
  

MINNESORD till begravning +till vem och från vem 

1. En sista hälsning/ En hälsning 

2. Ett sista farväl / Ett farväl  

3. Till minnet av 

4. Med djup saknad 

5. Med innerlig saknad 

6. Oändligt saknad 

7. Med tacksamhet och saknad 

8. I kärt minne bevarad 

9. I ljust minne bevarad 

10. I tacksamt minne bevarad 

11. Sov i ro 

12. Vila i frid 

13. Tack för din stora kärlek 

14. Älskad-saknad 

15. Tack för den tid vi fick tillsammans 

16. Tack för god vänskap 

17.  Ett varmt farväl  

18. Tack för din kärlek 

19. Med djup saknad 

20. En kär hälsning   



  

MINNESVERSER till begravning 

1.    Allt i livet för mig/oss Du var,  älskat minne Du lämnat kvar. 

2.    Tack för att jag fick leva tillsammans med dej.   

3.     Verksam men stilla levde Du din tid. Stilla gick Du in i evig frid. 

4.     Ditt minne ömt ibland oss bor,   Du kära, rara, lilla mor. 

5.    Du tänkte på allt, Du ville oss väl.  Du älskade oss av hela Din själ.  

6.    Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne, hos oss skall leva i tacksamt minne. 

7.     Alla kära band brista efter hand.  

8.     Tack för din vänskap i stort och smått,  Du goda vän, sov gott.  

9.      Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet människan som lån.  

10.    Slut är livets kamp och strid, allt är frid. 

11.    Skön blir Din vila som natten ger,  gott är att veta Du lider ej mer. 

12.    Din blick, Din hand, Din kärlek, är hos oss kvar.  

13.    Så vila i frid, ty dagen är slut. Det redbara hjärtat har somnat. 

14.    Du går ifrån oss men är ej borta.  I våra tankar Du lever kvar. 

15.     Den största lycka är utan ord  och stum den bittraste smärta. 

16.     En gång blir allting stilla, en gång får allting ro. 

17.    Allt är nära, allt är långt ifrån.  Allt är givet människan som lån. 

18.    Nu Du evig vila har, vi med ordlös sorg blev kvar. 

19.    Tyst och stilla har Du somnat,  ögat slutits handen domnat. 

20.    Du var trött behövde ro,  nu Du funnit vilans bo. 

21.    En tröst i sorgen Gud oss ger. att den som lidit ej lider mer. 

 



 

 

22.    Låt oss minnas de glädjedagar,  då vi alla tillsammans var.  

23.    Det kom en stilla vind, och smekte ömt din trötta kind. 
 Liksom ett ljus som blåstes ut,  så har Din vandring nått sitt slut. 

24.    Tack för allt vad Du har givit av din rika själ. Tack för att Du  hela livet 
alltid ömmat för vårt väl.  

25.    Det finns ett hav som ingen ser.  Det finns en grav där ingen dör. 
Det finns en sol som ej går ner. Det finns en strand i varje själ. 

26.    Vi binder en krans av minnen,  de vackraste och finaste vi har. 
Vi vet att de aldrig skall vissna,  hos oss finns Du alltid kvar. 

27.    Far har räckt ut handen, mor har fattat den. 
Och på andra stranden mötas de igen. 

28.    Låt oss minnas de soliga dagar, då sorg och smärta oss fjärran var.  Låt 
oss minnas de glädjedagar, då vi båda/alla tillsammans var. 

29.    Ett strävsamt liv har slocknat ut, en flitig hand har domnat. 
Ditt lidande/arbetsdag har nått sitt slut, i frid Du nu har somnat. 

30.    Nu viskar jag de orden, de vackraste jag vet. 
Du var mitt allt på jorden, och min evighet. 

31.     Nu slut är smärtan, Du funnit frid. 
Men lämnat hjärtan som saknar Dig. 

32.     Det finns ej natt som ej morgon når.  Det finns ej död som ej till liv 
uppstår. 

33.    Genom sorgens tårar,  skinner de lyckliga minnenas gyllene  strålar. 

34.    Aftonklockan stilla klämtat. Kvällens skymning faller på. 
 Lågan länge sakta flämtat. Du till vila nu fått gå.  

35.    Det kom ett bud från ovan, som vi alla engång får. 
Och som är den största gåvan när ålderdomen når. 

 



 

 

36.   Ack huru litet veta vi, när ödets timme slår.  Och ännu mindre ana vi vem 
kallelsen då får. 

37.    Vinden mojnat, seglen slokat, ankaret till botten gått.  
En blick ut över stilla vatten,  Du din sista hamn har nått.  

