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Nära notiser

28–29 oktober 2009 arrangerar museet seminariet ”Dödens riter och platser”
med föreläsare bland annat från Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, Nordiska
museet och Umeå universitet. Seminariet utgör ett slags avslut på ett arbete
inom Kulturmötesgruppen, i sin tur en del av SAMDOK som är de svenska
museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentationer. Som av en händelse
tar tidskriften Västerbotten sig an detta tema i föreliggande nummer.
Kulturvetare och skribent Iréne Gustafson inleder med en artikel som handlar
om alla de frågor man ställs inför när en nära anhörig gått bort.
Därefter skriver prästen Camilla Lif om döden och de tankar hon näst intill
dagligen brottas med i sitt arbete.
Historikern Märta Hedvall har botaniserat i museets fotoarkiv där bilder av
döda människor inte är särskilt ovanliga.
Därefter fortsätter lektor Eva Reimers vid Linköpings universitet med en
betraktelse över vad som menas med vanliga respektive ovanliga begravningar
utifrån ett forskningsarbete som handlade om begravningar i ett mångkulturellt
perspektiv.
Bie Eklund berättar hur hon och hennes familj tog farväl av en alltför tidigt
bortgången familjemedlem, sonen Einar som dog nitton år gammal.
Iréne Gustafson presenterar tillsammans med byggnadsantikvarie
Annika Lindberg kyrkogårdar i Umeå utifrån ett arbete med att upprätta
bevarandeplaner som de utfört.
Därefter beskriver antikvarie Åsa Stenström vid Västerbottens museum det
dagliga arbetet vid en begravningsbyrå.
Slutligen återkommer Annika Lindberg med en presentation av länets
likbodar och begravningskapell.
I Nära notiser presenteras ytterligare ett seminarium i höst på temat
dokumentärfotografi liksom ett gammalt fotografi av Åke Bäckman.
Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till
Västerbottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och
mottagningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.
Ett varmt tack riktas också till Församlingsförbundet i Luleå stift.
Tidskriften Västerbotten – 40 år 2009!
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bildtexten
Den här bilden ur museets fotoarkiv har följt mig ge
nom åren. Det är familjen Sällström som samlats i hem
met i Svarttjärn, Sorsele för att ta ett sista farväl av ma
kan och modern Agnes Kristina. Alla barnen utom två
finns med plus kusinen Wärner Karlsson, den tredje
pojken från vänster. Agnes hade fått sitt nionde barn
Adelbert i april månad, det är honom som pappa Teo
dor har i famnen. En natt, tre–fyra veckor efter förloss
ningen, vaknade pojken men Agnes kunde inte ta upp
honom – hon hade plötsligt förlorat synen. Teodor for
de tre kilometrarna från Svarttjärn till Hemfjäll för att
ringa efter doktorn. När han kom hem igen hade hust
run redan dött.
På bilden ser man att Agnes kista av misstag gjorts
för kort, hon får inte riktigt plats. Detta lär Teodor ha

kommenterat med: ”Du hade det trångt i livet och fick
det trångt i döden”.
Det sägs ofta att döden numera är mer osynlig
i samhället där begravningar och minneshögtider
har gjorts till en enskild angelägenhet. Så är det
säkert också men det finns en annan trend som blir
mer och mer synlig, särskilt i det distanserade liv
som är möjligt att leva på nätet. Där är det inte
ovanligt på till exempel tidningarnas kommentars
funktion att för sorgehuset helt okända människor
skriver och beklagar sorgen i samband med plöts
liga eller tragiska dödsfall. För mig är detta en form
av deltagande som är helt främmande. Liksom tan
ken som debatterats i sommar att sätta in dödsan
nonser för döda husdjur.
OLA KELLGREN
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OKÄND FOTOGRAF

Viktor Olofssons begravning i Sävar 1967. På den tiden var det fortfarande vanligt med både sorgflor och sorgband.
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Vad gör jag nu? Hur gjorde man förr?
I r é ne G ustafson

Att förlora en anhörig är en omskakande upplevelse, med starka reaktioner hos oss
själva och andra i vår närhet. Samtidigt, på ganska kort tid, finns många beslut att
fatta och praktiska frågor att ta tag i, i synnerhet om vi inte vet vilka önskemål den
avlidne hade. År 2008 avled 2 586 personer i Västerbotten. Om vi antar att i genom
snitt fem nära anhöriga berördes av dödsfallen, ställdes cirka 13 000 personer med
anknytning till länet inför den här situationen, svår att behärska på samma sätt som
annat i livet. Det är många, ändå pratar vi sällan om detta. Räknar vi dessutom in
övriga som berörs och vill ta avsked, blir det åtskilliga tusen. Hur gör vi idag och hur
såg traditionerna kring död och begravning ut förr? Här förmedlas en översikt, utan
anspråk på fullständighet, kompletterad med egna och andras kommentarer.

Efter ett dödsfall brukar det vara naturligt att
kontakta anhöriga och vänner och meddela vad
som hänt. De flesta blir tacksamma om de kan
bidra på något sätt, med mat eller annan praktisk hjälp. Kanske finns saker att snabbt ordna,
som att ta hand om husdjur, se till en bostad
som står tom eller hämta tillhörigheter om den
bortgångna avled på någon vårdinrättning. Frågan om vi ska se den avlidna/avlidne på dödsbädden dyker upp. Ibland faller det sig naturligt i samband med dödsfallet, ibland är det
inte möjligt att ordna. Inträffade dödsfallet på
sjukhus ser vårdpersonalen till att man där kan

Min mamma dog hemma en natt i maj för några
år sedan. Hennes sambo tillkallade ambulans
och när dödsfallet konstaterats kom en läkare
för att utfärda dödsbevis. Jag och min familj såg
henne ”sovandes” i sin säng timmarna efter att
hon avlidit i det som senare konstaterades vara
en hjärtinfarkt. Vi tycker alla att den stunden var
viktig, vi förstod att det som hade hänt var sant,
vid hennes sängkant började chocken så sakte
liga att släppa. Sedan hade vi, tillsammans med
andra släktingar, också möjlighet att ta avsked i
visningsrummet på sjukhusets bårhus, dit hon
fördes inför den obduktion som krävdes i och
med att dödsorsaken var oklar.
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ta farväl på ett värdigt och fint sätt. När dödsfallet sker hemma finns möjlighet, efter samråd
med vårdpersonal, att låta den döde ligga kvar i
sin säng.
Oavsett var en person avlider är det sjukhuset som ansvarar för att den döde görs i ordning
och tas till ett bårhus, där det finns kylda rum
för förvaring, svepnings- och visningslokaler
samt utrymmen för undersökning (obduktioner) av de avlidna. Ofta är bårhusen förlagda
till sjukhus eller sjukhem. Man har också möjlighet att ta ett personligt avsked i samband
med svepningen, då den döde kläs på – i de kläder och på det sätt som de anhöriga har bestämt, läggs i kista och transporteras (så kallad
bisättning) från bårhuset till ett gravkapell i avvaktan på begravningen.
”Att ta farväl av den avlidne när han eller
hon lagts till ro i sin kista är ett värdefullt led i
bearbetningen av sorgen. På begravningsdagen
är man sedan bättre förberedd eftersom man
redan sett kistan och vet hur den avlidne har
tagits om hand. Har man inte haft möjlighet att
se den avlidne direkt efter dödsfallet är ett personligt avsked än viktigare”, menar Sveriges
största begravningsbyrå, Fonus. Deras råd är
också att ingen ska måsta se en död anhörig
mot sin vilja. Vid det personliga avskedet, som
bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet,
finns möjlighet att lägga med något till den avlidne i kistan; en blomma, ett smycke, ett brev
med en hälsning, en teckning, ett fotografi eller
något annat personligt som den avlidne uppskattade under livet. Vid avskedet kan man, om
man vill, ordna med utsmyckning, kanske sång,
musik och diktläsning. Förr var det vanligt att
fotografera den avlidne, oftast i öppen kista.
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Det låter kanske främmande, men ett foto kan
ha betydelse senare i sorgearbetet, menar
många, i synnerhet för de som inte hade möjlighet att komma. Ganska snart efter dödsfallet
ställs vi också inför frågan om organdonation,
om inte den avlidne själv tagit ställning till denna fråga. Här finns argument både för och emot.
”Oftast är det bäst att följa sin spontana uppfattning”, menar Sveriges Begravningsbyråers
Förbund (SBF).
Hur ska dödsannonsen utformas?
Det vanliga sättet att tillkännage ett dödsfall är
genom en dödsannons, som numera också är
något av en hyllning till den avlidne. Här ska
man som anhörig ta ställning till vilka namn
som ska vara med, om annonsen ska innehålla
en dikt, psalmvers eller liknande och om det
finns någon symbol som känns viktig. I dag ser
vi en mängd symboler, bilder och fotografier på
familjesidorna. En bild av en husvagn, jägare,
katt, båt, garnnystan eller golfboll var knappast
tänkbart för inte så länge sedan.
Bo Forslund, informationsansvarig på Fonus,
gör några reflektioner kring dagens dödsannonser:
– Det man kan säga är att det kristna korset
förekommer i allt mindre utsträckning. Jag räknade för några veckor sedan dödsannonserna i
DN en lördag och kunde konstatera att korset
fanns i cirka hälften av annonserna. Annars har
ju också annat än symboler blivit vanligt, som
bilder och situationer av olika slag.
Oftast har man som anhörig vid det här laget kontaktat en begravningsbyrå. Det behöver
man inte göra men en begravningsbyrå har
fackkunskap och kontakter för arrangemang

De första dödsannonserna i Sverige var korta, sakliga meddelanden om en anhörigs död. Första gången en symbol förekom var
1890. Så småningom blev korset och Davidsstjärnan vanliga och under många år användes enbart de två symbolerna. År 1977
sågs för första gången en annan symbol i en dödsannons i Dagens Nyheter, en blomma i samband med en dikt av Bengt Nerman.
Numera finns en rik flora av symboler som några dagars klipp ur lokaltidningarna i augusti 2009 visar. Det förekommer också att
en bild av den bortgångne finns med i dödsannonsen.

och transporter vid dödsfall och begravning/
avsked som kan underlätta.
I Begravningslagen (SFS 1990:1144) anges
att en död ska gravsättas alternativt kremeras
inom två månader efter dödsfallet. De flesta
begravningar sker inom ett par tre veckor efter
dödsfallet. I Luleå stift är den genomsnittliga
tiden mellan dödsfall och begravning tjugoen
dagar, en ökning med sju dagar på drygt tio år.
I Stockholms stift dröjer det i genomsnitt 28
dagar innan de döda begravs. Bo Forslund, Fonus, har en teori om vad den allt längre tiden
det beror på:

– Förr var det självklart och en hederssak att
få den döde i jord så snart som möjligt, nu prioriteras annat före en begravning. På en del håll
är det ont om tider i kapell och kyrkor, på andra
håll är det prästen som inte kan den tid som anhöriga önskar. I de flesta fall är det anhöriga
som vill skjuta på begravningen därför att så
mycket annat måste ordnas först; tid att samla
släktingar beroende på avstånd, semesterledighet, utlandsresor, arbete med mera.
Å andra sidan, tänker jag, om allt går för fort
kanske man som anhörig inte hinner eller orkar
förstå att den avlidne faktiskt är död och att
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Oavsett trosuppfattning och medlemskap i församling eller sam
fund omfattas alla som är folkbokförda i Sverige av en obligato
risk begravningsavgift som betalas via skattsedeln. Avgiften be
rättigar kostnadsfritt till följande; gravplats under 25 år,
kremering och gravsättning, vissa transporter, lokal för förvaring
och visning av den avlidne samt lokal för begravningsceremo
nin. I de allra flesta kommuner är det Svenska kyrkans försam
lingar som har uppdraget att sköta begravningsverksamheten.
En begravning ordnas vanligen av de närmaste släktingarna
(dödsboet), men kan ordnas av vem som helst som känner sig
närstående, även en god vän eller en granne. Finns det ingen
som ordnar begravningen gör kommunens socialtjänst det. De
står också för kostnaderna om dödsboet saknar medel.

man därför inte klarar att ordna en sådan begravning som man egentligen skulle ha velat.
Hur ska begravningen utformas?
Om den bortgångne har haft önskemål om hur
hans eller hennes begravning ska gå till, ska man
enligt lag så långt som möjligt ta hänsyn till det.
I sådana fall vet vi om den avlidne ville jordbegravas eller kremeras och kanske hur en even
tuell ceremoni ska se ut.
Begravningsceremonin kan ske enligt Svenska kyrkans eller annat trossamfunds ordning.
En borgerlig begravning betyder att ceremonin
är helt fri till sin form. Det krävs ingen utbildning för att leda borgerliga begravningar, vem
som helst kan leda den, exempelvis en vän till
den döde. I vissa kommuner utses officianter av
kommunfullmäktige. I Umeå finns ingen av
kommunen utsedd borgerlig begravningsförrättare. Skellefteå kommun har två och i Lycksele
finns en.
De senaste tio åren har antalet borgerliga begravningar ökat med nära tio procent. I Umeå
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genomfördes tjugo st under 2008 – sexton fler
än för fem år sedan.
Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal vid graven eller i hemmet. Svenska kyrkan ansvarar för
att tillhandahålla lokaler och gravplatser även
för dem som inte tillhör något trossamfund.
Om det finns kors eller andra religiösa symboler i lokalen kan man kräva att de ställs undan.
Det vanligaste är dock att utnyttja krematoriekapellen som står öppna för alla typer av begravningsceremonier. Kyrkor får normalt inte användas för icke-religiösa ceremonier utom i de
enstaka undantagsfall då ansvarig präst gett särskilt tillstånd.
Planering och genomförande av en begravning kan vara en viktig del av sorgearbetet. Det
ger utrymme för samtal, tankar och reflektioner. Ju mer de anhöriga engagerar sig desto mer
personligt utformad kan begravningen bli och
det är ett sätt att göra döden verklig, menar bland
annat SBF och Humanisterna. Det beskriver
också Annika Borg i sin öppenhjärtiga bok Inga
fler dagar inom parentes (2007) som handlar om
livet, döden och sorgen:
Många känner att de hellre vill lägga det i
prästens händer. Det har jag full respekt för.
Men jag har alltid trott att delaktigheten i
sig bär något läkande, ger en god känsla mitt
i allt som är svårt.
Minnesstunder hålls i allmänhet i anslutning till
begravningsceremonin. Här finns möjlighet att
tillsammans minnas och hylla den avlidne. Precis
som det kan vara stor skillnad mellan olika begravningar, skiljer sig också minnesstunderna åt.

En begravning kostar vanligen mellan 18 000 kr
och 26 000 kr enligt SBF. Då ingår kista, kistdekoration, nödvändiga transporter och bärare,
dödsannons, ceremoni samt enklare förtäring.
Även begravningsbyråns arbetskostnader samt
eventuella församlingsavgifter ingår. Gravsten
och bouppteckning tillkommer däremot. Priset
på olika begravningar varierar oftast beroende
på om det krävs flera eller långa transporter,
dödsannonsens storlek och om man annonserar
i flera tidningar, om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester, om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen (kostnader för transport), hur många
gäster man bjuder och vad man bjuder på samt
om man väljer en familjegravplats eller minneslund. Kostnaden kan stanna på cirka 6 000 kr
om man valt en enkel kista samt transport till
närmaste krematorium utan någon begravningsceremoni. Alla auktoriserade begravningsbyråer har en aktuell prislista som man kan ta
del av för att få ett exakt pris på den begravning
man är intresserad av. Efter överenskommelse
och i kombination med egna insatser kan kostnaden reduceras.

I samband med min mammas bortgång handla
de delaktigheten för mig och min syster bland
annat om att göra programblad för begrav
ningsceremonin, välja kista (en enkel kista, täckt
av ett vackert vävt bårtäcke som lånades av för
samlingen) och musik, plocka liljekonvaljer till
kistans prydnad och ordna en minnesstund med
en generös måltid, så som mamma själv alltid
bjudit till bords.

irene gustafsson

Hur mycket kostar det?

Gunhild Gustafsons begravning i Backens kapell, juni 2005.

Man kan ta in offert på begravningen, och på
så sätt jämföra priser, menar flera kommuners
konsumentvägledare:
Att fråga vad allting kostar är en rättighet
och självklarhet man har. Det är inte fult att
vara prismedveten vid en begravning. Den
avlidne hedras inte mindre av att man
tänker på kostnaden. När beställaren av en
begravning (konsumenten) lämnar begrav
ningsentreprenören skall en skriftlig offert på
vad som beställts med pris och betalningsvill
kor alltid ha lämnats. Kostnaderna för
begravningen tas normalt ur dödsboet, inte
från de efterlevande.
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Vilken typ av grav och gravvård?

IRENE GUSTAFSON

Stoft eller aska ska gravsättas i kista respektive
urna på godkända begravningsplatser. Askan
kan också spridas (eller nedgrävas) anonymt i
en minneslund, i naturen eller i havet. För de
två sistnämnda alternativen behövs Länsstyrelsens medgivande. I en askgravlund sätts namnen på en samlad plats över de vars aska finns i
lunden. Vid kremering kan man vänta i upp till
ett år innan man bestämmer sig för hur askan
ska gravsättas eller spridas. Som regel sker gravsättning eller spridning av aska på en begravningsplats/minneslund i församlingen där den
avlidne bodde.
Gravsättning av kista (jordbegravning) sker
oftast i direkt i anslutning till begravningsakten. Gravsättning av urna brukar ske någon
vecka efter begravningen. Tiden bestäms i samråd med församlingen eller begravningsbyrån.

Gravstenen reses till minne av någon man vill hedra och därför försöker vi som
anhöriga hitta passande material, former och symboler. Liksom i dödsannonserna
tycks de profana bilderna bli allt vanligare. Backens kyrkogård 2007.
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Vid gravsättningen kan man hålla en kort ceremoni, till exempel med dikt och sång. När aska
sprids eller nedgrävs i en minneslund eller askminneslund deltar inte de anhöriga.
Minneslunden och askminneslunden är en
skötselfri gravform, liksom en jordgrav som läggs
igen med gräs. Man kan om man vill köpa tjänsten att sköta en grav med planteringar, ofta handlar det om ett avtal på flera år där en gravskötselavgift betalas till kyrkogårdsförvaltningen.
Vid val av en gravvård är det viktigt att informera sig om vilken slags vård som är rekommenderad för just den platsen, det kan till exempel handla om lämplig storlek och färg på en
sten. Kanske finns sedan tidigare en äldre gravvård i släktens ägo, möjlig att omarbeta eller
komplettera.
Inom tre månader efter dödsfallet måste en
bouppteckning upprättas för det så kallade dödsboet. De anhöriga ansvarar för att egendom värderas och tas omhand, att skulder betalas, att en
deklaration och en bouppteckning upprättas
samt att arvskifte förrättas. Många tar hjälp med
bouppteckningen, till exempel av en jurist.
Det finns som vi ser mycket att ta ställning
till när vi förlorar någon anhörig, speciellt om
de inte uttryckt några önskemål kring sin död
och begravning. Och det blir inte alltid rätt och
precis som man hade önskat, en lärdom som
Annika Borg skriver om i sin bok:
Det blir fel, vi gör misstag och kan inte alltid
se klart när vi befinner oss under den press
som det är att ha en sjuk anhörig, vaka vid
en dödsbädd och leva i det känslomässiga
kaos en förlust innebär. Det får vi försöka
att acceptera och förlåta oss själva för.

För hundra år sedan och mer
Utifrån uppteckningar på Dialekt-, ortnamnsoch folkminnesarkivet, DAUM i Umeå kan vi få
en bild av äldre traditioner kring död och begravning i Västerbotten. Så här gick det till i
Sorsele:
När en person dött slöt man till hans eller
hennes ögonlock. Hade man en kammare i huset, där ingen sov, flyttades den döde dit och lades där i en säng. Man tvättade den dödes ansikte, hals och händer. Var den döde en man, rakades
skägget på samma sätt som mannen själv brukat
raka sig. Kvinnors hår kammades och lades upp.
Den döde kläddes i en svart likskjorta. Under
sysslan med den döde talade man tyst med varandra. En kista byggdes av tjocka bräder. Den
målades svart med limvatten som man blandat
sot i. När kistan torkat kläddes den med tyg i
botten och på detta lades den döda, som också
fick en kudde under huvudet. Därefter övertäcktes den döda med svepduken av ett vitt bomullstyg eller lärft. Ovanpå lades armarna med knäppta händer. Under hakan lades ett blad, utrivet ur
en psalmbok. Nu var den döda svept och rustad
för sin sista resa.
Folk i granngårdarna underrättades så att de
kunde komma se den avlidna för sista gången i
sin hemgård. Locket spikades på och kistan bars
till den bod där den skulle stå tills vidare. Husfolket och grannfolket följde tysta med. Så fort
som möjligt ville man få stoftet till likhuset vid
kyrkogården i sockenkyrkans närhet. Kistan sattes på en släde om det var snöföre. Dödsfallet
anmäldes till pastorn och man kom överens om
tiden för begravningen, helst ville man ha den i
samband med en kyrkhelg då människor från
de flesta i socknen infann sig i kyrkan.

I samband med gudstjänsten ställdes den
döda i sin kista på en likbår utanför kyrkdörren. Gudstjänstbesökarna gick förbi kistan med
möjlighet att lyfta på kistlocket och se den döde
och för att påminnas om att man själv skulle
komma att stå på bår, som det kallades. Därefter
spikades kistlocket igen och kistan bars till vintergraven, där den sänktes ned. Vintergraven
var en stor gemensam grav för alla inom socknen som dött under vintern. De som besökt
kyrkan samlades vid graven och sjöng en psalm.
Pastorn kastade tre skovlar mull på kistans lock
och läste böner om döden och uppståndelsen.
Därefter sjöng klockaren och församlingen ytterligare en psalm. Var och en lutade sedan huvudet i handen under andäktig tystnad.
Under söndagsaftonen bjöd den dödes anhöriga på gravöl i kyrkstugan. Man bjöd på kaffe, veteskivor och veteringar. Ibland hade man
rån och någon gång hände det att gästerna
bjöds på vin, aldrig brännvin. Under gravölet
fördes allvarsamma och lågmälda samtal.
På sommaren togs kistan upp från vintergraven för att läggas i en nyöppnad grav. Men
många kistor lämnades kvar i vintergraven,
som igenskottades på sommaren. I samband
med ”timmeravverkningstidens inbrott” i socknen (ungefär 1870–80-talen) började kyrkogården ordnas upp och gravvårdar sättas upp, mest
träkors. I samband med inventeringen av Sorsele gamla kyrkogård 2006 framkom att bristen
på kontanter och svårigheterna med att transportera gravstenar med häst och vagn sommartid och med släde på vintern var orsaken till att
gravvårdar av sten länge varit ovanliga.
Från Fredrika berättas följande: Innan den
döde skulle föras till graven kom prästen hem
9
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Vid Anna Fredrikssons
(f. Grundström) bår
innan avfärden till
Ammarnäs. Änklingen
Karl-Erik Fredriksson
står alldeles bakom
huvudet på sina döda
hustru och flera av
barnen tillsammans
med familjens släktingar är församlade.
Foto 1914.

till gården, där anhöriga och grannar samlats
för bön och psalmsång vid den öppna kistan.
Ibland lades några små blommor på den dödes
bröst. Levande ljus tändes och fick sedan helt
brinna ut. Efter ”utsjungningen” lades kistlocket på. Det var viktigt att kistan bars ut med den
dödas fötter först, vilket var en gammal sed.
Avlidna vuxna hade svarta kistor, barns kistor
målades vita. Under likfärden från hemmet till
gravplatsen stoppades hästens bjällror igen. På
hemväg fick klockorna åter klinga. Vid kistan
gick de närmaste släktingarna. Mötande personer tog av sig huvudbonaden och ställde sig vid
vägkanten med böjt huvud när följet passerade.
Jordandet skedde i regel på lördagar eller efter
söndagens högmässa. Gravölet hölls i hemmet
eller ibland på något kafé, senare i församlingshemmet. Släktingar och de äldre byborna del10

tog, aldrig några barn. Förutom kaffebröd, som
begravningskringlor, fanns gravölskarameller
kokade av socker och inlagda i papper. Ibland
fick gästerna ta med sig sötsaker hem. De anhöriga gick sorgklädda längre eller kortare tid,
beroende av hur nära släkt man var med den
avlidne. Ibland hade man bara ett sorgband
över ena armen eller på rockslaget, ända upp
till ett år om man var nära anhörig.
Seder i förändring
Genom en studiecirkel som hölls i Nordmaling
på 1990-talet får vi veta en del kring seder och
bruk kring begravningar vid kusten, även hur
och när de förändrades:
Dödsannonsen hade en bred svart kant och
ibland förekom även skriftliga inbjudningar till
begravningen i samma dystra färgkombination.

Kistorna tillverkades av någon händig person i
bygden. De var svarta för de vuxna och äldre,
vita för barn och unga. Under 1940- och 50-talen blev det vanligt med genomgående ljusa
kistor. Vid 1900-talets början fanns konstgjorda
kransar att låna eller köpa. Från 1930-talet och
framåt köptes blommor till kistorna av trädgårdsmästaren.
Före avfärden till kapellet/kyrkan samlades
man i sorgehuset för att dricka kaffe. Kistan
stod utanför, ibland med locket av. Man följdes
åt i procession med en ”föråkare” med häst och
vagn eller släde före likvagnen/liksläden. Därefter kom de närmast sörjande. Ibland bestod följet av ett stort antal hästar. Sedan bilar blivit
vanliga följdes man åt på samma sätt i en lång
karavan med mycket låg hastighet.
Vid begravningarna var alla svartklädda. De
närmast sörjande på kvinnosidan bar svarta
schaletter eller sorgslöja som var nedvikt under
begravningsakten. Man sjöng allvarsmättade
psalmer. Solosång eller körsång förekom sällan
under seklets första hälft. Likpredikan hölls ibland och för mer bemärkta personer gavs den
ut i skrift. I Nordmaling var det sed att följa kistan till graven, och när graven låg på nya kyrkogården (invigd 1894) använde man häst och
vagn eller släde. Efter andra världskriget nyttjades en likbil. Under senare tid hörde katafalkvagn med bärare till ordningen. Vanligen tar
man nu farväl av den döde i kyrkan/kapellet.
Fattiga människor lades i den allmänna graven
(”Allmänna varvet”), som användes ända fram
till 1950-talets slut.

