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SAMMANFATTNING    

Syftet med examensarbetet är att få en inblick i hur askgravplatser utformas och vad 
man bör tänka på vid dess planering. Arbetet belyser även trädgårdsmästarens roll vid 
planering anläggning och skötsel av kyrkogården. Tre askgravar i Hälsingland 
analyserades utifrån Inger Berglunds 10 råd till en arkitekt (1994).  Med råden som 
hjälp har askgravarna utvärderats och dess styrkor och svagheter diskuterats. I de fall 
där svagheter har framkommit har förbättringar föreslagits. Samtal med 
landskapsarkitekter och kyrkogårdspersonal har hållits för att få en inblick i hur de ser 
på sin uppgift samt hur de senare ställer sig till anställningen av utbildade 
trädgårdsmästare vid kyrkogårdarna. Trädgårdsmästarens roll på kyrkogården verkar 
vara av ringa betydelse då kyrkan inte verkar ha något krav på en 
trädgårdsmästareutbildning hos sina anställda. 

 
INLEDNING 

Under hela mitt liv har jag följt med min mamma till kyrkogården för att sköta om 
farmor och farfars grav. Jag hoppade ur bilen och gick in genom grindarna och tempot 
stillades ner, på kyrkogården finns ett lugn som är svårt att hitta på andra platser. När 
mamma pysslade om gravrabatten så gick jag runt på kyrkogården och förundrades 
över alla gravar och dess utsmyckning.  Många familjegravar var gigantiska med vackert 
krattade mönster, medans andra nästan inte syntes i gräset med sin knapphändiga text. 
Varför hade några av gravarna en överdådig utsmyckning och andra ingen alls?  
Historien som finns bakom varje grav intresserar mig fortfarande. 

Under min utbildning till trädgårdsmästare ingick en kurs som tangerade ämnet 
kyrkogårdar, jag valde att då lära mig mer om utformningen av minneslundar och kom 
även i kontakt med andra gravskick. Förr eller senare blir vi alla tyvärr berörda av detta 
ämne, vilket gravskick passar just vår familj? Själv tycker jag att askgravplatser är ett 
fint alternativ och därför har jag fördjupat mig i just detta. Jag gjorde en litteraturstudie 
där jag fick möjligheten att sätta mig in i kyrkans och dess historia vilken ser ut att 
förändras sakta men säkert. Nu på senare år har det hänt väldigt mycket då flera nya 
gravskick har uppkommit efter att minneslunden banat väg, dessa presenterar jag i min 
bakgrund. Mina funderingar på hur jag som trädgårdsmästare skall försörja mig efter 
utbildningen har naturligtvis haft en roll i mitt arbete. Kan jag som en blivande 
trädgårdsmästare påverka hur framtidens gravplatser kan se ut, finns det en plats för 
mig i mitt blivande yrke på kyrkogården?  
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BAKGRUND  

KORT HISTORIK 

Innan kristendomen kom till vårt land begravdes våra anhöriga hemma på gårdarna. 
När kyrkan senare kom in i bilden uppstod begravningsplatser intill dessa. Under många 
år begravdes människor av högre stånd inuti och precis utanför kyrkorna intill 
väggarna. Ju lägre samhällsklass personerna tillhörde desto längre bort från kyrkan 
begravdes de. Stanken från kyrkans ruttnande kroppar blev obehaglig och rädslan för 
smittor som till exempel pest ökade. På 1700-talet blev medvetenheten om hygien 
vanligare och kyrkogårdarna började flyttas ut från städerna. Renlighet och friskluft var 
viktigt, och på 1850-talet kom ett riksdagsbeslut om att förbjuda begravningar vid 
kyrkogårdarna i städerna. Kyrkogårdarna fick ett mer ordnat utseende och i samband 
med att de flyttades till nya platser planterades alléer där. Gravplatserna ordnades 
symetriskt och gångar anlades. Gravarna förändrades och det blev viktigare att markera 
sitt välstånd och enorma släktmonument uppfördes (Hammarskiöld, 2001).  

Personer som inte hade råd med en gravplats begravdes istället i det ”allmänna varvet”. 
Här lades människor i rader med små gravstenar allt eftersom de avled, vilket ledde till 
att anhöriga sällan begravdes intill varandra. Så sent som 1964 upphörde gravsystemet 
”allmänna varvet” och istället infördes 25 års gravrätt, vilket är det system som används 
idag. Kremeringar blev också allt mer vanligt i Sverige och på 1950-talet efterfrågades 
ett nytt gravskick. Människor flyttade ofta från landsbygden in till städerna, och ville inte 
ligga varandra till last med exempelvis gravskötsel. Därigenom uppstod ett anonymt 
gravskick i Minneslunden (Sörensen & Wembling, 2008).   

 

KREMERINGAR 

Kremering har från kristendomens intågande varit otänkbart i Sverige, bland annat 
beroende på vikten av att kroppen skulle vara hel då den återuppstod (Johansson, 
2013). År 1888 blev kremering ett godkänt alternativ men var länge ifrågasatt och först 
runt 1930-talet började kyrkan ge med sig. Under 70-talet konstaterades att 
kremeringen jämställdes med jordbegravning och idag kremeras cirka 75 % av Sveriges 
alla invånare som avlider och antalet fortsätter att öka. Detta beror på att inflyttningen 
till städerna ökar och orsakade den platsbrist som finns på begravningsplatserna, 
dessutom kan den ringa skötseln av en minneslund eller urngrav spela in då tid är en 
bristvara (Ekström, Andersson, Junfors, Holm & Samuelsson, 2010). 

Vårt mångkulturella samhälle har i viss mån lugnat den fortsatt ökande 
kremeringstrenden i storstäderna en aning eftersom det bland katolskt kristna finns en 
negativ hållning till kremering, men den är dock tillåten. Muslimer, judar och de 
ortodoxt kristna önskar heller ingen kremering medan hinduer och buddister tvärtom 
föredrar att kremeras. Då kremeringsantalet hela tiden ökar vid kyrkogårdar i både 
städer och på landsbygden har kyrkan även anpassat sig och anlagt exempelvis 
minneslundar, askgravlundar och urnlundar. De flesta som kremerats begravs i en 
minneslund. Två tredjedelar av våra kyrkogårdar har en minneslund. Kan det finnas 
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ekonomiska aspekter i antalet ökade kremeringar? I rapporten från Sveriges 
kyrkogårds- och krematorieförbund daterad 2010 beskrivs en genomsnittlig 
kostnadsberäkning för grävandet av grav samt gravsättningen. Urngravens kostnad är 
cirka 2 400 kr och kistgravens kostnad är cirka 11 000 kr (Ekström, Andersson, Junfors, 
Holm & Samuelsson, 2010).  

