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Skogskyrkogården on Ruotsin suurimpia hautausmaita.
Hautapaikkoja on kaikkiaan noin 100 000. Hautausmaalla on krematorio, viisi hautauskappelia ja yksi hautajaisseremoniapaikka
ulkosalla. Hautajaisseremonioita järjestetään vuosittain yli 2 000.
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Skogskyrkogården
inscribed on the World
Heritage List in 1994
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www.skogskyrkogarden.se
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Maailmanperintökohde

»

skogskyrkogården

MAAILMANPERINTÖKOHDE
Skogskyrkogården valittiin Unescon
maailmanperintöluettelon kohteeksi
vuonna 1994. Maailmanperintöluettelon
tarkoituksena on varjella maailman
ainutlaatuista ja tärkeää kulttuuri- ja
luonnonperintöä.
Valintaperusteeksi esitettiin
Skogskyrkogårdenin hautausmaan
ainutlaatuinen tapa yhdistää arkkitehtuuri 1900-luvun suunniteltuun
kulttuurimaisemaan.
Maailmanperintöluetteloon pääseminen
tarkoittaa, että Skogskyrkogårdenia
tulee suojella ja se tulee säilyttää
tuleville sukupolville.

VIERAILUKESKUS
Näyttelyitä, kirjakauppa, informaatiopiste ja kahvila. Täältä saat myös apua
hittagraven.stockholm.se-hakufunktion
käytössä. Vapaa pääsy.

OPASTETTU KIERROS
Taiteeseen, kulttuuriin ja arkkitehtuuriin
keskittyvä kierros maailmanperintökohde
Skogskyrkogårdenissa. Kierroksella tutustutaan joihinkin alueen viidestä kappelista.

VIERAILIJOIDEN KOKEMUKSET
SUUNNITTELUN PERUSTANA
Skogskyrkogårdenin suunnittelun
lähtökohtana on vierailijoiden kokemus,
toisin sanoen heidän surunsa ja siihen liittyvät tunteensa. Esimerkiksi saattokulkueESITTELYKIERROS (1,5 tuntia) iden reitit on suunniteltu niin, että surevat
AVOINNA 11-16
Skogskyrkogårdenin ruotsinkielisiä esittelyki- ehtivät päästä oikeaan mielentilaan ennen
Lauantaisin ja sunnuntaisin touko- ja
erroksia järjestetään sunnuntaisin klo 13.00 kappelissa pidettävää jäähyväisseremoniaa.
syyskuussa. Joka päivä toukokuun
toukokuun ensimmäisestä sunnuntaista
viimeisestä sunnuntaista elokuun
syyskuun viimeiseen sunnuntaihin saakka.
viimeiseen sunnuntaihin saakka
Jäähyväisten jälkeen surevien huomio kiinAvoinna myös YK:n päivänä ja pyhäin- Kokoontuminen pääsisäänkäynnin luona.
nitetään ympäröivään luontoon, joka voi
Liput (100 kr): ennakkoon Tukholman
päivänä. Juhannusaattona ja –päivänä
auttaa heitä pääsemään sinuiksi surunsa
suljettu. Puhelin: +46 (0)8-508 31 730. kaupunginmuseosta ja verkkosivulta ticnet. kanssa.
se. Lippuja myydään myös paikan päällä,
TULO-OHJEET
TILATUT OPASTUKSET
mikäli niitä on jäljellä. Vapaa pääsy
Matkaa metron vihreällä linjalla Farsta Tukholmakortilla.
RYHMILLE
strandiin päin Skogskyrkogårdenin
Varaamalla opastuksen pääset tutusSkogskyrkogårdenin englanninkielisiä esittel- tumaan Skogskyrkogårdeniin mihin vuodemetroasemalle 13 minuuttia
ykierroksia järjestetään sunnuntaisin klo
T-centralenilta.
naikaan tahansa: 08-508 31 620.
10.30 heinäkuun ensimmäisestä sunnuntaista
syyskuun viimeiseen sunnuntaihin saakka.

Tukholman uuden hautausmaan suunnittelusta
järjestettiin vuonna 1915 kilpailu, jonka voittivat nuoret
arkkitehdit Gunnar Asplund ja Sigurd Lewerentz .
Skogskyrkogården yhdistää ainutlaatuisen arkki
tehtuurin ja yksityiskohdat pohjoismaiseen maisemaan,
ja se on inspiroinut useiden hautausmaiden suunnit
telua eri puolilla maailmaa. Skogskyrkogården otettiin
Unescon maailmanperintöluettelon kohteeksi vuonna
1994.

www.stadsmuseum.stockholm.se
www.skogskyrkogarden.se
Visitors center: +46 (0)8 508 31 730

Skogskapellet

on hautausmaan
ensimmäinen ja
pienin kappeli.
Skogskapellet on
Gunnar Asplundin
piirtämä, ja se
vihittiin käyttöön
vuonna 1920.

Gunnar Asplundin piirtämät krematorio (Skogskrematoriet) ja kappelit
Tron, Hoppet ja Heliga korset valmistuivat vuonna 1940. Funktionalismi
näkyy selvästi alueen suunnittelussa
joustavuutena ja käytännöllisyytenä.
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Vierailukeskus (Visitors Center) vihittiin käyttöön vuonna 1923. Se toimi aluksi
henkilökunnan tiloina ja huoltorakennuksena.
Rakennus kunnostettiin vuonna 1998 vierailukeskukseksi, kahvilaksi ja näyttelytiloiksi.
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Hautapaikat. Skogskyrkogårdenin

G re t a G a r b o s g r av

hautausmaalla keskeisellä sijalla on
hautojen sijaan luonto. Hautapaikat
sijaitsevat suurimmaksi osin metsäalueilla, ja hautakivet ovat matalia ja
vaatimattomia.
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Tro n s k a p e ll
Hoppets kapell
H e l i g a ko r s e t s k a p e l l
S ko g s k re m a t o r i e t
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Muuri. Skogskyrko
gårdenia ympäröi
3,6 kilometrin
pituinen luonnonkivimuuri. Muuri
on suurimmaksi
osaksi rakennettu
vapaaehtoisvoimin.

Uppståndelsekapellet
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Sigurd Lewerentzin piirtämä
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Uppståndelsekapellet valmistui vuonna

1925. Kappelin arkkitehtuuri muistuttaa
klassista temppeliä useine tarkoin
harkittuine yksityiskohtineen.

T
Seitsemän kaivon
polku (Sju brunnars

SKOGSKYRKOGÅRDENIN
ESITTELY

Pääsisäänkäynti. Sisäänkäynnin suunnittelu

alkaa jo Sockenvägenin lehmuskujalta ja
muurista, joka jatkuu sisäänkäynnin
toiselle puolelle. Sisäänkäynnistä vierailijat
tulevat upealle, puoliympyrän muotoiselle
esipihalle, joka on rakennettu tarkoin
hakatusta neljäkäskivestä.

Asplund piirsi tuntemattoman lahjoittajan
rahoittaman graniittiristin vuonna 1939.
Ristin ei ole tarkoitus symboloida uskoa,
vaan elämän kiertokulkua: elämä-kuolemaelämä.

Almhöjden. Meditaatiolehtoon kuljetaan

pitkistä portaista, joissa kulkemista on
helpotettu madaltamalla askelmia sitä
mukaa kun noustaan korkeammalle.

stig). Kaunis, 888
metriä pitkä polku
on tarkoitettu reitiksi, jota pitkin surevat
kulkevat Upp
ståndelsekapelletissa
pidettävään
jäähyväisseremoniaan.