Jordfästningen ägde rum på söndag förmiddag och efteråt deltog begravningsföljet i högmässan. Som regel satt de längst fram i kyrkan
(även när övriga i församlingen reste sig upp, till
exempel under trosbekännelsen) med uppvikta
sorgslöjor. Seden luckrades successivt upp under
1970- och 80-talen, liksom kravet på svart klädedräkt samt begravningsgudstjänstens koppling till söndagens högmässa.
Trakteringen vid minnesstunderna var frikostig – kanske var det en viss tävlan mellan släkter
och byar. Vid ”gravölet” bjöds på rökverk, bakverk, godis och konfekt och en del bars hem i en
stor påse. Till bakverken hörde en kaka med vit
glasyr och svart kors samt storkringlan som vägde upp till 5 hekto. Det var ett s-format bröd av
saffran, där ”s” stod för sorg. Kringlorna minskade efterhand i storlek för att, liksom övrigt som
nämnts, under 1960-talet mer eller mindre försvinna från minnesstunderna, ersättas av smörgås och tårta.
Under sörjandeåret bar de närmast anhöriga
svarta kläder och sorgband på ena rockärmen,
senare på rockslaget. Seden levde kvar till senare tid. [Här menas sannolikt inpå 1980-talet, då
jag själv upplevde bruket av sorgband – ett enkelt tecken som visade att man drabbats av sorg.
Idag används sorgband mycket sparsamt och i
de fall det avvänds bärs det på vänster rockslag
eller på motsvarande plats på kavaj eller kappa.
Vanligare är däremot ett bredare sorgband i
sportsammanhang då någon i laget har avlidit.
Vid match eller tävling bär då laget sorgbandet
på vänster arm. Författarens anmärkning].
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Från Byske i norra Västerbotten.
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Konsten att dö
C amilla L if

Jag svarar i telefonen.
– Hej, jag heter Fredrik och jag ska snart dö,
och jag skulle vilja träffa dig och prata lite om
hur jag vill ha min begravning.
– Javisst, säger jag. När passar det att jag
kommer?
– Närsomhelst. Jag går aldrig ut.
Vi träffas. Han är 62 och har cancer i magen.
Fönstret i hans sovrum står öppet, och han frågar om det är OK att han röker. Han har börjat
med det igen sedan han fick veta att de inte kunde göra något mer. Självklart får han röka. Vi
börjar prata om hans begravning.
Själv tänker jag på döden nästan varje dag.
Inte mycket, men så där i förbifarten. Jag har
vant mig vid att ha det så. Förut försökte jag
vifta bort tankarna, som om de var närgångna
getingar. Sedan gav jag upp. Det var länge sedan. Jag tänker på döden – det är bara så. Jag
tror att det började när jag som 16-åring började jobba extra på en långvårdsavdelning. Jag
satt vid dödsbäddar. Det var fina, milda, trösterika stunder. Men jag undrade – hur kändes det
att dö? Hur klarar människor av att ta slut?
Hur skulle jag stå ut med tanken på att det en
dag bara är benknotor eller aska kvar att mitt
dyrbara liv? Eller blir något annat kvar? Konsten att dö – jag fick inte lära mig någonting om
detta i grundskolan, hos psykoterapeuten eller

genom media. När jag tänker på denna frånvaro av information och strategier blir jag arg.
Nu är jag präst och möter döden varje arbetsvecka. Vid dödsbäddar, i sorgesamtal och
begravningsgudstjänster. På så sätt har jag vant
mig vid att ha döden nära. Men ändå vänjer jag
mig aldrig riktigt. Det finns en dikt som jag älskar, för den beskriver precis hur jag känner inför döden. Så här står det:
Jag vill inte lämna denna världen.
Jag vill inte att denna världen ska lämna
mig.
Vi lever i en demokrati.
Jag röstar för att de levande i denna världen
ska vägra lämna mig ifrån sig.
Om detta förslag avslås yrkar jag härmed
att förhandlingar omedelbart inleds
med ambassaden i Dödsriket.
Jag vill avtjäna straffet
i mitt fosterland.
Det är Kristina Lugn som har skrivit dikten.
När jag läser den så inser jag att jag inte vill dö.
Jag vill hellre stanna här i mitt fosterland: de levandes land. Jag inser att jag och många andra
behöver tala med varandra om slutet. I vår tid
har vi blivit så rädda för döden att den präglar
stora delar av våra liv i krampartad förträngning. Naturligtvis är det så att döden och döen13

det är alldeles för viktigt för att slarvas bort,
men hur ska man förbereda sig på den?
För länge sedan (jag tror det var under me
deltiden) fanns något fint som hette Ars Mo
riendi – Konsten att dö. Det var en manual för
den döende, och för de människor som fanns
runtomkring. Ett antal övningar och frågor den
döende skulle ställa sig själv inför sin död. En
slags andligt och känslomässigt bokslut. På den
tiden såg man döden som något centralt i människans liv – döden var belägen i mitten av berättelsen om en människa, eftersom man var
övertygad om ett liv efter jordelivet. Döden
behövde bearbetas, förberedas så att man hamnade på rätt ställe efter döden. Övningarna i
Ars Moriendi satte människan i kontakt med
hennes andliga identitet, styrde bort från det
krampaktiga fastklamrandet vid egot och gav
perspektiv både på livet och på döden.
Och bara för hundra år sedan levde vi människor med döden närmare inpå. Den döende
människan fanns mitt i familjen, mitt i stora salen eller köket. Och när människan hade dött
kom hela byn dit för att se den döde och sörja
tillsammans med de anhöriga. Så är det inte
längre, inte alls. Sociologen Jan Magnusson
skriver ”I det moderna, borgerliga samhället
blev relationerna ansträngda. Döden var plötsligt någon som obedd tvingade sig på. Den var
en obildad och ouppfostrad kusin från landet
bakom vars rygg den moderna och mer sofistikerade människan generat gjorde urskuldande
grimaser”.
Nu är det år 2009. På hundra år har livslängden mer än fördubblats. Vi lever längre än
vi någonsin gjort förut, men inte heller detta
kan ge oss mod. Det är ett dilemma: våra liv
14

har blivit avsevärt mycket längre än de liv som
levdes förr, men samtidigt har många förlorat
tron på det eviga inom och bortom våra liv. På
detta sätt har våra liv kraftigt förkortats. Perspektivet har krympt. Fördubblingen av livslängden kan inte kompensera förlusten av evigheten. Därför är det inte så konstigt att vi
vänder ålderdomen ryggen, eftersom hälsan,
kroppen är vår enda garanti för mening i livet.
Och trots att vi alla ska dö, är nästan ingen förberedd.
Vi har inte bara fått dubbelt så många år att
leva, vi har också fått dubbelt så många bra år.
Vår tillgång till mat i Sverige är bättre än någonsin. Smittsamma sjukdomar har aldrig haft
lika svårt att sprida sig. Vi arbetar hälften så
mycket som våra förfäder, och har mycket bättre arbetsmiljöer. Vi har generellt sett råd med
mycket bekvämare liv än våra förfäder hade.
Information och kultur är tillgänglig på ett sätt
vi inte trodde var möjligt. Vi reser och upplever
andra kulturer. Vi har allt det som generationer
före oss har kämpat för att uppnå. Vi lever de
liv man bara kunde drömma om förr.
Men själva döden blev kvar, nu i illusoriskt
desarmerad gestalt. Den fick inte betyda någonting längre. Fick inte hålla på och stöka med
våra liv längre. Men det gick inte att köpa sig
fri. Vi ska dö. Allihop. Utan ett endaste litet undantag. Ingenting kan ändra på det – inte en ny
make eller fler barn, inte botox, inte anseende
och pengar, inte självmord, inte starka lårmuskler och proteintillskott till frukost, inte dödshjälp, inte naturvetenskap och inte religion.
Paradoxalt nog bidrar dödens ständiga närvaro i TV-rutan till alienationen inför döden.
För det är nästan bara de ovanliga, onaturliga

dödarna vi får se. De som vi med lätthet kan
förhålla oss till som sådant som ”aldrig kommer
att drabba oss”. Det finns sällan något nyhetsvärde i de dödar som det stora flertalet av oss
kommer att möta. Men skulle vi vilja byta? Frågar man unga människor idag hur de helst vill
dö, så svarar de ofta att de vill att det ska gå
fort. En plötslig död är eftersträvansvärd. Men
jag tror att de flesta vuxna vill slippa flygplanskraschen, terroristattacken, tsunamivågen
eller att bli nedslagen på gatan. De flesta jag
träffar i mitt arbete önskar sig en alldeles vanlig, stillsam död på ålderns höst.
Jag undrar ibland om det inte är brist på
andlighet som gör oss så vilsna, så språklösa inför det yttersta. Vi lever i ett av världens mest
sekulariserade länder. Vad gör det med vår
människosyn? Hur påverkar det vår självbild?
Vad gör det med oss när vi ska dö? Jag tror att
vi blir rädda. Den naturvetenskapliga och ”förnuftiga” tankesfären ger väldigt lite stöd för erfarenheten av andlighet. Och utan andlighet
blir döden svårare. Den blir en kränkning av det
individualistiska projekt vi blivit skolade in i,
och den blir en nästan oöverstiglig utmaning
för det mänskliga förnuftet.
Jag vill reclaima medvetenheten om döden.
Jag anar att den bär på gåvor, att det finns andra
sätt att förhålla sig till den än att förtränga den.
Jag anar att medvetenheten om döden inte bara
handlar om mig och mitt liv (och slut) utan
också om människosynsfrågor, medmänsklighet
och kärlek. Jag tror att vi kan återta något av
initiativet när det gäller hur man själv vill leva
och dö. Det passiva, undergivna väntandet göder ångest och rädsla. Det finns kreativa, aktiva
och etiska sätt att vara döende på (och döende

är vi ju). Jag tänker mig att hopp föds ur handling, ur aktivitet. Att hopp om ett meningsfullt
döende föds ur samtal, engagemang, uppsökande av kunskap, läsning av litteratur.
I vår tid behöver vi ge tillbaka till människan
hennes värde och myndighet som andlig varelse. Någonstans på vägen förlorade vi kunskapen om att vi bär på en transcendens, att det
finns något andligt och evigt i oss. Att vi är gränsöverskridande till vår natur. Detta betyder dock
inte att man måste bekänna sig till någon religion. Människan är en andlig varelse oavsett religiös övertygelse.
Rädslan för döden är som sagt begriplig,
men den kostar stort mänskligt lidande. Den
gör att människa efter människa tvingas dö i
skymundan. Att människa efter människa dör
oförberedd. Kulturellt är vi, när det gäller detta livsområde, fattigare idag än någonsin förut.
Reflexmässigt vänder vi oss bort från den ickefiktiva döden, med katastrofala följder för de
döende, men också för oss som står mitt i livet.
Vi förlorar dyrbara tillfällen att lära oss viktiga
saker om livet och att förbereda oss på vår egen
död.
Men så länge vi andas är det inte för sent.
Jag är övertygad om att vi kan förbereda oss för
det som faktiskt kallas Det Stora Äventyret.
Vågar du?

15

HERMAN FAHLGREN/VÄSTERBOT TENS MUSEUMS FOTOARKIV

Troligen från sågverkssamhället Renholmen utanför Byske i norra Västerbotten. Vem barnet är eller när bilden är tagen är okänt.
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Döden bevarad på bild
M ärta H edvall

Döden har i alla tider gäckat människan och väckt lika mycket funderingar som
kring livets början, rymden med sina stjärnor och galaxer eller meningen med
livet. Födelse, liv och död har alltid varit en stomme i en människas liv och även
om människan i alla tider har försökt undfly döden, står vi alla oundvikligt på
tur. Döden som sådan har inte ändrat karaktär under århundradenas lopp,
enbart synen på den, förhållandet till den och ceremonierna kring den.

Under många århundraden var gipsavgjutningar, så kallade dödsmasker, ett sätt att avbilda
döden, vilket förekommer på sina håll än idag.
Oftast gjordes detta på mer kända personer för
att sparas som minne eller som förlaga till målningar och statyer. Att fotografera sina döda
blev vanligt närmare sekelskiftet 1900 i och
med att fotograferingstekniken förbättrats. Det
blev ekonomiskt möjligt för gemene man att
avbilda sina familjemedlemmar. Att fotografera
den döda eller döde, ibland tillsammans med
de sörjande intill kistan, gav ett minne. Precis
som en dödsmask, som skulle avgjutas direkt
efter dödsögonblicket för att ”fånga själen”,
skulle kanske fotografiet fånga ögonblicket av
och för en familj och släkt i sorg. Ögonblicket,
det inträffade dödsfallet, var kanske till för att
minnas med både saknad och längtan men även

med hopp. Fotografierna fungerade troligen som
ett sätt att bearbeta döden; att se, minnas och
tänka på den och förstås att hedra den döde.
Dessutom var kanske ett fotografi av ett dött
spädbarn den enda bilden som skulle finnas kvar.
I Västerbottens museums fotoarkiv ligger fotografierna av döda spridda i arkivkapslar tillsammans med bröllopsfoton, leende picnicdeltagare, familjeporträtt, mödrar med nyfödda
barn, bilder från julaftnar och vardagsmotiv av
varierande slag. Tillsammans med dessa glada,
nyfikna, leende och allvarliga ansikten ligger
dessa tillsynes sovande avlidna med stilla och
slutna ansiktsuttryck. Det är en nästan surrealistisk upplevelse att se de döda tillsammans med
foton av leende människor mitt uppe i sina vardagssysslor. Döden, inser jag när jag bläddrar
bland bilderna, var förr en normalitet på ett helt
17
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Bonden Lot Larssons döttrar i Åbyn, Byske. I mitten äldsta dottern Gurli Larsson som så småningom tog över hemgården.
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annat sätt än idag; ett motiv inte mindre konstigt än bröllopsfoton. Det är främst barn och
gamla människor som finns representerade och
de har placerats i kistor där händerna ofta ligger knutna över bröstet. Den döde eller döda
är iklädd en vit dräkt eller svepning och blommor och särskilda växter som grankvistar och
myrten omger den avlidne. Kistorna är nästan
alltid klädda i tyg och spets. Fotografierna har
tagits i bostadens kök, på farstubron och ibland
på gården; sommar- som vintertid.
Vi har idag ett helt annat förhållningssätt till
döden än för hundra år sedan. Förr dog man oftast hemma varpå ”utsjungning”, fotografering
av och besök hos den döde, där de sörjande
kommit från både när och fjärran, var en del i
processen inför jordfästningen och det slutliga
avskedet. Att vidröra den döde eller döda genom en smekning på kinden ansågs till och
med bota skräcken för ens egen hädangång.
Döden var mer synlig, kanske inte mindre
skrämmande, men förhållningssättet var annorlunda och de allra flesta hade under sitt liv
sett en död, något som idag inte alls är lika vanligt. Eva Åhrén Snickare skriver i Döden, krop
pen och moderniteten (2002):
Trots att döden förr i tiden också kunde
vara skrämmande och sorglig, hade den
således en annan visuell plats i kulturen och
i människans medvetande. Fotografierna

var inte bilder av sjukdom, plågsamma
dödsögonblick eller uppslitande sorg, utan
var stillsamma och vackra representationer
av döden.
Att fotografera sina döda förekommer på sina
håll även idag, om än mer sällsynt. Det fungerar också nu, precis som då, dels som ett minne,
dels som ett sätt att bearbeta ett dödsfall. Att
alla en dag når livets slut blir ett inslag i vardagen men på ett mindre skrämmande och främmande sätt.
Idag göms döden
Om vi jämför dagens förhållningssätt med tiden vid exempelvis sekelskiftet 1900, har vi
blivit utomordentligt skickliga på att gömma
undan döden och till synes göra den osynlig.
Den har ingen egentlig plats i samhället längre.
Men även om vi försöker skuffa undan den ur
våra liv, har den redan en oundviklig plats hos
oss allihop. Istället för att försöka glömma,
gömma och blunda är det bättre att våga öppna ögonen och se, oavsett om det handlar om
ett fotografi, ett iordningställt rum med den avlidne, en begravning eller enbart de egna tankarna och funderingarna kring döden. Vi skulle
behöva lära oss att acceptera och förstå och
minnas med sorg men också de glädjande minnena av våra avlidna.
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Från den muslimska delen av Norra kyrkogården i Umeå som togs i bruk första gången 1994.
Här bildar kvarteren inga strikta rutmönster eftersom alla gravar är vända mot Mecka.
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Vanliga och ovanliga begravningar
Om begravningstraditioner i förändring
E va R eimers

Vad innebär föreställningen om ”vanliga” begravningar och vad kännetecknar dagens
begravningsseder? Artikelförfattaren inleder med att berätta om en begravning i Umeå
1999 som hon var med om i samband med forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Det är en grå novemberdag. Jag anländer till begravning-

nuter till begravningsakten är det glest i kyrkorummet,

en en kvart innan den ska börja. Platsen är en försam-

men fullt av folk i kapprummet utanför. En äldre manlig

lingskyrka från 80-talet i utkanten av Umeå. När jag går

präst kommer in i lokalen. Han är klädd i vit alba och

in genom dörren hamnar jag först i ett stort kapprum. Till

svart stola. Prästen går fram till kistan, ställer sig vänd

vänster står dörrarna öppna till en större samlingslokal.

mot kistan med ryggen mot församlingen, bugar lätt och

Därinne ser jag människor som dukar och det doftar gott

går sedan ut ur kyrkorummet. Jag hör honom säga till be-

av kaffe. Till höger finns en dubbeldörr in till kyrkorum-

gravningsbyråns representant ”Nu kan du låta dem kom-

met. I den öppna dörren står en man i 40-årsåldern, iklädd

ma in och sätta sig”. Efter ytterligare några minuter börjar

grå kostym. Han visar mannen och kvinnan som kommit

mannen, som stod i dörren när jag kom, lotsa in männis-

just före mig var de kan sätta sig. Eftersom jag är där som

kor i kyrkorummet. Min bänkgranne berättar att han är

observatör snarare än sörjande, sätter jag mig långt bak i

en måg till den avlidne, själv är hon en granne. En kvinna

kyrkorummet. Jag ser mig omkring. Kistan, som är drape-

som har med sig två handbuketter, lägger dessa intill kis-

rad med ett bårtäcke, är placerad på en katafalk framför

tan innan hon går och sätter sig. Änkan, en äldre kvinna,

altaret och kyrkvaktmästaren och begravningsbyråns re-

kort, böjd och iklädd svart sjal, kommer tillsammans med

presentant är i full färd med att placera ut blommor och

– vad jag senare förstår – bröder till den döde samt barn

släta ut bårtäcket. Männen placerar en begravningsbu-

och barnbarn. Dessa sätter sig på stolarna med handbu-

kett till höger och en till vänster om kistan. Blommorna

ketter. De flesta av begravningsgästerna är klädda i mör-

går i vitt och orange. Vaktmästaren tänder ljusen i de två

ka kläder, men ändå inte sorgklädda. Det tar lite tid för

kandelabrar som står på var sida om kistan. På stolarna i

alla att komma på plats. När gudstjänsten börjar drygt

de fem första raderna på höger sida ligger psalmböcker

tio minuter för sent är 35 personer på plats. Folk fortsätter

och handbuketter. Trots att det endast återstår några mi-

dock att droppa in under hela begravningsakten. Några
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kommer först när den är slut. Totalt har vi då blivit 47 begravningsgäster.
Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning. Den inleds med ett preludium. Prästen knäfaller och
ber. På detta följer psalmen ”Härlig är jorden”. Inte många
sjunger. Sedan är det dags för griftetal. Det handlar om
dubbla kärleksbudet och Gyllene regeln, om att tro på Jesus, bedja och älska Gud. Inget i talet anknyter till den avlidne eller hans liv, utan det är en predikan om den kristna
synen på döden. Först i nästa moment, överlämnandet
av den döde till Gud med tre skovlar mull, nämner prästen den avlidnes namn. På det följer några bibelord om livet och döden. Sedan ska vi sjunga psalm 261 ”Tack min
Gud”. Eftersom i stort sett ingen sjunger upplever jag den
som plågsamt lång och seg. Prästen säger sedan till församlingen att den som vill kan gå fram till kistan för att ta
avsked. Först går änkan fram stödd av en kvinna som troligtvis är hennes dotter. Änkan gråter kraftigt och syns
väldigt ledsen. Innan de går tillbaka till sina platser lägger den gamla en handbukett på kistan. Efter detta går
de som sitter på de tre första bänkraderna fram en och
en. När gästerna på fjärde bänkraden går fram börjar
man gå fram parvis och i mindre grupper. Alla går inte
fram för att ta avsked, utan endast de som har med sig
handbuketter. Efter avskedet lyser prästen frid över den
döde och församlingen. Postludium spelas. Och så är begravningsgudstjänsten, som tagit ungefär 40 minuter,
slut. Mågen reser sig och säger att alla är välkomna in i
församlingshemmet på kaffe. Samtidigt kommer den siste begravningsgästen. Många samlas kring de närmaste.
Kvinnan som lagt buketterna vid sidan av kistan går fram
och lägger dem på kistan.

Begravningen som jag beskrivit ovan kan förstås både som en ”vanlig” begravning, och som
en ”ovanlig” begravning. Ramen är begravning i
en kyrka och enligt Svenska kyrkans ordning.
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Den första psalmen – ”Härlig är jorden” – är
den vanligaste begravningspsalmen. Man följer
ritualet med griftetal och bibelläsningar och i
likhet med flertalet begravningar i Västerbotten är det en jordbegravning där man tar avsked
i kyrkan. Ändå upplevde jag en väldig dissonans, där jag satt som någonting mitt emellan
observatör och deltagare. Det var som om något var fel. Mitt deltagande i begravningen hörde samman med det forskningsprojekt som jag
då arbetade med. Det handlade om begravningar i Sverige av människor med rötter i
andra länder. Anledningen till att jag deltog i
just den här begravningen var att jag fått reda
på att den avlidne var en man från Iran. Merparten av begravningsgästerna tycktes också
vara från Iran och därmed obekanta med den
begravningsritual som de flesta i Umeå skulle
betrakta som ”vanlig”. För merparten var detta
därför en ovanlig begravning som genomsyrades av osäkerhet om hur man skulle bete sig;
sitta, stå, sjunga, ta avsked vid kistan, handbukettens funktion och så vidare. Vetskapen om
att den överväldigande majoriteten av de församlade inte betraktade sig som kristna och
dessutom var obekanta med kristen tro och
svenskkyrkliga riter, innebar dessutom att griftetalet i mina öron framstod som okänsligt och
malplacerat.
Innan jag gick frågade jag mågen hur det
kom sig att hans svärfar begravdes i en kristen
kyrka enligt luthersk sed. Han berättar att familjen, och speciellt den döde, inte var speciellt
religiösa. På grund av situationen i Iran hade
den avlidne varit rentav fientlig till islam och
det skulle därför ha känts konstigt att ha en,
som mågen sade ”mulla” som officiant vid be-

gravningen. Änkan, berättade han, är dock lite
religiös, och därför hade man kommit överens
om en kompromiss. Den döde skulle gravsättas
på begravningsplatsens muslimska område och
då skulle den avlidnes bröder vara ansvariga.
Eftersom en muslimsk begravningsakt äger rum
på begravningsplatsen, vid graven, innebar detta att den avlidne troligtvis fick två begravningar; en svenskkyrklig i kyrkan och en muslimsk,
eller åtminstone med muslimska inslag, på begravningsplatsen. På min fråga om varför man
valt en kristen begravning och inte en borgerlig,
då man ju sluppit religiösa inslag över huvud
taget, svarade mågen att man ville ha en fin
stund. Man ville vara i en fin lokal. Det svenskkyrkliga kyrkorummet och den svenskkyrkliga
begravningsakten uppfattas alltså i detta sammanhang inte som vare sig kristet eller religiöst.
Han berättade också att eftersom den döde inte
varit medlem i Svenska kyrkan så fick dödsboet
betala för lokal och präst.
Vad jag förstod hade mågen fått ta ansvar för
begravningen eftersom han, såsom ”svensk”
hade störst kulturell kompetens och var mest
hemma i språket. Detta ledde till att de som
var mest berörda av begravningen; maka, barn,
bröder, barnbarn, samt den exil-iranska gemenskap som dessa – och den döde – ingick i, blev
marginaliserade. Riten var obekant, rummet
var obekant, språkspelet var obekant, och budskapet utan resonans. Ingen kunde psalmerna
och det fanns inget utrymme för de sörjandes
eget agerande, deras sorg, deras farväl. Detta
fanns det dock troligtvis utrymme för i anslutning till gravsättningen, som skulle äga rum påföljande dag. Begravningsgudstjänsten i kyrkan
kan förstås som en slags eftergift åt den svenska

identiteten, ett tecken på att man såg sig som
svensk, i den meningen att Svenska kyrkan är
en symbol för det svenska, medan den medfödda identiteten bekräftades vid gravsättningen.
Mågen berättade för mig att han inte skulle vara
med vid gravsättningen. Det är helt naturligt för
en västerbottning att inte vara. Det innebar också att den iranska delen av familjen gavs frihet att
ta farväl av en anhörig på det sätt man är van.
En vanlig begravning för vem?
Ovanstående exempel visar att en begravningsgudstjänst samtidigt kan förstås som både vanlig och ovanlig. Det beror helt på utifrån vems
perspektiv man betraktar den. Det som utifrån
en begravningsentreprenörs perspektiv kan
framstå som en väldigt ovanlig begravning, kan
utifrån den sörjandes perspektiv betraktas som
helt normalt och inte alls ovanligt. Medan en
officierande präst kan uppleva en begravning
som vanlig – utifrån psalmval, sörjande, gravsättning – kan de sörjande uppleva den som extraordinärt personlig, vacker och varm. För den
eller dem som mist någon nära är dennes begravning i regel en extraordinär händelse. Ändå
finns det uppfattningar om vad som är en ”vanlig” svensk begravning. Platsen är ett kapell, eller vilket är det vanligaste i Västerbotten, en
kyrka. Begravningsförrättaren är präst i Svenska
kyrkan och man följer Svenska kyrkans ordning
för begravning. Man sjunger ”Härlig är jorden”
och ”Blott en dag”. Akten avslutas med tyst farväl runt kistan. De närmast anhöriga – placerade på de första bänkraderna på samma sida –
går först fram till kistan och sedan följer övriga
begravningsgäster bänkrad för bänkrad. Kvinnorna, och i allt högre grad även männen, lägger
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På kyrkogården i Åmsele, Degerfors socken är det en gammal tradition att
kyrkogårdsarbetarna ritar ett hjärta i gruset framför varje gravvård.

en handbukett eller en blomma, oftast en ros,
på kistan innan de går tillbaka till bänken. Efter begravningsakten i kyrkan inbjuds i regel
till en gemensam måltid, kallad minnesstund. I
samband med den ges det oftast tillfälle att
hålla tal om den avlidne, och man läser upp
kondoleanstelegram. Eftersom merparten av
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de avlidna i Sverige kremeras, gravsätts urnan
en eller flera veckor efter begravningsakten. Vid
detta tillfälle deltar dock i regel endast närmast
anhöriga.
Redan utifrån denna summariska beskrivning av en ”vanlig” begravning finns det anledning att vara vaksam. En ”vanlig” begravning i
Västra Götalandsregionen skiljer sig i flera avseenden från en ”vanlig” begravning i Västerbotten.
I Västerbotten är det betydligt vanligare med begravning i en kyrka än vad det är i Västra Götaland, där de flesta begravningsakter äger rum i
begravningskapell. I Västerbotten är det vanligt
att präst och kyrkvaktmästare fungerar som ceremonimästare, medan det i Västra Götaland i
regel är en uppgift som begravningsbyråns representant ansvarar för. I Västra Götaland möts man
i dörren av att begravningsbyråns representant
hälsar välkommen, delar ut ett tryckt program
för begravningsgudstjänsten och säger var det är
lämpligt att man sätter sig. I Västerbotten möts
man av vaktmästaren och gästerna får hålla till
godo med psalmboken. I Västerbotten är den
största delen begravningar jordbegravningar (cirka 55%), medan drygt 75% av de avlidna i Västra Götaland kremeras. De jordbegravningar som
trots allt förekommer i Västra Götaland, skiljer
sig dessutom från jordbegravningarna i Västerbotten genom att begravningsgästerna bär ut och
följer kistan till graven och tar avsked där, medan man i Västerbotten tar avsked i kyrkan för
att sedan låta begravningsbyrå och kyrkogårdspersonal ta hand om själva gravsättningen. Hur
man förstår vad som är en vanlig begravning beror alltså på var i landet man befinner sig. Det
som är vanligt på en plats, framstår som märkligt
och ovanligt på en annan.