Svenska kyrkan har huvudansvaret att ordna en gravplats till alla som är folkbokförda i 
en församling. Vilken trostillhörighet personen har spelar inte någon roll, alla i vårt land 
betalar en begravningsavgift och församlingen är skyldig att ordna och tillhandahålla ett 
urval av olika gravalternativ. De bör även lyssna på behovet av ett nytt eller en annan 
typ av gravskick och agera efter det (Erman, 2001). 

 

OLIKA BEGREPP 

Då församlingen har ett ansvar att ordna begravningsplatser till alla, så gäller det även 
personer med särskilda religiösa önskemål kring sin begravningsplats. Muslimer och 
judar har sina egna krav på utformning och hur personen skall begravas. Här kan 
samfundet ta hjälp från andra närliggande församlingar som kanske redan anlagt en 
gravplats som passar dessa religioner (Erman, 2001).   

 

GRAVRÄTT  

En gravrätt innebär att man arrenderar en begravningsplats i 25 år, då dessa år passerat 
kan gravrätten förlängas i ytterligare 25 år om så önskas. Innehavaren av gravrätten 
bestämmer själv vem eller vilka som får begravas i den och det är också innehavarens 
skyldighet att hålla platsen vårdad (Kyrkogårdsförvaltningen, 2013). 

 

GRAVSKICK 

Det finns flera olika gravskick som kan väljas efter att den avlidne har kremerats eller 
skall gravsättas i kista. I vårt land är familjegraven, minneslunden, askgravlunden, 
kistminneslunden, urngravplatser och askgravplatser de olika möjligheterna. Dessutom 
kan exempelvis askan strös ut över havet men då krävs ett särskilt tillstånd från 
Länsstyrelsen. I boken, Minnenas trädgård - om kyrkogårdens form och växter, har Ann-
Britt Sörensen och Mona Wembling (2008) beskrivit våra vanligaste gravskick. 
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Familjegraven  

Tidigare var det vanligt att visa sin sociala ställning med sin familjegrav vilken ofta 
bestod av stora pampiga stenar som kunde vara omgärdade av ett staket. Dessa gravar 
finns fortfarande kvar på begravningsplatserna och används av familjerna som äger 
dessa. Dagens nya familjegravar kan skilja sig från varandra i uttryck och urvalet av 
stenar är stort. Stenen skall alltid godkännas av kyrkorådet innan den sätts på den valda 
platsen men utsmyckningen bestämmer gravrättsinnehavaren själv. I familjegraven kan 
både kistor och urnor gravsättas. Här gäller gravrätt. 

Minneslund  

Tanken med minneslunden var från början att alla oavsett bakgrund skulle kunna 
begravas där, helt anonymt utan någon namnskylt. Minneslunden blev senare ett 
självklart val för människor som inte ville ligga sina anhöriga till last. Det finns möjlighet 
att begrava både kistor (kistminneslund) samt aska här. Församlingen tar hand om 
skötseln men anhöriga kan smycka lunden med snittblommor eller ljus på en anvisad 
plats. Här finns ingen gravrätt. 

Urngravplats 

På urngravplatsen är regleringen inte lika hård och här tillåts anhöriga välja gravsten 
och plantera eller använda snittblommor efter egen smak. Men valet av sten skall ändå 
godkännas av kyrkorådet eller liknande funktion. Vid urngravplatsen går det välja att ta 
hjälp med skötseln av gravplatsen. Här gäller gravrätt.  

 Askgravplats  

Här begravs kremerat stoft, platsen kan rymma askan från fler avlidna. Askgravplatsen 
har starka restriktioner och här tillåts endast små liggande stenar. Här är 
helhetsintrycket viktigt och därför sköts platsen av kyrkogårdsförvaltningen. 
Snittblommor till graven är dock tillåtet. Här gäller gravrätt.  

Askgravlund  

Då minneslunden uppfattades som alltför anonym och de anhöriga kände ett behov av 
att veta precis vart deras anhörige begravts, resulterade det i askgravlundens uppkomst. 
Det kan finnas fler namn på detta gravskick lokalt, så som urnlund eller asklund. Detta 
gravskick är relativt nytt och byggs nu ut på många platser. Oftast har askgravlunden en 
gemensam yta där askan begravs och det är upp till var och en om de vill delta vid 
gravsättningen för att veta exakt var den anhörige är begravd. Här kan anhöriga 
begravas intill varandra om det önskas. Kollektiva platser för namnskyltarna är vanligt 
förekommande. Askgravlundarna utformas ofta utan symboler med tanke på att alla 
personer skall känna sig välkomna här, oavsett trostillhörighet eller icke kristen. Här 
finns ingen gravrätt (Sörensen & Wembling, 2008).  
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För att kyrkan skall få anlägga en askgravplats behöver det prövas av Länsstyrelsen. 
Hans Erik Hansson vid Länsstyrelsen Gävleborg (personlig kommunikation, 16 oktober 
2013), informerade om att han följer kulturminneslagen då han avgör om en 
askgravplats kan byggas på den tänkta platsen. Har kyrkogården uppkommit tidigare än 
1939 kan det finnas anledning att se hur askgravplatsen passar in i den kulturhistoriska 
miljön. Länsstyrelsen gör inga efterkontroller på att askgravarna har anlagts i enlighet 
med ansökan. 

I arbetet har både askgravlundar och askgravplatser besökts, dessa kommer i 
generaliseringar benämnas som askgravplatser. Skillnaden dem emellan är att 
askgravlundar saknar gravrätt och askgravplatser har 25 års gravrätt. 

 

SYFTE  

Syftet med examensarbetet är att få en inblick i hur askgravplatserna utformas och vad 
man bör tänka på vid dess planering. Arbetet är även tänkt som en utvärdering av tre 
askgravplatser som besökts under arbetets gång.  Här undersöks även hur trädgårds-
mästarens kompetens kan ha en roll i anläggning och skötsel av askgravarna och på 
kyrkogårdarna.  

 
METOD 

Examensarbetet är gjord som en traditionell akademisk rapport där en litteratur-
genomgång i ämnet först genomfördes. Utöver det har andra uppsatser som skrivits om 
askgravplatser använts. 

För att få en bakgrund och en förståelse i ämnet har många telefonsamtal gjorts till ett 
stort antal personer inom kyrkan, några av dessa har valt att vara anonyma och är inte 
namngivna i arbetet.  Handläggare vid länsstyrelsen och tre landskapsarkitekter 
kontaktades via telefon för att få en inblick i deras roll vid askgravplatsernas planering 
och anläggning. Ett antal studiebesök gjordes på kyrkogårdar med askgravplatser i 
Hälsingland.  De tre askgravplatser som valdes ut för analys skiljer sig uttrycksmässigt 
ifrån varandra då de är ritade av tre olika landskapsarkitekter. Askgravplatserna 
analyserades djupare med hjälp av Inger Berglunds checklista, 10 råd till en arkitekt. 

