykta med
dödsannons
Gör dödsannonsen beständig med en av
våra handgjutna ljuslyktor istället för att
bara spara urklippet från tidningen som
bleks med tiden.
Vår ljuslykta kommer inte att solblekas!

Efter begravningen

När du inte har möjligheten att gå till
kyrkogården kan du skänk en tanke genom
att tända ljuset hemma.
Ljuslyktan finns i flera olika utföranden
och storlekar, med och utan bricka.

FEM / FW19
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Hur avslutar man sociala medier?
Låt oss stänga ner personliga konton ni
inte vill ska finnas kvar!

Bokas i samband med
begravningsplaneringen

Det blir allt vanligare att avlidna personer lämnar
efter sig data på Facebook, Instagram och andra
sociala medier. Hur ska man som anhörig hantera
innehållet på dessa ofta mycket personliga sidor? Att
själv stänga ner dem kräver kunskap och är relativt
tidskrävande. Gör man ingenting åt dem, så finns
kontona kvar på internet för oöverskådlig tid.

Det här är en tjänst som lämpligen beställs av oss i
samband med planeringen av begravningen.

Ni får säker och effektiv hjälp
Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi erbjuda
en säker och effektiv hjälp att stänga ner personliga
konton från de största sociala mediasajterna
Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. I vissa
fall kan vi även spåra och stänga bloggar och profiler
på andra sociala medier som är kopplade till den
avlidne.

Samtalsstöd

Ovärderligt stöd

Röda korsets telefonjour

Som släkting eller nära vän kan du vara till hjälp
och stöd för den eller de som står den avlidne allra
närmast. Var inte rädd att ta kontakt – den personen
behöver dig för att dela sin sorg, sina tankar och att
dela allt det praktiska som måste ordnas med inför
begravningen.
Att i det känslomässiga kaoset, som han eller hon
befinner sig i, behöva agera strukturerat och
metodiskt är ofta övermäktigt. Så tveka inte att
erbjuda ditt stöd.

0771-900 800 (alla dagar 14-22)

Nationella hjälplinjen
020-22 00 60
(mån-tors kl 17-22 och fre-sön 17-24)

Självmordstankar
Har du självmordstankar? Eller känner du någon som
har det? Då kan du ringa till Självmordslinjens
stödtelefon som har telefonnummer 90101.
Det går också att chatta med dem via hemsida
1177.se

Sjukhuskyrkan Blekingesjukhuset i
Karlskrona
Växel: 0455-73 10 00

Sjukhuskyrkans medarbetare
Växel: 0455-73 10 00
1177.se/Hitta-vard/Blekinge/Kontakt/
Sjukhuskyrka-1
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Din egen sorg
Sorg handlar om förlust av en relation. Att förlora
någon som står en nära är en omskakande upplevelse. Man kan hamna i ett tillstånd när man har
svårt att tänka logiskt. Humöret kan pendla upp och
ner och man kan känna sig ledsen för ingenting.
För att inte hamna för djupt i ett sådant tillstånd
är det viktigt att dela sin sorg, sina tankar och sina
känslor med andra människor. Söker man ensamhet
och isolering leder det oftast till att sorgearbetet
förlängs.

EGNA ANTECKNINGAR
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Egna anteckningar
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Törnkvist Begravningsbyrå
KARLSKRONA
Fisktorget 5, 371 36 Karlskrona
0455-122 16
karlskrona@tornkvists.se
LYCKEBY
Riksvägen 37, 371 62 Lyckeby
0455-842 00
lyckeby@tornkvists.se
RONNEBY
Kungsgatan 4, 372 30 Ronneby
0457-755 15
ronneby@tornkvists.se
tornkvists.se