Begravningar som övergångsriter
Begravningar är riter som hör till kategorin
övergångsriter. Det innebär att de medverkar
till att en individ och ett kollektiv får en ny status. I samband med begravningar handlar det
om att den avlidne går från att ha varit levande
till att bli död. Det är en rit som markerar att
den avlidne inte längre finns bland de levande.
Samtidigt befäster begravningen det kollektiv
som finns runt den avlidne som viktigt och värdefullt, trots att den avlidne lämnat det. Det
kan också innebära nya roller för en del av de
efterlevande. Utan att känna till detaljerna
kring familjeförhållandena i begravningen ovan,
skulle man kunna förstå den som att den roll
som familjeöverhuvud som den avlidne haft, i
och genom begravningen gavs åt mågen. En annan statusförändring som markerades var den
avlidnes hustrus nya status som änka.
Övergångsriter, oavsett om det handlar om
riter vid livets början, mitt, eller dess slut, behandlar den spänning mellan förändring och
kontinuitet som utmärker det mänskliga livet.
För den individ som står i centrum för riten lyfter den fram förändring; en nyfödd blir människa, ett barn blir vuxen, en ogift blir gift, en levande blir död. Men för det kollektiv som deltar
i riten markerar den kontinuitet genom att införliva den enskildes förändring i kollektivets
”eviga” existens. Genom föreställningar om att
riterna utförs på samma sätt som de alltid gjort
neutraliserar de det hot som individers förändring utgör mot kollektivets kontinuitet. Riten
pekar tillbaka mot en historia där människor
skiljts från ett kollektiv på samma sätt som nu,
samtidigt som den pekar framåt mot en framtid
där människor kommer att fortsätta skiljas från

samma kollektiv på samma sätt. Dess budskap
är att även om individer dör, så består kollektivet med sitt gemensamma arv och sin gemensamma framtid. På så vis används riten för att
övervinna döden. Det är kanske därför ”Härlig
är jorden”, med strofen: ”Tidevarv komma. Tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen i själens
glada pilgrimssång”, är den mest populära begravningspsalmen. Den uttrycker på ett både
kraftfullt och poetiskt sätt begravningsritens
kärna. För att detta ska fungera behöver det
dock finnas ett visst mått av kontinuitet i hur
begravningar utförs. Man behöver förstå dem
som handlingar till vilka man knyter föreställningar om att ”så här har vi alltid gjort”. Så tänker nog också gemene man vad det gäller begravningar.
Men begravningsseder har, precis som alla
andra traditioner och seder, förändrats över tid.
Historiska förändringar
Svenska begravningstraditioner varierar inte
bara regionalt utan även över tid. Ta till exempel föreställningen om att man i Sverige ”alltid”, eller i alla fall i kristen (modern) tid haft
begravningar i kyrkan. Från det att Sverige kristnades kring 1000-talet till slutet av 1800-talet
var normen att ha begravningarna på kyrkogården på söndagen innan högmässan. Detta gör
att man skulle kunna hävda att muslimska begravningar, där normen är att man utför begravningsriten vid graven, är mer traditionella
än majoriteten av svenskkyrkliga begravningar.
Begravningsaktens flytt in i kyrkan i slutet
av 1800-talet kan ses som ett uttryck för att
kyrkan tog makten över riten. Tidigare ägde
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Från krematoriet på Norra kyrkogården i Umeå. Ugnen förvärms till 7–800
grader och därefter förs kistan in som antänds omedelbart. Själva kremationen
tar normalt 70–90 minuter.

merparten av de rituella handlingarna rum i
den avlidnes hem, på väg till begravningen och
efter begravningen. Genom flytten in i kyrkorummet blev anhöriga mindre delaktiga. Samtidigt handlade det om social status. Inte riktigt
alla begravningar ägde rum på kyrkogården. De
som hade råd att betala extra, och som kyrkan
ansåg förtjäna denna ära, kunde få begravningsakt inne i kyrkan. Att alla begravningar flyttar
in i kyrkan kan därmed förstås antingen utifrån
kyrkans och samhällets ambition att behandla
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människor mer lika, eller utifrån anhörigas ambition att ge den avlidne en ”fin” begravning.
Förändringar i begravningsseder har ofta börjat
med att de som betraktat sig själva som förmer
än majoriteten introducerat seder som markerat
denna skillnad. Efter en tid har dessa nya seder
blivit åtråvärda för ett bredare skikt i samhället,
som därmed antagit dem. Det har gjort att de
inte längre fungerat som skillnadsskapande, vilket i sin tur lett till nya traditioner, som sedan
anammats av majoriteten och så vidare.
Det är inte enbart platsen för begravningen
som förändrats i anslutning till det som de flesta kan förmodas förstå som en ”vanlig” begravning. När en stor del av begravningsritualerna
utfördes i den avlidnes hem, användes gardiner,
skynken, dukar et cetera både för att visa att
någon dött och för att uttrycka sorg. När likvakan och utsjungningen från hemmet försvann
och begravningarna flyttade in i kyrkorna, började blommor användas för att uttrycka sorg
och sympati. Kistdekorationens introducering
kan dessutom förstås utifrån att man i samband med flytten av begravningen in i kyrkan
övergav det tidigare bruket med öppen kista.
Det slutna kistlocket pockade i någon mening
på att bli utsmyckat. Runt sekelskiftet 1900 introducerades ännu ett symboliskt föremål vid
begravningarna, nämligen levande ljus. Tända
ljus på altare och runt kistan blev allt vanligare,
och kom snart att tas för givet. Ett bruk som tidigare skulle ha uppfattats som alltför katolskt
för att kunna rymmas inom ramen för en luthersk gudstjänst. Blommor och ljus blev ett signum för en ”vanlig” begravning.
En av de största förändringarna av begravningsseden under de senaste hundra åren är att

kremering kommit att ersätta jordbegravningar
som det vanligaste gravskicket. Idag kremeras
drygt 75% av alla döda i Sverige. Det innebär
att gravsättningen separerats från begravningsakten. Därför har man utvecklat ett moment i
riten där man tar farväl vid kistan och det har
även inneburit att man utvecklat nya riter kring
gravsättningen av urnan. Också här kan man se
förändringar. Medan gravsättning anonymt i
urnlund länge ökade kan man idag se tendenser
till att allt fler vill ha en plats att återkomma till
där man vet var askan är gravsatt.
Specialister och dödsannonser
En hel del av förändringarna de senaste hundra
åren har både lett fram till och orsakats av att
sysslor i samband med begravningen kommit
att utföras av olika slags experter. En central
position i detta sammanhang har begravningsentreprenören. Men det har även handlat om
florister, publicister, och religiösa företrädare.
Ett exempel är begravningsannonsen, som idag
utgör ett näst intill självklart sätt att kungöra
dödsfallet och informera om detaljer angående
begravningen. I en tid när människor levde
länge på samma plats behövdes inga annonser.
När människor i slutet av 1800-talet började
flytta runt, både till städerna och som emigranter, uppstod begravningsbreven. Dessa var disponerade på ungefär samma sätt som dagens
begravningsannonser. Som brevhuvud fanns
det ett svart kors. De informerade om namnet
på den avlidne, födelse och dödsdag (inte sällan
angavs också klockslag), närmast sörjande och
tid och plats för begravning. Breven lades i kuvert med svarta kanter och gavs eller skickades
till alla som man tyckte behövde informeras.

I och med att lokalpressen blev en allt viktigare informationskälla, kom dessa brev att flyttas in i tidningarna i form av dödsannonser.
Dessa annonser har sedan gradvis förändrats.
Från slutet av 1970-talet har symbolen det
svarta korset ersatts av en flora av olika symboler. I min dagstidning när detta skrivs, dvs. Göteborgs-Posten 26 juni 2009, finns 37 dödsannonser. Av dessa har tre svarta kors. Sammantaget
förekommer 17 olika symboler. Solnedgångar
och hjärtan är de som dominerar denna dag. En
annan förändring under senare tid är att man
publicerar flera olika annonser för samma person. I samma tidning förekommer inte mindre
än åtta annonser för en och samma person.
Dödsannonsen tycks därmed ha fått en ny funktion. Förutom att informera om dödsfall och begravning har den blivit ett medel för att uttrycka
sorg, sympati och vänskap. Samtidigt kan man
förstå förekomsten av flera olika dödsannonser
som ett uttryck för att man kan tillhöra flera olika familjer och sociala nätverk. Familjen är inte
längre den enda självklara enheten för att definiera var någon har hört hemma. Utformning
och inskickning av dödsannons är vidare en av
de tjänster som begravningsbyråerna tillhandahåller. Genom de pärmar med symboler och
verser som man visar de anhöriga, medverkar
begravningsbyråerna både till dödsannonserna
utseende och till att upprätthålla annonsering
som det vanliga och förväntade sättet att tillkännage dödsfall.
Alla ser inte dödsannonser som det bästa
och naturliga sättet att kungöra dödsfall och
begravning. När jag studerade begravningar av
människor med rötter i andra länder fann jag
att väldigt få av dessa begravningar annonsera27
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Familjen Lundgren i Hemfjäll, Sorsele inför en begravning. Fotografen och poststationsföreståndaren Robert Lundgrens hustru Kristina står som
nummer tre från höger, tillsammans med sina barn och sin mor Brita Bergeman.

des. Orsaken till detta var enkel. Många av dem
som berördes av dödsfallet kunde inte svenska
eller prenumererade inte på lokaltidningen.
Dödsfall och begravning kungjordes därför via
närradio och/eller kungörelser vid fredagsbön
(islam) eller gudstjänst (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor). Imamen i den bosniska muslimska församlingen visade mig de affischer
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som trycktes upp till fredagsbönen angående
dödsfall, affischer som i stort sett hade de uppgifter och den disposition som kännetecknar
tidningarnas dödsannonser.
Kulturella och religiösa variationer
Begravningsritualer syftar till att besvara två
centrala frågor. Den ena är ”vem var hon/han?”

och den andra är ”vilka är vi som nu finns kvar?”
Den senare kan bli extra viktig och svår att besvara för kollektiv med rötter någon annan
stans än i Sverige. För en invandrargrupp som
befinner sig i Sverige som första generation
innebär beslutet att begrava och gravsätta en
anhörig i Sverige att man fäster nya rottrådar i
det nya landet. Det är ett stort beslut som inte
sällan sammanfaller med insikten om att man
inte kommer att återvända.
I den begravningsstudie jag gjorde fann jag
att begravningar kunde förstås utifrån i vilken
grad de manifesterade tillhörighet till ”det
svenska” respektive kollektivets kulturella eller
geografiska bakgrund. Jag deltog i begravningar
som helt och hållet hölls enligt hemlandets ritual och på hemlandets språk. Det kunde handla om muslimska begravningar där kroppen
tvagades för att transporteras direkt till begravningsplatsen för begravningsbön och gravsättning. Det kunde också handla om katolska begravningar där den avlidna var balsamerad och
gudstjänsten föregicks av att alla gick fram till
den öppna kistan för att ta farväl. Jag deltog i
en begravningsgudstjänst helt och hållet på
spanska, en på polska, en på serbokroatiska, en
på syrianska och flera på persiska eller arabiska.
Jag fanns med vid romska begravningar med
flera hundra begravningsgäster, metallkista och
procession till begravningsplatsen dit kistan
transporterades med häst och vagn. Jag deltog
även i begravningar där ”vanliga” svenska begravningsseder blandades med seder och traditioner från andra länder och traditioner, såsom
tvåspråkiga begravningsgudstjänster, ”Härlig är
jorden” som psalmsång i en katolsk (tjeckisk,
polsk) gudstjänst eller avskedsstund i kapell in-

för muslimsk begravning där både kvinnor och
män deltog. Det förekom även gudstjänster där
etnisk tillhörighet medvetet var nedtonat. Ett
sådant exempel var en begravning av en bosnisk kvinna som varit gift med en serbisk man.
Vid denna begravning valde anhöriga en begravning på svenska med den kommunalt utsedda begravningsförrättaren.
Genom de val som anhöriga gör, men också
de ramar som sätts av rutiner och lagstiftning
inom olika delar av begravningsväsendet, erbjuder begravningar varierade möjligheter att uttrycka etnisk, kulturell och religiös tillhörighet.
Även om det återstår mycket att önska med
avseende på integration, är begravningar sammanhang där människor med utländsk bakgrund och människor som definieras som svenska möts. Även om majoriteten av gästerna i det
inledande exemplet var iranier, deltog också
flera grannar som inte var iranier. På motsvarande sätt deltar människor med utländsk bakgrund på begravningar av ”svenska” vänner,
släktingar och arbetskamrater. På så vis utvidgas repertoaren av möjliga handlingar vid begravningar. Jag tror att det är detta som är bakgrunden till att Svenska kyrkan idag får allt fler
önskemål om begravningsgudstjänster med öppen kista, men också till de kistdekorationer
som jag sett på muslimska kistor och de ”tysta
farväl” som muslimer tar av de avlidna i begravningskapell innan begravningsakten vid graven.
Kanske är det också detta som är bakgrunden
till att den tendens man tidigare kunnat se mot
allt mindre begravningar och begravningar ”i
stillhet”, det vill säga med enbart närmast anhöriga, nu har vänt till förmån för mer offentliga och större begravningar.
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Vid Elisabeth Bomans jordfästning på kyrkogården i Burträsk 1937.

Varierat och personligt
Även om seder alltid varierat och alltid förändrats, kan man urskilja vissa tendenser. Dessa är
ökad variation och önskan om personliga begravningar. Medan den stora förändringen under första hälften av 1900-talet var att ansvaret
för begravningen förflyttades från anhöriga och
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den sociala kretsen kring den avlidne till olika
former av specialister, är en av tendenserna idag
att ansvaret håller på att förflyttas tillbaka till
de anhöriga. När de/den som mist en nära frågar sjukvård och människor runt omkring vad
som nu ska göras och hur det ska göras, så är
troligtvis svaret fortfarande: ”ta kontakt med

begravningsbyrån”. När frågan sedan ställs till
begravningsbyrån är det dock troligt att denna
svarar med en motfråga: ”Vad vill ni göra?”,
”Hur vill ni bäst uttrycka ert farväl till den avlidne?” Det är vidare högst troligt att begravningsbyråns representant framhåller både vikten av, och möjligheten för, de sörjande att ta
aktiv del i olika moment av det som sker från
dödsfall till gravsättning. Det kan handla om
att klä den avlidne i hennes/hans egna kläder,
att utforma en begravningsakt som speglar den
dödes liv och de efterlevandes sorg, att själva
agera vid begravningsakten genom textläsning,
tal, sång, eller musik, att plocka egna blommor
för att smycka kistan et cetera. Det enda som
juridiskt sett måste göras efter ett dödsfall är
gravsättning, antingen genom jordbegravning
eller genom att gravsätta eller strö aska. Det
innebär att det inte finns några som helst ”måsten” kring hur en begravning ska utföras.
Den stora möjlighet till valfrihet och variation som detta innebär har alltmer kommit att
betonas av begravningsbyråerna, som idag, istäl
let för att utan större diskussion ta det totala
ansvaret för en ”vanlig” begravning, söker diskutera med de sörjande hur de kan vara behjälpliga
med att utforma en ”personlig” begravning. Denna tendens har inom forskningen beskrivits
som en intimisering av begravningen. Det är en
tendens som är tydlig oavsett om det rör sig om
kyrkliga eller borgerliga begravningar.
Studier av griftetal har exempelvis visat att
dessa allt mindre domineras av kyrkans lära om
liv och död, för att istället handla om den avlidnes liv och personlighet. Idealet, bland såväl
begravningsentreprenörer, anhöriga, som präster har blivit en ”personlig” begravning. Man

kan rentav påstå att detta ideal har kommit att
bli så starkt att idén om öppenhet och variation
har gått från att vara en möjlighet till att bli en
norm. Anhöriga, begravningsbyråer och religiösa företrädare förväntas utforma begravningsakter som avviker från det ”vanliga” genom att
de uttrycker något av det som varit speciellt
med eller för den avlidne. Detta kan exemplifieras genom att man på begravningsbyråernas
hemsidor finner rikliga exempel på hur kistdekorationer och begravningsrum gjorts personliga genom symboler för den avlidnes yrkesliv eller intressen, inte sällan hennes/hans ägodelar,
placerat på eller vid kistan. Föreställningen om
den unika och personliga begravningen kan dock
även upprätthållas inom ramen för en ”vanlig”
begravning, såsom jag definierat den tidigare i
artikeln, förutsatt att de sörjande upplever att
det är de, eller den avlidne, som själv valt att begravningen skulle gå till på det sättet.
Förändringen mot allt mer personliga och
varierade begravningar har troligtvis påskyndats av att allt fler lämnat och lämnar Svenska
kyrkan, en process som tagit fart i och med åtskiljandet från staten år 2000. När man går ur
Svenska kyrkan försvinner rättigheten till begravning i en kyrka och enligt Svenska kyrkans
ordning. Det finns därmed inte längre en given
ordning för hur begravningen ska gå till. De
som lämnat kyrkan har utifrån den obligatoriska begravningsavgiften rätt att nyttja begravningskapell och rätt att bli gravsatt på hemortens begravningsplats. Vad som ska ske i
begravningskapellet är dock inte givet. En del
använder sig av de borgerliga begravningsförrättare som kommunerna utsett. Andra formar
egna begravningsakter där vänner och släkting31

ar bidrar på olika sätt. Ibland också den avlidne,
genom inspelade videofilmer eller ljudband.
Denna stora frihet är dock inte enbart av
godo. Som jag skrev ovan behöver begravningsriten en förankring bakåt och en förankring
framåt. Tillsammans med det personliga behövs
handlingar som visar på kontinuitet och på det
gemensamma.
Begravningar för vems skull?
Döden är det mest oundvikliga i varje människas liv. Trots det är begravningar en form av riter som många känner stor osäkerhet inför. Hur
ska man göra? Vad får man göra? Vem vet? Vart
ska man vända sig? Vad är lämpligt? Generellt
kan man säga att ju närmare normen man lever,
desto enklare blir det att hantera begravningen.
Det som utmärker en ”vanlig” svensk begravning, och då tänker jag på allt det som görs efter
ett dödsfall, bygger på flera antaganden, vilka i
sin tur är uttryck för normer. Den ”vanliga”
svenska begravningen utgår från att den avlidne
var svensk sedan flera generationer, var heterosexuell och infogad i en kärnfamilj med maka/
make, barn och barnbarn, samt äldre i betydelsen över 65 år. Det är utifrån dessa normer man
tänker sig vem som ska ansvara för begravningen,
hur dödsannons ska se ut, hur begravningen ska
genomföras och var gravsättningen ska äga rum.
I realiteten dör och begravs en mängd människor varje år för vilka dessa normer inte är gil-
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tiga. En ökad invandring gör att man från både
begravningsbyråer och kyrkogårdsmyndigheter
behöver bli mer vaksam på vad som kan vara
önskvärt och lämpligt för att begravningen ska
kunna besvara både frågan ”vem var hon/han?”
och frågan ”vilka är vi?” på ett så adekvat sätt
som möjligt. Den monogama heterosexuella
kärnfamiljen har alltmer kommit att ersättas av
seriell monogami, med flera barnkullar, särkullar et cetera. Här behöver begravningsbyråer
och kyrka tänka till angående dödannonser och
placering i kyrkan eller kapellet, i hur kransar
placeras, och vem eller vilka som ses som närmast anhöriga. Detta är även aktuellt i samband med icke-heterosexuella relationer, där
det inte sällan har uppstått en kamp mellan
partner och föräldrar om vem som är att betrakta som den närmaste. I värsta fall har detta
slutat med att den efterlevande partnern marginaliserats och osynliggjorts trots många års
samlevnad.
Att begravningar går mot att bli allt mer varierade bör leda till att de olika aktörerna inom
begravningsverksamheten utvecklar kompetens att möta och ta vara på de olika förhållanden utifrån vilka människor lever sina liv. Idealet idag är inte en ”vanlig” begravning, men det
är viktigt med ramar som gör att begravningen
fungerar både som ett farväl till den avlidne
och som en bekräftelse för de efterlevande.

Det största ögonblicket
och det som var före och sedan

När någon intervjuas om vad som är den största hän
delsen i deras liv blir ofta svaret: När mitt/mina barn
föddes.
Idag vet jag vad som är det största och märkligaste som
hänt i mitt liv:
När min son dog och han tog sitt sista andetag i mina
händer. Att vara med när en människa går från att fin
nas till att inte finnas – jag förstår nu att det är det störs
ta ögonblicket.
När denna människa också är min älskade son blir
insikten än djupare. Jag var också med när han föddes.
Den stora stund när barnet jag längtat efter äntligen kom
ut och vi fick vara hud mot hud.
Det var mitt fjärde barn och glädjen var stor för att
allt än en gång hade gått bra.
Trodde jag då, på kvällen, timmarna efter förlossning
en. Lite blåflammig i ansiktet var han, men ”så kan det
vara, det kommer att försvinna”, sa dom.
Nästa dag blev början till ett ”Annorlunda liv”.
Det skulle visa sej att denna lilla mjuka pojke med det
tjocka silkeslena håret hade en medfödd skada av den
värsta sorten, ett syndrom ingen hört talas om. Det blå
flammiga var ett stort födelsemärke och ena ögat var de
formerat av glaukom. Efter ett dygn fick vi veta att även
hjärnan kunde vara skadad.
– Åk hem och vänta, inom ett år bör det visa sej!, sa
läkarna på Barn 4.
Efter sju månader visade det sej. Epileptiska kramper
debuterade, svåra att medicinera. Den nya prognosen löd:
”med en så svår hjärnskada kanske han kan bli två år.”

Efter två och ett halvt år av kramper, fick Einar äntli
gen ”rätt” mediciner. Han utvecklades långsamt till en
viss nivå, men fick en utvecklingstörning. Han tog sig
fram på knän och händer. Han kunde inte tala, men vi
sade med sin kropp vad han ville, skakade på huvudet
när han inte ville, klättrade upp på köksstolen och slam
rade med skeden när han var hungrig, satte på kranen
vid diskbänken och drack vatten när han var törstig.
Han visade känslor, skrattade och tjoade när han var
glad, kramades gärna, grät när han var ledsen och skrek
argt när han inte fick som han ville.
Mest var han glad, han njöt av det goda livet.
Utomhus var Einar beroende av vagn – eller armar
som bar.
Einar var en i familjen lika mycket som sina syskon,
det var självklart att han var med på alla utflykter och
resor. Han älskade att åka bil, var glad och uthållig, det
gjorde att vi orkade kånka och bära.
Einars ansikte med det stora blåröda födelsemärket
och det stora ögat gav honom ett särskilt utseende och
människor ”glodde”, en del närgånget och hänsynslöst.
Men värre var de som inte såg honom alls, inte låtsades
om att han fanns. Vi fick slåss mot fördomar bland män
niskor omkring oss och hos myndigheter. Att bli accepte
rad och få rätt till ett jämlikt liv är inte självklart som
många tror. Utvecklingsstörning är fortfarande okänd
mark för de flesta.
Utanförskap har sitt pris både på gott och ont. Vårt
umgänge med andra blev förändrat, många undvek oss,
vi var inte med som förut. Det var ledsamt många gång
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er att inse andras litenhet. De vänner som stod kvar blev
desto värdefullare och genom Einar mötte vi också nya.
Einar hade under 15 år endast 3–4 stora krampanfall
– med tanke på hans grava hjärnskada var det förhållan
devis lite. Varje gång kom han igen till sitt vanliga liv. Tre
år före hans död gjordes en ryggoperation som fick kata
strofala följder för hans grundsjukdom – svåra kramper,
han var på väg att dö.
Men livslusten fanns. Mirakulöst vände det och efter ett
halvår på sjukhus fick han åka hem. Efter några månader
var han tillräckligt stark att gå i skolan en stund varje
dag. Så slog sjukdomen till igen och flera kritiska perioder
följde de närmaste två åren. Han led av den nya situatio
nen. Han förlorade sin röst genom trakeotomi och han
som ätit det mesta fick nu näring genom magsond. Han
kunde inte längre röra sig.
I maj det fjärde året, efter en bra vår, drabbades han
igen och denna gång tog kraften slut. Hans ögon sa: ”Nu
orkar jag inte längre.” Gnistan hade slocknat.
Einar blev 19 år 10 månader 23 dagar.
Flera gånger under dessa år hade läkarna förvarnat
oss om hans död och bett oss tänka på begravning. Och vi
hade tänkt. Einars döda kropp skulle inte lämnas över till
en begravningsbyrå och hanteras av okända, det var vi
klara över. Under sitt liv hade Einar och därigenom även
vi varit beroende av och utlämnad åt andra människors
välvilja. Nu ville vi sköta allt själva.
När Einar slutade andas klockan 06.26 6 juli 2007
kom paniken samtidigt med den förlamande vissheten att
nu hände detta som vi fasat för. Ingen väg tillbaka, ingen
Rubensblåsa skulle lindra och hjälpa.
Einars syskon ringdes upp. Äldsta systern bodde i Oslo.
Efter att ha haft vår egen stund, Göran, jag och lilla
syster som bor hemma, ringde vi till AHS (Avancerad
hemsjukvård) som hjälpt oss med den medicinska vården
hemma under Einars sjukdomstid.
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Vår underbara sköterska stöttade oss, gav råd och
hjälpte till att bort kanyler och nålar. Göran drog själv ur
track-kanylen och magsonden.
Vi tog på Einar hans kläder – den röda skjortan och de
nya byxorna.
Jag tvättade hans hår flera gånger innan jag var nöjd.
Storebror kom och hjälpte till. Einar var fortfarande varm.
Göran ringde bårhuset på lasarettet och dit fick han
komma, men eftersom det var fredag måste det ske före
klockan 15. Det kändes alldeles för snabbt, han borde ha
fått vara hemma över natten.
Tiden gick för fort, vi satt hos Einar och fikade och grät,
vi pratade, andra storebror kom, telefonen ringde, blom
mor kom från släkten som reagerat snabbt.
Sen blev det bråttom. Vi lade Einar på locket till köks
soffan. Göran hade gjort i ordning Einars buss, plockat ut
sätena. Einar åkte iväg till bårhuset med pappa bredvid
och storebror vid ratten.
Göran tillverkade sedan kistan själv med hjälp av en
van snickare. Det tog tid och kraft i flera dagar men kändes
viktigt. Den blev så vacker. Inuti lade vi Einars finaste på
slakan och kudde. Vi åkte till bårhuset och flyttade över den
nu kalla kroppen till kistan. En overklig upplevelse, att åka
med Einar i kistan i den bil som han älskat och haft så ro
ligt i.
Vi skrev annons och runa för lokaltidningen. Vi be
stämde gravplats.
Att det skulle vara en icke-kyrklig begravning var själv
klart för oss. Vi har båda gått ur kyrkan för många år se
dan och har inte döpt något av våra barn. Platsen blev ka
pellet bredvid kyrkan.
Samhörigheten med Einar kändes viktig. Därför sattes
stolar för familjen i två rader bredvid kistan. Vi hade en
tom stol som markerade Einar.
Bakom kistan hängde vi Einars väggbonad som han
haft sedan han var liten, med en delfin i blått hav. Hans

gula undulat fick en liten bambubur och ställdes bredvid
Einars porträtt på kistans andra sida tillsammans med
blommor och ljus.
Kistan stod under ceremonin utan lock, i så kallad öp
pen kista. Det var också ett viktigt beslut för oss. Dels vil
le vi visa Einar en sista gång, han som hade så svårt att
bli sedd som den han var. Dels ville vi som familj se Ei
nar så länge som det var möjligt.
Görans syster tog på sej uppdraget att hålla ihop cere
monin. Musiken tog vi från de skivor Einar lyssnat på.
Efter klockringningen spelades Antony and the Johnson’s
med sin oerhört vemodiga ”Hope there is someone to take
care of me”. Vi sjöng tillsammans Mikael Wiehes ”Mitt
hjärtas fågel” – det var som Einar skrivit den själv, så
måste det upplevas när man har hans funktionshinder.
Vi sjöng också ”Vem kan segla förutan vind”. Jag och sto
rebror spelade gitarr. Enyas musik fick avsluta precis som
hon sjungit för Einar om kvällarna sedan han var liten.
Att vi som familj skulle hålla i musiken var självklart då
vi sjungit mycket för våra barn genom åren.
Mellan sångerna höll Göran och jag var sitt tal till Ei
nar, om att bli sedd och om hans kamp för ett likvärdigt
liv. Det kändes viktigt att prata om detta.

