
Verser/dikter	  	  

Här	  är	  ett	  litet	  axplock	  av	  verser	  och	  dikter	  
som	  kan	  användas	  i	  begravningsannonser.	  

Vers ID 1503 och dess upphovsman är Alf 
Henrikson  
Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag 
och någonting alldeles oväntat sker. 
Världen förändrar sig varje dag 
men ibland blir den aldrig densamma mer. 
 
Vers ID 134  
Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 
På den andra stranden 
Mötas de igen 
 
Vers ID 223  
Mor har räckt Dig handen 
Du har fattat den 
På den andra stranden 
Har ni mötts igen 
 
Vers ID 404  
Någonstans inom oss 
är vi alltid tillsammans 
 
Vers ID 415  
Ditt goda hjärta 
Ditt ljusa sinne 
hos oss skall leva 
i tacksamt minne 
 
Vers ID 417  
Så stilla kom döden 
den kom som en vän 
Den tog Dig i handen 
Och förde Dig hem 
 
Vers ID 422  
Du var så trött 
Din bleka kind 
Nu smeks till ro 
Av evighetens vind 
 
 
 
 
 

Vers ID 423  
I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var 
 
Vers ID 432  
Gråt ej för att jag är borta 
gläds för att jag har funnits 
 
Vers ID 434  
Säg ej med sorg 
att jag är död 
Säg i tacksamhet 
att jag har levat 
 
Vers ID 440  
Tack för vad Du givit 
Tack för vad Du var 
Tack för ljusa minnen 
som Du lämnat kvar 
 
Vers ID 502  
Varmt var Ditt hjärta 
Och glatt Ditt sinne 
Ljust och soligt 
Lyser Ditt minne 
 
Vers ID 822  
Du somnade stilla 
när färden var slut 
Från allt vad Du lidit 
Du nu vilar ut 
 
Vers ID 906  
Din låga har slocknat 
Din kamp är nu över 
Din kropp nu funnit vila 
Din själ har fått ro 
 
Vers ID 1107  
Gråt inte längre vid min grav 
jag finns ej där, har gett mig av 
Med tusen vindar blåser jag, 
är daggens glimt en solig dag, 
är solsken över mognad säd, 
är färgers spel i höstens träd 
 
 
 
 



Vers ID 1201  
Det kom en dag en stilla vind 
Som smekte ömt Din trötta kind 
Liksom ett ljus som blåstes ut 
Din levnadsdag har nått sitt slut 
 
Vers ID 1406 och dess upphovsman är Vivi 
Berglund  
Så länge vi minns lever du 
 
Vers ID 1407 och dess upphovsman är Vivi 
Berglund  
Djupt i min kärlek skall du alltid leva, 
alltid finnas till 
Ty i kärleken dör vi aldrig 
 
Vers ID 1453 och dess upphovsman är Erik 
Lindegren  
Någonstans inom oss 
är vi alltid tillsamman, 
någonstans inom oss 
kan vår kärlek aldrig fly 
 
Vers ID 1471 och dess upphovsman är Bo 
Setterlind  
Vill du nå mig med din hand 
sök mig inte där du är, 
sök mig lite längre bort 
- i ett annat land 
 
Vers ID 1476 och dess upphovsman är Bo 
Setterlind  
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 
 
Vers ID 1488 och dess upphovsman är Jan 
Hall  
Gråt ej vid min grav  
Jag finns ej där 
Jag finns i solens spegelblänk på havet 
Jag finns i vindens lek över sädesfälten 
Jag finns även i höstens stilla regn 
Och i vintergatans stjärnehär 
Och när du i tidig morgon väcks av fåglar 
kan det vara min röst du hör 

Gråt inte  
Vi träffas snart igen. 
	  

Vers ID 1601  
Älskad - Saknad 
	  

Vers ID 1602  
Tack för våra lyckliga år 
	  

Vers ID 1603  
Störst av allt är kärleken 
 
Vers ID 1608  
Kärleken övervinner allt 
 
Vers ID 1615  
Tack för Din kärlek 
 
Vers ID 1631  
Ditt minne lever 
 
Vers ID 1632  
Tack för vad Du gav 
	  

	  

	  

	  

	  


