Skogskyrkogården i Enskede i södra Stockholm skapades 1917–1940 av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. På en tallbevuxen ås gestaltade
de ett sakralt landskapsrum med flera mindre kapell arrangerade i samspel
med naturen. Arkitekterna formgav hela kyrkogården, från landskap till minsta
lampa. Gestaltningen utgår från de sörjandes upplevelse och fokus läggs på
landskapet och naturens förmåga att försona den sörjande med sorgen.
Skogskyrkogården är idag en av Sveriges största begravningsplatser med cirka
100 000 gravplatser. Den omfattar en verksam krematorieanläggning, fem
begravningskapell och en ceremoniplats utomhus. Varje år hålls fler än 2 000
begravningsceremonier på Skogskyrkogården.

Hitta hit

Res med tunnelbanans gröna linje mot Farsta strand till station Skogskyrkogården.
Restiden är ca 13 min från T-centralen.

Visitors center

Utställning, information, butik och kafé. Här får du hjälp med att hitta gravar
på kyrkogården. Här finns även ett öppet trådlöst nätverk. Information om
öppettider hittar du på vår webbplats.
Webbplats: skogskyrkogarden.stockholm.se
Telefon: 08-508 317 30

Ljudguide

•

Om du vill få ut mer av ditt besök rekommenderar vi att använda vår ljudguide
för mobilen. Ljudguiden är gratis och berättar om historien, platserna och
byggnaderna. Du kan lyssna på den i en webbläsare eller en app. I appen
kan du ladda ned ljudspåren före ditt besök. Mer information hittar du på vår
webbplats.
Webbplats: skogskyrkogarden.stockholm.se/ljudguide
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Huvudentrén är alltid öppen. De övriga ingångarna är öppna för fotgängare
och cyklister dygnet runt. Tänk på att visa stor hänsyn för pågående begravningsceremonier och gravsättningar. De fem begravningskapellen är endast
tillgängliga för ceremonier och guidade visningar.
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Du kan när som helst under året boka en egen visning med en en auktoriserad
guide för Skogskyrkogården och på så sätt få se alla interiörer. Dessa visningar
går även att få på ett flertal språk och med olika specialinriktningar.
E-post: boka.stadsmuseet@stockholm.se
Telefon: 08-508 316 20
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Guidade gruppvisningar
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Under sommaren hålls konst-, kultur- och arkitekturvandringar genom Skogskyrkogården med besök i några av dess fem kapell. Biljetter hittar du på vår
webbplats.
Webbplats: skogskyrkogarden.stockholm.se
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Skogskyrkogården
inscribed on the World
Heritage List in 1994

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det anses vara
en angelägenhet för hela mänskligheten. De objekt som en gång kommit med på
den prestigefyllda världsarvslistan garanteras skydd och vård för all framtid.
Världsarvslistan upprätthålls av FNs organisation UNESCO.

Skogskyrkogården räknas till en av den moderna
arkitekturens viktigaste skapelser. Dess nordiska
landskap och unika arkitektur har influerat
utformningen av begravningsplatser över hela
världen och är sedan 1994 med på UNESCOs
världsarvslista.

Om gravvård och förrättningar

Kyrkogårdsförvaltningen kan svara på alla dina frågor om gravvård och
förrättningar.
E-post: kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
Telefon: 08-508 301 00
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Nya krematoriet av arkitekt Johan
Celsing togs i bruk 2014. Byggnaden
fick 2013 Kasper Salin-priset, Sveriges
viktigaste arkitekturpris.
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Skogskrematoriet med kapellen Tron,
Hoppet och Heliga korset av Gunnar
Asplund stod klara 1940. Funktionalismen
präglar tydligt anläggningen.

Skogskapellet av
Gunnar Asplund,
invigt 1920, är
kyrkogårdens
första och minsta
kapell. Dess tak är
utsmyckat med
skulpturen
”Dödens Ängel”
av Carl Milles.

Muren.
En 3,6 kilometer
lång råstenmur
ramar in
Skogskyrkogården.
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Gravplatserna. På Skogskyrkogården är
det naturen som är det centrala – inte
gravarna. Gravplatserna finns därför
främst inne i skogspartierna och gravvårdarna är låga och enkla. Invid
huvudentrén finns även en minneslund
ritad av Lewerentz, invigd 1961.

Visitors Center
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Södra judiska
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Uppståndelsekapellet av Sigurd
Lewerentz stod färdigt år 1925. Det har
en klassisk tempelarkitektur med
många genomtänkta detaljer.

Minneslund
Katolska
gravområden

Huvudentrén. Utformningen av entrén
startar redan vid Sockenvägens dubbla
lindalléer och muren som leder vidare in
genom entrén. Besökaren möts av en
storslagen halvcirkelformad förgård.

Almhöjden. Meditationslunden nås via en
lång trappa där trappstegen blir allt
lägre ju högre man kommer. Detta är för
att underlätta stigningen.

Granitkorset ritades av Asplund 1939 och
finansierades anonymt. Det är inte tänkt
som en trossymbol utan mer som en
symbol för livets kretslopp: liv–död–liv.

Sju brunnars stig.
Den vackra långa
stigen är tänkt
som den väg de
sörjande ska gå
när de ska till en
avskedsceremoni i
Uppståndelsekapellet.