Gästerna fick också tillfälle att säga farväl. Flera gru
vade sej för den öppna kistan men berättade efteråt att
de tyckt det varit fint.
Till Enyas lugna stämma bäddade vi om Einar, famil
jen fick ta farväl, delfintyget las över kroppen och en lin
neduk över hans ansikte. Göran och storebror lade på
kistans lock och satte i skruvarna. Ingen väg tillbaka.
Så ringde klockorna, starkt, nästan suggestivt. Vi bar
kistan ut ur kapellet – Göran, jag och storebröderna.
Systrarna gick efter med blommorna, sedan de två små
syskonbarnen med sin mamma. Tillsammans som vi all
tid varit. Då började Einars fågel kvittra. Det fick vi se
nare veta av dem som stod bredvid.
Kistan sattes på en bårvagn och vi gick bredvid och
höll i, ville inte släppa taget än. Solen sken, det var långt
till graven längst bort på kyrkogården. Klockorna följde
oss hela vägen.
Efteråt hade vi fika för släkt och vänner, det var enkelt
men kändes väldigt bra. Vi hade hjälp med det praktis
ka av flera, hade hyrt ett tält för vädrets skull och efter ett
stund hällde regnet ner.
Einar älskade smattrande regn.
BIE EKLUND
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Backens kyrkogård med den medeltida kyrkan i fonden.
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Kyrkogårdar i Umeå
I r é ne G ustafson & A nnika L indberg

En kyrkogård är en plats som berör. Här vilar våra anhöriga och vänner, här
närmar vi oss vår egen ofrånkomliga död. Kyrkogårdar, eller begravningsplatser
som de också kallas, har ofta ett vackert läge, riklig grönska, prydliga gångar och
pietetsfulla byggnader. Här råder en stilla omsorg, både om levande och döda.

Kyrkogårdarna är som historieböcker, de speglar olika tider. Gravanordningarnas former,
symboler, namn, årtal och titlar väcker intresse
– för de begravda och den tid de levde i. Man
blir också intresserad av begravningsplatsen
som sådan; när kom den till och varför ser den
ut som den gör? Den nyfikenheten kunde vi
stilla under arbetet med den kulturhistoriska
inventering och bevarandeplan som Umeå
kyrkliga samfällighet gav umeföretaget Historiska Hus i Norr i uppdrag att utföra.
I det här sammanhanget berättar vi om anläggandet av Umeås äldsta begravningsplatser,
men också om sådant som vi själva stannat till
inför och berörts av ute på kyrkogårdarna. Vi
inleder med Umeås äldsta kyrkogård, belägen
ute på Backen, för att sedan beskriva Västra
kyrkogården, Väst på stan, som 1837 blev ”stadens rätta begrafvningsplats”. Därefter handlar
det om Norra kyrkogården, anlagd 1910 på
Sandbacka, trots mångas åsikt om att den låg
på allt för stort avstånd från staden. Vi hamnar

till sist i Tavelsjö, där det finns en äldre kyrkogård mitt i odlingslandskapet och en yngre som
är anlagd i ett mer skogsnära läge.
BACKENS KYRKOGÅRD
Backens kyrka är den äldsta byggnaden i Umeå
med stor omnejd. Den ersatte en mindre träkyrka och stod klar 1508, under en tid då Umeå
socken hade sitt centrum vid Hamnen på Backen. Umeå var då en av fem storsocknar inom
nuvarande Västerbottens län. Under den kultur- och konstintresserade ärkebiskopen Jakob
Ulfssons ämbetstid 1470–1515 byggdes gråstenkyrkor i dem alla (Skellefteå, Lövånger, Bygdeå, Umeå, Nordmaling) och Umeås kyrka blev
den största. Umeå socknen var stor – från kusten i öster till lappmarken i väster. Kyrkan ligger på en platå norr om Umeälven, som förr var
huvudtrafikled i området. Älven var under medeltiden segelbar hit upp och här fanns hamn och
färjeläge. I sluttningen mellan älven och kyrkan
gick de stigar och vägar som passerade i olika
37
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Komministern och tecknaren med mera J.A. Linders gravvård
strax intill den södra bogårdsmuren tillhör de prydligare på
Backens kyrkogård.

riktningar. Häradsvägen, den tidigare huvudleden från Umeå och västerut, hade sin sträckning söder om kyrkan.
Umeås äldsta kyrkogård finns runt kyrkan på
Backen. Vi vet inte mycket om hur den såg ut
under kyrkans första århundraden, mer än att
den var inhägnad. Förmodligen bestod den av
en förvildad gräsmatta med oregelbundet utplacerade gravvårdar, kanske i form av kors eller med gravhus av trä – om graven alls markerades. Djur kunde beta på begravningsplatsen,
eftersom det var en löneförmån för klockaren
att ha sin boskap här. År 1716 uppfördes en
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likkällare, med timrad överbyggnad, på västra
delen av kyrkogården. Här förvarades kistorna
vintertid i väntan på att tjälen skulle gå ur jorden. En tidig klockstapel hade också sin plats
väster om kyrkan. År 1751 byggdes nuvarande
klockstapel, strax öster om kyrkans kor. Kyrkogården utvidgades 1805 och mätte därefter
180x50 meter.
Församlingsborna hade sina gravar på kyrkogården medan präster, ämbetsmän och officerare begravdes under hällar inne i kyrkan. Kyrkogårdens äldsta häll är kyrkoherde Warnisi/
Warnickssons gravhäll från 1500-talets mitt.
Den har dock sin plats utomhus, vid kyrkans
sydvästra hörn bredvid prästen Nils Grubbs
gravhäll från 1724. Delar av gamla hällar har i
samband med restaureringar av kyrkan fått nya
funktioner. Ett antal gravhällar placerades öster
om kyrkan, sannolikt omkring 1910. Här tittar
till exempel en litet näpet stenfragment av en
ängel fram i gräsmattan! I sydvästra hörnet av
kvarter 1 (en kyrkogård delas vanligtvis in i kvarter) finns ytterligare två hällar från 1797 respektive 1809, för prästerna Eurenius och Hofverberg. Gravsättningar inne i kyrkan hade då varit
förbjudet sedan 1780, främst av hygieniska skäl.
I det här hörnet av kyrkogården finns fler prästgravar, bland annat Anders Abraham Grafströms.
Grafström (1790–1870) var förutom kyrkoherde en uppskattad skald som 1739 blev invald i
Svenska Akademien. Vid den här tiden var prästgården på Backen något av en litterär salong och
medelpunkt för Umeås kulturliv.
Under 1800-talet fick kyrkogårdskonsten sitt
genombrott i Sverige, med inspiration från det
sena 1700-talets parkideal. Resta gravvårdar av
trä, sten och så småningom järn blev något nytt,

liksom gravar inhägnade av staket. Stenhuggerikonsten utvecklades och det blev möjligt med
sociala markeringar genom monumentala vårdar. Direktiv angav hur kyrkogårdarna skulle
anläggas, med kvarter och symmetriska gångar
med trädplanteringar. På Backen planterades en
trädkrans runt kyrkogården och en lönnallé från
västra entrén till kyrkans port. De här åtgärderna skulle försköna kyrkogården, men också förhindra dålig lukt och smittospridning. Vid den
här tiden, i början av 1800-talet, var trädplanteringar ännu sällsynta. I Umeå stad slog de inte
igenom förrän under 1880-talet då en länsträdgårdsmästare anställdes. Trädkransens popplar i
västra delen av kyrkogården ersattes på 1980-talet av skogslind. Östra delens krans består av
björk, lönn och rönn.
Stående gravvårdar

Umeå kyrkogårdsförvaltnings arkiv

Söder och väster om kyrkan, i kvarter 1, finns
de äldsta kvarvarande stående gravvårdarna –
de flesta i kalksten. De skjuter upp som svam-

par ur jorden, utan sockel, och med inskriptioner svåra att läsa. Ibland finns en vers eller en
hänvisning till en psalm. Den rörande strofen
”Barnslig kärlek reste stenen” kan knappt skönjas på Olof Hæmbreus och hans hustru Marias
och svägerskan Susannas gravsten från 1826.
Den mer uppfodrande uppmaningen ”Tänk på
döden” syns desto tydligare på en gravvård från
1920-talet i mörk granit, som då länge varit det
vanligaste materialet i gravstenar. Vid den tiden
hade massproduktion av gravstenar kommit
igång och de såldes ofta via postorderkataloger.
I kvarter 1 ses också flera järnkors, som blev en
populär gravvårdstyp vid 1800-talets mitt.
Framför kyrkporten finns en reslig variant i gotisk stil, med genombruten fyrpassymbol i kors
armarna. Texten inleds med H. H. som helt enkelt betyder Här Hvilar (ibland ser man i stället
förkortningen H. Hv.). Det iögonenfallande
korset restes på 1840-talet över Lieutnanten
Carl Samuel Bergmark, sonen Nono samt hans
maka Helena Catharina.

Del av karta över Umeå landsförsamlings kyrkogård från 1856. Här syns markeringar för de personliga gravplatserna och de större
allmänna gravarna. Flera av de namngivna gravarna återfinns än idag på kyrkogården. Allmängravarna var antingen ”sommargraf
var” eller ”wintergrafvar” och de användes under olika år. I nordöstra hörnet hade ”sjelfspillningarna” sin plats, det vill säga de som
begått självmord. De ansågs syndfulla och fick därför sin sista vila så långt från kyrkan som möjligt och mot det väderstreck som
djävulen ansågs komma från.
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På en ritning från 1856 finns flera av de äldsta gravarna markerade och närmare tjugo av de
enskilda gravarna och familjegravarna kan identifieras än idag. Vice pastorn J.A. Linder skriver
vid den tiden: ”Flera grafmonument av sten och
gjutgods förvara minnet af hädangångne…”.
Linder, som var en idog man (präst, tecknare, arkitekt, musiker) avled 1877 och hans och hust
runs Carolina Ulrikas konstfulla gravsten ser vi
idag vid södra bogårdsmuren. Den är ett fint exempel på en av de nyligen konserverade gravvårdarna.

Stående gravvårdar med spetsiga krön, i både
lägre och högre varianter, blev vanliga kring år
1900. Bland de större stenarna som restes mellan 1900 och 1920, utmärker sig ett flertal så
kallade bautastenar med grovhuggna kanter och
sluttande krön.
Det finns stark symbolik i gravvårdarnas
form, storlek och dekor. Bautastenarna signalerar till exempel ”stor och viktig man”. På Backens kyrkogård finns också en monumental bruten kolonn, som är en sinnebild för hejdad
livsgärning. Brutna kolonner ses därför mestadels på yngres gravar. Förutom den vanliga
kristna symbolen korset i olika varianter är timglas där sanden/livet runnit ut och ängeln, som
ledsagare och tröstare, vanliga symboler. Annat
intressant i kyrkogårdens ”historiebok” är gravvårdarnas titlar, som ”laxhandlaren”, ”skiftesgodesmannen” och ”trotjenarinnan”. Titlarna ger
en bild av näringar i socknen, som på Backen
och byarna omkring länge framförallt var jordoch skogsbruk. Dock begravdes många, även
bönder, i allmängravarna med ett träkors som
en enkel typ av gravvård. Därför har både
mångas namn och titlar försvunnit eftersom
träkors inte har samma livslängd som gravvårdar i sten. Idag finns bara enstaka träkors kvar
på Backens kyrkogård.
Intressant provkarta

Nämndemannen Johan Hanssons gjutna gravvård från
1870-talet. Förkortningen H H betyder ”Här Hvilar”.
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Backens kyrkogård ger med sina sju kvarter,
tillkomna under flera hundra år, en intressant
provkarta på kyrkogårdarnas och gravkulturens
utveckling. Söder om muren anlades kvarter 2
år 1921. Variationen av gravstenar är här stor
längs de symmetriska raderna, vilket har med
tidens stora utbud av industritillverkade grav-

kogårdsutvidgning mot söder och väster år 1934
enligt ritningar av före detta distriktslantmätaren
Magnus Bergstedt. Inför anläggandet besiktades
området av provinsialläkaren, vilket var praxis,
som fann det ”synnerligen lämpligt att komma
till användning som begravningsplats”. I kvarter
4 är rygghäckar bakom gravstenarna vanligt, och
här speglar tjänstemäns, hantverkares och arbetares titlar hur näringslivet vid det laget breddats
i socknen. Backens kapell, som framförallt används vid begravningsgudstjänster, uppfördes i
sten 1939. Arkitekt var Knut Nordenskjöld, som
bland annat också ritat gravkapellet i Tavelsjö.
Kapellet byggdes ut mot väster 1994 efter ritningar av arkitekt Åke Lundberg.
Utvidgad flera gånger under 1900-talet
Ett mindre kyrkogårdsområde anlades 1958 i
sluttningen ned mot älven. Homogeniteten är
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vårdar att göra. De flesta stående vårdarna har
en omsorgsfullt utformad växtdekor medan de
lägre och bredare vårdarna snarare har en strikt
arkitektonisk utsmyckning med klassicerande
former. 1930-talets gravvårdar är ofta funktionalistiskt enkla i sin form och dekor.
Kvarter 3, vid Backens skola, tillkom 1901
men togs inte i bruk förrän på 1930-talet efter
att det vattensjuka området dränerats och att
planteringar av träd, buskar och rabatter gjorts.
Ett åttkantigt gravkapell uppfördes strax ne
danför kvarteret. Det revs redan 1957, men rester av sockeln finns fortfarande kvar.
Väster om kyrkan, i vinkeln mellan bäckravinen och älven, låg tidigare prästgården med flera
ekonomibyggnader. Gården brändes ned av ryssarna 1720 och en ny prästgård uppfördes 1790
på krönet norr om kyrkan. I området för den
gamla prästgården gjordes en 1,8 hektar stor kyr-

Ett nytt gravområde på
Backen anlades
på mitten av
1950-talet, i
sluttningen ned
mot Umeälven.
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Umeå, kan sägas att den i sig är mycket intressant – med många arter, färger och former. Det
är Svenska kyrkans kyrkogårdsförvaltning som
har församlingarnas uppdrag att sköta kyrkogårdarna och de granskas i samband med biskopens
visitation. ”Prydligt skött”, ”väl vårdad” kan man
läsa i visitationsprotokoll allt sedan 1900-talets
början.
Ett nytt gravområde tillkom i mitten av
1970-talet. Det anlades i på åkermark ett stycke
öster om bogårdsmuren efter förslag från arkitekt
Carl-Henrik Nordlund, Trädgårdstekniska byrån.
Stadsarkitekt Hans Åkerlind och arkitekt Anders
Berg var också engagerade i utvidgningen. Före
anläggandet skedde en arkeologisk undersökning
av området eftersom tingshusplats och kyrkstadsIRENE GUSTAFSON

stor i kvarter 5 och tydligt är att det tillkommit
under modernismens tidsålder. Stränga utformningskrav och måttangivelser ledde till att variationen på gravvårdar försvann. Av rationella
skäl är gräsytorna sammanhängande utan rygghäckar. Alla gravstenarna vänder sig mot söder
och älven, vilket ger ett rofyllt och intressant
intryck, eftersom besökare som går längs gången bara ser stenarnas baksidor. I kvarteret har
tidigare funnits rosenhäckar som togs bort eftersom de var svårskötta. En kyrkogårds växtlighet förändras förstås med tiden och påverkas,
som i det här fallet, av praktiska omständigheter.
Men, man gör vad man kan för att behålla det
”gröna kulturarvet”. Om växtligheten på Backens kyrkogård, liksom övriga kyrkogårdar i

Många av familjegravarna på Västra kyrkogården omges av påkostade gjutjärnsstaket, belagda så tidigt som 1842 i urkunderna.
Denna, M. Schildt:s från 1890, är till och med ”möblerad” med stolar av gjutjärn som inbjuder till längre visiter.
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bebyggelse tidigare legat här. Undersökningen
visade att bebyggelse funnits inom området,
dock fann man inga fasta fornlämningar. Det
ovalformade kvarterets speciella karaktär, med
små kullar och terrasser, hänger ihop med att
stora mängder jordmassor tillfördes vid anläggandet. I den västliga delen tillkom 1994 en
minneslund, gestaltad med estetisk kvalitet och
balans. Härifrån har man utsikt över stora delar
av gravområdet. Kvarteret inramas av bergtall i
väster och björkdungar i övriga väderstreck.
Den senaste utvidgningen skedde 1990 med i
huvudsak ytor för urngravar nordost om kyrkan, i kvarter 7. Trädgårdsparkkaraktären är påtaglig, med grupper av buskar och perenna planteringar i sydvästsluttningen. Gravstenarna är
placerade i anslutning till planteringarna. Genom kvarteret rinner en konstgjord liten bäck,
med planteringar av perenner, som stormhatt,
daggkåpa, astillbe, silverax, iris och funchia.
Bäcken rinner ut i en damm som utgör områdets mittpunkt, varifrån planteringar, låga murar och gravvårdar placerats i solfjäderform. För
ritningen av den här delen av Backens kyrkogård stod västerbottensfödde Ulf Nordfjell,
som idag är en av Sveriges internationellt mest
erkända landskapsarkitekter, nyligen dubbelt
prisbelönt vid världens största trädgårdsutställning i London.
VÄSTRA KYRKOGÅRDEN
Umeå stad anlades 1622, fem kilometer nedströms Backen. Staden tillhörde Umeå landsförsamling, med kyrka och kyrkogård på Backen, fram till 1646 då staden bildade egen
församling. I anslutning till kyrkan, som började
byggas samma år, anlades en kyrkogård, som på

Gravbrev utfärdat 1846 för gravplats på ”Stadens Nya Begrafvningsplats” för
avlidne kardmakaren Nils Boströms sterbhusdelägare. Här angavs gravplatsens
nummer och storlek liksom köpeskillingen. Då kunde en gravrätt tecknas för
evig tid, numera är 25 år den vanligaste tidsrymden.

äldre illustrationer ses omgärdad av en bogård
timrad i dubbla rader med brädtak över. Kvar
vid nuvarande kyrka, invigd 1894 på samma
tomt som den första kyrkan, finns nu bara ett
par gravstenar varav en vid den finske överstelöjtnanten Dunckers och den ryske kosackchefen Aërokoffs gemensamma grav.
I ett kungligt brev från 1815 anmodades alla
städer att anlägga sina kyrkogårdar utanför staden, främst av hygieniska skäl. Men inte förrän
1834 beslutade kyrkostämman i Umeå att upphöra med begravningar vid stadens kyrka. Det
fanns en ovilja att flytta kyrkogården, vilket sannolikt hängde ihop med tron att döda kroppar
endast kunde vänta sig vila i ro och uppståndelse i kyrkans närhet. Men, efter 1837 skulle alla
gravsättningar ske på den ”nya begrafvningsplatsen”, nuvarande Västra kyrkogården. Den
hade anlagts runt sekelskiftet 1800 som ”laza43

Gravar för prominenta personer
Västra kyrkogården är lummig med många stora, gamla träd som ger skugga. Det är den begravningsplats i länet som är rikast på gravmonument av mer påkostat slag, flera troligtvis
med gravkammare. Här har familjer vars historia hänger ihop med Umeås framväxt som residens-, utbildnings- och handelsstad begravts,
till exempel familjerna Glas och Grahn samt
flera landshövdingar (Almqvist, Rothoff, Wästfeldt med flera). En av de mer monumentala
gravarna (1910) tillhör släkten Scharin, som
grundande de första industrierna i staden.
Många av gravarna är inramade med påkostade
staket av smidesjärn, gjutjärn eller kätting. De
tiotalet äldsta vårdarna från 1830–40-talen är
de flesta i mindre format, tillverkade i kalk- eller sandsten. Några av dem har enkel korsform.
Två järnkors är så gamla som från 1839 respek44

tive 1845. Övriga cirka tio vårdar i gjutjärn är
de allra flesta från 1860–70-talen. En vanlig
symbol på korsen är puppan och fjärilen som
symboliserar själens flykt. Man ser också ofta
gjutna facklor, nedåt- eller uppåtvända, med
betydelsen det utslocknade livet respektive
uppståndelsen. I kyrkogårdens flora av äldre
gravvårdar finns också ett nätt exemplar av en
bruten klassicistisk kolonn från 1869. Från år
tiondena runt sekelskiftet 1900 finns flera arkitektoniskt uppbyggda stenvårdar, ofta monumentala och i obeliskform. En urna i gjutjärn är
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rettskyrkogård” till det närbelägna lasarettet
(uppfört 1785) och som vi fortfarande kan se
längs Storgatan.
Västra kyrkogårdens ursprungliga storlek
var ungefär hälften av dagens yta. Redan 1838
bestämdes att gravarna skulle ordnas i ”quarter”
och att de skulle ligga i ”linier med smala vägar
emellan”. Det äldsta avsnittet, i nuvarande sydöstra delen, utvidgades 1842, så att begravningsplatsen kom att gå ända ut mot landsvägen i söder. En ny bred gång tillkom också mot
öster och mot norr gjordes utvidgning norr om
likhuset, där allmängravarna fick sitt område.
Mot väster skedde en stor utvidgning 1882, då
också en ytterligare port mot söder togs upp. I
rak axel norrut från denna port byggdes ett
nytt kapell 1885.

Den snabba eldbegängelsen är ett värdigare
förintelsesätt för människokroppen än den
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en ganska vanlig äldre gravvårdsform, som sommartid ses planterad med en röd pelargonia.
Här finns också ett par nationalromantiska trädstammar, huggna i sten, med samma symboliska
betydelse som kolonnen – avbruten livsgärning.
Många av gravarna, främst de omgärdade, är
grusbelagda. Karaktäristiskt på Västra kyrkogården är att gravvården eller gravytan har en
gräskantad plantering. Gräskanten har en rak eller – ännu vanligare – en mjukt rundad form.
Kyrkogården omgärdas av ett vitmålat staket på
en kallmurad stenmur, nyligen grundligt restaurerad för att hålla ytterligare hundra år.
Det första kapellet på Västra kyrkogården
byggdes av timmer i sexkantig form efter ritningar av nämnde J.A. Linder. Efter en tid som
bland annat vagnsbod revs det vid mitten av
1950-talet och på platsen sattes så småningom
en fontän, ritad av Åke Lundberg och tillverkad av konstsmed Seth Lindgren. Nuvarande
kapell renoverades på 1940-talet efter ritningar av Umeås dåvarande stadsarkitekt Kjell
Wretling. Under 1930-talet fördes en diskussion
mellan församlingen, staden och Eldbegängelseföreningen om byggande av ett krematoriekapell i kvarteret Plåtslagaren i anslutning till kyrkogården. Kjell Wretling utarbetade ritningarna
som han, enligt Eldbegängelseföreningen, lyckades väldigt väl med. Svenska Eldbegängelseföreningen hade redan 1929 bildad en lokalavdelning i Umeå. De verkade för upplysning om
och förordade eldbegängelse (kremering) som
förfaringssätt med kvarlevor efter bortgångna.
Fördelarna var många enligt deras programförklaring:

Kjell Wretlings förslag till kreamtoriekapell på Västra kyrkogården bär en
omisskännlig sydeuropeisk prägel. Bygget kom aldrig att realiseras.

