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Historisk Utveckling

Kristendomen

Innan kristendomen var man rädd för de döda då risken fanns 
att bli hemsökt. De döda separerades från levande genom att 
placera gravar en bit utanför bosättningarna Den vanligaste 
begravningsmetoden var i norden innan kristendomen kom till 
Sverige under 1000-talet var likbränning. Med den nya religion 
kom även nya begravningstraditioner vilket resulterade att de 
döda flyttade in i städerna. Det var viktigaste för en kristen efter 
döden var att begravs nära ett helgon eller martyr vilka fanns 
inuti kyrkorna som helgedomar. Kyrkorna och deras gårdar blev 
begravningsplatser. Den medeltida människan var väll medeveten 
om döden och accepterade det ödet i väntan på domedagen 
vilket uttryckte sig i ceremonin vid dödsbädden som leddes av 
den döende själv enligt tradition. Sverige bröt sina band med 
den katolska kyrkan år 1527. Begravningstraditionerna var länge 
detsamma som den katolska världen det stora skillnaderna mellan 
den katolska och protestantiska världen tog flera hundra år att 
utvecklas. Att uppföra benhus nya förbjöds år 1644 i Sverige och de 
befintliga avvecklades med tid. Jordfästning ansågs om det enda 
rätta metoden enligt den augsburgska läran. På 1800-talet började 
kyrkogårdarna utvecklas skilda vägar. Den katolska världen började 
utforma extravaganta begravningars platser i nybarock fyllda med 
statyer. I kontrast fortsatte den protestantiska världen med enkla 
gravstenar som utkilats fram från medeltida traditioner.  

1800-talet till nutid

Relationen till döden och de döda kom att ändras med 
industrialismen under romantikens era. Den döende var fortfarande 
huvudpersonen vid dödsbädden men anhöriga började nu frukta 
döden. Inte sin egna dö utan rädslan att förlora någon kär och med 
tiden blev det de anhöriga som ledde processen vid dödsbädden 
ett nytt fenomen som samtida litteratur vittnar om. 

Den svenska döden

Dödstillfället & Bårhuset
Vanligaste platsen idag var dödsfall sker är en sjukvårdsinrättning 
var en läkare utfärdar dödsbevis och dödsorsakintyg. I Sverige 
betraktas en människa som död efter all aktivitet i hjärna upphört. 
Om dödorsaken inte kan fastställas eller om misstanke om brott 
eller onaturlig död görs en obduktion. När dödsfall sker utan för 
vården exempelvis i hemmet tillkallas alltid en läkare för att utfärda 
beviset och intyget. Sjukvården delar skyldighet med hälsovården 
att omhänderta den avlidne. Kommunen och landstigets uppgift 
är att se till det genomförs och bär det yttersta ansvaret. Det 
är landstinget eller kommunen har skyldighet att transportrea 
den döde till bårhus om dödsfallet sker inom vården. Dödsfall 
på annan plats exempelvis i hemmet utförs transporten av en 
begravningsbyrå. Balsamering är ovanligt och görs om man vet 
att väntetiden mellan dödsfallet och begravning kommer vara 
lång. En formalinlösning sprutas in i den avlidne som hjälper till att 
bromsar förruttnelseprocessen av kroppen. Tiden mellan dödsfall 
och gravsättning får inte överstiga fyra veckor enligt lag dock finns 
det inga viten om man överskrider tiden. Kroppsimplantat som kan 
explodera måste avlängas innan kremering exempel pacemakers.  
Det finns två typer av obduktion klinisk och rättsmedicinisk det 
senare nämnda används när ett brott misstänks ligga bakom 
dödorsaken. Klinisk obduktion görs när dödorsaken är oklar men 
inget brott misstänks

Ceremoni 

Vanligaste är att ett religiöst samfund vilket man måste tillhöra för 
att det ska kunna ordnas. Borglig begravning är helt öppen och 
välkommen för alla. Det finns möglighet att avstå helt och hållet 
från att hålla en ceremoni. Begravnings ceremoni och var den 
hålls skiljer sig stort mellan de olika trossamfunden. Ansvaret att 
ta hand om förberedelse av kroppen planering av ceremoni och 
begravning var tidigare historiskt gjorts av anhöriga görs idag av 
begravningsbyråer en yrkeskår som uppstått under 1900-talet. 
ovanligt 

