kyrkogårdsförvaltningen
Telefon (växel): . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 08-588 697 00
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08-588 699 71
Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21
Postadress: Svenska kyrkan i Huddinge
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109, 141 23 Huddinge
E-postadress: bokning.huddinge@svenskakyrkan.se
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/huddinge
adresser:
S:t Botvids begravningsplats, Häggstavägen 6
Tomtberga kyrkogård, Kyrkogårdsvägen 3-5
Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8

Askgravlundar
Svenska kyrkan i Huddinge

kontakta präst eller diakon:
Vill du tala med en präst, diakon eller kanske
delta i en sorgegrupp, kontaktar du din församling....08-588 697 00
(Jourhavande präst finns på 112)

Fotograf: Lottie Lindtrup utom foton på symboler som fotograferats av Carl Gabor
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askgravlundar i svenska kyrkan i huddinge
vad är en askgravlund?
En askgravlund liknar minneslund men är
av mindre anonym karaktär. Askan gravsätts inom ett angivet område men den exakta
platsen markeras inte. De anhöriga kan
vara med vid gravsättningen och en namnplatta med den avlidnas namn, födelse- och
dödsdag sätts upp på en minnessten eller
smidesträd. I askgravlunden kan anhöriga
sätta blomvaser och ljus i ett gemensamt
smyckningsområde.

där rabatter och grusgångar bildar en
mjukt rundad form. Rabatterna rymmer
vildväxande gräs, blommor och klätterväxter. Namnen på de gravsatta hängs upp
i smidda ”träd”.
Askgravlunden på S:t Botvids begravningsplats
ligger på nya delen intill minneslunden. Där
omgärdas askgravlunden av en stenmur
och platsen för gravsattas namnskyltar
är två stenblock i stående rektangulär
form.
Trångsunds begravningsplats har en askgravaskgravlundarna
lund som ligger i en sluttning och omges av
Det finns tre askgravlundar i Svenska kyr- ekar och andra lövträd. Minnesstenarna
kan i Huddinge. På Tomtberga kyrkogård där namnbrickorna placeras står på varligger askgravlunden i ena hörnet mot sin avsats med smyckningsplats framför.
muren. Det är en vackert utformad plats
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gravsättning i askgravlund

här ligger askgravlundarna
Tomtberga askgravlund

Boka gärna gravsättning i askgravlund i
samband med bokning av begravning. Den
avlidnes aska ska vara gravsatt senast ett
år efter begravningen.
Gravsättning i askgravlund sker utan
gravrätt och askan grävs ned i askgravlunden i en tygpåse.
I Trångsunds och S:t Botvids askgravlundar finns minnesstenar i granit. På dessa
sitter rostfria namnskyltar med plats
för ett eller två namn samt födelse- och
dödsdatum. Vid bokning uppges vilken
minnessten man väljer.
På Tomtberga kyrkogård finns femton
smidesträd. Smidesträden kröns av en förgylld
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skulptur, en symbol. Med hjälp av skulpturen väljer den anhörige smidesträd.
Se bilder av alla symboler i broschyren
”Symbolerna på Tomtberga askgravlund
- handbok” eller på webbsidan www.
svenskakyrkan.se/huddinge. På smidesträdens ”löv”graveras de avlidnas namn,
födelse- och dödsdatum.
Minnesplatta med de gravsattas namn sitter
kvar i 25 år. Därefter kan man förnya avtalet.
Det finns ett gemensamt smyckningsområde för vaser med blommor och ljus.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för
skötsel och plantering i askgravlunden.

Sankt Mikael

Flemingsbe
be
berg
Huddinge

Trångsund Skogås

S:t Botvids askgravlund

såhär går det till:

pris:

- Blanketten fylls i och sänds in till kyrkogårdsförvaltningen.
Blanketten för askgravlund kan beställas från Kyrkogårdsförvaltningen eller skrivas ut från webbsidan www.svenskakyrkan.se/huddinge.
- Tid för gravsättning bokas.
- Faktura sänds ut.
- Namnskylten/lövet beställs när fakturan är betald.

Tomtberga/löv
(med plats för ett namn)

2 000:-

S:t Botvid/namnskylt
(med plats för två namn)

1 500:-/namn

Trångsund/namnskylt
(med plats för två namn)

1 500:-/namn

Trångsunds askgravlund
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tomtberga askgravlund
fållanstenen
Den övre stenen är döpt efter Fållan, som
under 1600-talet var ett torp under Länna
bys ägor.
Under tidigt 1700-tal blev Fållan attraktivt
som sommarnöje för stadsbor och välkänt
för att Carl Michael Bellman vistades och
skrev en del av sina kända visor här.
Den nuvarande byggnaden uppfördes i
början av 1900-talet.

kyrkogården
Tomtberga kyrkogård och kapell invigdes
1923 och år 2008 byggdes en klockstapel bredvid kapellet. Tomtberga kyrkogård är en oas med många höga lövträd i
närheten av Huddinge kyrka och centrum.

hammartorpsstenen
Den nedre stenen har fått namnet Hammartorp. Torpet finns i husförhörslängden från
1689, då under namnet Länbohammar och
det låg på Lännas ägor. Från år 1860 var
det ett dagsverkstorp under Trångsunds
gård.
År 1901 var Hammartorp bostad för en
dräng, troligen den siste som bodde där.
Torpstugan låg där Trångsunds centrum
nu ligger.

