
MEDLEMS-/SPECIALTIDNINGAR

Dubbla kopparstölder 
på Motala griftegårdar
Under sommaren har kopparplåten 
klippts bort av tjuvar på ett kapell och 
ett skärmtak. Nu söker griftegårds
chefen säkerhetslösningar.  Sid 4

Torkan gav tid för mer
än trädgårdsarbete
Värme, torka och bevattningsförbud 
har gjort att det har blivit tid över till 
saker som annars inte hinns med på 
kyrkogårdarna.  Sid 6

”Bygget var feltänkt 
från allra första början”
Krematoriet i Gällivare kostade 
6 miljoner kronor – men det har 
stått oanvänt sedan 2015. Nu ska 
det monteras ned och säljas.  Sid 28N
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De vill öka mångfalden 
med sitt vinnarprojekt
SLUstudenterna ser en ny tid komma för 
kyrkogårdens växter med Återväxt. 
        Sid 42–45

Kyrkogården

Avverkningshot mot träden  
på Berglunda kyrkogård
I Lycksele pågår kampen om Berglun-
das furor. Kommunen vill avverka för 
att säkra flygtrafiken – en stark opi-
nion vill att gravfrid ska råda. Sid 4–7

Förtroendevalda fokus för 
bok om huvudmannaskapet
Ny bok synar utmaningarna för fort-
satt begravningsverksamhet i kyrkans 
regi. Förtroendevalda måste fundera 
över ansvar. Sid 12–13

Studiebesök i Paris gav svar 
på eviga frågor
I katakomberna under Paris gator 
finns svar på varför våra kyrkogårdar 
är så gröna och hur skötselavtal på 
evig tid uppstod. Sid 28–30FO
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Mot framtiden
Med en neutral begravningsplats pekar  
kyrkoherde Lasse Svensson ut riktningen för 
begravningsverksamheten i Sollentuna.
 Sid 18

Avgiftsklyftor gör huvud-
mannaskapet till valfråga
Att Stockholm har egen begrav
ningsavgift ogillas av krans
kommunerna. Missnöjet kan bli  
utslags givande i kyrkovalet. Sid 15

Branschutredning kan bli 
väckarklocka för makthavare
När SKKF satte begravnings
verksamheten under lupp fann  
de en oroande verklighet: det  
finns ingen som styr. Sid 22

Parkutställning  
med socialt patos
Monica Sandberg summerar 
intrycken från den väldiga  
internationella trädgårds
utställningen IGA i Berlin. Sid A
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Kyrkoherden 
som kom på 
gröna tankar

Först ville han sälja 
den, men nu ska 
Mats Andersson
Risberg se till att 
Virke kyrka blir  
klimatsmart.

                    Sid 4

AFFÄRSIDÉ
Tidningen Kyrkogården är organ för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och religiöst och
politiskt obunden.
Tidningens första föregångare, Meddelanden från Svenska Likbrännings-Föreningen, började
komma ut 1883. Då var tidningen språkrör för eldbegängelserörelsen. Nu är tidningen Kyrkogården
Sveriges enda facktidning för begravnings- krematorie- och kyrkogårdsverksamhet.
Tidningens innehåll kännetecknas av reflektion över samtiden och sökande i framtiden. Den
handlar om såväl teknik och grönytefrågor som organisation och begravningsskick.
Kyrkogårdens uppgift är att genom kunskapsspridning bidra till vården av landets
begravningsplatser. Genom utblickar och opinionsbildning ska tidningen stödja utvecklingen av en
verksamhet som är relevant både nu och i framtiden.

INNEHÅLL & STRUKTUR
Kyrkogården innehåller i varje utgåva:
- mötet: intervju med en intressant och aktuell person
- tyngdpunkten: fakta, reportage och porträtt på ett aktuellt tema
- idé & praktik: praktiskt inriktad experttext, frågor & svar, tips mm
- kultur & utblick: intervjuer och andra texter för att stimulera reflektion och eftertanke
- reportage & nytt: reportage och kortare texter om aktualiteter i Sverige och omvärlden.

LÄSARE & STATISTIK
Det finns ca 3 400 kyrkogårdar i Sverige. Verksamheten omsätter 3 miljarder kronor årligen. Det
motsvarar ca en femtedel av Svenska kyrkans totala omsättning.
Kyrkogården riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet: samtliga
anställda och förtroendevalda i verksamheten, allmänna begravningsombud, riksdagen, regeringen,
länsstyrelser, politiker och opinionsbildare på området.
Varje nummer av tidningen Kyrkogården beräknas nå 8 - 10 000 läsare.
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