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På 1700-talet 
satte man 

upp ett träkors och 
när det ruttnade 
var graven borta.

sen ägs och förvaltas av Täby församling, Svens-
ka kyrkan. Begravningar är en kyrklig angelägen-
het och har egentligen varit sedan Sverige krist-
nades för tusen år sedan. Begravningsväsendet 
förblev en uppgift för Svenska kyrkan också efter 
separationen från staten år 2000.

svenska kyrkan tar alltså hand om oss alla, när-
mast mangrant. Bara i undantagsfall får någon 
länsstyrelsens tillstånd att ta vägen någon annan 
stans när vi dör. Som en god monopolistisk värd 
vill kyrkan betona hur välkomna alla är, på sina 
villkor, i församlingens famn.

Hur ser ni på att människor tar söndagsprome-
nader över kyrkogården?
– Väldigt positivt! Det börjar redan bli ett po-

pulärt promenadstråk och det är bra att det rör 
sig människor där, säger Johan Blix.

Maria Wiberg
maria.wiberg@tdtidning.se

När nu Täbys nya begravningsplats 
står klar är det inget kristet kors som 
ståtar över platsen, utan fågel fri, som 
symbol för själen. Inte all mark innan-
för murarna är vigd jord: denna plats 
är för alla.

Inför döden är vi alla lika, konstaterar kyrkoher-
den Johan Blix, och därmed är det något vackert 
över att alla människor – oavsett hur vi nu har 
levat och trott oss genom detta livet – delar be-
gravningsplats.

I den mjuka, flacka dalsänkan ner mot Vallentu-
nasjön har människor funnit sin sista vila i två 
tusen år. Med tillskottet om tio fotbollsplaner 
mark väntas tusentals nya människor kunna tas 
emot och Täbys behov av begravningsplatser 
vara täckt för hundra år framåt.

Gamla tiders kyrkogårdar, innanför kyrkomu-

ren, var betydligt mindre till omfång. I Täby räck-
te den i nästan tusen år. Visst var antalet Täbybor 
färre då, men framför allt bytte man ut gravarna 
mycket oftare.

– Fler har råd att sätta upp en gravsten. På 
1700-talet satte man upp ett träkors och när det 
ruttnade var graven borta, förklarar Johan Blix.

För det är så, att så länge någon bryr sig om 
en grav får den vara kvar.

Kyrkogård och begravningsplats är ett och det-
samma, där det senare använts som ett religiöst 
neutralt begrepp: en plats också för de som inte 
är kristna.

– Ingen, som i livet till exempel varit motstån-
dare till kyrkan, ska vara tvungen att ligga på en 
kyrkogård, förklarar Johan Blix.

På den nya begravningsplatsen kommer att 
finnas områden utan vigd jord. Ceremonisalen 
kommer inte att få några religiösa symboler.

Och det där är viktigt: Södra begravningsplat-

Respektfullt inför  sista vilan
En plats för alla. Täbys nya, södra begravningsplats i ligger mitt emot dagens kyrkogård i Täby kyrkby.  foto: Maria Wiberg
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Ingen, som i 
livet till 

exempel varit 
motståndare till 
kyrkan, ska vara 
tvungen att ligga 
på en kyrkogård.

johan blIx, kyrkoherde

Respektfullt inför  sista vilan
En plats för alla. Täbys nya, södra begravningsplats i ligger mitt emot dagens kyrkogård i Täby kyrkby.  foto: maria wiberg

Handarbete pågår. Begravningsplatsen 
invigs på tisdag.

Stramt och stilla. Betong, 
mörklaserat trä och grönad 
brons ramar in platsen.

Fridfullt. En plats mellan himmel och jord.

Neutral. Ceremonibyggnaden Stillheten ska också rymma 
andra arrangemang än begravningsrelaterade.

Inte först. Bland stengärsgårdarna finns uråldriga gravplatser.
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