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TOMTBERGA ASKGRAVLUND
Tomtberga askgravlund är uppförd på en höjd 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.
Här och var längs stigen står höga 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.
Alla femton smidesträd kröns av en förgylld skulptur, en symbol:
ett skepp, vildrosor, en rönnkvist, fjärilar i flykt m.fl. Skulpturerna är
inspirerade av naturen men man kan i vissa fall även finna en religiös
symbolik.
Tanken med att kröna smidesträden med olika skulpturer är för att
den anhörige ska få möjlighet att välja ”sitt eget” träd, ”sin egen”
skulptur.
Här följer några rader om varje skulptur.

LIVETS BOK
”Ingenting verkar ändrat men inget är sig likt” skrev Nobelpristagaren Wislawa
Szymborska. Dikten handlar om saknaden och dödens obegriplighet.

Stockholm 11 september 2014
Annie Winblad Jakubowski

FÅGELN

FJÄRILAR I FLOCK

Fågeln är en symbol för själen. Den sitter på handens gyllene fingertopp och
spanar ut över nejden. Den tar sats, tycks tveka en aning innan den flyger iväg...

Fjärilen, som dyker upp om våren när solen börjar värma, är en symbol för
själen, för det flyktiga i livet. Tillsammans flyger de upp mot himlen.

VILDROSOR BLOMMA

ÄNGELN

Om en röd ros symboliserar kärleken och en vit ros döden, kan den förgyllda
vildrosen vara en symbol för minnet av den älskade.

Skyddsängeln vakar över människorna, dag som natt. När den blåser i sin
trumpet kan vi bara ana de vackra toner som fyller tystnaden.

FÅGEL I BO

MÅNEN

Från sitt trygga bo vaktar den lilla fågeln nyfiket på de tre ännu okläckta äggen;
tids nog får den sällskap.

Tryggt vakar månen över natten och över människornas drömmar. I mörkret har
den sällskap av sin ständige följeslagare, aftonstjärnan.

SOLEN

LILJA MED KNOPP

Solen är en förutsättning för allt liv. Strålarna, som träffar jorden, får
blommorna att spira, fåglarna att kvittra, barnen att le. Solen är för evigt.

Med blomsterspråk betyder liljan, ”Du är det vackraste jag vet”. Inom konsten
förknippas den ofta med oskuldsfullhet. Som så ofta med symboler för oskuld
är den även en symbol för döden.

LIVETS FRUKT

UGGLAN

Den ena fågeln vilar tryggt under den andres beskyddande vinge. Tillsammans
balanserar de på äpplet – livets frukt – och delar på dess sötma.

Den visaste av alla fåglar är ugglan, den som fabeldjuren rådfrågar. Här sitter
den i eken och blundar i djup kontemplation, sprider sinnesro och harmoni.

HJÄRTATS PULS

MED HISSADE SEGEL

Hjärtat är en symbol för kärlek. I denna version kan det, i vissa ljus, skapas en
illusion av att hjärtat pulserar – det ”lever”, för alltid.

Skepp och båtar symboliserar ofta övergången mellan liv och död. Detta
ståtliga skepp glider lugnt och värdigt fram; under färden fångar den
solstrålarna i sina gyllene segel.

TUPPEN

RÖNNBÄRSKVIST

Tuppen gal i gryningen då nattens mörker byts ut mot dagens ljus därför har
den kommit att symbolisera ljuset.

På hösten förgyller rönnen skogarna över hela Norden med sina tunga, röda
bärklasar. Enligt folktron äger rönnen en särskild kraft och omnämns ofta
i folksagorna.

