
Gamla kyrkogården
i Karlskoga

Gamla kyrkogården är den äldsta i Karlskoga där bygdens  
första gravsättningar ägde rum

Vägbeskrivning:
Gamla kyrkogården är belägen  
i Karlskoga stadskärna med
entréer via Kungsvägen  
och Centrumleden.



Gamla kyrkogården i Karlskoga 
är den äldsta och mest traditionella av Karlskogas  
begravningsplatser. Den tillkom troligtvis i samband  
med kyrkans första uppförande år 1586. 

Området bestod av den mark som omgav kyrkan men utvidgades 
succesivt efter behov fram till år 1789. 
Under de första århundradena lämnades kyrkogården utan någon 
närmare tillsyn. Området avgränsades av en inhägnad benämnd 
kyrkobalken som bestod av liggande timmer och slanor. 

Den enda skötseln av marken bestod i att klockaren bärgade höet. 
Den låga inhägnaden var heller inget hinder för djur att komma in 
och beta på området. Någon planläggning av gravarna fanns heller 
inte utan man gravsatte där man tyckte det passade. 

Under 1700-talet planterades träd längs kyrkobalken och vid 
skiftet till 1800-talet påbörjades arbetet med att inhägna 
kyrkogården med en stenmur. Då tillkom de handsmidda grindar 
som än idag fyller sin funktion. År 1829 var muren färdigbyggd. 
Sen dess har den dock flyttats eller ändrats på alla sidor. 

De första ordningsreglerna och kartläggning av kyrkogården 
genomfördes 1893. Området har ett miljömässigt värde som 
grönområde i centrum och dess kulturhistoriska värde är intimt 
sammanknutet med den väl bevarade kyrkan.
Idag finns både kistgravar och urngravar på kyrkogården och från 
2016 även en askgravlund.
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Kyrkogårdsförvaltningen 
erbjuder flera former av tjänster på våra kyrkogårdar 

Exempelvis: 
* Skötselavtal
* Grusning av gravplats
* Jordbyte i planteringsyta
* Tändning av ljus till visst datum/tillfälle
* Blomsterbukett till visst datum/tillfälle
* Ljung
* Silvergransbukett
* Tvättning av gravsten

Välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen  
för aktuella prisuppgifter.
Telefon 0586-688 14
E-post: karlskoga.kyrkogard@svenskakyrkan.se
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