Lista på telefonkontakter under arbetets gång   
 

Bond, L. (den 21 oktober 2013) Landskapsarkitekt.  
Brolin, E. (den 5 november 2013) Komminister.  
Engmalm, K. (den 26 oktober 2013) Kyrkogårdsvaktmästare.  
Hansson, H.-E. (den 16 oktotober 2013) Handläggare vid Länssyrelsen. 
Karlsson, R. (den 26 oktober 2013) Landskapsarkitekt.  
Lövstrand, A (12 november 2013) Arkitekt. 
Åhman, G (den 20 november 2013) Kyrkoherde. 
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RESULTAT 

10 RÅD TILL EN ARKITEKT 

Inger Berglund har i sin bok, Kyrkogårdens meditativa rum (1994) tittat närmare på vad 
människor verkligen anser är viktigt då de går till platsen där deras anhöriga vilar. I ett 
antal intervjuer, inventeringar och analyser av resultatet framkom egenskaper som var 
särskilt viktiga och kan fungera som en checklista vid planering och utformning av en 
askgravplats. Råden som har tolkats och sammanfattat nedan, kommer att användas vid 
utvärderingen av tre askgravplatser i Hälsingland.   

1. Omsorg, värme och känsla: Platsen skall vara omsorgsfullt vald, ett meditativt rum. 
Vyn, vind och sol är viktiga element när platsen skall bestämmas. Det får gärna vara 
naturlikt men inte orört. Naturen skall formas med små medel och ändå vara välskött. 
Planteringar får gärna finnas då växter förmedlar och symboliserar liv. Platsen skall 
signalera hopp och glädje men samtidigt ha en ombonad känsla. Vackra och bekväma 
bänkar skall finnas på platsen. 

2. Lugn: Sörjande skall kunna sitta ostört i lugn och ro. Platsen skall vara omgärdad och 
fridfull där ljudet av fågelkvitter och porlande vatten är välkommet.    

3. Centralpunkt: En centralpunkt eller en blickpunkt skall alltid finnas så att den 
sörjande kan finna ett lugn. Det kan till exempel vara en vy över vatten eller ett träd. 
Trädet måste utmärka sig på något sätt så det inte konkurreras ut av ett annat träd 
vilket kan kännas förvirrande.     

4. Trygghet, ostördhet: Att få vara ostörd i sin sorg kan kännas betydelsefullt, att vara 
på en avskild plats med tydliga väggar av till exempel ett buskage kan kännas tryggt. 
Platsen får inte heller vara för stor då den lätt kan uppfattas som ödslig.  

5. Utsikt, rymd: En möjlighet att blicka ut förbi askgravplatsen skall finnas, att kunna se 
ut över ängar och berg, att kunna känna sig ett med naturen. Får man istället blicka ut 
över kyrkan så kan detta ibland kännas fel för en icke troende eller en människa med 
annan tro.   

6. Vinteraspekten: Det är viktigt att askgravlunder behåller sin struktur även på 
vintern då anhöriga vill ha samma funktioner under denna årstid. Träd och buskar 
måste fylla sina funktioner alla årstider.   

7. Frihet: Alla trosuppfattningar och religioner skall känna sig välkomna till 
askgravlunden, det kan därför vara klokt att tänka sig för innan symboler används.  

8. Träden: För många symboliserar träden liv och är en viktig symbol vid 
askgravplatsen. Använd gärna lövträd där solen kan leta sig in genom grenarna, barrträd 
kan istället upplevas tynga ned platsen. Äldre träd förstärker känslan av andlig tyngd. 
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9. Marken: Det skall vara självklart för besökaren var askan har lagts i jorden. Den 
marken uppfattas ofta som helgad vilket människor undviker att beträda. Marken runt 
omkring jordningsområdet kan vara naturmark eller av naturmaterial, välskött och 
enhetlig. Där askan begravs bör det växa gräs. Marken bör inte skuggas, en ljus plats 
uppfattas som varmare och inte så svårmodig. 

10. Andlig tyngd: Det skall vara något speciellt att beträda en begravnings plats, 
känslan skall inte kunna förväxlas med känslan när en vanlig park beträds. 
Gestaltningen skall kännas mystisk och förstärks till exempel med stenar och väl valda 
träd.  

 

ARBRÅ ASKGRAVPLATS  

Arbrå kyrka ligger utanför samhället och askgravplatsen är placerad nära älven Ljusnan 
på kyrkogårdens nya avdelning. I cirka 200 meter leds besökaren på den breda 
grusgången in mellan familjegravarna. Gående den sista biten tar gräsmattan vid och 
därefter är askgravplatsen placerad. Platsen är belägen nära vattnet, marken sluttar lätt 
ner mot älven och kyrksjön där en kilometerlång utsikt tar vid. Askgravplatsen är 
placerad mitt på en stor gräsyta. Två rektangelformade perennrabatter avgränsas med 
en bred kant av älvdalssten mot gräsmattan. Rabatterna är fyllda med ormrot, 
måbärsbuskar och parkolvon. I rabatterna står även små kubliknande stenar där 
bronsplaketterna med de ingraverade namnen är placerade, 16 stenar i varje rabatt. 
Stenarna är cirka 2 decimeter höga.  

Mitt emellan rabatterna finns utsikten över älven och där står en ljushållare som är 
placerad på gräset. Runt omkring platsen finns unga bergskörsbär planterade. Ett glest, 
lågt buskage är beläget 20 meter ovanför och bakom askgravplatsen. Det finns ingen 
sittplats varken där eller i närheten. Platsen är öppen, lugn, tyst och stilla. Cirka 50 
meter framför askgravplatsen, något till höger, ligger en minneslund belägen, och intill 
älvkanten står flera träd glest kvarlämnade efter gallring.  
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Bild 1: Utsikt över askgravplats vid Arbrå kyrka. 

ANALYS 

Omsorg, värme och känsla 

Styrkor: Platsen är noga vald det märks inte minst på närheten till vattnet, utsikten och 
lugnet som finns här. Platsen är öppen och ljus.   

Svagheter: Det finns ingen rumskänsla. Platsen är väldigt öppen, det finns inte heller 
några sittplatser.  

Lugn 

Styrkor: Askgravplatsen ligger i bortre änden av kyrkogården, det är få gravar runt 
omkring, vilket betyder att platsen är lugn och rogivande. Hit når inte heller motorljud. 

Svagheter: - 

Centralpunkt 

Styrkor: Älven är blickpunkten. 