Graven som tidigare inte hade någon större betydelse förutom 
dess läge blev nu en egendom för de anhöriga vilket skapade en 
minneskultur. Städerna växer under 1800-talet i samband med 
den industriella revolutionen och kyrkogårdarna blir överfyllda. 
Förutom stank var de osanitära förhållande var de ovärdiga för 
minneskulturen som tagit form. Som svar på problemet börjar 
städerna uppföra begravningsplatser utanför staden vilket 
Stockholm gjorde år 1857 då Norra Begravningsplatsen invigdes 
den var unik för sin storlek i Stockholm. Begravningsplatsen ligger 
i Solna men förvaltades av Stockholm stad. Med upplysningstiden 
påbörjades processen till trosfrihet i Sverige vilket kom att reflekteras 
i den nya begravningsplatsen som även omfattar en judisk och 
katolskdel. Med tiden slutades kyrkogårdarna inuti staden att 
användas för jordfästning. Under 1800-talet växte även rörelsen 
för eldbegängelse vilket var förbjudet av tidigare enligt svensklag 
och kyrkans traditioner. Kremering legaliserad 1887 och är idag den 
vanligaste metoden. 

Under 1900-talet skedde en utav de största förändringarna i vår 
relation till döden. Tidigare århundrande var vanligaste dödsplatsen 
i det egna hemmet omgiven av sin familj, vänner och kyrkan. De 
vetenskapliga framstegen inom medicin och sjukvård flyttad 
dödsplatsen från hemmet till sjukvårdsinrättningar var möjlighet till 
vård fanns som saknades i hemmet. Den nya döden var smärtfri 
oftast och skedde i ett omedvetet tillstånd och familj var inte längre 
närvarande som för. Att somna in anses vara en smärtfri acceptable 
för anhöriga vi. Döden har blivit något ofamiljärt som inte händer 
i hemmet och är en del utav det vardagliga livet. Planering utav 
begravningar utvecklades till en industri under 1900-talet vilket 
även bidragit till nästan oviljan som finns idag att prata om döden. 
Dock så lever begravnings ritualen och minneskulturen vidare och 
är en del utav det moderna samhället vilket kanske är tydligaste 
med vallfärda på allhelgona afton varje år. 

Gravsättning

Begravning kan med kista eller urna. Med kista kan begravning 
göras direkt efter begravningsakten var på urna måste genom gå 
kremerings process vilket kan ske innan eller efter begravningsakten. 
Kyrkogårdsförvaltningen kan överlåtas ansvaret av gravsättning så 
att ingen någon anhörig behöver närvara. För gravar gäller en 
gravrätts tid på 25 år som därefter kan förlängas eller återgå till 
begravningsplatsen och upplåtas får ny gravsättning. Gravfriden 
värnas och nya kistor och urna placeras bredvid befintligt stoft. 
Äldre historiska grav finns det avtal om gravrätt som gäller för 
evigt. Minneslundar är en anonym gravpalts där den enskilda 
graven inte är utmärkt och är en gemensam plats för att lägga 
blommor och tänd ljus på. Det finns inga uppgifter om var askan 
som begravs utan någon anhörig närvarande. Askgravlundar är 
en specifik plats för enbart var urnor begravs var det finns plats 
att sätta upp namnskyltar och anhöriga får närvara under ner 
sänkningen. Kolumbarium är det fjärde alternativet för att förvara 
en urna. Det är inte tillåtet i Sverige att ha en urna förvara urnor 
utan för gravplatser.  Det är vanligt att efter ceremonin i Sverige att 
hålla i en minnesstund där 
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Bakgrund