vanliga jordbegravningen, som prisger stoftet
åt en långsam förstöring genom förruttnelse.
Eldbeängelse medför fullständig trygghet för
att de dödas kroppar icke bliva smittokällor
för de levande.
Dessutom menade man att eldbegängelse var
mer ekonomiskt, både för den enskilde och
samhället, och att den sparade tomtmark. Krematorium byggdes sedermera på Norra kyrkogården som vi nu kommit fram till.
NORRA KYRKOGÅRDEN
I början av 1900-talet började Västra kyrkogården bli fullbelagd, och kyrkogårdskommittén
fick i uppdrag att arbeta med frågan om utvidgande eller anläggande av ny begravningsplats.
Flera förslag framfördes, bland annat om en ny
kyrkogård på Sandbacka. Men området ansågs
då ligga på för stort avstånd från staden och att
45
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O.H. Landsbergs förslag till ”Indelning af Begrafningsplatsen å Sandbacka.
Augusti 1908”. Här ser vi de organiskt utformade kvarteren för familjegravar
(E, F, K, L, M), de mer rektagulära fälten för fri-/allmänna gravar (A) och regementens gravar (B, C). Kvarter G fick sedermera en mer rätvinklig form. Kvarter
I och H kom aldrig till stånd, inte heller de slingrande kvarteren och gångarna
sydväst därom. Här anlades istället minneslund resp. gravkvarter med början
under 1950-talet.
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vägen dit (”Mickelträskvägen”) ofta vara dålig.
Man befarade, att ”grafvarne å en begrafningsplats därstädes på grund deraf icke blefve nöjaktigt vårdade”. Redaktör Gustav Rosén, sedermera landshövding, hörde till de kritiska rösterna.
Först 1906 beslöts definitivt att inköpa ett område på Sandbacka – egendomen Karolinelund –
där kyrkogården kom att anläggas. Norra kyrkogårdens äldsta del invigdes 1910 och då fanns
nästan inga platser för familjegravar kvar på Västra kyrkogården, inte heller några frigravar för de
fattiga och avlidna vid lasarettet.
Ritningar för det tolv hektar stora området
upprättades av länsträdgårdsmästare C.H. Lands
berg, vars förslag anslöt till den engelska parkstilen. Den äldsta delen utgörs av kvarteren i områdena väster om poppelallén och kring
kapellplanen. I förslaget var sju planer/kvarter
avsedda för allmänna gravar eller frigravar och
de skulle rymma minst 2 800 stoft. Två områden
föreslogs till gravplatser för Västerbottens regementes räkning och Norrlands dragonregemente. Åtta planer skulle ge plats för 1 162
familjegravar. Familjegravarnas/köpgravarnas
storlek var allt från knappt fyra till sexton
kvadratmeter. På detaljritningar för kvarteren
kan man se att de största gravytorna förlades i
anslutning till kyrkogårdens huvudstråk.
De första gravarna som började användas
(1911) var området för frigravar. Av familjegravarna/köpgravarna togs i första hand platserna
närmast kapellet i anspråk. Det tycks dock ha
gått lite trögt med försäljningen. År 1913 föreslog kyrkogårdskassan därför att priserna på familjegravar skulle sänkas, så att platserna skulle
kunna försäljas om än inte graven behövdes just
då. ”… från att ha lidit yttersta brist på grafplat-

ren”, ”postiljonen”, för att
nämna några. Till de få
kvinnliga titlarna hör ”bageriidkerskan”, ”trotjenarin
nan”, ”sömmerskan”, ”barnmorskan” och ”vaktfrun”.
Oftare benämns kvinnorna helt enkelt som fru, änkefru, maka eller hustru.
På I20:s och K4:s små, liggande gravstenar är titlarna
fanjunkare, furir, kapten,
korpral, sergeant, svärdsman och värnpliktig. De många avlidna vid regementena under 1910–20-talen hänger ihop
med influensaepidemin Spanska sjukan, som
då härjade. För den typografiskt intresserade
ger de närmare 70 stenarna på lång rad från
1914–48 en fin bild över hur bokstavstrender
även avspeglas i gravstenar. Sommartid pryds
alla små gravplatser av varsin stor röd begonia
(en vanlig kyrkogårdsblomma) på led, en vacker och gripande syn.
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ser har staden fått största öfverflöd”, skrev de i
brev till kyrkostämman. Familjegravarnas ytor
fick planteras ”efter eget behag”, men med uppmaning om att växterna skulle vara lågväxande
och lätta att återplantera.
Utbudet och variationen tycks snabbt ha blivit ganska stort. Bland de större och äldsta stenarna som restes var flera bautastenar med
grovhuggna kanter och sluttande krön samt
höga, polerade stenar med symmetriskt avslut.
Personliga, specialbeställda varianter på stenar
finns också, några med porträtt i relief i sten eller metall från 1920- och 30-talen (till exempel av Borgmästare Svanström utförd av skulptören David Wretling). Från 1930-talet finns
också ett antal renodlade gravvårdar i funktionalistisk stil, med raka linjer och sparsmakad
dekor. På Norra kyrkogården finns en äldre gravvård i betong, den enda i sitt slag på Umeås kyrkogårdar, så vitt vi kunnat se. Gravplatsen är
lite skymd och anonym, liksom stenens inskription – ett tips för den intresserade är att leta
strax norr om kapellet.
På Norra kyrkogården förekommer titlar i
stor utsträckning på gravvårdar i det äldre området och de visar vilken mångfald av yrken
som fanns i staden, inom såväl offentlig som
privat verksamhet. De allra äldsta gravvårdarna
intill kapellet tillhör framförallt personer från
samhällets övre skikt, som hade råd att köpa
stora gravplatser och monumentala gravvårdar.
Så småningom blev det vanligt att också folk i
samhällets lägre skikt uppförde egna gravvårdar i stället för att begravas inom allmänfälten,
som dessutom avvecklades. Det finns gott om
gravstenar med medelklassens, hantverkares
och arbetares titlar; ”hattmakaren”, ”vulkanisö-

Engelska parkstilen
När Norra kyrkogården skulle anläggas inspirerades man av den Engelska parkstilen. Den växte fram i England under mitten av 1700-talet
som en reaktion mot den formella och strikta
barocken. Den engelska parken skulle ha en
lummig grönska och mjuka, mer naturliga former som växelverkade med mörka skogspartier
och halvöppna ytor. Slingrande gångar tog besökare förbi buskage, bersåer och ståtliga träd.
Olika byggnader, till exempel nybyggda ruiner
och paviljonger, skulle bjuda på ständigt nya
upplevelser.
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På Norra kyrkogården avspeglas de här idealen, om än i ett litet format. Oregelbundna
kvarter utlades längs slingrande, breda gångar.
Den ”naturliga” skogsmarken behölls i nordväst
och även här anlades slingrande gångar. Gravkapellet placerades i ”parkens” centrum, som
ett blickfång från entrén. Med rikliga trädplanteringar, buskar och häckar uppnåddes en lummig grönska. C.H. Landsbergs idé om alléer
med olika trädslag – poppel, tall, gran, björk
och rönn – är fortfarande tydlig och de har gett
namn åt de olika stråken (Rönnallén, Granallén
och så vidare). Föryngring av alléerna pågår
ständigt inom de olika kvarteren, med vissa inslag av nyare växtmaterial i anslutning till alléerna. Många av popplarna som kantar huvudstråket mot kapellen är nu i mycket dåligt skick
och en diskussion om alléns föryngring pågår.
Apropå växlighet kan också nämnas att en av
gravplatserna pryds av ett så kallat sorgträd, en
karagan som ledset hänger med sin trädkrona
över biskop Ivar Hylanders (1900–82) gravhäll.
Gravar mot Mecka
Kyrkogården har utvidgats vid flertal tillfällen
sedan anläggningstiden på 1910-talet. Av gravstenarnas ålder och skriftliga källor att döma
skedde nyanläggningar av gravkvarter/gravar
successivt under 1910–40-talen inom det ursprungligt anlagda området. De äldsta gravvårdarna ses i anslutning till kapellen. Området
för frigravar övergick etappvis till att bli familje-/köpgravar med början redan vid mitten av
1920-talet. Dock behölls nordöstra hörnet
länge för allmängravar. År 1937 togs beslut om
att nya gravar kunde anläggas vid södra häcken,
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innanför regementets område. Köp av angränsande mark för utvidgningar i anslutning till
äldsta delen har skett successivt. År 1957 anlades ett stort kistgravområde väster om infartsvägen. På det 10 000 kvadratmeter stora området, som tidigare varit åkermark, gavs plats för
1 180 kistgravar. Kvarteren placerades symmet
riskt i fem avdelningar med varsin tillfartsgång
från ett huvudstråk som stod i förbindelse med
poppelallén och infartsvägen. Ritningarna utfördes av trädgårdsarkitekt Walter Bauer, som
tänkte sig fem ”rum” med cirka 200 gravar
inom respektive yta som avgränsas av grönska.
Idealet vid den här tiden börjar bli mer sparsmakat och rationellt, vilket syns i planen.
Året innan, 1956, hade ett urngravsområde
nordväst om infartsvägen anlagts, även det ritat
av Walter Bauer. Behovet av urngravsområde
hängde ihop med att krematoriet byggts. De
första kremeringarna i det nya kapellet skedde
sommaren 1952. Gravsättningar gjordes i familjekistgravar till att börja med och sedan i
det anlagda urngravsområdet samt i området
för allmänna gravar i nordöstra hörnet av kyrkogårdens äldsta del. Det nya urngravsområdet
utgjordes av 15 000 kvadratmeter skogsmark
med 3 400 kvadratmeter urnlundar. Skogsmarken ersattes av gräs, men trädvegetationen sparades, vilket gav kvarteren karaktär av skogskyrkogård. Det senaste av de tio grupperna av
urngravar togs i bruk så sent som på 2000-talet.
Norra kyrkogården utvidgades år 1972 med ett
stort kistgravområde för 2 800 gravar nordost
mot E4. För den symmetriska planeringen, där
1970-talets rationella tänkande verkligen kom
till uttryck, svarade även här Walter Bauer.
Längst i norr har ett område reserverats för
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Urngravsområde på Norra kyrkogården.

muslimska gravar, där den första gravsättningen
skedde 1994.
År 1979 anlades en minneslund i den västliga delen av det öppna och delvis vallavgränsade landskapsrummet – en yta som hade avsatts
för kistgravar, men som aldrig kommit till stånd.
Minneslund och vattendamm beskrevs då som
”… ett mycket vackert inslag på lämpligt avstånd från krematoriet”.
Det äldsta områdets organiska former återkommer i den senaste utvidgningen, om än i ett
annat format och utförande. Det stora gravområdet började anläggas 1993 efter ritningar av

Scandiaconsult/Ulf Nordfjell och Annika Lindberg. Gestaltningen syftade till att skapa ett rofyllt och vackert trädgårdsrum med en parks
kvaliteter – ett parkrum med inlagda begravningsfunktioner. En ”processionsväg” utlades
för att förbinda kapellet och en damm i det nya
området. Vägsystemet skulle överhuvudtaget
vara en naturlig förlängning av vägarna i de äldre områdena. En skogsridå bildar övergångszon
mellan de tidigare och den nya kyrkogårdsdelen. Längst i sydväst avslutas kyrkogården med
en barrskogsdunge. I bullervallen mot E4 har
vårtbjörk, vitgran, tall och cembratall plante49

rats – liknande kommunens plantering i anslutande delar. Från dammen utgår strålformade
trädplanteringar som accentuerar dammen och
landskapsrummets skålade form. Runt dammen
ligger gravplatserna öppet, vända mot dammen.
Inom det planerade området finns ytor för framtida utbyggnad. Strikta häckar utgör här ram i
både kist- och urngravskvarteren.
Krematorium anlagt på 50-talet
Ett krematorium hade länge diskuterats inom
kyrkans och stadens beslutande församlingar,
mycket tack var Eldbegängelseföreningens påtryckningar. Möjliga lägen ansågs Lundåkern,
Sandåkern och området mellan gamla kyrkogården och kvarteret Plåtslagaren vara. Till sist
beslöt man sig för att Norra kyrkogården, som
redan var iordningsställd som gravplats, var
bäst. År 1946, två år efter det att det första
gravkapellet från 1913 brunnit ned, utlystes en
arkitekttävling. Arkitekt Gunnar Jacobsson
vann med sitt bidrag ”Ut desint vires”*, då prisnämnden förordade Jacobssons bidrag som
hade ”stora arkitektoniska förtjänster”. Det
hade också den ”dominerande verkan” som
man tyckte att miljön krävde. Heliga korsets
kapell med krematorium kom sålunda att byggas i modernistisk stil.
År 1992 om- och tillbyggdes anläggningen
med det så kallade Trons kapell i öster och en
volym för kremering och kisthantering i norr.
Samtidigt blev den tidigare öppna arkaden i söder inglasad. På kapellets innergård ses en
skulptur av David Wretling, en före detta fa-

miljegravvård från 1929 som skänktes till kyrkogårdsförvaltningen i samband med att gravrätten återtogs.
Tavelsjö kyrkogårdar
Samma år som Norra kyrkogården invigdes,
1910, hade en kyrkogård tagits i bruk i Tavelsjö. Fram till dess hade stoften av de avlidna i
Tavelsjöbygden förts nära tre mil för att gravsättas på Backens kyrkogård. Tavelsjö och byarna där omkring hörde då till Umeå landsförsamling. Sedan 1897 hade Tavelsjö en egen
kyrka som också inrymde skolsalar. Den uppfördes i trä efter ritningar av den kände umearkitekten C.F. Sandgren. Skolkyrkan revs 1963
och ersattes av dagens kyrka, i en helt annan stil
och i andra material. Intressant är att den moderna kyrkan, som ritades av Carl Hampus
Bergman, har medeltida drag och därmed vissa
likheter med moderkyrkan på Backen.
Kyrkogården fick sitt läge i ett kuperat odlingslandskap nedanför skolkyrkan. Planen som
uppgjordes var väldigt symmetrisk, med en
gravrad och gång längs ytterkanterna samt rektangulära gravytor på vardera sidan om mittgången, både för familjegravar och för allmän
gravar. Ett begravningskapell planerades också
men kom aldrig till stånd. Tavelsjö gamla kyrkogård, som ligger vackert i sluttningen ned
mot Tavelsjön, har behållit sin ursprungliga utbredning och ger en fin bild av 1910–20-talens
gravskick på landsbygden.
Den vanligaste typen av gravvård på kyrkogården är en svart slipad och polerad sten i gra-

* ”Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas” (’Även om krafterna saknas så är viljan berömvärd’): Ovidius, romersk diktare, f. 43 f Kr.
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nit, ofta smyckad med blommor, bladrankor
och ibland en pergamentrulle. Den här gravvårdstypen var mycket vanlig under tiden efter
sekelskiftet 1900 och den ses i olika format på
kyrkogården, vanligtvis ganska nätt. Längs staketet mot kyrkan finns i stort sett bara denna
stentyp, enhetligheten är påfallande. Kyrkogårdens äldsta gravvård är ett järnkors i gotisk stil
från 1910 – det enda i sitt slag i Tavelsjö – beläget vid södra entrén. Det fanns också flera träkors, förmodligen på allmängravarna belägna
på kyrkogårdens mittendel. Tidigare fanns betydligt fler grusgravar än de tre som ses idag.
Kyrkogården inramas av ett trästaket likt
kyrkogårdens ursprungliga staket. Förr fanns
endast en entré mot söder och byvägen som
gick längs sjökanten. Öppningen mot norr tillkom i samband med att den nya vägen drogs
1955. Innanför staketet planterades tidigt en
tät trädkrans av björk. Numera finns också ett
litet urngravsområde på gamla kyrkogården, inramat av en lågt hållen häck av måbär, som är
en mycket vanlig kyrkogårdshäck – skir, härdig,
tät och lättklippt.
Tavelsjö hembygdsförening dokumenterar
förtjänstfullt den gamla kyrkogården och på
föreningens hemsida <www.tavelsjohembygdsforening.se> finns ytterligare information och
illustrationer, även kring dem som är begravda
på kyrkogården.
Det visade sig snart att kyrkogården anlagts
på vattensjuk mark, vilket försvårade gravsättningarna. I Tavelsjö berättas att om en grav
grävdes på lördagen var den vattenfylld innan
söndagens begravning. Därför fick kyrkogårdsvaktmästaren stiga upp i ottan och gräva graven på söndagsmorgonen.

Den äldsta kyrkogården i Tavelsjö, inramad av ett trästaket, ligger mitt i
odlingslandskapet. Den senare anlagda stenomgärdade kyrkogården har
närmast karaktär av skogskyrkogård.

Ny gravplats 1927
En ny begravningsplats anlades 1927 på en torr
tallbacke nordost om kyrkan efter ritningar av
länsarkitekt Edvard Lundqvist. Skogskaraktären bibehölls och begravningsplatsen är fortfarande något av en skogskyrkogård – i synnerhet
den nordvästra delen, med högresta tallar och
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Begravningsplatser och gravrätter inom Umeå kyrkliga samfällighet
Backens kyrkogård har cirka 4 700 gravplatser. Minneslund finns
på kyrkogården, liksom ett begravningskapell – Backens kapell.
Västra kyrkogården har cirka 700 gravplatser. Gravsättning sker
endast i redan befintliga gravar. Viss nyupplåtelse av återlämnade
gravplatser förekommer. Begravningskapellet används sällan.
Norra kyrkogården har cirka 5 400 gravplatser samt en minnes
lund. Ett särskilt område är avsatt för muslimska gravar. De två be
gravningskapellen är Heliga korsets kapell och Trons kapell. Det
sistnämnda används även för begravningar där det finns en öns
kan om att kristna symboler ska tas bort.
Tavelsjö gamla kyrkogård och nya kyrkogård har tillsammans ca
800 gravplatser. En minneslund färdigställs på nya kyrkogården
hösten 2009. Där finns också ett sällan använt begravningskapell.
Röbäcks kyrkogård, invigd 1976, kommer troligen att bli Ume
ås största kyrkogård i framtiden. Det avsatta området är tre gång
er större än Norra kyrkogården, som idag är den största begrav
ningsplatsen i Umeå. Nu är antalet gravplatser i Röbäck ungefär
900. På kyrkogården finns även en minneslund och begrav
ningskapell – Röbäcks kapell.
Antalet gravsättningar har de senaste fem åren varit drygt 500
per år. Kistgravsättningarna har under den tiden minskat från 58
till 52%, vilket innebär att andelen kremeringar har ökat.

I Umeå är det kyrkogårdsfövaltningen vid Umeå kyrkliga sam
fällighet (Umeå landsförsamling, Umeå stadsförsamling, Tegs
församling, Ålidhems församling, Umeå Maria församling, Tavel
sjö församling) som sköter begravningsplatserna och upplåter
gravrätter. Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en
kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. I Umeå upplåts
gravrätten kostnadsfritt i 25 år, räknat från det att någon har bli
vit gravsatt. Tidigare gällde ofta 50 års gravrätt. Man kunde också
köpa en grav för all framtid.
Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att graven sköts och ser
vårdad ut. Innehavaren inom Umeå kyrkliga samfällighet har rätt
att bestämma hur gravstenen ska se ut och hur graven ska ut
smyckas. Alla typer av gravstenar passar eller tillåts dock inte
överallt. I de kulturhistoriska bevarandeplaner som utarbetats
för Umeå kyrkliga samfällighets kyrkogårdar samt i kommande
gravvårdsreglemente anges riktlinjer för olika områden på be
gravningsplatserna.
Vill man behålla graven efter att gravrätten gått ut kan upplå
taren ta ut en avgift. För närvarande förekommer ingen sådan
avgift i Umeå. Om gravrättsinnehavaren avlider ska de efterle
vande inom sex månader meddela kyrkogårdsförvaltningen om
vem/vilka som är ny eller nya gravrättsinnehavare. Om ingen an

partier av skogsmark. Gångarna är grusbelagda i
ett luftigt rutnätssystem. I norra delen tillkom
svängda gångar under 1950-talet. Längs grusgångarna har enstaka barrträd planterats. Tidigare fanns en björkallé från entrén och norrut, som
en förlängning av allén längs vägen upp till kyrkogården. På 1960-talet såddes gräs på området
där allmängravarna legat. En minneslund färdigställs nu väster om kapellet.
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Förr var alla äldre familjegravar täckta av grus.
De har successivt såtts igen och kvar finns nu endast ett tjugotal grusgravar, de flesta med en steninramning. I nordvästra delen, mot bogårdsmuren, ligger ett tiotal grusgravar terrasserade i
sluttningen.
De äldsta gravvårdarna ses på ömse sidor om
entrén. Många är höga med en avrundad, organisk, kronformad eller spetsig avslutning. Stående

mälan görs, eller om ingen kan/vill ta över, kommer gravrätten ef
ter en prövotid att anses återlämnad och kyrkogårdsförvaltning
en blir innehavare av graven. Finns en gravvård på graven
tillvaratas den av förvaltningen, om inte den som återlämnar
gravrätten meddelat att gravvården kommer att tas om hand.
När förvaltningen tillvaratar gravvården, brukar den återanvän
das eller förvaras inom begravningsplatsens område. De som är
gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar oavsett vad som
händer med gravrätten. Om en ny kista gravsätts placeras den
grundare än de gamla kistorna och om en ny urna sänks ned sker
det på ett annat ställe än där de gamla urnorna finns. Graven
upplåts på nytt till en ny innehavare dock tidigast 25 år efter se
naste gravsättningen.

Gravsättningar med värdighet
Efter reportaget i SVT:s ”Uppdrag granskning” i maj 2008 som vi
sade exempel på ovärdiga gravsättningar i länet startades ett
kvalitetssäkringsarbete som utmynnat i ett skriftligt dokument
med rutiner och riktlinjer för kyrkogårdsarbete i Umeå. Sören Ols
son, kyrkoherde i Umeå landsförsamling, är utsedd av Umeås öv
riga kyrkoherdar till att ha tillsynsansvar. Han har tillsammans
med Kent Gabrielsson, chef för kyrkogårdsverksamheten, ansva

vårdar har oftast en växt- eller korsdekor. Några
stenar är tydligt jugendinspirerade. Träkors sågs
tidigare på allmänfälten, i synnerhet i området
strax nordost om det näpna begravningskapellet.
På Tavelsjö kyrkogårdar är det inte så vanligt
med titlar på de äldre vårdarna, däremot ses ofta
namn på den avlidnes hemby. Där de förekommer är ”hemmansägare” (Hem-äg, Hemm-äg,
Hemmanseg., Hemmansägaren) den vanligaste

rat för att ta fram de skriftliga rutinerna i samarbete med övrig
personal.
– Jag kommer att använda mig av rutinerna och göra oanmäl
da besök, ta en titt på begravningar eller nedsänkningar av kistor.
Det är viktigt att begravningar, gravsättningar och allt annat arbe
te på kyrkogårdarna sker med värdighet. Ingen ska behöva vara
orolig eller tvivla på detta, säger Sören Olsson.
De skriftliga rutinerna anger till exempel att man alltid ska an
vända rasskydd för att eliminera risken för ras och att större stenar
och lerklumpar ska avlägsnas för att de inte ska kunna slå sönder
kistan vid gravens återfyllnad. Kistan ska transporteras till graven
med kistvagn eller begravningsbil. Den ska, precis som tidigare,
sänkas ner i gravarna med fyra till sex bärare beroende på dess
vikt.
– Graven jordfylls med hjälp av grävmaskin eller traktor. Därför
är det extra viktigt att arbetet sker på ett varligt sätt. Det blir alltid
sättningar i jorden efter gravsättningen, ibland under flera års tid.
Därför fyller vi på med ny jord och sår nytt gräs efter behov, berät
tar Kent Gabrielsson.

titeln, vilket hänger ihop med att Tavelsjö är
centrum i en jordbruksbygd. ”Smeden” ses på
gravstenar på bägge kyrkogårdarna, på gamla delen på en mer påkostad gravvård, vilket ger en
vink om den betydelsefulla roll smederna hade i
bygden förr. ”Lärarinnan”/”Folkskolelärarinnan”
är, vad vi sett, den enda titel som förekommer på
kvinnors gravar, förutom benämningen ”Änke
fru”/”Enkefru” och ”Makan”/”Hustrun”.
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Vad säger lagen?
Med olika lagar och förordningar har staten under många århundraden reglerat anläggandet
av kyrkogårdar och begravningsplatser. Gällande lagstiftning återfinns i Kulturminneslagen,
Begravningslagen, Miljöbalken och Plan- och
Bygglagen (PBL).
I Kulturminneslagen faller alla begravningsplatser anlagda före 1940 under särskild tillståndprövning. Länsstyrelsens tillstånd krävs
för att utvidga eller göra någon annan väsentlig
förändring av dessa begravningsplatser, liksom
för att uppföra, riva eller väsentligt ändra begravningsplatsens byggnader eller fasta anordningar. Väsentlig förändring kan exempelvis
innebära ändring av hägnad, konstnärlig utsmyckning, gångsystem, belysning och vegetationens arkitektoniska och rumsskapande karaktär. Även ändring av material eller färgsättning
inom begravningsplatsen, liksom små åtgärder
som i sig inte är väsentliga, men som har betydelse för anläggningens helhetsverkan om de
upprepas, till exempel borttagande av gravramar et cetera, är tillståndspliktiga.
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Vid inventeringar och framtagande av bevarandeplaner för Umeå kyrkliga samfällighets
begravningsplatser har Riksantikvarieämbetets
riktlinjer och Centrala gravvårdskommitténs
allmänna råd för bevarande och återanvändning av gravvårdar tillämpats. Kriterier för den
kulturhistoriska bedömningen kan delas in i
olika grupper. Gravvårdar som klassas som kulturhistoriskt värdefulla, klass 1 eller 2, har ofta
en kombination av de olika kriterierna:
• Speciell konstnärlig, arkitektonisk eller
hantverksmässig utformning
• Särskilt intressanta inskrifter
• Tidstypisk utformning
• Person- och lokalhistoriskt intresse
• Sällsynt gravvårdsexemplar
• Ålder
Gravvårdar av klass 1 uppfyller kriteriet att bli
upptagna på förteckningen över kyrkliga inventarier enligt Kulturminneslagen, vilket innebär att de också skall förvaras och vårdas väl.

Symbolik i gravvårdar
I gravvårdens form
Brutna kolonner

hejdad livsgärning

Obelisk

ära, redlighet, ståndaktighet

Kolonn

stöttepelare

Bautastenar

fornnordism (under nationalromantiken)

I gravvårdens dekor
Korset

den främsta kristna symbolen, tro, försoning, resignation inför döden

Ängeln

tröstare, ledsagare, budbärare

Duva

tro, hopp

Fjäril, puppa

själens flykt

Timglaset

livets förgänglighet, tidens flykt

Oljelampa

ödödlighet, beredskap

Urna, amfora

sorg, tårar samlas upp
Har den flammor symboliseras det nya livet, som följer efter döden

Facklor, nedåtvända

det utslocknade livet

Facklor, uppåtvända

livet, uppståndelsen

Kransen

evigheten

Krona

uppståndelse, seger över det onda

Triangel

den gudomliga treenigheten

Svärd

skydd, makt, Kristi lidande

Femuddig stjärna

morgonstjärnan, Kristus

Sexuddig stjärna

skapelsens stjärna

Lagerblad

triumf och seger

Vinranka

Kristus, kyrkan, de trogna

Murgröna

evigt liv, död och odödlighet

Ekblad

styrka

Lilja

odödlighet

Sörjande kvinna

extas och förtvivlan, döden är överkomlig

Porträttmedaljonger

bemärkt person

Brödraskapssymboler

tillhörighet, som i Odd Fellow

Logotyper

trogen arbetstagare, t ex hos Statens Järnvägar, Posten
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I ett av Fonus mottagningsrum i Umeå finns förslag på olika kistor och urnor
i sortimentet. För de yngre i sorgehuset finns en korg med leksaker.
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Den tabubelagda döden
Begravningsbyråns vardag
Å sa stenström

Begravningsbyrån är en plats man egentligen inte vill besöka. Är man på väg dit
är det med tunga steg och sorg i hjärta och sinne. En nära anhörig är död och man
måste fatta beslut om begravningen. Orkar man inte hantera allt det praktiska
själv är man ändå glad mitt i all sorg att begravningsbyrån finns att anlita.