Svagheter: Ljushållaren skymmer sikten en aning och hamnar alltför mycket i 
blickpunkten. 
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Trygghet, ostördhet 

Styrkor: Platsen har ett ostört läge. 

Svagheter: Här finns inget skyddande buskage. Platsen uppfattas som ödslig då inget 
avskärmar den. 

Utsikt, rymd 

Styrkor: Olika utsiktsmöjligheter finns, älven, bergen och träd, platsens rymd är påtaglig. 

Svagheter: - 

Vinteraspekten 

Styrkor: Bergskörsbären, parkolvonen samt ljushållaren kommer att synas ovanför 
snön. Då omgivningarna inte har mycket gravstenar utplacerade kommer det vid 
snötäckta vintrar ge ett vitt slätt snötäcke som vilar över platsen vilket skänker känslan 
av ro. 

Svagheter: Planteringarna och gravstenarna med namnplaketterna kommer inte att 
synas då de kommer att ligga under snön. Strukturen av askgravplatsen kommer då att 
försvinna en aning. 

Frihet 

Styrkor: Endast ljushållaren har ett kristet kors som symbol. 

Svagheter: Det kristna korset i ljushållaren. 

Träden 

Styrkor: Planteringen av bergskörsbären runt om askgravplatsen som inom kort 
kommer att vara betydligt större och ge en viss inramning. Här finns inga tyngande 
barrträd. 

Svagheter: Det finns inga äldre träd i närheten.  

Marken 

Styrkor: Platsen har en välskött gräsmatta som omger askgravplatsen. Här når solen 
hela marken och endast små skuggor kastas från bergskörsbären och parkolvonen. 

Svagheter: - 
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Andlig tyngd 

Styrkor: En fördel kan vara att besökarna först går igenom en begravningsplats med 
gravstenar där en tydlig andlig laddning finns. Känslan följer på så vis med bort till 
askgravlunden. 

Svagheter: - 

 

SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

Askgravplatsen ligger med ett fint läge intill vattnet. Rabatterna växter är väletablerade 
och gravstenarna är högtidiga med sina bronsplaketter, dessvärre kommer inte 
gravstenarna att synas vintertid då de är alltför små.   

Den självklara blickpunkten är vattnet, men där står ljushållaren som skymmer sikten 
en aning. En möjlighet är att flytta ljushållaren samt ersätta den med två stycken 
ljushållare istället, en i varje rabatt för att öppna upp utsiktsikten och få ett symetriskt 
uttryck. Korsen på ljuslyktorna bör avlägsnas för att hålla platsen symbolfri. 

Ett par bänkar borde finnas vid askgravplatsen året om, dessa skall vara väl placerade så 
att utsikten mot vattnet kan beskådas. Då platsen är rymlig borde det vara möjligt att 
skapa utrymmen för flera personer som kan besöka området samtidigt, men ändå kunna 
sitta enskilt. Det befintliga, glesa buskaget borde utnytjas och förstärkas till ett 
lummigare. En lite högre plantering där bänkarna kan ställas för att få förnimmelsen av 
trygghet och rumskänsla. Detta skulle även förstärka strukturen på platsen vintertid. 

Önskvärt är även att fler träd planteras runt om platsen, för att göra den mer omgärdat 
och fånga upp vinden från sjön.  

10 råds analysen visar på sex stycken svagheter och 10 styrkor vid Arbrå askgravplats.  

 

TRÖNÖ ASKGRAVLUND 

Trönö kyrka är en stor tegelfärgad byggnad som ligger högt, ovanför byn. Parkeringen 
ligger precis nedanför kyrkan och har en grusad väg, kantad av en nyplanterad trädallé 
till kyrkogården. De grusade gångarna vetter in mellan gravarna där askgravlunden blir 
synlig då en högrest sten utmärker den. Lunden ligger på kyrkans vänstra sida och är 
placerad längst ut intill en slänt med ett buskage. 

Buskaget och en gatstensbelagd, bred gångväg leder fram till en stenmjölsbelagd rundel 
där gravstenen i granit med alla namnplaketter är belägen. Stenen är hög, cirka två 
meter och den rymmer ungefär 450 namnbrickor. Plaketterna har en enkel utformning 
och är fastlimmade på stenen. Stenen står i en kvadrat av gårdssingel som hålls på plats 
med hjälp av en stenkant i granit, här kan de anhöriga placera blommorna. På höger sida 
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av stenen utanför rundeln står en lyktstolpe och vid stenens vänstra sida finns en stor 
ljushållare med ett kristet kors. Bakom ljushållaren, till vänster, syns kyrkan. 

På stenens högra sida intill lyktstolpen finns en häck av snöbär som når till axelhöjd, 
bakom häcken finns ett buskage och där står även ett par björkar. Rakt bakom stenen 
fortsätter häcken och bildar en trekantig form. Innanför häcken ligger en gräsmatta. Till 
vänster om stenen finns en rabatt med näva, måbär och bergskörsbär. För att rama in 
planteringen har en hög stenkant använts, kanten består av flera olika kantstenar i 
varierat material. 

Bakom askgravlunden finns en åker och bortom den Trönös centrala delar med dess 
genomfartsväg. Platsen saknar bänkar. 

 

 

Bild 2: Askgravlunden vid Trönö kyrka  

 

ANALYS  

Omsorg värme och känsla:  

Styrkor: Buskar omger platsen, vilket ger en skyddad känsla. Här är gott om ljus, och 
platsen ligger vindskyddat.  
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Svagheter: Platsen uppfattas som trång då den har klämts in mellan lyktstolpen och 
ljushållaren. Gravstenen står precis vid entrén till askgravlunden, vilket är en aning för 
nära.    

Lugn 

Styrkor: Här kan den sörjande sitta ostört, om den är ensam på platsen. 

Svagheter: Ljud från den passerande vägen.   

Centralpunkt:  

Styrkor: -  

Svagheter: Här finns ingen naturlig blickpunkt. 

Trygghet, ostördhet:  

Styrkor: Platsen är omgärdad, här finns en tydlig rumskänsla, buskaget utgör väggar 
vilket känns tryggt. 

Svagheter: Platsen är alltför trång om flera personer vill besöka platsen samtidigt och 
samtidigt vara ostörda. 

Utsikt och rymd: 

Styrkor: Möjlighet att kunna höja blicken och titta ut över kyrkogården eller över byn.  

Svagheter: - 

Vinteraspekten  

Styrkor: Platsen har en tydlig struktur som kommer att synas på vintern, stenen där alla 
namnbrickorna finns är hög och alla namnen kommer att synas trots snötäcket.  

Svagheter: - 

Frihet  

Styrkor: Bergskörsbäret skymmer kyrkan en aning. 

