Det finns trender även när
det gäller gravstenar. Men
de växlar inte särskilt fort,
kanske bara vart hundrade
år. Men nu kan det
återigen vara dags, när
glasstenar introduceras.
BEGRAVNING. Att välja gravsten är inte lätt. Storlek, färg
och form, liggande eller
stående, är saker att ta
ställning till, liksom material, inskriptionen, eventuella symboler och hur ytan
ska vara behandlad. Bland
annat. Ändå är variationen
på gravstenar i dag gan- ska
liten. Den typiska är av
ljusgrå granit, lite rundad rå
kant, med inhuggen text och
en symbol i form av en sol.
Eller fåglar.
Det berättar begravningsrådgivare Erika Nordén på
Södertälje begravningsbyrå.
- Därför blev jag så glad
när den här nya stenen kom,
säger Erika Nordén och visar
det senaste i gravstensväg.
Stenen är tillverkad av
glas av ett företag som
utvecklat en särskild teknik
med fotografi på glas. Just
den här stenen har blåklockor och någon form av
ängsgräs mot vit bakgrund.
Lystern och djupet i stenen
är påtaglig. Som kund har
man möjlighet att själv

"
Det man haft i
generation efter
generation ändrar
man inte hur som
helst.
Erika Nordén

bestämma sitt motiv. Kanske
en bíld som den avlidne själv
tagit.
- Jag tycker det är jätteläckert. Tänk en bild av ett
akvarium med fina fiskar.
Men traditioner är svåra att
förändra.
- Just kring döden finns
det många traditioner. Och
jag kan förstå det. Det man
haft i generation efter generation ändrar man inte hur
som helst. Och det är inte
fel. Men jag tror den här
stenen kan passa fler,
kanske på ett barns grav.
Det känns inte riktigt lika
tungt
som
med
en
traditionell sten.
Glasstenen i sig är inte
heller lika tung som en vanlig sten, vilket Erika Nordén
tycker är bra.
- På en jordgrav får vi
vänta ett år med att sätta
upp en vanlig sten, som är
tyngre. Jag hoppas det kan
gå snabbare med glasstenen.

Traditioner
förändras
också. En kyrkogård i dag
ser inte ut som den gjorde för
100 år sedan, berättar Erika
Nordén. Mer och mer sällan
ser vi exempelvis de liggande
stenarna och yrkestitlarna
på de avlidna blir färre och
färre, liksom minnesmärken
av metall.
- Men det beror på var i
landet man är. I Järna exempelvis är det vanligare med
metall. Men där finns också
lokala förutsättningar i och
med smedjan.
Den avlidnes ursprung har

STEN ISTEN. Det finns mycket att ta ställning till när döden inträffar.
Ytterligare val i en svår stund.

också ofta viss betydelse för
valet av sten.
- Finska stenar har ofta
en liten lucka där man kan
pla- cera blommor eller ljus.
Hos andra nationaliteter är
det vanligt med en bild i
porslin av den avlidne.
Sista ordet gällande
utformning, text och motiv
har alltid kyrkogårdsförvaltningen, som ska godkänna
varenda sten. Glasstenen i
sig har i dagarna godkänts.
- Jag skulle jättegärna ha
en glassten själv. Med blommor. Jag är florist från början, säger Erika Nordén.
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ALLHELGONA. Många sätter ut ljus på anhöriias gravstenar vid
allhelgonahelgen.
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