Situations Stockholm

Stockholm och dess grannkommuner växer som aldrig för, 
vilket har ökat trycket på befintliga begravningsplatser som 
inom en kort framtid kommer vara fyllda. Utveckling av stadens 
begravningsplatser har inte följt med den växande befolkningen 
i regionen. Idag är det akut brist på jordgravar. I Sverige kremeras 
idag 73 procent befolkning och det råder även brist på urngravar 
vilket har lät till skapande av provisoriska urngravar. Sverige har 
även den längsta väntetiden på begravningar i Europa vilket är en 
konskevens av att det inte finns tillräkligt med kapell och cermonirum 
pga av att alla vill hålla i begravningar på fredagar. För att bemöta 
dagens situation och skapa en hållbar framtid påbörjades planering 
av en ny begravningsplats på Järvafältet i norra Stockholm och en 
öppen arkitekttävling hölls år 2009.

Tävling Järvabegravningsplats

Tävlingsområdet för nya begravningsplatsen blev på Järvafältet i 
nordvästra Stockholm mellan Kista och Tensta-Rinkeby. Ambition 
för projektet var av motsvarande strategisk och långsikthet som 
Skogskyrkogården i söder var för hundra årsedan. Målet för 
tävlingen var att gestalt och skapa ett program med riktlinjer för 
framtiden, då projktet kommer att på gå i flera decennier. Tävling 
avslutades i februari 2010 och vinnande förslaget var Öarna av 
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue och Poul Ingemann. År 2018 
har projekt inte påbörjats att byggat.

Den gröna döden

I en undersökning visade det sig att sju av tio svenskar önskade 
sig en miljövänlig begravning. Det kan göras med att man väljer 
miljövänliga kistor och urnor samt svepningskläder. Och transporter 
med fossilfribränslen. Dessvärre för miljövänner tillåter svensklag 
enbart ugnskremering samt jordfästning av kista. Kremering må 
vara smart ur ett trängselperspektiv, men det är dessvärre inte 
särskilt snällt mot miljön. För även om du skulle välja en biologiskt 
nedbrytbar kista av bananblad går det under kremeringen åt lika 
mycket energi som en levande person använder under en månad. 
Efter kremeringen blir det ofta kvar metallrester, till exempel 
höftproteser och kistbeslag, vilka ska gravsättas på en allmän 
begravningsplats. Tillhör du de fem miljoner svenskar som har 
amalgam i tänderna bidrar du dessutom till ökad halt av kvicksilver 
i atmosfären när du ångas upp. 

Vatten kremering [ Alkaline Hydrolysis ]

Tekniken utvecklades under 1990-talet för att användas på döda 
djur och anses var den mest effektiva och miljövänliga metoden 
att disponera en kropp/kadaver och saknar de farliga utsläppen 
atmosfären  av en traditionell kremering. Likt en diskmaskin cirkulera 
vätska runt kroppen tidsåtgång beror på tryck och tempratur 
beronde på tempratur. Vätskan består utav en blanding av vatten, 
sodium hydroxide och potassium hydroxide. Kvar blir en vätska 
och ben rester inuti. Vätskan är så miljövänlig att den kan spolas 
ner som vilket avfall som helst i lokal avloppssytemet vidare till ett 
reningsverk. Idag är metoden laglig i 15 delstater i USA. 

Religionsfrihet och döden 

Sveriges befolkning är idag rikare i mångfald än någosin 
tidigare. Landet välkommnar alla trosuppfattningar och idéer ett 
hem. Dock så slutar religionsfriheten med döden och man blir 
påtvingad svenska normer enligt lagen. Endast två metoder är 
lagliga i Sverige jordfästning och ugnkremering vars process är 
hårt reglerat. Konceptet för begravningsplatsen är att skapa en 
plats där alla begravningstradioner har möjlighet att utövas samt 
svara på den rådande gravbristen och undersöka grönare och 
ekologiska begravningsmetoder som även de är olagliga idag. På 
den ursprungliga platsen var en begravningsplats skulle utvecklas 
år 1999.  En begravningsplatsen är något som växer och utvecklas 
över långtid och är en levandestruktur som svar och möjliggör 
olika gravskick och traditioner som ändras med tiden.