Svagheter: Ljushållarens kristna kors. 

Träden 

Styrkor: Fina uppväxta björkar omgärdar platsen, det kommer även bergskörsbären 
göra när de vuxit ytterligare. 

Svagheter: - 
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Marken 

Styrkor: Gräsmattan är välskött, av sammanhanget och den välskötta gräsmattan gör det 
tydligt att det är där askorna begravs.  

Svagheter: De olika materialen i kantstenarna. Materialbytet från gatsten till stenmjöl 
runt gravstenen ger ett rörigt intryck. 

Andlig tyngd 

Styrkor: Att gå in igenom begravningsplatsen för att komma till askgravlunden ger en 
andlig tyngd.  

Svagheter: - 

 

SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

Kyrkan med sitt läge och sin allé ger ett högtidligt intryck. Det är stämningsfullt att gå in 
bland gravarna och fram till askgravlunden som känns påkostad. Gången ner till 
askgravlunden är gatstensbelagd men runt gravstenen har det istället lagts stenmjöl. 
Här kan samma material användas istället, för att uppnå ett enhetligare intryck. Platsen 
känns omgärdad och trygg, buskaget och träden gör att platsen är lugn och vindstilla. 

Hela askgravplatsen borde ha flyttats någon meter in på gräsmattan, platsen känns 
tyvärr alltför trång när man kommer ner till gravstenen. Lyktstolpen som placerats till 
höger om stenen borde flyttas in en meter i buskaget för att ge platsen rymd. 
Ljushållaren borde av samma orsak flyttas en meter till vänster. Korset på ljushållaren 
kan avlägsnas för att göra platsen mer neutral och symbolfri. 

Runt stenen har man lagt en kantsten i granit för att hålla gårdssingel på plats där 
medtagna snittblommor skall placeras. Det är elegant och strikt.  

Den höga stenkanten som skiljer askgravlunden från resten av kyrkogården borde bytas 
ut till en och samma kantsten, gärna i granit för att få en enhetlig känsla. Idag ger de 
olika materialen ett rörigt intryck. Planteringen ser nyanlagd ut men är genomtänkt med 
nävan som fortfarande har blommor i oktober. Bergskörsbären kommer att skymma 
kyrkan något när de växer till sin fulla storlek vilket är en fördel då platsen skall hållas 
symbolfri. 

Askgravlundens struktur kommer mest troligt att fungera även vintertid på grund av 
den stora gravstenen och de väl uppvuxna buskarna och träden som omger platsen. 
Gräsmattan är välklippt och det är tydligt var askan är begravd, den ger även den lilla 
askgravlunden en mer rymlig känsla. 

Platsen har tyvärr ingen naturligt blickpunkt. Ett förslag är att plantera ett väl utvalt 
träd en bit bort eller att en springbrunn placeras på gräsmattan i bortre änden av 
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askgravlunden för att ge människor en punkt att vila blicken på. För att lugna och 
skymma utsikten mot bygatan kan några träd planteras i buskaget, dessa kommer inom 
några år att växa upp och begränsa sikten. Bänkar borde placeras ut intill buskaget för 
anhöriga att sitta på året om.   

10 råds analysen visar på sex stycken svagheter och 9 styrkor vid Trönö askgravlund.  

 

JÄRVSÖ ASKGRAVLUND   

Utanför samhället på en ö i Ljusnan ligger kyrkan högt belägen på en sandås. Söder om 
kyrkan utanför dess entré ligger kyrkogårdens äldsta familjegravar. Nedanför sandåsen 
på kyrkans västra sida är askgravlunden belägen. En asfalterad bred gång tar besökaren 
in genom den nyare delen av kyrkogården, här passeras flera familjegravar som ligger i 
prydliga rader. Stora björkar planterades för länge sedan och finns över hela området. 

Vid entrén till askgravlunden finns en plantering med en hög syren, paradisbuskar samt 
måbärsbukar. En bred gång av offerdalsskiffer möter en rymlig stenlagd plats i samma 
material. Stenläggningen har en halvmånes form där den möter gräsmattan som är 
platsen där askorna begravs. Gräset växer hela vägen ner mot en smal del av älven som 
rinner förbi. Platsen är ljus, rymlig och öppen.  

Här finns två fastskruvade bänkar placerade bredvid varandra. Bänkarna har armstöd 
och är vända mot älven och det framförliggande berget. Här finns flera möjliga 
blickpunkter. Bakom och mellan bänkarna finns en måbärshäck med en höjd på cirka 50 
cm. Bakom häcken finns ett pilflätat staket som står i häckens bakkant.  
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Bild 3: Översikt Järvsö askgravlund  

 

Ett par uppväxta björkar finns i närheten. Det har även planterats rönnar på platsens 
vänstra sida, bakom rönnarna anas hockeyhallen en bit bort. På vardera sidan av 
askgravplatsens stenläggning är fem stycken gravstenar i granit symetriskt placerade. 
Stenarna är cirka 180 cm höga och det finns plats för 33 bronsplaketter på varje sten där 
de sista ca 50 centimetrarna längst ner på varje sten lämnas fria. Ovanpå stenarna ligger 
en liten rund svart sten som utsmyckning. Vid foten av stenarna finns en låg inramning 
granitkantsten. Innanför ramen har vit stenkross använts för att kunna placera 
medtagna snittblommor på platsen. Två stycken ljushållare är placerade på båda sidor 
av askgravplatsen. 
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Bild 4: Askgravlunden i Järvsö  

 

ANALYS  

Omsorg, värme och känsla 

Styrkor: Platsen är väl vald, högtliglig och elegant. Här är lugnt, stilla och är en fin plats 
för eftertanke. Bänkarna finns alltid på plats. 

Svagheter: Platsen ligger en aning öppet. 

Lugn 

Styrkor: Här råder ett lugn och en tystnad. 

Svagheter: - 

Centralpunkt 

Styrkor: Vyn över vattnet, berget, träden. 

Svagheter: Att det finns flera centralpunkter. 
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Trygghet, ostördhet 

Styrkor: Häcken blir ett skydd i ryggen då anhöriga sitter på bänkarna. Häcken särar 
även sittplatserna åt så besökande kan sitta ostört. Platsen är stor och rymlig.  

Svagheter: Häcken som ännu inte har vuxit upp. 

Utsikt, rymd 

Styrkor: Fin utsikt åt olika håll, gott om plats 

Svagheter: - 

Vinteraspekten 

Styrkor: Platsen struktur kommer att synas under snön även planteringarna och 
stenarna med sina namnplaketter. Platsen kan lätt snöröjas och bänkarna finns kvar på 
vintern.   

Svagheter: - 

Frihet 

Styrkor: Inga symboler finns på platsen. Planteringen skymmer kyrkan en aning. 

