ANNONSEN
Att utforma dödsannonsen
Dödsannonser har under årens lopp sett ganska lika ut. Under det senaste decenniet
har dock variationerna, framförallt med ett större antal symboler och mer användande
av text och citat (verser), ökat markant. Även annonsernas format varierar mera.
På de följande sidorna visar vi ett antal exempel på hur dödsannonser kan se ut i
förhoppning om att underlätta utformningen av just er annons.
Under separata flikar finns exempel på symboler och verser.
Varje tidning har sina egna specifikationer när det gäller typsnitt, uppställning av
sörjande släktskap, verser, ramtjocklek etc. men i stort har de alla samma struktur:

Symbol
Min Älskade make
Vår käre pappa, morfar
och farfar

Johan
Andersson
Namn och datum

* 27 augusti 1913
Har idag stilla insomnat
Stockholm 16 april 2003

Sörjande släktskap

GUN
TOMMY och LISA
Jens och Maggie
Dick, Jonas, Ellen
Övrig släkt och vänner
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå

Vers
Begravningsuppgifter
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Vi minns dej med glädje
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Stillhetens
kapell den 30 april.
Valfri klädsel.

ANNONSEN
Exempel på texter i annonsen
A
Mitt
Vårt
B
Min/vår

allt
allt och stöd i livet

G
Ort och dödsdag
H
Namn på sörjande

make, man, livskamrat
maka, hustru, livskamrat
dotter, son etc.
älskade
kära, käre
underbara/e
trofasta/e
tappra/e
godhjärtade

I
Jag/Vi

Du
C-D
Personuppgifter
E
Är

Har

F
I

död
hemkallad till Gud
borta för alltid
lämnat oss
avlidit
gått bort
somnat in
ryckts ifrån oss
brutalt ryckts ifrån oss
slutat sin stund på jorden
efter ett rikt liv stilla
somnat in, avlidit
gått hem till sin Herre
idag stilla insomnat
lämnat mig

sorg och saknad
sorg och förtvivlan
tacksamt minne bevarad
stilla och fridfullt
sörjd och saknad
oändligt saknad

minns dig med glädje
gläds åt att du var min/vår
ska alltid minnas dig
hämtar kraften att gå vidare i
det ljusa minnet av dig
ska aldrig glömma dig
stod för allt ljust i livet
var ljuset i mitt/vårt liv
var mitt livs kärlek
var kärleken i mitt liv, nu
är bara tomhet, kyla
var livet/värmen/ljuset
i mitt liv

Saknaden är oändlig
är stor
Varför?
Varför just du?
Varför just nu?
Min Älskade make
Vår käre pappa, morfar
och farfar

Johan
Andersson
* 27 augusti 1913
Har idag stilla insomnat
Stockholm 16 april 2003
GUN
TOMMY och LISA
Jens och Maggie
Dick, Jonas, Ellen
Övrig släkt och vänner

B
C
D
E, F
G

H

Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå
Vi minns dej med glädje
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ANNONSEN
Understycket i annonsen…
skall innehålla information om hur och var begravningen skall äga rum eller om den
har ägt rum. T. ex:
1. Begravningsgudstjänsten äger rum i Testa Kyrka fredagen den 5 oktober kl. 13.00.
Efter begravningsakten kaffe på Pensionat Testgård. Tänk på Cancerfonden.
2. Begravningen äger rum i Testa Kyrka fredagen den 5 oktober kl. 11.00.
Ett innerligt tack till personalen på Testhemsgården för den kärleksfulla
omvårdnaden av Axel och oss anhöriga.
3. Enligt Axels önskan äger begravningen rum inom familjekretsen.
4. Begravningsgudstjänsten äger rum i Testa Kyrka fredagen den 5 oktober.
Efter begravningsakten en minnesstund på Pensionat Testgård. Svar om deltagande
till begravningsbyrån tel.: 00-11 22 33 senast den 2 oktober.
5. Begravningen har ägt rum i enskildhet.

J
Vers
K
Information om var och hur

Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå

J

Vi minns dej med glädje
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Stillhetens
kapell den 30 april.
Valfri klädsel.
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ANNONSEN
Exempel på annonser

Min älskade Maka
vår kära Mor

Vår kära syster

Ann-Mari Källström
* 16 juli 1925
har hastigt lämnat oss
Södertälje 16 januari 2005
TORSTEN RISBERG
och
BRITT LERNÄS
med familjer
Övrig släkt och
många vänner
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne
Begravningen äger rum i
Hagabergs kapell onsdagen
den 9 februari kl 13:30.
Begravningsakten avslutas
i kapellet. Tänk gärna på
Röda Korset pg 90 08 00 - 4.