Promession

Ett alternativ är frystorkning så kallad Promession baserat på 
kryoteknik.  Kroppen frys ned med  flytande kväve och blir skör. 
Mekaniska vibrationer bryter ner kroppen och omvandlar den till ett 
organiskt stoft som begravs på en halvmeter djup och förvandlas 
till jord efter ett års tid. Metoden har fårkritik för vara våldsam och 
vara lika energikrävande som en kremering då tekniken inte är 
utvecklad.

Eko-urnor bli ett träd.

Askan efter kremeringen blir näringen till ett träfrö som placeras 
tillsammanes i e urna som begravs. Problemet med denna metod 
är utsläppen och energikostnaden av kremerings processen är 
oförändrad. Trädet som minnesmärke för graven är en växande 
trend i väst-världen.

Luftbegravning

Det mest miljövänliga alternativet idag är luftbegravning vilket har 
utövats i Tibet i flera hundra år. De extrema klimatet i himalaya 
tillåter inte mycket vegetation och omöligör traditionell buddhistisk 
uthomhus kremeringen då det inte finns något vedbränsle 
tillgängligt i området.
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Historian Herodotus    
c. BC 484 - 425 BC

A group of Greeks was summoned by the ruler of the Persian 
Empire. Since they cremate their dead, the king wonders,

”What would [it] take [for them] to eat their dead fathers?”

The Greeks balk at this question, explaining that no price in the 
world would be high enough to turn them into cannibals. Next, the 
king summons a group Callatians, known for eating the bodies of 
their dead. He ask them,

“What price would make them burn their dead fathers with fire?”

The Callatians beg him not to mention “such horrors”
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2. Ma’ Nene´, Indonesien1. Utomhuskremering 

5. Famidihana, Dansa med benen, Madagaskar4. Dödskallensdag, Bolivia 6. Fantasi Kistor, Ghana

03. Endocannibalism, historisk
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11. Hängade kistor 12. Till minnet av en död, självstympning, Nya Guinea

9. Buddhism, mumier8. Luftbegravning, Himalaya

10. Sati, Självmumifiering

7. Katolska kryptor
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1. Utomhuskremering 

Praktiseras fortfarande en dödsritual som idag bland buddhistiska 
och hinduiska religioner, även om det anses vara ganska tabu i 
västvärlden. För buddhister är det viktigaste att den döde behandlas 
med respekt framför metod. För hinduier är det viktigt enligt deras 
tro att kremeringen inte sker utomhus då själen blir fångad inuti 
ugnen annars.

2. Ma’ Nene´, Indonesien

Tana Toraja ligger i södra Indonesien på ön Sulawesi Selatan långt ute 
på landsbyggden här lever en  gammal begravningstraditon i Troja 
som överlevet kristendomen som introducerades av Holländare i 
början 1900-talet. Enligt den gamla tron dör inte personen vid det 
tillfälle som modern medicin skulle dödsförklara än. Istället hamlar 
man i ett sjukdomstillstånd. Det enda botmedlet är att offra ett djur 
oftast en gris eller vattenbuffel och tillsammans med djuret tar man 
det sista andetag och blir man fri. Det kan ta flera åren innan ritualen 
genomförs. I väntan så balsameras kroppen. Traditionella metoden 
är att hälla olja i kroppen genom munnen och thé blad läggs över 
kroppen som gäller huden att bli stark och motstå bakterier.  Nyare 
metoder med kemiskalösningar har blivit allt vanligare då de inte 
är lika tidskrävande.  Det är vanligt att man delar säng med den 
mumifierade och har vardagliga rutiner med den.

Efter offerritualen läggs den döde i en kista och förvars i grottor 
tillsammans med andra döda. Var tredje år hålls festivalen Ma’ nene’ 
då de dödas bärs ut ur grottorna in till byn. Första dagen offra 
grisar och bufflar i deras minne. Andra dagen öppnas kistorna då 
man umgås med den döda som den vore levande pratar, skrattar 
och gråter. Kistan städas ur, kroppen görs rent med måleripenslar 
och den döde kläs på med nya kläder.