Men hur är det att arbeta på en begravningsbyrå med
döden så nära inpå? Hur ser vardagen ut för begravningsentreprenören och hur har arbetet påverkats av
att vår omvärld är fylld av mer mångfald än någonsin
förut? Och hur har egentligen begravningstraditionerna förändrats de senaste femtio åren? Med Fonus i
Umeå och Skellefteå som utgångspunkt kastar vi här
lite ljus över en, för många, dold verksamhet.
I Umeå öppnade den första begravningsbyrån 1886.
Det var Bergsténs begravningsbyrå som erbjöd sina
tjänster i samband med begravningsbestyren. Umeborna hade alltså fått ekonomisk möjlighet att betala för
att få det praktiska ordnat via en begravningsbyrå. Tidigare hade släkt och vänner själva skött allt som hade
med begravningen att göra.
Begravningsföreningar
Huruvida det var dyrt eller inte att anlita Bergsténs begravningsbyrå vet vi inte. Däremot har begravningsentreprenörer länge fått leva med människors åsikter att
det är fel att tjäna pengar på döden. I tidningarna har

ofta förekommit artiklar om dyra begravningar som
människor anordnat där begravningsbyrån fått skulden.
Man menar att i sorg ser man inte klart – man kan inte
mäta värdet i pengar på förlusten av en anhörig.
Det har också funnits en och annan oseriös entreprenör. På 1940-talet blev entreprenörer åtalade och
dömda för ocker i södra delen av Sverige. De kunde säga
att en värdig begravning var detsamma som en påkostad
begravning, vilket gjorde att människor skuldsatte sig för
lång tid framöver. Flera försäljare kunde köa på trappan
hos den som nyligen mist en anhörig för att sälja sina
tjänster och produkter. Ett motstånd mot detta beteende växte sig starkt bland folkrörelserna och i november
1945 träffades konsumentkooperationen, fackliga företrädare och sjukkassor i Stockholm och beslutade att
bilda Begravningsföreningen. Verksamheten startade
den 1 januari 1946 och skulle främja god begravningssed och utan vinstintresse bedriva begravningsbyråverksamhet. Begravningsföreningar bildades därefter över
hela landet. Kanske är det grunden till att Sverige i dag
har Västeuropas lägsta begravningskostnader.
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Västerbottens Norra Begravningsförening
I Västerbottens län var Skellefteå först. Redan i
november 1946 diskuterade folkrörelserna bildandet av en begravningsförening och 1947 inledde Västerbottens Norra Begravningsförening sin verksamhet. Hildur Dahlberg utsågs
som föreståndarinna, ett ovanligt uppdrag för
en kvinna på den tiden, och efter ett par år anställdes även hennes man Sven. Att just Hildur
fick uppdraget berodde bland annat på att hon
sedan tidigare hade arbetat på en kombinerad
damfrisering och begravningsbyrå. Det var vanligt med kombinationsverksamheter, ofta hade
blomsteraffärer också en begravningsbyrå. Begravningsföreningen arbetade dock enbart med
begravningar. Lokal inrättades i källaren i Dahlbergs hus på Kyrkogatan 8, alldeles intill stadskyrkan, där verksamheten finns kvar än i dag.
Sonen Olle berättar att Begravningsföreningen
fick ett kallt bemötande från de privata entreprenörerna som inte såg med blida ögon på etableringen. Genom hårt arbete, ständig jour och
ett vänligt, korrekt och noggrant bemötande
valde allt fler Begravningsföreningens tjänster.
Första året sköttes 100 begravningar av Begravningsföreningen och Hildur Dahlberg.
Familjeföretaget utökades 1952 då sonen
Olle som 17-åring började som hjälpreda. Han
arbetade med allt som rörde begravningarna.
Ofta var det ett tungt arbete både fysiskt och
psykiskt. Då maken gått bort och Hildur bestämde sig för att sluta tog Olle över verksamheten. Detta var 1964. Fler anställdes och Olle
fick så småningom möjlighet att arbeta med utvecklingen av Begravningsföreningens verksamhet i hela Norrland – som regionchef för
Fonus Region Övre Norrland. Regionen sträck58

te sig som mest mellan Sveg och Härnösand i
söder och Kiruna i norr. Det är i år tio år sedan
Olle Dahlberg gick i pension efter att ha arbetat i branschen i hela sitt yrkesverksamma liv.
Södra Västerbottens Begravningsförening
Södra Västerbottens Begravningsförening i
Umeå öppnade officiellt klockan 10 onsdag 19
februari 1964. Det var den 27:e begravningsföreningen i landet. Henry Söderberg hette den
förste föreståndaren och lokalerna låg på adressen Sandaparken 16. Grundfilosofin var att
hjälpa människor i en svår situation. Ett sätt var
att avdramatisera begravningarna genom att
hjälpa människor tillrätta så de inte kände sig
påtvingade onödigt dyra begravningar. De anställda fick utbildning i mänsklig kontakt och
att ansvara för allt det praktiska.
36 olika organisationer och föreningar stod
bakom etableringen i Umeå. Det var fackföreningar, pensionärsföreningar, kvinnoorganisationer, Folksam samt huvudintressenten Konsum
Södra Västerbotten som genom insatsen på 50
kr eller 1 kr per medlem utgjorde Begravningsföreningen.
Föreningens yttersta syfte var att ”nedbringa
begravningskostnaderna, befrämja en god begravningssed och betjäna allmänheten med allt
som hör till vid dödsfall”. I annonser från tiden
är tre ord ständigt återkommande: ”Kunnigt,
Värdigt, Ansvarsfullt”.
Även Begravningsföreningen i Umeå fick
kunder och verksamheten fortlöpte. Man flyttade under åren mellan olika lokaler, Sandaparken
byttes mot Kungsgatan 79, därefter Thulegatan
3 och dagens lokaler på Västra Norrlandsgatan
18 som man haft sedan december 2000.

Fonus
Begravningsföreningarna i landet började år 1970
byta namn till Begravningsföreningen Fonus, från
latinets funus, som betyder ’begravning’. År 1975
hade Västerbottens båda begravningsföreningar
också bytt namn till Begravningsföreningen Fonus. Under 1970-talet började också landets små
föreningar fusioneras till större. Umeås förening
slogs först ihop med Skellefteå och 1979 uppgick
båda i Fonus riksförening. År 1986 skedde ytterligare ett namnbyte: ”Begravningsföreningen Fonus” blev ”Fonus”.
I en annons från 1989 framgår det som varit
speciellt för Fonus: förutom själva begravningen
fick de anhöriga hjälp med allt runtomkring såsom boutredningar, gravvård och försäkringar. Juridiken fick en egen avdelning i Skellefteå 1980,
samma år som Lycksele fick sitt första kontor. Tre
år senare kom juridiken även till Umeå. Det
handlar dock inte bara om juridik som hör samman med dödsfall, utan all familjejuridik handläggs av kontoren. Idag finns förutom Fonus tre
andra begravningsbyråer i Umeå och en i Skellefteå. Fonus ombud finns dessutom spridda över
hela länet och har ett eget kontor i Vilhelmina. I
länet finns i övrigt fjorton begravningsbyråer.
Begravningsbyråns arbetsuppgifter
På en begravningsbyrå finns olika tjänster: kundrådgivaren eller beställningsmottagaren som bistår med allt praktiskt inför en begravning; representanten som sysslar med svepning, bisättning
och begravning samt en kontorsansvarig. Ibland
har samma person flera av uppdragen i sin tjänst.
Begravningsbyråns representant brukar vara
den som blir tillkallad då någon dött i hemmet
eller vid en olycka med dödlig utgång.

Det kan ske utryckningar när som helst under dygnet. En del begravningsbyråer har därför ständig jour för en eller ett par personer
medan andra delar på det så man kanske har
jour var sjätte vecka istället.
Kundrådgivaren möter människor i sorg och
bemötandet är mycket viktigt. De ska bemöta
människorna med stor respekt och lyhördhet
och informera om vad som händer inför begravningen av en anhörig.
– Då man möter människor i sorg måste man
komma ihåg att i sorg är man extra känslig. Därför är bemötandet viktigt, man skrattar och stojar förstås inte, berättar Elizabeth Holloman,
som är kundrådgivare på Fonus i Umeå.
Fonus har särskilda profilkläder i blått och
grått vilket ger ett elegant och propert intryck.
Man bär inga pråliga smycken och döljer eventuella tatueringar. Lokalerna har samma färg
var du än är, terrakotta och grått. I Umeå har
juridikavdelningen dock en annan färgsättning.
De anhöriga som söker upp begravningsbyrån kallas för sorgehus. I Umeå får de sitta ned
i ett mottagningsrum kring ett ovalt bord med
ljus och blommor på. Där finns också en tillbringare med vatten och glas samt näsdukar vid
behov. Pärmar med förslag på dödsannonsens
utformning (symboler och dikter) och blomkompositioner finns att titta i liksom en ljusvägg med bilder på de olika kistor som finns i
sortimentet. På golvet står en urna och där
finns också en korg med leksaker för sorgehusens yngre medlemmar att sysselsätta sig med.
Steg för steg går därefter kundrådgivaren
igenom de olika delarna som leder fram till begravningen tillsammans med sorgehuset. Då
mötet är över och alla beslut tagits av sorgehuset
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görs alla praktiska förberedelser av kundrådgivarna och
uppgifterna är många.
Den enda yrkesutbildning
som i dag finns för blivande
begravningsentreprenörer är
en kurs i regi av studieförbundet Sensus i Uppsala.
Oftast har man istället utbildat i egen regi på begravElizabeth Holloman, en av kundrådgivarna vid Fonus i Umeå.
ningsbyrån. Många har börjat sin bana inom Fonus och
därefter startat egen begravningsbyrå. Andra
som har sökt sig till yrket har haft släktingar
inom begravningsbranschen och därmed förkunskaper. Fonus har i dag sin egen utbildningsinstitution i Falköping: FonusAkademin.
Där får man gå kurser i bland annat psykologi
och kundbemötande och där finns också Sveriges enda begravningsmuseum.

Hemsidan och det Vita arkivet
Då sorgehusen kommer till begravningsbyrån
har de i dag ofta redan sett på Fonus hemsida
vilka olika beslut som måste tas då en anhörig
avlidit. Ibland har man kanske redan hemifrån
bestämt det mesta. Kanske har den avlidne också fyllt i det ”Vita arkivet”, en blankett som tillhandahålls och som kan förvaras hos Fonus
utan kostnad. I den fyller man i sina önskemål
inför sin egen begravning. När det lanserades
hette det ”Min sista vilja” och det bytte namn i
början av 1970-talet. Det kan underlätta många
beslut för sorgehuset om den avlidne under sin
livstid på detta sätt uttryckt sin sista vilja.
Några av de val sorgehuset måste göra följer
här:
Kistor och urnor
Att välja kista är bland det första beslut som
sorgehuset måste fatta. Många olika modeller

Begravningsbyrån kan hjälpa till med:
• Bisättning, där den döde sveps och läggs i en kista
• Information om allt som har med vägen fram till
begravningen att göra
• Anskaffning av kista och eventuell urna
• Handlingar från pastorsämbete, sjukhus, Skatteverket
• Kontakter med kyrka, begravningsplats, kyrkogårdsför
valtning, officiant, organist/solist
• Val av begravningsordning, till exempel Svenska
kyrkans, borgerlig eller annan ordning
• Val av jordbegravning eller kremation
• Utformning och insändning av döds-, tack- och
minnesannonser till tidningarna
• Inbjudningar och begravningsaktens program
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val och beställning av blomsterarrangemang
Förmedling av pengar till fonder
Representation vid begravningen
Eventuella kistbärare
Transporter
Bokning av lokaler
Förbereda minnesstund och förtäring
Tackkort
Sammanställning av minnesbok
Bouppteckning
Gravsten och gravplats
Uppföljningssamtal

finns att välja på hos olika begravningsbyråer.
Fonus har en egen kistfabrik i Falköping där alla
kistor tillverkas. Standardlängden för en kista är
två meter. För längre personer specialtillverkas
kistorna.
Dagens miljömedvetenhet har inneburit att
Fonus har tagit fram en miljökista. Den har
läderstroppar istället för metallbeslag. En period
hade man modellkistor att visa för sorgehusen
eftersom man på begravningsbyrån upplevt att
det kunde vara tungt för de anhöriga att se kistan i full storlek och föreställa sig en anhörig i
den. Modellkistorna skulle avdramatisera valet.
Numera finns en tavla med alla kistor i sortimentet synliga. Form, färg och pris varierar. De
är vackra, stilrena och tillverkade av spånskiva,
MDF, furu eller massiv ek.
Deras lite billigare och vanligaste kista går att
få i olika färger – vanligtvis vita eller träfärgade.
Men det har hänt att de har fått beställningar på
svarta, röda och gröna kistor. Förr var kistan alltid svart för vuxna medan den vita färgen var reserverad för barn.
I en artikel i Västerbottens-Kuriren 1987 berättas om den då nya trenden att få kistan i sin
favoritfärg: rosa, mintgrön eller aprikos. Varje
tid har sina färger.
I samband med Designåret 2005 fick en holländsk designer i uppdrag att ta fram designade
kistor till Fonus, som i dag finns i deras sortiment.
I kistan vilar den döde i de kläder sorgehuset
har valt. Det kan vara finkläder, vardagskläder,
favoritkläder eller kanske nattdräkten. Eller så
väljer man en vit svepskjorta som är lätt att klä
den döde med. Skjortan består av ett långt
skjortbröst som sveps över den döde, samt lösa

ärmar som träs på armarna. Det bäddas fint i
kistan med kudde och täcke. Förr kunde särskilda sveperskor utföra svepningen. Männen
fick då en styv krage och fluga medan kvinnorna fick en rosett. Begravningsföreningen ändrade detta så att idag ser svepskjortan likadan ut
för både kvinnor och män.
Ett annat beslut som måste fattas är om den
anhörige ska kremeras eller jordbegravas i kista.
Om man väljer kremation måste man också
välja urna. Dessa finns i olika utföranden och är
i dag tillverkade av miljövänliga material.
Dödsannonsen
Kundrådgivaren hjälper också till med att formulera dödsannonsen om man vill, liksom
tackannonser, programblad och tackkort. Från
början bestod dödsannonsen av en informativ
text där upplysningar om vem som avlidit fanns
med. Vid sekelskiftet 1900 tillkom korset som
symbol liksom dikter. Den första symbol som
skilde sig från traditionen var blomman som
publicerades på nyårsafton 1977 i en dödsannons i DN.
– När vi började i branschen på 1980-talet
användes bara korset, duvan och rosen i annonserna. På 2000-talet började det komma fler
och fler symboler och dagens trend är att man
börjar vilja ha symbolen i färg, så det kommer
vi nog att se mer av i framtiden, säger Elizabeth
Holloman och hennes kollega Stina Kondén,
kundrådgivare vid Fonus i Umeå.
Förslag på symboler och dikter finns i pärmar på begravningsbyrån.
– Det är så personligt vilken dikt man vill
välja, så därför kan det vara svårt att ge råd,
fortsätter Elizabeth Holloman.
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Om man förr följde Svenska kyrkans begravningsordning vid alla begravningar, så skiljer sig
dagens ceremonier mycket åt. Vi möter i dag
en mångfald av olika trossamfund och livsåskådningar i samhället liksom icke troende.
Hos Fonus i Umeå upplever man att begravningar utifrån Svenska kyrkans ordning fortfarande är vanligast. Många väljer dock en borgerlig ceremoni och det har ökat efter att stat
och kyrka skildes åt år 2000. Dock fick man redan 1926 via en ändring i jordfästningslagen
hålla en ceremoni utan kyrkans ordning om
den avlidne skriftligen önskat det eller om en
närstående yrkade på det. År 1951 fick man
möjlighet att gå ur Svenska kyrkan genom lagen om religionsfrihet.
Borgerliga begravningar är helt fria i sin form
och ceremonin kan hållas var som helst (utom
i kyrkan) och ledas av vem som helst. I Umeå
brukar ofta kapell användas för den borgerliga
begravningen, till exempel Trons kapell eller
Heliga korsets kapell på Sandbacka eller Röbäcks och Backens kapell.

På den muslimska delen av Norra kyrkogården i Umeå kan man se så kallade
pramider, tillfälliga gravvårdar av trä som sätts upp i väntan på att gravstenarna
ska komma på plats.
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– Ofta är de borgerliga ceremonierna mycket personliga med exempelvis den avlidnes favoritmusik istället för psalmer. Ibland hörs
dragspelsmusik vid vissa begravningar och
hårdrock vid andra. Sådana begravningar innehåller ofta ömsom leenden ömsom tårar då
man via musiken minns den döde, berättar Elizabeth Holloman.
Ett förslag på hur en borgerlig förrättning
kunde se ut och samtidigt vara stämningsfull
togs fram av författarna Per Anders Fogelström
och Ture Nerman på 1960-talet:
• Ingångsmusik
• Diktläsning
• Musik eller sång
• Officiantens tal
• Övriga tal
• Musik
• Tyst minut
• De närvarandes farväl
• Några ord av officianten
• Utgångsmusik
Ett alternativ var att ha begravningsakten
med enbart stilla musik, tyst minut och de anhörigas farväl. Under denna period fanns det
inga borgerliga officianter att få tag på utan anhöriga eller vänner brukade ta hand om ceremonin. Detta förekommer även idag.
Fonus har en skrift med exempel på hur olika trossamfund ser på ceremonier kring dödstillfället och det finns många olika i dag. Av de
fjorton uppräknade har kundrådgivarna i Umeå
hittills handlagt kristna, muslimska, romska
och borgerliga ceremonier. Då det gäller de
muslimska begravningarna är det bråttom då
den döde helst skall vara begravd inom 24 timmar. Det innebär högt tempo både för de anhö-

Kistdekorationer
Det var inte så vanligt med blommor som kistdekoration på 1800-talet. Främst barns kistor
smyckades så. Men för 50 år sedan dekorerades
kistorna överdådigt med blommor. Alla anhöri-

ga och bekanta beställde kransar till begravningen. Det kunde förekomma tjugofem olika
kransar runt kistan. I dag varierar det mycket. Vanligt förekommande blommor är rosor,
nejlikor och gerbera. Ofta kan
endast en krans eller löst bunden bukett pryda kistan. Istället för en blomma väljer anhöriga och vänner att skänka
pengar till en fond, något man
ofta ser hänvisat till i dödsannonser.
Ett foto av den avlidne och
ett tänt ljus kan också förekomma som kistdekoration liksom
föremål som kännetecknar den
döde på något vis. Något som
Människor med olika tro gravvisar på vem den döde var i livet
sätts idag på kyrkogårdarna.
eller vad han eller hon hade för
På skogskyrkogården i Röbäck
yrke eller intressen. Detta kan
utanför Umeå finns ett område
för katoliker.
förhöja närvaron av den döde.
Man kan också välja att lägga föremål i kistan. En äldre släkting kanske får
med teckningar från barnbarnen medan ett
barn kan få med sig en nalle. Smycken, som till
exempel en vigselring, kan den döde få behålla
på. Även blommor kan följa med i kistan.
Minnesstunden
Då begravningen är över bjuder många in till
minnesstund. Den kan hållas var som helst,
men ofta används ett församlingshem. Där sitter begravningsgästerna tillsammans, äter och
minns den döde. Ofta har man ett inramat foto
på den döde på ett bord bredvid ett tänt ljus.
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riga och för begravningsentreprenörerna. På
Norra kyrkogården i Umeå finns i dag ett område för muslimska gravar där så kallade pramider – rundad upptill för kvinnor, kantig för män
– markerar gravarna innan gravstenarna kommit på plats. Formerna symboliserar huvudbonaderna: den rundade slöjan och den kantiga
fezen. Gravarna är förstås vända mot Mecka.
De andra gravarna på kyrkogården som ännu ej
fått sin gravsten markeras med ett vitt träkors.
På skogskyrkogården i Röbäck finns ett område för katolska gravar. Det domineras av ett
högt kors med den korsfäste Jesus.
De romska begravningarna är ofta storslagna
och påkostade och många vänner och släktingar närvarar.
Varje år vill 5–10 sorgehus, som anlitar Fonus
i Umeå, att den döde ska begravas i ett annat
land – där de är födda. Då kopplas Fonus transportavdelning i Stockholm in och bokar flyg.
Det kan även vara aktuellt att sorgehusets eller
den dödes vilja var att begravas på annan ort i
Sverige och då ordnas med transport av kistan.
Begravningsgästernas klädsel är idag mycket
friare än förr. På 1960-talet beklagade sig frackuthyrare i Umeå över att affärerna gick sämre
när folk slutade använda frack. Den svarta färgen som länge varit dominerande är inte heller
något måste i dag, inte heller slöjan som kvinnorna bar. Istället använder gästerna oftare finkläder i olika färger.

Det som kundrådgivarna vid Fonus i Umeå framför allt får beställa till minnesstunden är kaffe
och smörgåstårta, men annat förekommer också.
Ibland är det husmor i församlingsgården som bakar, ibland gör sorgehuset det själva och ibland
anlitas en cateringfirma.
Ibland är Fonus representant med under minnesstunden, ibland inte.
Förr var det ett stort frosseri vid minnesstunden som också kunde kallas begravningsgästabud.
Det berättas att det var mängder med mat och att
gästerna ibland kunde få ta stora limpor med sig
hem. Vanligt var också begravningskonfekten.
Denna skulle man antingen äta direkt under sammankomsten eller inte alls.
Mot slutet av 1940-talet införde Fonus (Begravningsföreningarna) begravningskaffe för att
minska på överflödet och kostnaderna. Det kom
att ersätta de bastanta måltiderna.
Kundrådgivarna på Fonus kan sätta ihop en
minnesbok där alla hälsningar som skickas till begravningen via blommor eller andra gåvor (exempelvis pengagåvor till forskningsfonder och liknande) antecknas. Det är också vanligt att någon
läser upp dessa sista hälsningar till den bortgångne vid minnesstunden.
Kremation eller jordbegravning
Efter begravningsceremonin ska gravsättningen
ske. En del väljer att begravas i kista i jorden och
andra kremeras och gravsätts i urna. Kremeringarna ökar ständigt.
Staffan Rönnlund, vid Norra Kyrkogården i
Umeå, berättar att krematoriet i Umeå har hand
om kremeringar från Grundsunda i söder till Robertsfors i norr och från stora delar av inlandet.
Det blir sammantaget ungefär 550 kremeringar
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på ett år. Krematoriet är en stor, ljus och fin lokal
som domineras av krematorieugnen. En normal
kremering tar ungefär 90 minuter och hanteringen sköts professionellt och med noggrannhet. Då
någon kremerats läggs stoftet i en urna som är
märkt med ett nummer så man vet vems stoft
som förvaras i urnan. Inga gravsättningar sker
mellan oktober och maj av urnor, eftersom tjälen
förhindrar detta. Istället förvaras urnorna i Umeå
i ett särskilt urnrum med 192 platser. När tjälen
släpper gravsätts de av kyrkogårdspersonalen antingen i samband med en mindre ceremoni för de
anhöriga eller utan ceremoni. Urnorna sätts antingen ner i urngravar eller i minneslund. Man
känner igen urngravarna på att gravstenarna står
närmare varandra än på andra ställen på kyrkogården. I minneslunden sätts urnorna ned anonymt.
Jordbegravningar för kistor kan utföras under
hela året. En särskild anläggning som tinar marken används på vintern innan graven grävs. Det
kan ta upp emot en vecka att få marken tillräckligt tinad.
Man kan inte boka sin gravplats i förväg. Istället blir man tilldelad den plats på kyrkogården
man valt som står i tur att tas i bruk. Olika delar
av kyrkogården har olika bestämmelser för hur
gravplatserna ska utformas, som man måste ta del
av innan man bestämmer vilken gravsten man vill
beställa.
Att vara begravningsentreprenör
Det är mycket en begravningsentreprenör ska
tänka på, det är mycket som ska bli rätt och fungera. Sömnlösa nätter då man funderar på om en
dödsannons blev rätt eller om allt är förberett
och kontrollerat inför en begravning hör till var-
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I urnrummet vid krematoriet vid Norra kyrkogården i Umeå
förvaras urnorna med de dödas stoft i väntan på gravsätt
ningen.

dagen. Inget får gå fel. De uppföljningssamtal
man har tillsammans med sorgehusen efter begravningen är viktiga för att höra att sorgehusen blev nöjda och för att kunna förbättra sin
verksamhet.
För vissa på begravningsbyrån ingår mer eller
mindre ständig jour, då döden förstås inte följer
kontorstider. Att hämta de döda kan innebära
svåra situationer. De anställda på Fonus har därför tillgång till Kriscentrum i Ersta där de är garanterade hjälp inom 48 timmar vid behov. I
Umeå har de också genomgått en kamratstödjarutbildning och pratar mycket med varandra.
Många människor orkar inte med att arbeta så
nära döden. Det sägs att om man är kvar efter
ett år så stannar man inom branschen hela sitt
yrkesverksamma liv. Man måste vara utrustad
med egenskaper som noggrannhet, att kunna
lyssna, spegla människor, vara lyhörd och flexibel i bemötandet. Att ha sunt förnuft och vara
serviceinriktad är andra viktiga egenskaper.
Men arbetet ger också mycket för begravningsentreprenörerna: de känner att de ger stöd

och hjälp till människor i en svår stund och får
mycket tacksamhet tillbaka.
– Det som var negativt med yrket var att det
var ständig jour. Men det bästa med att vara i
begravningsbranschen är att man känner att
man gör en insats och hjälper till i en svår situa
tion. Och all den tacksamhet man får tillbaka,
säger Olle Dahlberg, Skellefteå.
Efter att ha fått träffa några av alla de människor som hjälper till med begravningsbestyr i
Västerbotten fylls jag av beundran. En beundran
över att de orkar hjälpa oss alla med den sista resan. De möter oss då vi mår som sämst och får
oss att göra kloka val då våra nära och kära avlidit. Man förstår att det inte alltid är så lätt. Alla
har till exempel vittnat om att det är extra känslosamt då ett barn har avlidit eller då döden
kommit oväntat och man möter förtvivlade
människor. Att möta människor i sorg, ibland
nästan i chock, kräver mycket av yrkesgruppen.
Förutom att knyta ihop det praktiska fungerar
de också som en sorts samtalspartner som tröstar i stunden. Att på grund av tystnadsplikt inte
kunna dela med sig ens till sina närmaste av alla
säkerligen känslomässigt påfrestande situationer
som de möter gör inte yrket lättare. Nej, man
fylls av beundran för denna yrkesgrupp och är
mycket tacksam över att den finns.
Slutligen några visdomsord från en av mina
informanter:
Se till att bli vän med döden och kom ihåg att
leva i nuet.
Muntliga källor:
Intervju med Olle Dahlberg, pensionerad verksamhetsledare
för Region Övre Norrland, Fonus, Skellefteå.
Intervju med Christer Forslund, Elizabeth Holloman och Stina
Kondén, Fonus i Umeå.
Intervju med Staffan Rönnlund, Norra Kyrkogården i Umeå.
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Gravkapellet i Högland uppfördes 1949–50 av byggmästare Axel Rongdén. Den rektangulära byggnaden är täckt med
vitmålad liggande fasspontpanel och har ett sadeltak med tvåkupigt tegel. Taket skjuter ut ovanför entrén och bildar en
svale som bärs upp av två träpelare. Dubbeldörren är välvd och klädd med snedställd panel och ett stort kors.
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Från Ammarnäs till Österjörn
Om begravningskapell och likbodar
A nnika lindberg

Begravningskapell och likbodar ingår som en viktig del i våra kyrkliga kulturmiljöer.
Som enskilda byggnadsverk är dock de flesta av dem anonyma och sällan besökta.
Svåra att lära känna faktiskt, trots att de liksom kyrkorna är uppförda med gemensamma
medel för en offentlig användning. Att fler än hälften numera inte används eller enbart
nyttjas som förråd förklarar både svårtillgängligheten och varför begravningskapellen
riskerar en allt osäkrare framtid.