Vår kära

Lisbet Aunan

Karin
Andersson
* 18 juni 1920
har stilla insomnat i sitt hem
sörjd och saknad av oss, broder
övrig släkt och vänner
Borlänge den 6 december 2003
FOLKE
Lillemor och Jörgen
Ulla-Britt och Lennart
Kristina och Ulf
Barnbarn och Barnbarnsbarn

* 6 december 1919
✝ 16 januari 2005
BJÖRN och ANN
Magnus Linda
Övrig släkt och vänner
Strö mitt stoft i vindars
dans,
bland några blommor
någonstans,
kan hända ger det liv på
nytt,
åt någon blom vars kraft
har flytt.
Begravningen äger rum i
Nacka kapell fredagen den
18 februari kl.11 00. Efter
akten inbjudes till minnesstund i församlingshemmet. Tänk gärna på Barncancerfonden pg 90 20 90-0

I glada stunder
vi fröjdades och log
Vi njöt av livets under
till ödet hårt oss slog
När sorgen nu oss fann
vi hade dock det bästa
Vi hade ju varann
Nu viska vi de orden
de vackraste vi vet
Du var vårt allt på jorden
och vår i evighet
Tack kära maka
och mamma för allt
Vi älskar Dej

Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden
pg. 90 19 51- 4.

Vår älskade Mamma
och Mormis

Ingeborg
Franzén
* 16 januari 1919
† 18 januari 2005
ULLA och JAN-ERIK
Anna och Patrik
Alice
Håkan och Grace
Anders och Elin
Heinz
Övrig släkt o vänner
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Någonstans inom oss
kan vår kärlek
aldrig fly

Begravningen äger rum
torsdag den 3 februari
kl 14.00 i Ekerö kyrka.
Därefter inbjuds till
minnesstund. Osa till
alfa/Ekerö Begr. byrå
tel 08-560 310 65
senast 31/1. Tänk på
Cancerföreningen
Radiumhemmet
pg 90 06 90-9

Vår kära

Wilhelm af Petersens
* 18 september 1915
† 10 maj 2004
CARL HANS ERIK
EDELSTAM
med familjer
Syskonbarn
Släkt och vänner
Här vill jag vila från storm och strid
vila tills dagen bräcker,
slumra i ro till Herrens tid
vila tills han mig väcker
Begravningen äger rum tisdagen den 8 juni kl 14.00
i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm. Efter akten
inbjudes till Församlingssalen, Fredrikshovsgatan 8
O s a till Arvid Wærners Begravningsbyrå
tel 08 - 663 16 15 senast den 3 juni
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Signe
Bergström
* 10 mars 1917
har i dag lämnat oss
i sorg och saknad
Häverödal den 18 januari 2005
BRITT och RUNE
KURT och ASTA
Jenny och Thomas
Peter
Släkt och vänner
En gång blir allting stilla
en gång får allting ro
Begravningsgudstjänsten
äger
rum i kretsen av de närmaste.

Min kära Mor
Min Svärmor
Vår Farmor

Ingeborg
Nordelius
* 13 juni 1917
✝ 19 december 2004
HANS och HELENA
Jonas Tuva Amanda
Släkt och vänner
Du somnade stilla
när resan var slut
Från allt som Dig trötta
Du vilar nu ut
Begravningsakten äger
rum onsdagen den
26 januari 2005 kl 13.30
i Heliga Korsets kapell,
Skogskyrkogården.

ANNONSEN
Exempel på annonser för barn och företagsannonser

Vår älskade
Vår älskade pojke

Therese Englund

Kalle Nilsson

* 2 juni 1978
har i dag lämnat oss men
i ljust minne bevarad.
Örebro 3 januari 2005

* 23 januari 2004
✝ 15 februari 2004
MAMMA PAPPA
Din sol gick upp men
skymdes bort
Du var för god för livet
Fast Din levnad blev så
kort
Du har oss mycket givet
mamma och pappa

PAPPA och MAMMA
Daniel, Mathias
Farmor
Övrig släkt och många
vänner
Så liten plats en
människa tar på jorden
Mindre än ett träd i
skogen
Så stort tomrum hon
lämnar efter sig
en hel värld kan inte
fylla det.
Så länge vi minns
lever du.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Längbro kyrka
fredag 11 februari kl 13.
Efter akten inbjudes till
Karlslunds Herrgård.
Svar om deltagande till
Allmänna Begravningsbyrån
Tel 019-18 62 50
senast 9 februari .

Exempel på tackannonser
För allt vänligt deltagande
vid vår kära

För allt vänligt deltagande vid vår
kära

Emmy Olofssons
bortgång, för alla vackra blommor
och för all övrig hedersbevisning
tackar vi varmt och innerligt.
BÖRJE, ANN-MARIE
Mona med familj
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till Er alla som på olika
sätt visat deltagande
vid vår käre

Bernt Holms
bortgång, för kort, telefonsamtal och blommor till
hemmen, för gåvor till fonder
och blommor vid båren
INGRID
Per
Inga med familj

Eris Anderssons
bortgång, för alla vackra
blommor vid hennes bår,
gåvor till olika fonder
vill vi till släkt, vänner och
grannar framföra
ett stort tack.
Ett särskilt tack till
personalen på Tryggheten
Oxelgården, Gläntan och
hemsjukvården för god vård.
SIV, WERA, ANDERS
med FAMILJER

Till alla Er som på olika sätt
hedrade minnet av vår
älskade

Yvonne Eklund
vill vi framföra vårt varma
tack.
Mamma och Rolf
Syskonen