3. Endocannibalism

Än familjie medlem eller fiende kött konusumeras efter de har 
dödt. Ceremonie gör i tron på att man får onaturliga krafter ifrån 
den döda som är kraftfulla. En tradition som är idag utdöd men 
har praktiserats i områden i indien och i central- och syd amerika 
historiskt

4. Dödskallensdag, Bolivia

Firas under den katolska allhelogan högtiden men anses vara 
hedninsk ritual av kyrkan. Huvuden ska ge god lycka och här-
stammar från olika håll men är oftast familjemedlemar. Man ger 
cigaretter och blommor till kraniumet som offer gåvor i utbyte 
mot god tur.

10. Sati, Självmumifiering

Att bli en levande Buddha genom självmumifiering var en tradition 
som munkar utövade i Japan, Thailand och Kina. Processen tar över 
3000 dagar. De första tusen dagarna äts en fruktdiet som över går 
till en frödiet som utövas tillsammans med hårt kroppsarbete. Efter 
de första tusen dagar övergår man till en dieten baserat på bark 
samt rötter intaget minska övertid vatten är den enda drycken. 
Grottan som man sista steget görs förbereds. När tvåtusen dagar 
gått dricker man te från urushiträdet som skapar en våldsam 
reaktion och man förlora alla kroppsvätskor var man efter intar man 
lotusställning i planerad grotta som sedan förseglas och öppnas 
efter ytligare tusen dagar. Om man har lyckats bli mumie så är man 
en levande Buddha och blir placerad i ett tempel. Självmumifiering 
är idag olagligt i Japan och klassas som religiöst självmord.

11. Hängande Kistor, Asien

Vertikal kyrkogårdar finns på flera håll runt om sydöstra Asien. Kistor 
kan hittas hängandes lodrät flera hundra meter över marken på 
bergssida. I Kina har man hitta kistor över 2500 år gamla. Liknande 
begravningstraditioner finns också bland annat i Sagada provinsen 
i Filippinerna. Traditionen kan förklaras genom två orsaker, Först vill 
man skydda kistan från djur och förstörelse. Andra orsaken mer 
religiös då avsikten är att den döde ska komma närmare himmelen 
och gudarna där ovan. 

12. Självstympning, Nya Guinea

Dani-folket i västra Papua, Nya Guinea måste skära av sina egna 
fingrar efter deras familjemedlems död. Detta är en bisarr rituell 
som utförs  på någon kvinna som är relaterad till den avlidne, liksom 
några barn. Övningen utfördes för att både hedra och driva bort 
andarna. Dessutom sågs fysisk smärta som ett uttryck för sorg och 
lidande. För att utföra amputationen var fingrarna fasta med sträng 
och sedan avhuggna med en yxa. Den övre delen torkades sedan 
och brändes till aska eller förvarades på en speciell plats. Även om 
denna konstiga begravningsanpassning är olaglig idag kan dess 
ödemarker fortfarande ses i de äldre medlemmarna i samhället.

5. Dansa med benen, Madagaskar

Enligt folktron på Madagaskars kan inte själen lämna kroppen 
förens enbart skelett är kvar och till det ögonblicket tas den döde 
väll hand om av sin familj. Kroppen balsameras inte utav anhöriga 
utan är en naturlig process med klimatet. Var sjunde år inträffar 
högtiden  Famadihana där man firar de döda tillsammans med de 
levande i sång och dans. De döda plockas ur sina kistor sveps in i 
silkestygger var man därefter bär runt med den döda i sång och 
dans. Famadihana  kan översätta till ”snurra på skelett”. Traditionen 
anses inte längre vara religiös utan kulturell då man stärker familjen 
banden mellan nuvarande och tidigare relationer och utövas även 
av den kristna befolkningen.

6. Fantasi Kistor, Ghana

De Fantasi Kistorna härstammar ifrån Ga befolknings regilgösa tror 
att livet inte slutar med döden och att de döda har stor makt över 
de levande. Kistorna är deras sätt att hedra och visa sin respekt till 
den döde ihop om att vinna den gjunst. Enbart folk av högre status 
tillåt begravas enligt tradition i dessa typ av kistorn som reflektera 
deras yrke.

