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Vila - Liva skapar en plats för de levande att känna 
ro och få utrymme att minnas de vi saknar.  Det är 
rum för sorg men samtidigt en plats att med glädje 
minnas de vi saknar. Askgravlunden blir en plats 
för vila, sorg och lugn. En plats för liv, glädje och 
aktivitet. 

Livet är flytande och kommer i etapper. Vi är en 
organism som faller och klättrar, åker och stannar. 
Förslaget bygger på människans olika faser i 
livet. Som ett  EKG  växer  förslaget fram och  
gestaltningen utformas för att möta livets olika 
faser. En plats skapas för vila och eftertanke, liv och 
umgänge. 

Kyrkogården är en plats för oss som lever, för oss 
som finns fysiskt. Men även för de som funnits, de 
som levt och de som skapat. Alla människor, djur 
och andra organismer sätter ett avtryck på jorden, 
på en plats och lever vidare i någon annan. 

Askgravlunden ramas in av två typer av högre 
vegetation. Tallmarken och Björkmarken.

Björkens skira lövverk låter solens strålar komma 
ner till marken. Här finns perennplanteringar med 
lökar. Vårstjärnor, krokusar och hyasinter tittar upp 
ur marken och skapar en matta av små blommor 
under vårkanten. Efter vårens exploderande 
blomning fortsätter blomningen under hela 
säsongen.

Tallmarken utgör platsens gröna stomme. Tallens 
mörkgröna färg gör att området upplevs grönt även 
vintertid. Under vintern står tallens barr i färgkontrast 
med björkmarkens vita stammar. Färgvariationen  
ger askgravlunden liv i vintermörkret och ger 
besökaren visuell stimulans även vintertid. 

Ängsmarken hålls fritt från högre vegetation för att 
ge besökaren fri sikt från utkiksplatsen ner mot det 
omkringliggande landskapet. Marken är översållad 
av ängsväxter för att främja biologisk mångfald och 
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skapar ett mjukt och vänligt intryck.  

Gångvägens formspråk skapar olika rums-
upplevelser. Stråkets böljande form skapar mindre 
rum längs vägen som en kan stanna på. Gångvägen 
skapar också en utsiktskorridor hela vägen från 
utsiksplatsen ner mot Evighetens Ö. 

Granitmurar skapas för att möta utökningen 
som skedde av Linnéan 2018. Dessa kan möta 
ett eventuellt behov i framtiden att montera fler 
namnplattor. Murarna innebär även multifunktion 
i form av sittplatser. I dagsläget kan dessa rum 
möbleras med möbler, med blomster eller vara 
gömställen för de yngre besökarna som leker i 
området.



TRYGGHET

BIOLOGISK MÅNGFALD

ÄVENTYRSSTRÅK

MÅNGFUNKTIONALITET
En viktig del i förslaget är mångsidigheten i miljön. 
Bland annat objektens mångfunktionalitet. Detta 
gör att platsen kan leva och fungera i generationer.
Miljön vi bygger idag är inte bara för oss som finns 
nu, den ska finnas kvar även för de som kommer 
efter oss. 

Barn och andra nyfikna själar bjuds in att leka i 
planteringarna med hjälp av träspänger som går 
kors och tvärs över askgravlunden. Även för den 
som önskar en lugn promenad kan ta en avstickare 
in och omslutas av det gröna.

Platsens mångfunktionalitet gör att fler kommer 
att vistas här. Med genomtänkt belysning och god 
uppsikt över platsen, trots höjdvariationer, ökar den 
upplevda tryggheten.

Tack vare belysningen kan besökare känna sig 
välkomna även under vinterhalvårets mörkaste 
dagar på samma vilkor som under sommarens 
ljusaste. 

Vårstjärnor, krokusar och hyasinter tittar upp ur 
marken och skapar en matta av små blommor. 
Efter vårens exploderande blomning fortsätter 
blomningen under hela säsongen. Pollinerarnas 
favoriter, bland annat rudbeckia, liljor och bolltistel 
blommar tillsammans i rabatter. I övrigt får 
ängsväxter fullkomligt ta över platsen. 

Växternas förna tillåts ligga kvar för att öka den 
mikrobiologiska aktiviteten i marken.

Illustrationsplan 1:500/A3
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Vy med årstidsvariationer mot nordost. Bilden visar  ett exempel på sommarblomnining och hur de nya granitmurarna kan komma att användas. 

- en plats för de levande att känna ro och få 
utrymme att minnas de vi saknar
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