Svagheter: - 

Träden 

Styrkor: Flera stora björkar finns i närheten, rönnarna är nyligen planterade men 
kommer att rama in platsen fint. 

Svagheter: - 

Marken 

Styrkor: Markstenen i skiffer möter gräsmattan elegant. Gräsmattan ligger öppen ner 
mot älven. Det är ljust och öppet.  

Svagheter: - 

Andlig tyngd: 

Styrkor: De gamla träden på området förstärker den anliga tyngden liksom känslan de 
anhöriga får när de passerar gravarna innan askgravlunden. Hela askgravlunden har en 
högtidlighet vilket får den att kännas andlig. 

Svagheter: -  
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SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

Planteringen av buskarna gör en tydlig avgränsning mot kyrkogården och 
askgravlunden, då syrenen är uppväxt så kommer den att skymma kyrkan en aning. 

Stenläggningen som utgör hela askgravlunden känns väldigt elegant och enhetlig. 
Formen är väl genomtänkt och det är tydligt att askorna begravs där gräset möter 
markstenen. Rymden blir påtaglig då gräsmattan tillåts gå hela vägen ner till älven. 
Platsen är väldigt ljus och rymlig, och det känns bra att uppväxta björkar växer runt om 
området. De nyplanterade rönnarna fyller även de en viktig funktion då de ramar in 
platsen ytterligare och skymmer hockeyhallen. Flera träd kan planteras i norrläge för att 
minska den öppna platsen något och bli lite av ett vindfång.  

Bänkarna som finns på platsen är smakfullt utvalda, de är robusta och inbjudande och 
har armstöd vilket ofta är en fördel då äldre människor vill sitta och lättare kan stiga 
upp igen. Dessa bänkar står på platsen året om vilket är en stor fördel med tanke på 
besökarna som vill slå sig ner för eftertanke. Bakom och mellan bänkarna växer en 
måbärshäck och i direkt anslutning till den, står ett pilstaket. Funktionen med 
pilstaketet är att förstärka skyddet i ryggen då måbärshäcken inte hunnit växa till sin 
fulla höjd.  

Sittande på bänken finns det flera punkter att vila blicken på, och det kan kännas lite 
rörigt. Här skulle man kunna välja ut ett träd vid älven och ta ned närliggande för att få 
en tydlig blickpunkt i stället. Vinteraspekten är väl genomtänkt, namnbrickorna är 
placerade så att ingen av dessa kommer att vara under snötäcket. Hela strukturen är 
bevarad under vintertid. Det finns även goda möjligheter för att sköta snöröjning vid 
askgravlunden. Ljushållarna är placerade på sidan och det gör att de inte står i vägen för 
den omgärdade vackra vyn. Jag tycker att hela platsen utstrålar en andlig tyngd, med sin 
genomtänkta elegans och valet av material. 

10 råds analysen visar att Järvsö askgravlund har tre svagheter och 10 styrkor. 

 

SAMTAL MED EN ARKITEKT OCH TVÅ LANDSKAPSARKITEKTER  

Vid samtalen med arkitekten och landskapsarkitekterna ställdes frågan, hur går du 

tillväga när en askgravplats skall ritas? 

Landskapsarkitekten Lisa Bond (personlig kommunikation, 21 oktober 2013) i Falun 
berättade i ett samtal att det är hon som ritat askgravplatsen i Arbrå. Hon talade om 
vikten av att lyssna på den ansvarige vid kyrkan innan planeringen påbörjades. Det kan 
till exempel handla om vilken plats kyrkogårdsförvaltningen valt ut och om de har någon 
uppfattning hur utformningen ska göras. Vidare så tyckte hon att det var viktigt att 
känna in platsen och vad som kändes rätt precis där. Hon besökte Arbrå för att se 
platsen och hjälpte samtidigt till att röja upp området nedanför askgraven som hade ett 
behov av gallring, då hon ville påverka vilka träd som skulle vara kvar. Lisa Bond 
nämnde att hon inte kände till Inger Berglunds råd, men hade hennes design som 
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förebild i sitt arbete. Vidare berättade hon att kyrkogårdsvaktmästarna i Arbrå anlade 
platsen tillsammans med en anläggningsfirma men att hon själv inte var med vid 
anläggningen. 

Anders Lövstrand (personlig kommunikation, 12 november 2013) arkitekt i Söderhamn 
har gjort ritningarna till Trönö askgravlund, han berättar att han alltid har en dialog med 
beställaren och arbetet utförs helt i samråd med kontaktpersoner vid kyrkan. Anders 
Lövstrand liknar uppdraget vid ritandet av ett hus, ”vill en familj ha en ritning till ett hus 
så är det självklart att jag ritar som de önskar, inte något annat”. Anders Lövstrand var 
själv inte med vid anläggningen av Trönö askgravlund. 

Roland Karlsson (personlig kommunikation, 26 oktober 2013) är landskapsarkitekt i 
Järvsö och har ritat askgravlunden där. Han menar att valet av platsen är det absolut 
viktigaste när processen påbörjas. En platsanalys måste göras och det innebär att se 
över vilka möjliga platser som finns att tillgå vid en kommande anläggning. Platsen får 
gärna ligga högt, i en lugn omgivning och gärna vid vattnet om möjligheten ges. Viktigt 
är även framkomligheten till askgravplatsen. Många personer som besöker den är äldre 
och då skall det vara lätt att gå dit med exempelvis en rollator. Då analysen är gjord och 
ett eller flera förslag på placering hittats, så diskuteras fördelar och nackdelar med 
kyrkogårdsförvaltningen eller ansvarig kommitté för att komma fram till ett beslut.  

De råd som Inger Berglund ger i sin bok Kyrkogårdens meditativa rum, håller Roland 
med om, han tänker på ett liknande sätt. Han är dock noga med att åter betona vikten 
med platsanalysen som steg nummer ett. Roland Karlsson anser också att det är viktigt 
som landskapsarkitekt att vara med under hela anläggningen för att säkerställa att 
platsen blir som det planerats, Roland Karlsson var själv med vid anläggandet i Järvsö. 
Många landskapsarkitekter anlitas enbart för att färdigställa ritningen som behövs för 
ansökan till länsstyrelsen, säger han.  

 

SAMTAL MED KYRKOGÅRDSPERSONAL 

Här ställdes frågan, hur gick anläggningen av askgravplatsen till, samt viket krav på 

utbildning har kyrkan när de anställer personal till kyrkogården? 

