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Konstnär Stina Blomqvist (f 1976) 

Ljusdesign Martin Hellberg 

Titel Lyktan, en tröst i mörkret 

År 2019 

Teknik Cortenstål och dolomit 

Placering Nya kyrkogården 

 

Lyktan, en tröst i mörkret 

Konstnär: Stina Blomqvist Landskapsarkitekt LAR/MSA 

Ljusdesign: Martin Hellberg Landskapsarkitekt LAR/MSA 

Idén till en lykta kom av en inre önskan att kunna ge alla gravsatta i lunden en egen, evig gravlykta 

som ständigt brinner. Det är inte alltid att de anhöriga har möjlighet att tända ljus i lunden själva. 

Det kan kännas trösterikt för dessa att veta att det brinner ett ljus i lunden. 

Det fanns en önskan från Sala församling att inspireras av något av bygdens viktiga material: 

dolomit och silver. Då silver är stöldbegärligt så inriktades arbetet mot dolomiten. Lyktan utgörs av 

ett vitt dolomitblock placerad inuti en stor lykta. Blocket belyses så att det på dygnets mörka delar 

glimmar. Lyktan utgör ett blickfång för besökaren, då askgravlunden ligger i anslutning till en av 

kyrkogårdens entréer.  

Gestaltningsprincipen för askgravlundens centralplats är rektangeln och det var viktigt att 

ljuslyktas form också håller det uttrycket, för att hålla ett sammanhållet formspråk. Lyktan är alltså 

en del av lunden, inte en egen form.  

Lyktan tillkom i arbetet med den nya askgravlunden på Sala nya kyrkogård. I en askgravlund skall 

det finnas en plats med namn för de gravsatta och dessa namn placeras runt om på lyktans utsida.  

Lyktan brinner som ett evigt ljus för var och en.  Ett tröstens ljus brinner alltid på Sala nya 

kyrkogård.   

Stina Blomqvist 
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Under tillverkning. Foto Stina Blomqvist. 
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Konstnär Sven Lundqvist (1918-2010) 

År 1957 

Teknik Bronsskulptur 

Placering Nya kyrkogården, östra sidan  
(nedmonteras under vintern) 

 

 

 

           

 

Wikipedia: 

Sven Gustav Lundqvist, född 10 januari 1918 i Storvik i Gävleborgs län, död 16 juli 2010, var en 

svensk skulptör och tecknare.  

Sven Lundqvist växte upp i Storvik, som son till verkmästaren Frans Lundqvist (1873–1962) och 

Ellen Lundqvist, född Holmqvist (död 1918), och var yngre bror till tecknaren Birger Lundquist. 

Han gifte sig 1949 med Alice Wellton.  

Sven Lundqvist studerade vid Tekniska skolan 1935–1937 och vid Konstakademien i Stockholm 

1941–1945 och efter studierna gjorde han studieresor till Frankrike, Egypten, Grekland och Italien. 

Han är representerad bland annat på Nationalmuseum, Moderna museet och Östergötlands 

museum och har gjort ett stort antal offentliga skulpturer i sten och brons, allt sedan han 1948 vann 

sin första tävling om offentlig utsmyckning i Helsingborg (torgbrunnen Fiskafänget, färdigställd 

1955 efter flera års omarbetningar). Åren 1948–1952 verkade han även som tidningstecknare och 

bokillustratör. Han har deltagit i ett stort antal separat- och samlingsutställningar bland annat på 

Liljevalchs, i Stockholm, Göteborgs Konsthall, Borås konstmuseum, Värmlands Museum, i 

Uppsala, med Arildsgruppen/Konstnärernas Samarbetsorganisation. Han var medlem av KRO, 

Svenska konstnärernas förening och Konstnärsklubben. Lundqvist är begravd på Lidingö 

kyrkogård.  
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Sala Allehanda 9 april 1957: 

 