38.     När krafterna sakta har domnat, och ögat sin glans har mist. 
Så skönt att från allt få somna, och finna friden till sist. 

39.     Jag saknar Dig/dej i kvällens tysta ensamhet.   En hand i min, en vän att 
håll av. Jag saknar Dig/dej. 

40.   Resans mål du hunnit, före oss du gått. Bort från livets stormar, 
kära…sov gott. 

41.   Sakta sänkte sig natten ner,  världens oro ej når dig mer. 
Hjärtat brustit i livets strid,  slumra, slumra i evig frid. 

42.     Vi hann ej säga Dig/dej farväl ty döden kom så fort,  men nu vi säga 
Dig/dej vårt tack för allt Du för oss gjort. 

43.    När krafterna långsamt domnat,  och ögat sin glans har mist, 
hur skönt att från allt få somna,  och finna vilan till sist. 

 44.    Varför bryts så ofta, säg, det som blommar skärast. Varför rycks det 
oftast bort, som är vårt hjärta kärast. 

45.    Jag ville så gärna behålla Dig/dej kvar.  Men Ditt liv på jorden fullbordat 
var. 

46.    Stor är sorgen, tomt är hemmet,  när Du inte mer finns kvar. 
Tack för allt Du gjort och ordnat,  ljusa minnen har vi kvar.  

47.     Frid susar träden kring hemmet Du älskat. 
Tack kvittrar fåglarna som var morgon Dig/dej hälsat. 
Tyst viskar blommorna farväl. 

48.   Var finns det hem dit sorgen ej hunnit, var finns den kind där tårar ej 
runnit. Det är vår lott att äga och att mista,                                                    se 
banden knytas och se banden brista. 



 

 

49.     Minns mej som jag var engång,  då allting sjöng livets sång. 
Minns de tankar jag då tänkte,  minns den kärlek jag då skänkte. 

50.     Mitt hjärta kan ej glömma, den jag djupast älskat lärt. 
Du skall sova ljust och drömma,  om ett möte-dyrt och kärt. 

51.   Alla länkar brista, allt vi måste mista.  Endast ett står kvar, minnet av det 
du var. 

52.    Det är vår lott att äga och att mista,  se banden knytas och se banden 
brista. 

53.    Tack för allt Du gjort och velat, tack för kärlek stor vi fått. 
Och förlåt oss vad vi felat,  kära…sov gott. 

54.   Sakta kom döden, den kom som en vän. Den räckte Dig/dej handen, Du 
fattade den.  

55.     Slumra så tyst från sol och vår,  slumra stilla från smärtans tår. 
Ljuv är vilan i ljus och frid, fjärran borta från livets strid. 

56.    Flitig så länge krafterna räckte, i arbetets glädje Du levde Ditt liv. 
Somnat när allmakten livslågan släckte. Tacksamt vi önska Dig/dej vila i frid. 

57.    Allt vad Du lidit, vi nog förstått.  Vi stod vid Din sida så hjälplösa blott. 
Vi ville så gärna behålla Dig/dej kvar,  men Ditt livsverk på jorden nu 
fullbordat var. 

58.    Du var trött, svag och matt, av sjukdom lång och svår. 
Men nu Du funnit vilans natt, så skönt Du vila får. 

59.    Genom sorgens varma tårar,  skiner de lyckliga minnenas gyllene strålar. 

60.     Tack för vad Du givit, tack för vad Du var.  Tack för ljusa minnet som 
Du lämnat kvar. 

 

 



 

 

KONDOLEANSTEXTER till kondoleansblommor 

  

1. Med varmt deltagande 

2. Vårt varma deltagande 

3. Vi deltar i sorgen 

4. Med djupt deltagande i din sorg 

5. Mina varmaste kondoleanser 

6. Du finns i våra tankar 

7. Jag tänker på dej 

8. Våra tankar är hos er 

 


