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Kyrkogårdar och begravningsplatser är en del av vårt kulturarv. 
En avhandling gjord 2010 vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att många kyrkogårdsförvaltningar har 
intresse av att få fler besökare till kyrkogården, och flera har guidade kyrkogårdsvandringar av olika slag.  
Med digital kyrkogårdsvandring får man tillgång till berättelser i form av korta filmer via smartphone, 
surfplatta eller dator. Man kan ta del av berättelserna när man själv önskar och är alltså inte bunden till 
organiserade kyrkogårdsvandringar. 
 
Begravningsplatserna gömmer människoöden som faller i glömska. Vi gör berättelser lättillgängliga med 
modern men beprövad teknik där man vid besök på begravningsplatsen når berättelserna med hjälp av QR-
koder.  Man kan även ta del av berättelserna hemma vid datorn. 
 
Hur fungerar det? 
Vi skapar korta filmer på mellan 1 och 5 minuter som handlar om utvalda individer. Filmen innehåller 
förutom en berättelse även bilder på gravplatsen och om möjligt också på personen det handlar om. 

I produktionen ingår:  
* Manusskrivning, inspelning, redigering samt tillgängliggörande via sidan kulturgravar.se, för dator, 
surfplatta och smartphone. 
* Layout av kyrkogårdskarta för webb och smartphone  
* Framtagande av QR-koder samt skyltar i laminerad plåt med QR-koder för respektive gravplats, storlek 
100x100mm (inklusive frakt). Dessutom ingår 2 skyltar i laminerad plåt för information, i storlek A4 alt A5 
(inklusive frakt), avsedda att placeras vid exempelvis entréerna.  
* Engångsavgift till SKKF för implementering och drift. Inga framtida avgifter tillkommer!  
 
Om så önskas kan vi även leverera stolpar i lackerat stål. 
 
Kunden bidrar med: 
* Fakta om de aktuella individerna och eventuella bilder (vi skriver manus). 
* Kyrkogårdskarta i pdf-format med gravarna markerade.  
 
 
 

 

kulturgravar.se  
Christer Smedberg - 0705-812145 - info@kulturgravar.se

http://www.kulturgravar.se
mailto:info@kulturgravar.se?subject=
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Kunder 
Projektet med digital guidning av kulturgravar startade 2017 på initiativ av Byarums pastorat i Småland.  
Som kunder har vi bland annat Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge och Falkenbergs pastorat i Halland, 
Ekerö pastorat i Stockholm, Gislaveds, Hyltebruks, Markaryds, Södra Vedbo och Värnamo pastorat i 
Småland, Vadstena & Dals församlingar och Linköpings domkyrkoförsamling i Östergötland samt 
Svenska kyrkan Värnamo.  
Vi har även producerat filmer om det kyrkliga kulturarvet på uppdrag av olika pastorat samt  Lunds och 
Växjö stift.   

Guiderna finns i tre steg som fungerar var för sig eller i kombination med varandra. 

1: Guidning med dator 
Intresserade kan ta del av berättelserna hemma framför sin dator. 
 
2: Guidning med smartphone - enskilda gravplatser 
På kyrkogården/begravningsplatsen kan besökare lyssna  
och se berättelserna i sin smartphone genom att skanna  
QR-koder som finns vid utvalda gravplatser. 
 
3: Guidning med smartphone - vandring 
Genom att skanna en enda QR-kod vid entrén kan besökare göra en guidad vandring. Besökaren leds med 
hjälp av en karta i sin smartphone till de olika utvalda gravplatserna.  
 
Framtidssäkrad 
Sidan kulturgravar.se ägs av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, som garanterar driften under 
överskådlig framtid. 
 

Här finns en film som berättar om hur digital kyrkogårdsvandring går till och hur produktionen fungerar:  
http://www.kulturgravar.se/demofilmer.html 

 
För referenser kontakta 

kulturgravar.se  
Christer Smedberg - 0705-812145 - info@kulturgravar.se

Gislaveds pastorat, Växjö stift 
Magnus Rickardsson, kyrkogårds- & fastighetschef 
0371-831 60 
magnus.rickardsson@svenskakyrkan.se 

Byarums pastorat, Växjö stift              
Lars Andersson, Kyrkogårds- och fastighetschef 
070-278 32 82 
lars.h.andersson@svenskakyrkan.se

Södra Vedbo pastorat, Linköpings stift 
Kjell Haveskog, kyrkogårdsansvarig 
0381-66 23 03 
kjell.havskog@svenskakyrkan.se 
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