Kenneth Engmalm (personlig kommunikation, 8 november 2013) som är 
kyrkogårdsvaktmästare i Trönö, anlade askgravplatsen med hjälp av sina 
arbetskamrater på kyrkogården. Placeringen av askgravlunden avgjordes på grund av 
att det var den enda plats som var ”över” på kyrkogården. Kenneth Engmalm berättar 
vidare att han i många år arbetade som lärling på en kyrkogård i Dalarna innan han fick 
sin fasta tjänst i Trönö. Han nämner att han går kurser som arbetsgivaren håller, till 
exempel i beskärning. Han påpekar att det viktigaste i arbetet är den sociala 
kompetensen, ”man ska kunna prata med folk i sorg”, men ett intresse för växtligheten är 
betydelsefullt. Han berättar att Trönö kyrka inte har något krav på 
trädgårdsmästareutbildning vid en anställning, det viktiga är att personen är rätt och 
har fallenhet för vaktmästaryrkets alla moment. Samtal har förts med andra 
kyrkogårdsanställda, som vill vara anonyma, vilka har gett liknande berättelser. 
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SAMTAL MED KYRKOHERDE  

Här ställdes frågan, viket krav på utbildning finns när kyrkan anställer personal till 

kyrkogården? 

Gustav Åhman (personlig kommunikation 20 november 2013), berättade att de inte har 
några krav på en trädgårdsmästareutbildning vid en anställning. Han har svårt att tro att 
en person som är utbildad trädgårdsmästare vill gräva gravar och rensa ogräs som 
göromålen på en kyrkogård mestadels handlar om. Han anar att en trädgårdsmästares 
löneanspråk kan vara höga, viket spelar en viktig roll för församlingen. Naturligtvis 
skulle möjligheten vara en annan om församlingen varit större och flera kyrkogårdar 
ingick i samma pastorat. Då skulle möjligheten finnas att en trädgårdsmästares 
kunskaper kommer till sin rätt. 

 

 

DISKUSSION  

I diskussionen redovisas kort vilka trender som ser ut att utvecklas ytterligare, dessa 
har kommit fram vid samtal med personer med anknytning till kyrkan. Diskussion kring 
de tre askgravplatserna och analysen görs. Slutligen belyses argument huruvida en 
trädgårdsmästares kunskaper behövs på en kyrkogård eller inte.  

 

TRENDER 

Kremeringarna fortsätter att öka, speciellt på landsbygden. Kärnfamiljer blir allt 
ovanligare och människor flyttar långt ifrån sina nära. Då jag samtalat med väl insatta 
människor vid kyrkan så menar de att allt pekar på askgravlundar, minneslundar och 
askgravplatser kommer att växa ytterligare, medan familjegravens användning sakta 
tonas ned. Fortsätter trenden i denna riktning kommer det inte att vara några problem 
med platsutrymmet på kyrkogårdarna i framtiden, speciellt inte på landsbygden, säger 
Eva Brolin komminister vid Trönö församling (personlig kommunikation, 5 november 
2013). Vidare menar hon att huvudanledningen till valet av gravskick verkar vara 
baserat på att de anhöriga inte vill eller kan bekymra sig för skötseln av graven. Hon ser 
inte något behov av ett nytt gravskick i dagsläget, det viktiga är att askgravplatser eller 
minneslundar finns tillgängliga på kyrkogårdarna.  

Askgravarna byggs nu ut på många kyrkogårdar. Beror ökningen bara på ökad 
efterfrågan? Kan en av anledningarna vara att församlingen kommer betydligt billigare 
undan vid en urnbegravning än en kistbegravning? Hur det än må vara så är det alltid 
den avlidne eller dennes anhöriga som väljer vilket gravskick som passar just dem.  

På internet har det sedan en tid tillbaka funnits minnessidor där anhöriga kan gå in på 
den avlidnes sida och till exempel, virtuellt tända ett ljus samt skriva ner sina tankar. 
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Detta kan vara ett komplement för personer som har lång väg till begravningsplatsen. 
Det kan vara svårt att hitta ett generellt svar hur det kommer att bli i framtiden. Alla är 
olika, alla sörjer sina anhöriga på olika sätt och att det finns ett stort urval av gravskick 
är positivt. Valet är individuellt och kulturellt, så kommer det alltid att vara.  

 

UTVÄRDERING AV ASKGRAVPLATSERNA 

Vid vart och ett av besöken på askgravarna har Inger Berglunds råd följt med i 
ryggsäcken och efter att platserna känts in har en genomgång av samtliga råd gjorts och 
alla upplevelser har noggrant skrivits ned. Kanske har vädret och temperaturen spelat 
in, trots det har objektiviteten varit viktig. Hennes checkpunkter har verkligen varit till 
stor hjälp, dessa har förenklat analysen och hjälpt till att bena ut och belysa styrkor och 
svagheter på varje askgrav. Råden har även underlättat att förstå vad besökaren och de 
anhöriga tycker är viktigt när de besöker askgraven.  

Alla 10 råden fyller viktiga funktioner men det finns tre råd som jag tycker framstår mer 
centrala än de andra; Det första av de mer centrala råden är punkt 1, omsorg, värme och 
känsla som handlar om valet av själva platsen på kyrkogården. Järvsö har en svaghet i 
att platsen ligger en aning öppet, men eftersom rabatten intill, med syren, paradis 
buskarna och måbärsbuskarna kommer att växa ytterligare, blir platsen mer omgärdad 
om bara något år. Arbrås askgravplats saknar helt rumskänsla, då en avsaknad av skydd 
eller omgärdad plats inte finns vill den besökande ogärna stanna på platsen. På denna 
punkt har Trönö till skillnad från Arbrå och i viss mån Järvsö lyckats med att fånga den 
skyddade känslan. Här var buskaget och några av träden redan på plats och 
väletablerade innan anläggningen gjordes, vilket bidrog till det lyckade resultatet. 
Däremot är platsen för trång och den känns inklämd istället. Om gravstenen hade 
placerats en till två meter in mot gräset hade detta undvikits, men detta är förstås svårt 
att åtgärda i efterhand.  

Det andra rådet som är av särskild vikt är punkt 3, centralpunkten, vilket handlar om att 
besökaren behöver något att fästa blicken på. Arbrå har verkligen lyckats med sin 
centralpunkt som är utsikten mot älven. Järvsö har flera blickpunkter men ingen tydligt 
sådan, men en platsanalys gjordes innan anläggningen och ingen annan plats än den 
valda var bättre lämpad. Trönö har enligt kyrkogårdsvaktmästaren Kenneth Engmalm 
(personlig kommunikation, 8 november 2013) som är min enda källa i denna fråga, valt 
den plats som fanns över på kyrkogården. Här verkar ingen tanke om centralpunkt 
funnits med i planeringen. Det kan tyckas märkligt då en askgravlund, planerad för 450 
församlingsmedlemmar, anläggs på en plats som blev över. Positionen borde ha valts 
med mera omsorg. 