Mitt intresse för begravningskapellen i Västerbotten kommer från en kyrkoinventering Västerbottens museum gjorde åren 2002–05. Under den perioden fick jag möjlighet att besöka
de flesta av länets begravningskapell och bisättningshus eftersom jag deltog i den grupp av
antikvarier och ingenjörer som upprättade
vård- och underhållsplaner för de lagskyddade
kyrkomiljöerna i Luleå stift.
I Västerbottens län finns i dag ett 60-tal begravningskapell och likbodar som skyddas enligt Kulturminneslagen. Tillkomsttiden sträcker sig från 1840-talet till 1990-talet. Mellan de
enklaste bodarna och de mest påkostade kapellen finns en stor spännvidd.
Med begravningskapell menas normalt att
det är ett rum för begravningsakten där de levande kan ta avsked. Likbodar, bårhus eller så
kallade bisättningskapell är däremot uppförda i

syfte att förvara kistan i väntan på begravningen. Förr samlades inte så sällan skaran av sörjande vid likboden för att därifrån slå följe med
kistan till graven. Vad som egentligen är vad är
en fråga som inte alltid är så enkel att besvara.
Dels tycks benämningen på de olika byggnaderna ha skiftat, dels har användningen ändrats
genom åren. Inte minst gäller detta på landsbygden där det ibland finns kvar en likbod och
ett enkelt gravkapell på samma kyrkogård. Eftersom byggnaderna har med jordfästningen
att göra och är lika viktiga och intressanta att
bevara för att man ska kunna förstå hur kyrkogården använts genom tiderna, har jag valt att
låta båda hustyperna ingå i den här artikeln.
Fram till 1800-talets mitt var begravningskapell fortfarande relativt ovanliga. Begravningarna ägde oftast rum ute på kyrkogården. I takt
med att städer och tätorter växte och kraven på
67

hygien ökade ställdes krav på att nya begravningsplatser skulle anläggas i utkanten av bebyggelsen och på avstånd från kyrkan. Planeringen av nya begravningsplatser blev en ny
arkitektuppgift och i den ingick ofta också att
gestalta gravkapellet. I många fall planerades
ett gravkapell samtidigt som en kyrkogårdsutvidgning eller nyanläggning medan själva uppförandet kunde få vänta ett antal år.
Bruket att bygga begravningskapell är också
kopplat till att ceremonin och nedsättandet av
kistan börjat avskiljas från den vanliga högmässan och bli en egen gudstjänst. Detta inleds
runt sekelskiftet 1800, och genom århundradets lopp sker även en förskjutning mot att begravningen blir en privat minneshögtid. Under
sent 1800-tal skall det ha varit tämligen vanligt
att jordfästningen förrättades inomhus, antingen i kyrkan eller i ett separat begravningskapell.
Möjligen finns även en koppling till att kyrkorna liksom andra byggnader vid denna tid började förses med modern uppvärmning. Genom
att värma ett mindre begravningskapell behövde man inte värma hela kyrkan vintertid.
I det följande ges en inblick i ett fyrtiotal av
länets begravningskapell och likbodar, samt en
tidsmässig bild av begravningsbebyggelsen som
helhet, från Ammarnäs i fjällvärlden till Österjörn i norra Västerbotten.
1800-talet
Länets äldsta likbod är från 1840-talet och den
tillhör Skellefteå landsförsamling. Det har funnits flera äldre, bland annat uppfördes redan
1716 en timrad likbod med källare på Backens
kyrkogård i Umeå. Likboden i Skellefteå är belägen strax öster om den storslagna korskyrkan
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Likboden vid Skellefteå landsförsamlings kyrka
från 1840-talet är länets äldsta bevarade.

och är rektangulär med ett flackt sadeltak i tegel. Arkitektoniskt ansluter den fint till kyrkans
vitputsade nyklassicistiska arkitektur, trots att
den är uppförd i trä. Likboden har slät vitmålad panel, profilerade hörnpilastrar som bär ett
så kallat entablement eller bjälklag och i tympanonfältet, triangelfältet ovanför dubbeldörren,
finns en snidad dödskalle och två benknotor.
När ett nytt begravningsområde invigdes
väster om landskyrkan år 1900 stod, enligt prosten K.A. Fellström, även ett nytt gravkapell
färdigt, ”uppfört sommaren 1898 för en kostnad av 7 000 kronor”. Uppgift om arkitekt eller
byggmästare saknas. Ytterväggarna är murade
av 1 ½ stens stortegel, slätputsade in- och utvändigt, och har tre stora rundbågiga fönster
mot öster och väster. Sockeln är av kilad sten
och yttertaket av falsad plåt. Att också detta
kapell gavs en klassicerande exteriör är ovanligt
för tiden, men man önskade förmodligen även
denna gång betona släktskapet med gamla likboden och den drygt 100 år äldre kyrkan. Portiken består av ett par korintiska halvkolonner.
Hörnpilastrar och listverk har samma klassiska
snitt och profiler som likbodens. Tympanonfäl-

Vid landsförsamlingens kyrka i Skellefteå finns också ett nyare gravkapell, uppfört sommaren 1898.

tet på nya gravkapellet pryds dock av en mer
hoppfull symbolik än likbodens, en segerkrans i
stuckatur.
Från ungefär från samma tid är gravkapellet
på gamla kyrkogården i Nordmaling. Det är
byggt 1892 och står söder om den vitputsade
senmedeltida kyrkan. Gravkapellet som numera är kyrkomuseum, är länets enda begravnings
kapell i slaggtegel. Fasaden är vitputsad och taket har ett valmat sadeltak täckt av brädspån.
Också här är anpassningen till kyrkan tydlig. Kapellets upphovsman, disponent Gullbrand Thorsen från Olofsfors, har valt lokala material och
ett formspråk som stämmer fint ihop med kyr-

kan. Invändigt präglas det av sitt kraftfulla kassettindelade trätak. Kapellet var ouppvärmt och
saknade belysning i mer än 40 år. Likboden i källarplanet försågs med kylrum 1965. Enligt uppgifter från ett studieprojekt om gravkapellets
historia stod församlingen under hela jordfästningsakten, först under 1960-talet införskaffades bänkar och stolar.
Hur byggde man då när det inte fanns någon
kyrka att anpassa sig till? Gravkapellet på Västra
kyrkogården i Umeå kanske kan ge svar. Kyrkogården som anlades runt sekelskiftet 1800 fick
sin nuvarande utbredning 1882. Gravkapellet
från 1885, se för övrigt bild på sidan 86, gavs en
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för tiden karaktäristisk placering som fondmotiv mitt för grinden och allén till den senast utvidgade delen. Det uppfördes som en kvadratisk paviljong med vindfång, samlingsrum samt
med likbod i källarplan. Taket är flackt och valmat åt alla håll. Taktäckningen är av svartmålad
plåt och kröns, vid vindfångets valmning, av ett
kors på postament. De sydvästra och sydöstra
hörnen kröns av mindre kors på svängda postament, liknande de som finns på grindstolparnas
krön. Brädfodringen är rikt artikulerad med
knutpilastrar, takfrisen och de festliga kontursågade vindskivorna ger associationer till en
turkisk kiosk (lusthus). Stilmässigt är byggnaden en blandning av nyklassicism och nygotik,
och ett gott exempel på den ecklektiserande
snickarglädjestil som var på modet under
1880-talet. Arkitekten är hittills okänd. Exteriören har endast förändrats genom att fönstren
mot entréfasaden lagts igen. Interiören är dock
starkt förändrad och uppvisar sedan 1946 rationella drag, med kalkstensgolv och reveterade, slätputsade väggar och tak (arkitekt Karl
Sörensen/Kjell Wretling). I år har kapellet genomgått en utvändig tak- och fasadrestaurering
där bland annat brädfodringen målats i grå ursprungskulörer och dubbeldörren och de sexdelade fönstren kromoxidgröna.
En annan tidig och fortfarande intakt likbod
från 1858 står på kyrkogården i Ammarnäs,
Sorsele. Vid uppförandet av de tidigaste likbodarna och bisättningshusen har timmer använts
som byggnadsmaterial, liksom till så gott som
alla länets kyrkor från 1700- och 1800-talen.
Likboden gör inget väsen av sig men blir genom sin centrala placering i den kuperade fjällskogskyrkogården ett viktigt inslag i miljön.

Den anspråkslösa likboden vid kyrkan
i Ammarnäs timrades upp 1858.

Som helhet är det en genuin och riksintressant
kyrkomiljö med en liten samisk kyrkstad strax
utanför bomuren av skiffersten. I sydöstra änden av kyrkogården ligger arkitekt Torben
Gruts spånklädda kyrka från 1912, i sydvästra
änden finns en kraftfull men inte så hög klockstapel av samme arkitekt. Klockstapeln med sin
cementgrund och bruntjärade locklistpanel har
i källarvåningen övertagit bisättningsfunktionen. För ett par år sedan lät församlingen lägga
om likbodens sadeltak med nytt stavspån. I övrigt är stommen liksom den ålderdomliga dörren med cirkelformad dekor helt i original.
Till kategorin enklare bisättningshus från
1800-talet kan också likboden i Dikanäs, Vilhelmina, nämnas. Den uppfördes 1873–74, har
rödfärgade fönsterlösa timmerväggar och stavspån på sadeltaket. Likboden i Vilhelmina är
något yngre och exteriört brädfodrad med locklistpanel som målats med slamfärg. Utmärkande för den är det klassicerande trekantsfältet
ovanför entrén.

listpanel som avslutas med en bågfris. Fönstren
är rektangulära och det valmade, svagt svängda
taket är täckt med brädspån och kröns av ett
vitt kors. Själva likkällaren finns under byggnaden. Gravkapellen i Byske (1877) och Sävar
från sent 1800-tal är åttkantiga och även de
krönta av kors. Båda har en likkällare under
golvet. Sävars kapell är placerat i en rak axel
från kyrkans huvudentré, grusgången däremellan kantas av cembratallar. Ytterpanelen är i
originalskick och den rundade takfotsdekoren
upprepar formen på det välvda överljuset ovanför dubbeldörren. Ursprungskulören var ljust
vitrosa, vilket sannolikt avslöjar kulörtonen som
första kyrkan i Sävar hade. Kyrkan brann ned
1932 och ersattes ett par år senare av den nu-
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I Österjörn anlades en begravningsplats redan 1835. Nuvarande gravkapell byggdes 1855
på en plats norr om kyrkan, men flyttades på
1890-talet, alternativt år 1911, ned till begravningsplatsen mot söder. Det fick en monumental placering i rak axel från korskyrkans södra
entré. Kapellet är relativt högt och rektangulärt
och har en ålderdomlig dörr och vit spontad
panel identisk med kyrkans brädfodring från
1857. I samband med flytten tycks byggnaden
ha omdanats till ett gravkapell med segmentformade sidofönster och rundfönster på gavlarna. Det fick även en takryttare och takdekor
bestående av sju enkla träkors. Invändigt lades
stor vikt vid panelningen. Mot det välvda taket
och väggarnas listverk sitter fasspontpanel i olika riktningar och varje väggfält pryds av stora
kors. Även ovanpå det väggfasta altaret finns
ett kors med fot.
Att begravnings- eller bisättningskapellen
under senare delen av 1800-talet blivit en mer
och mer etablerad företeelse i Västerbotten
framgår tydligt. De byggdes även i mindre
socknar såsom Sävar, Lövånger och Byske. Gemensamt för dessa, och även för dem i Vännäs
och Åsele fast de inte längre finns kvar, är att de
fick en sex- eller åttkantig form. Den polygonala och runda formen låg rätt i tiden och uppges
bland annat i Allmänna anvisningar för kyrko
byggnader (1877) av Hugo Zettervall på Överintendentsämbetet vara särskilt lämplig för
”smärre grafkor, begrafningskapell och bön
kapell”. Gravkapellet i Lövånger (1873–74) är
störst av de ovan nämnda och uppfördes av bondebyggmästaren Pehr Larsson från Hökmark på
platsen för en äldre föregångare. De åttkantiga
väggarna består av timmer med vitmålad lock-

I det åttkantiga gravkapellet från slutet av 1800-talet i Sävar förvarades under
många år stoften från några soldater som dött i kriget 1808–1809.
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varande kyrkan ritad av arkitekt Kjell Wretling.
Som kuriosa kan nämnas att stoften efter flera
soldater, som deltog i 1808–09 års krig, har under
en lång period förvarats i likkällaren. Inför ”Märkesåret 2009” har dock kvarlevorna fått en egen
gravplats på kyrkogården.
Gravkapellet i Bygdeå uppfördes 1895, på
samma plats som en äldre föregångare. I visitationshandlingen för 1895 nämns att gravkapellet uppfördes ”på likkällaren”, något som kan
tala för att gravkapellet möjligen är äldre än apotekaren och tecknaren med mera Carl Johan
Plagemanns (1779–1864) skiss över kyrkogårdsområdet från 1830-talet. Det lilla kapellet hade
valmat tak, med liknande utseende som i dag
(redan 1724 omnämns för övrigt att ett stenhus
skulle uppföras för att samla de dödas ben). Det
nuvarande kapellet i nygotisk stil är byggt i regelverkskonstruktion och försett med vitmålad
panel och spetsbågiga fönster. Det har ett valmat sadeltak täckt av brädspån och längst upp
sitter ett kopparklot.
1900–1920-talen – ljust och tillbakablickande
Mellan 1900 och 1920 uppförs fem begravningskapell i Västerbotten. Fyra är av trä, Holmsund (1900), Finnträsk (1911), Fällfors (1913)
och Burträsk (1915), men man övergick nu till
att bygga med regelstommar istället för timmer.
Till de gemensamma karaktärsdragen för dessa
kapell hör de ljusa och klart överskådliga kapellrummen. De har mittgång, ljusa väggar klädda
med fasspontpanel eller pärlspontpanel och rejäla fönster. Kyrkogården i Holmsund invigdes i
maj 1866 av kontraktsprost Grafström. Ett äldre gravkapell skall ha stått i sydvästra hörnet av
kyrkogården. Det gamla kapellet var liksom nu72

varande kapell gestaltat som en korsformad paviljong, även den grekiska korsplanen framhölls
i ”Allmänna anvisningar” som lämplig till begravningskapell. Det gamla kapellet revs cirka
1900 när det nya togs i bruk. År 2001 när de
ursprunglig fasadkulörerna i ockratoner istället
för vitt återtogs och skiffertaket lades om upptäcktes en tidstypisk inskription ovanför ytterdörren ”Herre lär oss betänka att vi dö måste
PS 90:12”, en psalm i Psaltaren som tillskrivs
Kung David. År 1944, i samband med att både
kyrkan och gravkapellet i Holmsund försågs
med skiffertak istället för papptak, moderniserades också interiören. De beigemålade pärlspontväggarna och taket övertäcktes med målad masonite, även fyra av kapellets åtta fönster
och de välvda överljusen på samtliga fönster lades igen. Intrycken utifrån den grönskande kyrkogården begränsades därmed på ett radikalt
sätt och som enda blickfång mot de strikta
väggytorna och funkislamporna i taket ställdes
ett enkelt bronsguldmålat kors inramat av
svartmålat altare med pilastrar och tympanon.
Det blev och är än idag lika sobert och allvarsmättat som inskriptionen.
Den rektangulära planformen med tre fönsteraxlar som vi ser i Burträsk är mycket representativ för tidens kapellarkitektur. Det ritades
av inspektor J.A. Lundström, Gammelbyn, i en
klassicerande byggnadstil. Det skulle ansluta
till huvudkyrkans panel vilket ritats hundra år
tidigare av byggnadskunnige komministern J.A.
Linder i Umeå landsförsamling. År 1945 brann
1820-talskyrkan ned och ersattes av korskyrka
i sten, ritad av arkitekt Bengt Romare (som för
övrigt också ritat Västerbottens museums huvudbyggnad i Umeå), men än idag påminner

kapellet om kyrkan den anpassats för. Invändigt
har det genomgått en renovering liknande den
i Holmsund och Skellefteå och då försetts med
skivbeklädnader och ny inredning.
Mest välbevarat från årtiondet efter 1900 är
gravkapellet i Fällfors, Byske som ligger på en
friliggande begravningsplats 400 meter söder
om kyrkan. Gravkapellet, liksom kyrkan, uppför
des i en nationalromantiskt präglad panelarkitektur omkring 1913 när kyrkogården anlades.
Arkitekten Gustaf Hermansson, Stockholm,
stod för ritningarna till kyrkan, men det är
oklart vem som ritat kapellet. Byggnaden har
en rektangulär form, med ingång i öster. Två
stora fönster finns i söder respektive norr samt
ett i väster. Fasaden täcks av stående fasspontpanel upp till fönstren och däröver av liggande
fasspont. Två parallella gördellister artikulerar
fasaden. Både tak och fasad är linoljefärgsmålade, moderna färgtyper har aldrig använts. Panelen är ljust gulvit, foder och listverk är målade i
brutet vitt. Byggnaden har ett flackt sadeltak
med svartmålad skivtäckt plåt. Gravkapellets
källare tillkom troligen 1939, nedgången utgörs av en bred trappa som byggdes 1953−54.
Trappan täcks av en stor överbyggnad som till
utseende inte stämmer ihop med kapellet. Väggar och tak är invändigt klädda med pärlspont
och alla ytskikt liksom fönster, dörrar och bänkar är original.
Av hög klass är också Skellefteå stadsförsamlings gravkapell på Sunnanå av putsat tegel.
Det uppfördes 1915, efter ritningar av den piteåfödde arkitekten Victor Åström. Till sin karaktär är det en sluten och robust huskropp
med brant valmat tegeltak och kvardröjande
drag av jugendformspråk. De fyra hörnen är

Kapellet av trä i Holmsund tillhör dem som byggdes vid sekelskiftet 1900.

rundade och skjuter ut i muren. De avslutas
upptill i små kopparbeklädda tureller, dekorativa element i form av små torn. Ett brett och
högt placerat rundbågsfönster sitter mot vardera
väderstreck. Källarens låga fönster är försedda
med dekorativa smidesgaller. Innertaket är valmat. Väggarna är putsade och artikulerade med
utskjutande pilastrar sammanbundna av två profilerade lister, vilket ger kapellrummet en horisontell och vilsam prägel. Hela interiören vävkläddes efter en brand under 1970-talet och
målades med vit akrylatfärg, men sedan några år
pågår en restaurering tillbaka mot kapellets ursprungliga slätputsade utseende. Efter taknocken
mellan två krönande kors har ett utsirat smidesräcke suttit, även det kommer att återmonteras.
1910-talets kyrkliga utställning och upptakten till inventeringsverket Sveriges kyrkor under
riksantikvarien Sigurd Curmans och Johnny
Roosvals ledning kom att bidra till ett ökat in73
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Skellefteå stadsförsamlings gravkapell på Sunnanå byggdes 1915 efter ritningar av arkitekten Victor Åström från Piteå.

tresse för kyrkliga byggnadsuppdrag. I tiden
fanns målsättningar om att utforma en ny kyrkokonst där det historiska rummet såväl som de
lokala materialen och hantverket betonades.
Estetiken från medeltiden och stormaktstiden
tycks särskilt ha inspirerat arkitekterna och som
föregångsland inom kyrkogårdsarkitekturen var
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Tyskland mest betydelsefullt. I större utsträckning än tidigare betonades helheten – arkitekten skulle ta ett helhetsgrepp om arkitektur,
rum, inventarier, gravkonst och kyrkogård, även
liturgin och traktens historia räknades in. Många
nya begravningsplatser anlades årtiondena efter
1900. Ibland anlitades arkitekten direkt och

Interiör från gravkapellet i Bureå.

ibland utlystes tävlingar. De kyrkliga arkitektuppdragen fick högre status och gavs även i
Västerbottens län till nationellt verksamma arkitekter eller arkitekter som var specialiserade
på kyrkoarkitektur.
Gravkapellet i Bureå invigdes 1919 efter ritningar av stockholmsarkitekten Fredrik Falkenberg, som samtidigt ritade kyrkan där. Den nationalromantiska byggnadsstilen är likartad i de
båda byggnaderna, fast materialen är inte lika
framträdande i kapellet. Det är en vitputsad
byggnad med brant och svängt spåntak tak
krönt av en smäcker takryttare. I jämförelse
med det närbelägna kapellet i Sunnanå är det
här nättare samtidigt som det har en mer sluten
och fönsterlös volym. Den representerar också
i högre grad en nyare ”riktning” inom gravka-

pellarkitekturen där rummet omsluter kistan
och en förtätad stämning skapas genom att
dagsljuset begränsas och levande ljus får större

Gravkapellet i Bureå i stod klart 1915. Det är ritat av arkitekten
Fredrik Falkenberg från Stockholm.
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Det timrade och spånklädda gravkapellet i Fredriksfors
uppfördes åren 1930–31, men togs inte i bruk förrän 1934.
Det utskjutande taklaget, dörrfoder och den tunga och
kopparklädda dubbeldörren är av ek.

Altarmålningen ”Uppståndelsen” i Fredriksfors
gravkapell målades av Einar Forseth 1930.

betydelse. Kapellrummet ligger i markplan och
bisättningen i källaren. Som huvudsaklig utsmyckning finns en liten glasmålning högt ovanför altaret. Motivet är en vitklädd ängel på en
gravhäll med högra handen pekande mot himlen. Fönstrets upphovsman är Yngve Lundström som också svarat för det omfattande
kalkmåleriet i de stora glasfönstren i Bureå kyr76

ka. Den vapenhusliknande tillbyggnaden med
foajé, personalutrymme, wc och hiss för rullstolsburna tillkom 1990.
Fredrik Falkenberg ritade också kyrka och
gravkapell i Norsjö 1920–21. Det sexkantiga
kapellet är orienterat i nordväst–sydostlig riktning, byggt av trä och på en betonggrund. Ett
bisättningsrum finns i källaren, med brant nerfart på norra sidan. Fasaden är klädd med stående rödmålad locklistpanel och har högt placerade rektangulära fönster på sidorna samt ett litet
sexkantigt fönster i sydost. En trappa av huggen
sten leder upp till entrén med sin panelklädda,
blågråa pardörr. Det sexsidiga valmade taket
täcks av enkupigt lertegel och kröns av en toppig huv och flöjel av koppar. Utvändigt sett råder stor balans och enhetlighet mellan kyrkan
och gravkapellet. Invändigt är dock kapellet
mycket mer renodlat och spartanskt jämfört
med kyrkan som har en rikt bemålad och
smyckad interiör.

Utefter väggarna med slät gråmålad panel
finns enkla väggfasta bänkar. Ovanför ett tresidigt altare med kristna symboler sitter ett litet
oktagonalt fönster. Detaljer såsom dörrlås är utförda som om de vore smidda för flera hundra
år sedan.
1920–30-talen – fabricerad autenticitet
En särskilt påfallande och intressant representant för medeltidsintresset inom gravkapellarkitekturen finns i Fredriksfors, en by några kilometer väster om Robertsfors i Bygdeå församling.
Fredriksfors kyrkogård började anläggas redan
1922, men togs i bruk först 1930 och var då församlingens tredje kyrkogård. Kapellet uppfördes 1930−1931 efter ritningar från 1926 av
stockholmsarkitekten Harald Wadsjö, det invigdes dock inte förrän 1934. Harald Wadsjö räknades som en av de stora experterna inom kyrkogårdskonstens område. Tillsammans med FD
Sune Ambrosiani och Arkitekturminnesföreningen gav han 1919 ut skriften Kyrkogårdskonst:
avbildningar från äldre svenska kyrkogårdar. Idéerna bakom deras arbete hör ihop med värnandet om den svenska lantkyrkan och att man utifrån vår inhemska tradition ville verka för en
reformering (eller nyproduktion) av kyrkogårds
kulturen.
Byggnaden i Fredriksfors är rektangulär, uppförd i timmer i öst–västlig riktning med högt
valmat sadeltak. Den är täckt med trapetsformat brädspån på väggar, och raka spån på taket.
Pardörren i öster är av ek, liksom dörrfoder och
utskjutande taklag över ingången. Kapellet har
en utbyggnad i väster (likboden) av betong, vilken täcks av ett torvtak. Kapellrummet är högt
och omslutande med vitmålade timmerväggar.