7. Katolska Katakomber

Traditionen med benhus försvann med reformationen i norra Europa 
var man ansåg att ända rätta begravning metoden var jordfästning 
vilket det aldrig gjord i den katolska världen. En balsamering trend 
föddes utur av kroppar som blivit väll bevarade i kryptor ansågs vara 
ett mirakel av gud och måste vara helgon munkordnar med tiden 
spreds sig även metoden till övrig befolkningen. Ett bra exempel 
på denna utveckling är hittar vi Italien. Vid 1500-talets slut hade 
Kapucinorden i Palermo på Sicilien medlemsantal ökat kraftig och 
därmed ökat behovet av begravningsplatser. En ny krypta grävdes 
ur och var klar 1599. Munkarna balsamerades innan de placerades 
i kryptan inte långt efter ökades efterfrågan av lokalbefolkning 
att få sin grav plats i kryptan och den utökades. Kryptan fick olika 
avdelningar var man sorterade de döda efter yrke, kön och ålder. 
Den sista person som blev placerad i kryptan var 1920 år. Kryptan 
är öppen idag för besökare. 

8. Tibetisk himmlabegravning

Tradition tros har uppståt pågrund av bristen av trä i Tibiet då större 
delen utav området är övergräns i höjd var skog växer och den 
traditionella kremeringen är omöjlig. Den avlidne utan kista blir 
placerad ute i naturen. 

9. Buddhism, mumier

Mumifiering är en tradition som utövas av buddhistiska munkar. 
Efter dödstillfället placeras munken i lotusställningen inuti en 
tegelhydda tillsammans med trä, papper och andra avfuktande 
material för att skapa en torr miljö. Hyddan förseglas och öppnas 
efter tre år då mumifieringen är klar. Vanligt dekoreras mumierna 
med måleri, förgylls eller kläs in med lera och blir placerade som 
helgedomar i templen. 
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PLATSEN
Projektet undersöker ett alternativ område för en begravningsplats i norra 
Stockholm för att bemöta gravarbristen i ett utav de hårdaste drabbade 
områdena var en stor del utav de som bor i när området här är muslimer 
var religion endast tillåter jordfästning. Platsen är Hägersta lund som ligger 
direkt norr om Akalla.  Hägersta lund var den ursprungligt tänkta platsen 
som senare ändrades till Tensta. 
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Skala 1:100 000

Begravningsplatser ej Stockholm

Historiska  Begravningsplatser 
Stockholm

Aktiva Begravningsplatser 
Stockholm

Kolumbarium Stockholm

Askgravar och Minneslund
Stockholm

Tävlingsområde Tensta

Hägerstalund

BEGRAVNINGSPLATSER 
STOCKHOLM
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Akalla

Husby

Kista

Barkarbystaden

Barkarby Station

Hjulsta

Tensta

Sollentuna Station

Helenelund Station

Rinkeby

Ny begravningsplats

Skala 1:20 000

Järvafältet
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HANSTA

Hägerstalund ligger inom Hansta naturområde. Områdets norra del ligger Hanstaskogen som 
består av varierad skogsmark, barrskog, lundar hasselträd och ekar som är flera hundra år gamla. 
Lundarna har utvecklats genom historien från hagmarker. Skogens mångfald ger ett rikt djurliv 
samt svampliv. Området är rikt på fornlämningar då det har används som odlingsland sedan 
bronsåldern fram till 1950-talet. Del utav fornlämningarna består av gravfält. Under 1960-talet 
planerades det att utveckla Järva City i området vilket stoppades efter förändringar i konjunktur. 
På 1980-talet köpte Stockholm Stad området av Sollentuna Stad och planerna för att utveckla 
området tog fart igen. En rörelse med Astrid Lindgren som talesperson stoppade projektet och en 
utav höjderna i området fick namnet Astrid Lindgrens Berg efter händelsen. År 1999 blev området 
klassat som ett naturreservat .