Slutligen är det punkt 4, trygghet, ostördhet som jag ser som mer viktigt än de andra. 
Platsen måste kunna erbjuda ett skydd, exempelvis ett buskage, eller en häck som ger ett 
skydd i ryggen där den besökande kan sitta ifred och inte få känslan att något bakifrån 
kan störa. Den enda av askgravarna som uppfyller den punkten för närvarande, är Trönö 
som känns väldigt omgärdad. I dagsläget uppfyller inte Arbrå denna punkt och inte 
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heller Järvsö men de är dock på god väg då den planterade häcken förmodligen växer 
upp inom något år. 

De 10 råden hänger alla i varandra, och det är svårt att välja bort något av dem. Men för 
att förbättra planeringen ytterligare är Roland Karssons tanke om betydelsen av en 
platsanalys viktig, som ett första steg. Analysen skulle förstärka Inger Berglunds råd 
nummer ett, omsorg, värme och känsla ytterligare. En checkpunkt som inte Inger 
Berglund nämner men som framkommer som en väsentlig del efter samtalet med 
Roland Karlsson, är framkomligheten till askgraven. Många av besökarna kan ha besvär 
att gå och behöver till exempel rollator, då kan det vara klokt att välja ett hårt material 
runt askgraven. I Arbrå är markdelen på hela området gräs, vilket försvårar för personer 
med begränsad rörelseförmåga, att anlägga en gångväg i stenmjöl runt platsen skulle 
lösa problemet.  

Syftet med uppsatsen var att få en inblick i hur askgravplatser utformas och vad man bör 
tänka på vid planeringen. De askgravplatser som besökts skiljer sig mycket från 
varandra vilket analysen påvisar. Slutsatsen visar att om platserna bedöms utifrån de 10 
råden så ser man att askgravlunden i Järvsö är mycket väl genomtänkt. Det verkar 
nästan som om landskapsarkitekten använt sig av checkpunkterna när Järvsö 
askgravlund planerades, men så var inte fallet enligt Roland Karlsson(personlig 
kommunikation, 26 oktober 2013). Utifrån analysen i Järvsö framkommer endast tre 
svaga punkter, 1.omsorg värme och känsla, punkt 3.blickpunkten och slutligen punkt 
4.trygghet, ostördhet vilka också har tagit upp som förslag till förbättringar. Svagheter i 
både punkt 1 och 4 kommer att vara löst inom några år då träd och buskar nått sin fulla 
storlek. 

Kan det finnas fler anledningar till det goda resultatet i Järvsö? Är det även en 
kombination av erfarenhet, utbildning samt att personen som ritade gravlunden även 
var med vid själva anläggningen?   

Det är mycket svårt att förmedla en känsla. Landskapsarkitekterna har en komplicerad 
uppgift då de genom att besöka platsen, känna in den, göra en ritning och med den som 
grund nå ett uttrycksfullt resultat. Genom ritningen skall det vara tydligt nog för en 
anläggare att ta sig an uppgiften. Anläggaren har ett stort ansvar. Att utföra 
anläggningen och samtidigt förstå att det finns en tanke bakom varje linje och material 
som arkitekten valt ut, är en konst. Kan dessa två yrkesgrupper samarbeta går 
ekvationen ihop och syftet uppnås med platsen.  

 

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN  

En kyrkogård har på många orter även en annan funktion än bara en andlig plats, den 
används av sina besökare som både trädgård och park, viket gör det intressant att 
antalet utbildade trädgårdsmästare inom den befintliga personalen är relativt låg. 
Genom samtal med människor inom kyrkan så får jag uppfattningen att kyrkan inte 
prioriterar en trädgårdsmästares kunskaper. 
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Det kan anses märkligt att kyrkan som byggnad vilken har funnit där i många år och inte 
är föränderlig, prioriteras mer skötselmässigt av yrkesmässigt kunniga vid exempelvis 
renoveringar än vad kyrkogården gör. Kyrkogården som består av ett levande och 
föränderligt material borde anses som en väl så viktig del hos församlingen och kyrkan. 

Vid planering och anläggning av nya delar av begravningsplatsen sköts detta i stor 
utsträckning med egen befintlig personal. Om en trädgårdsmästarens i större 
utsträckning anlitades skulle denne kunna fungera som en viktig länk mellan 
landskapsarkitekten och anläggaren. Även i skötseln av gravarna och kyrkogården kan 
trädgårdsmästaren ha en viktig roll. I trädgårdsmästarens utbildning ingår kunskap om 
att planera och rita platser med anknytning till park och trädgård, utbildningen ger även 
kunskap i att anlägga trädgårdar eller delar av den. Trädgårdsmästaren har en stor 
kännedom om olika växter och dess skötselbehov. En förståelse för parken eller 
trädgårdens hälsofrämjande aspekter och hur vi påverkas av utformningen av det gröna 
ingår i utbildningen.  

Kyrkoherden Gustav Åhman (personlig kommunikation, 20 november 2013) berättade 
om att sysslorna handlade om att gräva gravar och rensa ogräs och naturligtvis har han 
rätt i att vissa trädgårdsmästare förmodligen inte skulle vilja arbeta med det. Men alla 
människor är olika och vetskapen finns att flera utbildade trädgårdsmästare visst skulle 
vilja ta sig an alla sysslor på en kyrkogård. Det handlar om vilken inställning personen 
har till sitt yrke. Om utbildade trädgårdsmästare får chansen att påvisa vad de kan 
tillföra med sin kompetens inom både design, anläggning och skötsel av kyrkogårdar 
kommer alla att vinna på det i framtiden. Det gröna rummet på kyrkogården skulle 
troligen utvecklas och förnyas. 

 

VAD SKULLE GJORTS ANNORLUNDA? 

Vad kunde ha gjorts annorlunda i uppsatsen? I den senare delen av arbetet kom det fram 
fler frågor som borde ha ställts till de personer inom kyrkan som kontaktats under 
arbetets gång. Frågorna vid telefonsamtalen hade kunnat göras mer strukturerade för 
att få ut ytterligare information. Personer som anställer kyrkogårdsarbetare hade 
kunnat intervjuas för att fråga om deras syn på kyrkogårdarnas framtid och utveckling. 
Detta kunde ha undersökts ytterligare. 

 

KÄLLKRITIK  

Författaren är medveten om att Inger Berglunds bok Kyrkogårdens meditativa rum är 
skriven 1994 och att hennes 10 råd kan upplevas mindre aktuella med tidens gång. 
Dessa frågor har bland annat diskuterats med landskapsarkitekten Roland Karlsson 
(personlig kommunikation, 26 oktober 2013) och han anser att punkterna fortfarande 
är relevanta.  
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