Avsaknaden av fönster förstärker fokuseringen
mot altaret och dess utsmyckning, en framställning av Uppståndelsen, målad av Einar Forseth
1930. Konsthistoriker Emelie Karlsmo skriver i
sin avhandling Rum för avsked (2005) att Forseths altarmålning med sitt naiviserande formspråk pekar vagt mot ett inhemskt provinsiellt
måleri:
Kristus är framställd i halvfigur och
befinner sig delvis i graven, i komposition
och tanke är han därmed förankrad i
altaret nedanför. På ömse sidor om honom
finns ett par änglar på moln, målade i
samma tunna lite spretiga manér mot en
ljusblå fond.
Konstnären använde här sin förmåga att anpassa uttrycket efter rummets stämningsvärde och
funktion. Respekten för målningen och dess
symbolik såväl som för arkitekten och hans
kreativitet minskar knappast när det visar sig
att altartavlan också utgör dörr till den bakomliggande likboden.
Stenvalvsbron över Mårtsbäcken och gravkapellet på Fredriksfors begravningsplats ger intryck av att alltid funnits där de står, men båda
byggnadsverken är ritade av Harald Wadsjö på
1920-talet. Den historiserande framtoningen
liksom sammanställningar av olika material var
typisk för tiden.
Enhetlighet förespråkades återkommande
under 1900-talets början. Det lades vikt vid att
det fanns en samstämmighet mellan arkitektur,
rum och utsmyckning och därför fick ofta en
och samma arkitekt i uppdrag att gestalta helheten. Ett fint exempel på detta är arkitekten
Knut Nordenskiölds arbeten i Norrfors, Nordmaling. Kyrkan uppfördes åren 1922−23, i en
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Bisättningshuset vid kyrkan i Norrfors, Nordmaling är ovanligt med sin fasad av natursten.

blandning av 20-talsklassicistisk stil och barock.
Begravningsplatsen anlades 1924. Arkitektens
ritningar omfattar kyrka, kyrkogård, bogårdmur
med grindstolpar och ett bisättningshus, beläget
i murens förlängning. Även inventarierna och
flera alternativ till gravstenar för Norrfors kyrkogård gestaltades av Nordenskiöld. Bisättningshuset utgör ett särskilt intressant inslag i miljön
genom sitt ovanliga fasadutförande i natursten.
Det är en liten kvadratisk byggnad täckt av ett
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svängt tak med spåntäckning, krönt av stor glob
och morgonstjärna. Dörren är segmentformad
och det finns endast ett fyrrutigt fönster på huset. Idag är interiören panelad med obehandlad
fasspont. Ursprungligen var det troligen naturstensväggar även invändigt, alternativt slammad
och vitkalkad puts. Arkitektens inspirationskälla
kan gå ända tillbaka till medeltiden när det fanns
kyrkogårdar som var befästa anläggningar. Möjligt är också att han tagit intryck av den tongi-

Det skiffertäckta kapellet Tavelsjö är ritat av arkitekt Knut Nordenskiöld 1928.

vande kyrkogårdsarkitekten Sigurd Lewerentz
enkla men sofistikerade begravningskapell i Valdemarsvik, invigt 1917. Det är också byggt i
ojämna gråstensblock, men i en rund form och
med en elva meter hög konkavt svängd tornspira. Där ska formspråket ha anspelat på ett närliggande bronsåldersröse.
Knut Nordenskiöld är även upphovsman till
Tavelsjö gravkapell från 1928. För ritningar till
den nyanlagda kyrkogården stod länsarkitekt Edvard Lundqvist. Här har stor vikt lagts på att skapa ett värdigt kapell med historien som grund.
Den rektangulära byggnaden är uppförd i vit-

putsat tegel och har ett skiffertäckt säteritak
med en krönande snidad spira av trä med järnkors, prydd med klot. Entrén i söder har trapplan av huggen granit, ovanför pardörren bryter
en svagt utskjutande risalit igenom taket. Mellan
säteritakets fall är fasaden smyckad med gröngråa festonger. Kapellets yttre har, bortsett från
ändringen av ingången mot norr, ej förändrats
nämnvärt. Till det som skapar karaktär i kapellrummet hör de runda gröngråa fönsteromfattningarna, som kröns av ett litet svängt postament och två dekorativa lodräta lister som går
ända ned till trägolvet. Rummet täcks av ett in79

skjutet tunnvalv av bräder med två horisontella
tvärgående bjälkar, målad i blågrå kulör. Två
stycken kolonner med toskanska kapitäl, marmorerade i olivgrönt och grågrönt, är placerade
på vardera sidan om dörröppningen. Ovanför
altaret hänger ett litet krucifix av ek. Mitt i rummet mellan bänkarna finns en katafalk/kistpo
dium på lejontassben. Takarmaturen består av
lodräta rör med glödlampor.
I Gargnäs byggdes inte gravkapell förrän
1922. Det hade då gått närmare femton år från
det att arkitekt Gustaf Améen (1907) fått i
uppdrag att rita Gargnäs kyrka, vilken senare
uppfördes 1909−11 i en utpräglad nationalromantisk stil. Dess formspråk, här i form av en
variationsrik fjäll- och spånklädd fasad med
tätspröjsade fönster samt många branta tak
och utskjutande vindfång, hade under 1920-talet blivit alltför omodernt att anknyta till. Kapellet med kombinerat bårhus och förrådsdel
byggdes istället i en tidsenlig och stram 20-tals
klassicistisk stil. Byggnaden har stående panel
och knutar i form av breda pilastrar, taket är
flackt med omvikt takfot, fönstren består av
små högt placerade halvmånformiga, så kallade
lunettfönster. De enda gemensamma med kyrkan är dubbeldörren med smiden, det enkelfalsade skivtäckta plåttaket och färgsättningen i
beigerosa och vitt med rött tak. Även interiören
präglas av återhållsamhet vad gäller arkitektoniska uttryck. Taket och väggarna utom korväggen har liggande vitmålad fasspontpanel. Mot
den slätspontade korväggen står ett altare med
svart antependium och på detta ett högsmalt
kors med krans. Förutom olika ljusstakar saknar
rummet utsmyckning. Kapellet är ritat av länsarkitekt Edvard Lundquist.
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De klassicistiska grunddragen med symmetrisk uppläggning och proportionering av fasaden samt flackt sadeltak finner vi även i Stensele
gravkapell intill kyrkan och det något mindre
bårhuset på Fatmomakke kyrkogård i Vilhelmina. Det i Fatmomakke byggdes omkring 1930
och fyller idag mest funktion som förråd men
utgör också lokal för en liten utställning av traktens gravkonsttradition. På väggarna av vitmålad, stående fasspontpanel har grånade träkors
med figursågade konturer satts upp. När gravrätter återlämnats har lyckligtvis de äldsta och mest
karaktärsfulla korsen sparats för eftervärlden.
1930-talet – återhållsamma uttryck
1930-talet är årtiondet då det uppförs flest
gravkapell i Västerbottens län. Fortfarande dominerar kapell med träkonstruktion och ännu
byggs många med en historiserande framtoning, gärna i blandning av kvardröjande 20-tals
klassicism och lånade former från stormaktstiden. Exempel från tiden är kapellen i Bjurholm, Kalvträsk, Lycksele, Åmsele och Åsele.
En förändring mot funktionalism syns också,
kapellen blir ännu mer återhållsamma på arkitektoniska uttryck. Typiskt för perioden är
bland annat att taken byggs som valmade. Ett
särskilt elegant tak med valmning har Åmsele
gravkapell i Degerfors socken från 1937 som
Knut Nordenskiöld utformade som ett karolinskt säteritak med svagt svängda former. Interiört är dock kapellet så när som på fönstren
helt avskalat från dekorativa inslag. Utvecklingen går även mot att bygga större och funktionellt mer genomtänkta gravkapell. Kapellet på
Byske nya kyrkogård, i en blandning av klassicism och modernism och Backens motsvarig-

Knut Nordenskiöld ligger också bakom kapellet i Åmsele, Degerfors, från 1937.

het är sådana exempel. Tillsammans med dem
i Kusmark, Skellefteå och Dorotea hör de också
till gruppen gravkapell som byggs i sten under
1930-talet, det vill säga, i samma material som
församlingskyrkorna de tillhör.
Till de mindre bisättningshusen från 1930-talet kan Fatmomakke, Kåge, Hörnsjö och Åskilje
räknas, den sistnämnda inte större än en lekstuga. I gravkapell liksom i andra offentliga samlingsrum vid denna tid blir det vanligt med släta
skivbeklädnader på väggarna, också innertaken
kan vara skivtäckta, men de utgörs i flera fall

också av sågad panel som laserats. Istället för vitt
färgsätts de nu gärna i grå eller beiga toner.
Ett särskilt intressant exempel är begravningskapellet i Åsele, beläget på Åsele gamla
kyrkogård där samhällets första kyrka och ett
tidigare åttkantigt kapell stått. Det är uppfört
1934–35 efter ritningar av umearkitekten Kjell
Wretling, som även ritat gravkapellen i Lyck
sele, Malå och Vännäs samt flera kyrkor i länet.
Han har följt det gängse mönstret med rektangulär planform och ett tre fönsteraxlar långt
kapellrum samt en dubbelport mot ena gaveln.
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Arkitekten Kjell Wretling från Umeå står bakom flera kapell och kyrkor i länet, så också detta i Åsele som byggdes 1934–35.

Till källaren av betong finns en egen dörr som
leder till likboden. Exteriören är stilren och enkel med slät vitmålad panel och rundbågiga
fönster, på det valmade koppartäckta taket sitter en kopparklädd glob med kors. Ceremonirummet har getts en sakral och värdig inramning. Blyspröjsade fönster med färgat glas
sprider ett mjukt ljus över de gråbeigemålade
väggarna med mörkare grå lister och fönsterbågar. Korväggen har en rundad brunmarmorerad
nisch som inramas av gråmarmorerade pilastrar
och en golvsockel med effektfull port dio´rmarmorering på svart botten. Huvudmotivet i
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nischen är en stor ängel som kommer gående
mot betraktaren. Bevarade bänkar med marmorering liksom originalinventarier, såsom nummertavlor och tak- och väggarmaturer, avslöjar
att rummet var stämningsfullt när det var rätt
möblerat och i bruk. Sedan en längre tid har det
stått oanvänt, men kormålningen konserveras
under 2009 och kapellet kommer återigen att
tas i bruk för olika samlingar. Som i flera andra
Wretlingska kyrkouppdrag ser vi resultatet av
ett väl beprövat samarbete mellan arkitekten,
dennes bror konstnären Stig Wretling och deras
far målarmästaren Otto Wretling.

1940-talet – orörda tidsdokument
Under 1940-talet byggs fem gravkapell i länet,
alla av trä. De fyra som byggs på kyrkogårdarna
i Guvertsfjäll (Sorsele), Risbäck (Dorotea),
Sorsele och Örträsk (Lycksele), är alla små till
formatet med enbart ett fönster på vardera sida
och tak belagda med spetsformade brädspån.
Sorseles kapell har sadeltak till skillnad från de
övriga som är valmade och kröns av enkla kors.
Det femte och mest säregna gravkapellet byggs
i Bastuträsk, Norsjö, i bottenvåningen på en
klockstapel, ritad av stockholmsarkitekten K.M.
Westerberg 1944. Som ljusinsläpp i det skivklädda och gråmålade rummet finns två sidofönster och ett runt tätspröjsat fönster med tonat glas ovanför altaret. Den övriga belysningen,
två takarmaturer och två vägglampetter i guld
och vitt, består av originella blomklockor i trä
med utanpåliggande glödlampor. Bisättningsrummet är mycket spartanskt och dovt, men
ändå stämningsfullt.
Gemensamt för alla fyrtiotalskapell är att de
överlag är orörda från byggnadstiden och därför fina tidsdokument, men också att de är
överloppsbyggnader och med andra ord inte
längre används för sin ursprungliga funktion.
1950-talet – sofistikerad enkelhet
Kapellen och bisättningshusen som uppförs
under 1950-talet är alla, utom Höglands, av tegel eller putsat tegel.
Gravkapellet i Högland uppfördes 1949–50
av byggmästare Axel Rongdén. Den rektangulära byggnaden är täckt med vitmålad liggande
fasspontpanel och har ett sadeltak med tvåkupigt tegel. Taket skjuter ut ovanför entrén och
bildar en svale som bärs upp av två träpelare.

Kapellet i Bastuträsk.

Dubbeldörren är välvd och klädd med snedställd panel och ett stort kors. Ovanför dörren
finns ett fyrrutigt rundfönster. Fasaden genombryts av två svagt rundbågade fönster i väster,
respektive öster. Invändig präglas byggnaden av
den vitmålade fasspontpanel som både sitter
på väggarna och det tunnvälvda taket. Som
enda inventarier finns ett altarbord och ett utsirat gravkors. Byggnaden präglas av 1920-talsets estetik, troligen är gestaltningen utformad
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Heliga korsets kapell byggdes 1952 efter ritningar av Gunnar Jacobsson.

för att harmoniera med kapellbyggnaden intill.
En förebild kan det nästan 20 år yngre putsade
gravkapellet i Dorotea varit (Karl Gustaf Nord,
Hammerdal), som också har en pelarburen entrédel. Som parentes kan nämnas att det används sedan 1984 som visningsrum för Nattvarden, en skulpturgrupp gestaltad av Björn
Marinius och Arne Bohman. Periodens två mindre och anspråkslösare bisättningshus återfinns
i Österjörn och Bygdsiljum, det senare är polygonalt och beläget mellan två stenmurar. Malå
kapell från 1950 räknas till de större. Det är
uppfört av vitputsat tegel, täckt av ett valmat
sadeltak med spåntäckning. Kapellrummet är
långsträckt och avslutas med ett upphöjt kor
och inbyggda skrubbar i de båda hörnen. Taket
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har en flack ryggåsform och är liksom väggarna
slätputsade, både vägg- och takytor saknar lister
och andra dekorativa element. Ett sexrutigt takfönster belyser altaret och den ljusblåmålade
korväggen med en altartextil. Övriga väggar är
gråmålade och efter långsidorna sitter tre liggande fönster med rundade överhörn. Bänkarnas
ryggstycken är uppdelade i fem olika platser per
bänk. Ljuskronorna av laserat trä och mässing
ger rummet en sakral prägel och samtidigt en
fingervisning om att arkitekten Kjell Wretling är
kapellets upphovsman.
Kremation eller eldbegängelse var vid sekelskiftet 1900 en angelägen fråga som diskuterades både ur samhällsekonomiskt och hygieniskt perspektiv, såväl som i en vidare estetisk

mening. Landets första begravningsplats med
krematoriebyggnad uppförs redan 1887 på Hagalund, senare kallad Norra kyrkogården i Stockholm. Genom begravningskapellens nya uppgift
som krematorier genomgår gravkapellen som
byggnadstyp en modifiering. Ett sökande efter
krematoriernas egna formspråk inleddes, flera av
dem som byggdes hör också till de stora och omskrivna byggnaderna inom svensk 1900-tals arkitektur. Inte förrän en bra bit in på 1900 får
krematoriekapell en mer allmän spridning i landet. I Västerbotten har vi enbart två stycken krematorier, på Norra kyrkogården i Umeå och på
Alhems kyrkogård i Skellefteå. Av dessa inventerades endast den förra eftersom det omfattas
av Kulturminneslagen.
Heliga korsets kapell som är ritat av Gunnar
Jacobsson 1952 har rektangulär form och är
uppförd i betonghålsten med spritputs. Det
branta sluttande skiffertaket ger byggnaden en
triangulär genomskärning. Taksilhuetten, som
inte var ovanlig för tidens begravningskapell,
kan ses som en stilisering av en historisk form
eller en ny tappning av sockenkyrkan. Den
nordvästra fasaden har tre fönster med spetsig
avslutning som bryter igenom takfallet. Det
sydöstra takfallet har ett stort triangulärt överljusfönster som belyser koret och kistplatsen. I
korgolvet fanns ursprungligen en kisthiss som
gav direkt anslutning ned till den tekniska avdelningen. Idag är det framförallt den höga skorstenen som signalerar att byggnaden fungerar
som krematorium. Det finns intill entrén också
ett särskilt urnrum med luckförsedd träinredning där urnorna står i väntan på att jordas.
Urnrummet bildar tillsammans med ekonomidelen med mera kapellets lägre byggnadsvoly-

mer. En inglasad arkad, som vid byggnadstiden
var en öppen pergola, skjuter ut och bildar ett
atrium i anläggningens mitt.
1960- och 70-talen – modernism eller tradition
Byggandet av begravningskapell under 1960–
70-talet hör samman med tätorternas befolkningsökning och viljan att uppföra nya och mer
funktionella begravningskapell. I några fall, såsom i Björksele, Hörnefors och på båda kyrkogårdarna i Vännäs, rivs äldre kapell och ersätts
med modernistiska gravkapell för mellan 50–
100 besökare. De som rivs är av trä liksom kyrkorna, men de nya som byggs uppförs i sten.
På andra platser kompletteras nya utvidgade
delar med modernare gravkapell. Detta skedde
i Bjurholm, Fredrika, Nordmaling, Stensele,
Vilhelmina och Åsele. Stilmässigt kan kapellen
från denna tid indelas i två grupper. Den ena
gruppen byggs i kubiserande former och i en
modernistisk, eller till och med minimalistisk
stil som exempelvis Bolidens gravkapell. De
andra kännetecknas av att formidealen återigen
hämtas från den lokala byggnadstraditionen.
Vågen av nybyggande i traditionella material
och kulörer var landsomfattande och i Västerbottens län representeras detta främst av Bengt
Lidström, VAB. Han ritade begravningskapellen i Fredrika och Nysätra, samt även Markuskapellet i Bjurholm och Catarinakapellet i Nordmaling. De två senare är från 1970-talet och till
utseendet låga och långsträckta byggnader, utvändigt målade med röd slamfärg och invändigt målade med mustiga allmogekulörer. Under
1900-talet sista decennier avstannar nybyggandet av gravkapell. I länet tillkommer endast
Skogskapellet i Hörnsjö ritat (omarbetning av
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Det nya kapellet i Stensele är ett av få exempel på kapell i en modernistisk stil.

äldre förslag) av Bertil Lidén 1991och Ljusets
kapell på nya kyrkogården i Dorotea. Det senare uppfördes 1989−90, efter ritningar av arkitekt Thorsten Åsbjer, Umeå. Byggnaden har en
spännande taksilhuett och polygonala fönsterpartier som ger karaktär och även öppenhet
mot himlen och naturen. Utblickar mot omgivningen är typiskt för de senaste årtiondenas sakrala arkitektur och har ibland även fått ta hela
altarutsmyckningens plats. Den konstnärliga utsmyckningen i Ljusets kapell är utförd av Lars
Abrahamsson, Stockholm. Här liksom på andra
håll är den neutralt hållen för att passa olika
trosriktningar.
De vanligaste byggnadsuppgifterna på en
begravningplats under 1980–90-talen är kom86

plettering och ombyggnad av äldre begravnings
kapell. Förhållandevis stora utbyggnader genomgick till exempel Backens kapell och Norra
kyrkogårdens under perioden. Vägledande för
dessa arbeten har varit att rummen som tillskapats skall vara neutrala och kunna användas för
olika grupper i samhället.
Trons kapell i Umeå är ritat av arkitekt Åke
Lundberg och tillkom i samband med att Norra
kyrkogårdens krematorium tillbyggdes 1994.
Då skapades ett oktagonalt samlingsrum med
plats för omkring 30 personer och inför utsmyckningen av rummet inbjöds fyra konstnärer till en tävling avseende ett textilt konstverk.
I programmet betonades att motivet skulle ha
en allmängiltig karaktär. Teman från olika tex-

ter och psalmer angavs som ledning. Det vinnande förslaget tog fasta på Psaltarpsalmen
36:10 ”Ty hos dej är livets källa, i ditt ljus ser vi
ljus”. I förslaget skriver konstnären Gunilla Oldenmark att hon utgått från en vertikal rörelse
och hur den skulle förstärkas genom sidopartiernas smala handvävda band, fästade till varandra. Konstnären vill också öppna för en symbolisk tolkning, det immateriellt ljusa mot det
mörkare, mer jordiska. Dagsljus faller in från de
långsmala sidofönstren och sprids över bildytan med prismaformer. I det ljusaste mittfältet
finns inslag av bladguld som skimrar till när solen lyser. Rummets och konstverkets bild av

ljuset är starkt symbolisk utan att vara bundet
till en religion.
Avslutning
Genomgången av gravkapell och likbodar visar
att begravningskapellen och kyrkobyggnaden
intill i regel utgör en rumslig enhet. Här liksom
i övriga landet har strävan efter att stå i samklang med kyrkan som först stod på platsen varit viktig. Där begravningsplatserna är friliggande har begravningskapellen i större utsträckning
utformats som solitärer i begravningsplatsens
mittpunkt. Byggnadsmönstret följer landet i
stort om man jämför med Emelie Carlsmos av-

Trons kapell på Norra kyrkogården i Umeå byggdes 1994 efter ritningar av arkitekt Åke Lundberg.
Utsmyckningen är utförd av textilkonstnären Gunilla Oldenmark.
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annika lindberg

Begravningskapellet på Västra kyrkogården i Umeå är ett gott exempel på att det ansetts
viktigt att lägga omsorg också om kapellens och likbodarnas gestaltning genom tiderna.

handling Rum för avsked. Stilarna inom grav
kapellarkitekturen följer inte alltid någon tidsmässig ordning, men oftast har gestaltningen
vilat på en historisk grund och nyttjande av inhemska material. Samtliga byggnader är ritade
av manliga arkitekter, såväl namnkända kyrkogårdsspecialister som lokala förmågor finns representerade. Mellan 1915 och 1940 när byggnaderna hade sin glansperiod i länet uppfördes
särskilt många gravkapell med hög arkitekto88

nisk kvalitet och med gediget hantverk som hedersmärke. Värdighet, flärdlöshet och omsorg
om detaljer är karaktärsdrag som förenar både
de äldre som de yngre begravningsbyggnaderna.
Att uppgiften att rita och bygga begravningskapell tillmätts betydelse visar inte minst resultaten i sig själva, i form av väl genomtänkta, hållbara och besöksvärda byggnader.
Foto: Kyrkoinventeringen 2002–05, där inte annat anges.
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nära
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets
hembygdsföreningar och museer välkomna.
Program, projekt och initiativ är spännande
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser
eller idéer för nästa nummer till redaktören
senast den 1 november 2009.

Med utförliga bildtexter ökar värdet på
de kulturhistoriska fotografierna högst
väsentligt. Många äldre personer har
lämnat uppgifter som gett liv åt min fars
fotosamling. Arkiv, protokoll, tidnings
lägg och andra källor kan ge en helt ny
dimension åt en gammal och till synes
värdelös bild. Att få fram fakta kan vara
ett trevligt detektivarbete, som detta ex
empel visar. Var och när togs bilden, och
vilka är gubbarna?
På negativet går det att tyda butiks
skylten – där står ”Nya Mode- och Bekläd
nadsaffären, Svea Eriksson”. Ett företags
register i Skellefteå museum visar att
affären fanns i Byske från 1920. På stake
tet sitter en stor affischtavla med den
svårlästa texten SYND. Det visade sig vara
en svensk film, som enligt tidningsläggen
hade premiär i Skellefteå hösten 1928, i
närliggande orter våren 1929.
Landsarkivet i Härnösand kan leta
fram fordonsuppgifter från gången tid.
Det påpälsade motorcykelgänget är kusi
nerna Wikström från Ursviken – Gustaf,
Kalle och Pontus med sina tunga maski

BIRGER BÄCKMAN/SKELLEFTEÅ MUSEUMS FOTOARKIV

MC-gänget
från Ursviken

ner av klassiska märken – AC 890 är en
AJS, AC 891 en BSA och AC 264 en Rex.
Lättviktaren till höger är en Bayliss-Tho
mas utan synligt registreringsnummer,
men en sådan registrerades 1928 på
Gottfrid Wikström. I sadeln sitter Birger –
det var säkert ”Gotte” som höll i hans ka
mera.
En Wikströmare från Ursviken arbeta
de som regel som lots, ett riskfyllt yrke.
Pontus omkom utanför Gåsören när han
tappade greppet och föll från en lejdare i
storm och hård sjögång en september
natt 1957. Besättningen lyckades få upp
honom, svårt skadad av en propeller, i
lotsbåten. Hans liv gick inte att rädda.

Kalle Wikström förestod Kolbolagets
försäljning i Skelleftehamn. Birger fick
nog åka med på Kalles hoj – de var kom
pisar och sångarbröder i Skärgårdens
manskör.
Birger Bäckman föddes 1903 i Cle
mensnäs och anställdes vid AB Scharins
Söners massafabrik 1917. Han fick 1920
börja som springpojke på kontoret och
var vid sin bortgång 1965 bolagets eko
nomidirektör. En karriär av gammal god
modell. Han var aktiv amatörfotograf
med början 1920 och efterlämnade uni
ka bilder från Clemensnäs och Ursviken.
Ett stort urval finns nu i Skellefteå muse
ums fotoarkiv.
ÅKE BÄCKMAN
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Dokumentärfotografi i fokus

För att intensifiera det skadeförebyggande
arbetet har för 2009 avsatts en halv miljon
kronor till att ekonomiskt stödja före
ningarna att investera i olika skadeföre
byggande insatser. Mycket av dessa pengar
finns fortfarande kvar att hämta hem för
föreningarna. Ta chansen att få ekonomisk
hjälp till era skadeförebyggande åtgärder!
Har ni godkända lås? – så att ni i samband
med ett inbrott inte riskerar att bli utan eller
få en nedsättning av försäkringsersättningen.
Har ni tillräckligt med brandsläckningsutrust
ning? – så att ni uppfyller ett av alla de krav
som finns på er som fastighetsägare eller
verksamhetsutövare, om att förebygga och
begränsa skada genom brand.
Listan kan göras lång på effektiva och
betydelsefulla skadeförebyggande åtgärder
som pengarna kan användas till.
Larmavtal till reducerat pris
Nu lämnas rabatt både på installationskost
naden och på månadsavgiften för larmöver
vakning av Securitas Direct. Passa på!
Kontakta Carolina och Anette på Försäk
ringskansliet så får du mer information, råd
och tips .
Hembygdsförsäkringen,
Box 25, 432 03 Träslövsläge
hembygdsforsakringen@hembygd.se
0200-22 00 55

Västerbottens museums långa
och stilbildande tradition i
arbetet med dokumentär
fotografi vilar i hög grad på
museimannen Per-Uno Ågren
och hans kollega, fotografen
och fältetnologen Sune
Jonsson, som båda gått bort
under det senaste året.
Seminariet ”Sune Jonsson och
det dokumentära fotografiet”
tar sin utgångspunkt i deras
idéer och blick för fotografiet
samtidigt som det blir startskottet för en diskussion om
ett framtida Sune Jonssons
Centrum för dokumentärfoto
grafi knutet till Västerbottens museum.
Bland de medverkande märks professor Sverker Sörlin, intendent Anna
Tellgren , Moderna museet, Per Lindström, adjungerad professor i bildjourna
listik vid Mittuniversitetet i Sundsvall, Jan-Erik Lundström, chef för BildMuseet
samt Ingrid Nilsson, nyutnämnd chef för Preus museum i norska Horten.
Bland nu aktiva fotografer som medverkar kan nämnas Elin Berge,
Umeå, Anna von Brömssen, Göteborg samt Inta Ruka, Riga.
Seminariet vänder sig till fotografer, museifolk och en intresserad
allmänhet och är ett samarbete mellan Västerbottens museum, Ett nationellt
nätverk för fotografi med dokumentär inriktning, Sällskapet Sune Jonssons
Vänner, Riksbankens Jubileumsfond, Pressfotografernas klubb i Norrland och
studieförbundet ABF med flera.
För mer information kontakta Ola Kellgren, 090-17 18 02, eller maila
<fotografi@vbm.se>

91

SUNE JONSSON/VÄSTERBOT TENS MUSEUMS FOTOARKIV

Ta chansen under 2009

Den 26–27 november 2009 arrangerar Västerbottens museum ett
seminarium med fokus på dokumentärfotografi. Fotografer, forskare
och museimän inbjuds för att reflektera över nyckelfrågan; hur
utvecklas och används det så kallade dokumentära fotografiet idag?

krister hägglund/skellefteå museum

Från Dansmaraton på Rotundan i Skellefte
hamn kvällen 24 april 2009. Linea Hörnqvist
och Harald dansar fox eller ”gnussar” som det
kallas, panna mot panna eller panna mot
haka beroende på kroppslängd.

I nästa
nummer
Det finns många sidor av Västerbotten.
Årets sista nummer handlar om dansan
det som ett sätt att umgås. Då och nu,
förr och nyss. Det är kollegerna vid Skel
lefteå museum som tar ett samlat grepp
om dansen inför en utställning som
öppnar där 18 november. Bland skri
benterna märks Asta Burvall, Ulf Lund
ström och Rune Wästerby förstärkta
med Linea Hörnqvist som låter oss läsa
sin dansdagbok från några intensiva
kvällar i somras.
”I afton dans” utkommer i november.
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I detta nummer …
Redigeras vid Västerbottens museum
i samarbete med Skellefteå museum.
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Nära notiser

28–29 oktober 2009 arrangerar museet seminariet ”Dödens riter och platser”
med föreläsare bland annat från Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, Nordiska
museet och Umeå universitet. Seminariet utgör ett slags avslut på ett arbete
inom Kulturmötesgruppen, i sin tur en del av SAMDOK som är de svenska
museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentationer. Som av en händelse
tar tidskriften Västerbotten sig an detta tema i föreliggande nummer.
Kulturvetare och skribent Iréne Gustafson inleder med en artikel som handlar
om alla de frågor man ställs inför när en nära anhörig gått bort.
Därefter skriver prästen Camilla Lif om döden och de tankar hon näst intill
dagligen brottas med i sitt arbete.
Historikern Märta Hedvall har botaniserat i museets fotoarkiv där bilder av
döda människor inte är särskilt ovanliga.
Därefter fortsätter lektor Eva Reimers vid Linköpings universitet med en
betraktelse över vad som menas med vanliga respektive ovanliga begravningar
utifrån ett forskningsarbete som handlade om begravningar i ett mångkulturellt
perspektiv.
Bie Eklund berättar hur hon och hennes familj tog farväl av en alltför tidigt
bortgången familjemedlem, sonen Einar som dog nitton år gammal.
Iréne Gustafson presenterar tillsammans med byggnadsantikvarie
Annika Lindberg kyrkogårdar i Umeå utifrån ett arbete med att upprätta
bevarandeplaner som de utfört.
Därefter beskriver antikvarie Åsa Stenström vid Västerbottens museum det
dagliga arbetet vid en begravningsbyrå.
Slutligen återkommer Annika Lindberg med en presentation av länets
likbodar och begravningskapell.
I Nära notiser presenteras ytterligare ett seminarium i höst på temat
dokumentärfotografi liksom ett gammalt fotografi av Åke Bäckman.
Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till
Västerbottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och
mottagningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.
Ett varmt tack riktas också till Församlingsförbundet i Luleå stift.
Tidskriften Västerbotten – 40 år 2009!
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