I en separat broschyr ”Symbolerna på
Tomtberga askgravlund - Handbok” kan
man se bilder på skulpturerna och läsa några rader om symboliken för varje skulptur.
Broschyren kan beställas från Huddinge
kyrkogårdsförvaltning.

askgravlunden
Tomtberga askgravlund, invigd i september 2014, är uppförd i ett vackert naturlandskap som inkluderar både ängsblommor och mossbeklädda stenbumlingar.
Från stigen, som slingrar fram genom askgravlunden, får man en fin utblick över
Tomtberga kyrkogård.
Konstnären Annie Winblad Jakubowski
och landskapsarkitekten Monica Sandberg
har integrerat den konstnärliga gestaltningen i miljön på ett stilfullt sätt.
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trångsunds askgravlund
smidesträden
Här och var längs stigen står smidesträd
i grupper om tre, femton totalt. Dekorativt
utförda, i svart smide med förgyllda detaljer,
fungerar de som utsmyckning av gravplatsen. På smidesträdens stiliserade ovala
”löv” graveras namnen på de avlidna.
symbolerna
Alla smidesträd kröns av en förgylld
skulptur, en symbol: ett skepp, en tupp, en
rönnkvist, fjärilar i flykt med flera. Skulpturerna är inspirerade av naturen men man kan
i vissa fall även finna en religiös symbolik.
Tanken med att kröna de femton smidesträden
med olika skulpturer är för att den anhörige
ska få möjlighet att finna och välja ”sitt
eget” träd, ”sin egen” skulptur.

begravningsplatsen
Trångsunds begravningsplats invigdes
1990 och ligger i ett sluttande skogs- och
parkområde bakom Tacksägelsekyrkan
nära Trångsund centrum.
Begravningsplatsen har urngravkvarter, en
minneslund och en askgravlund.
askgravlunden
Arkitektkontoret Markitekten AB i Uppsala,
Lars Olof Brundin har ritat och utformat
askgravlunden som invigdes i maj 2008.
Det är ett sluttande område med både
trappor och gångväg runt för att få bra
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tillgänglighet. På de två avsatserna finns
gräsmattor för gravsättning och runda
smyckningsplatser där man kan sätta ljus,
lyktor och vaser med blommor.
Det står en minnessten av granit på varje
avsats och de är utformade som likadana
rektangulära stenblock med sockel och en
träskiva av teak att fästa namnbrickor på.
Namnbrickorna är av rostfritt stål och kan
väljas för ett eller två namn.
Minnesstenarnas namn är Fållan och
Hammartorp efter två torp i området. Vid
bokning uppger man på vilken av stenarna
man önskar ha den gravsattas namn.

tuppen
Tuppen har kommit att symbolisera ljuset.
Den gal i gryningen, då nattens mörker
byts ut mot dagens ljus.
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s:t botvids askgravlund
begravningsplatsen
S:t Botvids begravningsplats ligger i ett
naturområde ovanför Albysjön. Den tillkom 1956 och kapellet 1961. Det finns
områden för kist- och urngravar, två minneslundar och en askgravlund.
Den nya delen färdigställdes 2002 utmed
Häggstavägen. Det är en öppen plats med
gräsmattor och planteringar. Från en
damm rinner en bäck genom området. En
av de två minneslundarna, askgravlunden
och icke-kristna gravkvarter ligger här.
På våren blommar hela området med vita
blommor.

Arkitektkontoret Markitekten AB i Uppsala,
Lars Olof Brundin har ritat och utformat
askgravlunden.
Tre rundade murar omsluter askgravlundens gräsmattor och där finns bänkar och
planteringar. Vid murarna finns smyckningsplatser där man kan placera lyktor, ljus och
vaser med blommor.
Innanför murarna står två likadana
minnesstenar där namnbrickor med de
gravsattas namn sätts upp.
Minnesstenarnas material är granit och de
är utformade som fyrkantiga pelare där
namnskyltar kan sättas på alla fyra sidor.
Minnesstenarna har fått namn efter två
Askgravlunden
torp som fanns i området, Gömsta och
Askgravlunden invigdes i juni 2013 och ligger Häggsta. Vid bokning av gravsättning välpå nya delen bredvid nya minneslunden. jer man en av dessa stenar för namnskylten.

häggstastenen
Den vänstra stenen är döpt till Häggsta efter torpet som låg strax nedanför S:t Botvids kapell.
Häggsta var ett torp under Alby gård i Botkyrka. De första torparna som bodde där
var födda i början av 1700-talet.
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gömstastenen
Den högra stenen är döpt till Gömsta efter
det torp som en gång låg i närheten. Gömstatorpet tillhörde Alby gård i Botkyrka.
De första torparna flyttade in 1885. Torpet
låg vid Albysjön och där är i dag ett naturreservat. Nu finns bara husgrunder och
några typiska torpväxter kvar.
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