Hägerstalund som begravningsplats
Hansta visade enligt utredningar innan tävlingen för en ny begravningsplats att var mest 
lämplig platsen nordvästra Stockholm. Antagligen valde man den befintliga området då Hansta 
begravningsplats skulle förhindra planerna för förbifart Stockholm och utbyggnaden av norra 
länken via Hansta naturreservat. Området inom Hansta för begravningsplatsen är i södra delen 
var motocross bana ligger idag som staden ansåg tillsammans med hästgårdarna vara olämpliga 
för ett naturreservat. Den södra delen består mest utav öppenmark och kallas för Hägerstalund.
En begravningsplats skulle stärka området skydd vilket behövts idag med exploateringen av den 
östradelen. 

Öppenmark Ädelträd

Blandskog Lövskog

Öppenmark Lövskog Blandskog Övrigmark

Skala 1:10 000
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Skala 1:3000

Hägersta lund

A

B

C

Igelbäcken

Igelbäcken
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Södra Järvafältet

Norra Järvafältet

Akalla

Barkarbystaden
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Grönt samband  

Olikt tidigare begravningsplatser är området inte inringat av en 
mur eller ett stängsel. Idén är att bibehålla sambandet mellan 
norra och södra Järvafältet och platsen är en del utav ett större 
grönområde. Vägar och naturen är den rumsskapande elementen 
som skapar resan och uppleverser. Enda indikationen för entré är 
skyltning.

Området har en yttre cirkelväg vilken omringar orörd natur. 
På andra sidan naturen finns en inre cirkel som uttryckers sig 
mer rektangulärt men rörelsen är den samma. Iden med cirkel 
vägarna är att skapa orientering som leder en till och under 
lätta flöde. Parkeringsplatser finns åtsidan om vid de tre olika 
begravningsområdena. Naturen mellan cirkelvägarna är den 
enda typen av gräns mellan Hägersta lund och omgivningen ett 
avstånd för människor men inte naturen.

Utveckling

En begravningsplats av denna storlek är något som utvecklas 
över en lång tidsperiod som kan vara upp till 100 år. Det finns två 
stycken tydliga strategier hur en begravningsplats kan planeras 
och utvecklas efter. Den första är att platsen utvecklas i takt efter 
behov och nya gravkvarter anläggs efter ett har fyllts och nya 
anläggs vägar och allt annat som hör till. Detta leder till att i 
omgångar kommer områden vara byggarbetsplatser.

Den andra strategien är att skapa en grundstruktur för hela 
området var aktiviteter och arbeten kan göras i mindre skala på 
flera olika platser samtidigt och ger större frihet och valmöjlighet 
för anhöriga och döda. För projektet har jag valt att undersöka 
det senare alternativet med en grundstruktur för hela området då 
det går i hand med dess anda. 

Norra begravningsplatsen

Storlek: 62 hektar

Kapacitet: 33 000 gravar

Skogskyrkogården

Storlek: 102 hektar

Kapacitet: 100 000 gravar
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Gravar

Begravningsplatsen erbjuder jordgravar för kistor och urnor. För 
balsamerade och traditioner var den avliden har en fysik relation 
till anhöriga finns det möjlighet till använda en sarkofag ovan 
jord istället för att begrava kistan eller urnan. En minneslund 
finns i form av platsen för utomhuskremering för de som väljer 
askspridning. Vertikal inslag som kolumbarium finns inte för att 
bibehålla platsen öppenhet och natur.

Gravkvarter

Inuti områdena inre vägnät finns gravkvarteren som är förskjutna 
i relation mot vägarna vilket skapar mellan rum av natur som 
ramar in kvarteren samtidigt vittnar om den ursprungliga 
naturen som förstärker del olika områdena karaktär. Likt andra 
begravningsplatser är kvarterens fotavtryck enbart en ram för 
en rik variation av innehåll och mångfald. 

Tre rum

Hägersta lund är till ytan litet vilket kompensera med ett rikt 
innehåll. Det finns tre olika rum i naturen som alla är hem till ett 
begravningsområde i natur av olik karaktär. Från söder till norrut 
ökar höjden långsamt samtidigt som landskapet ändras. I mitten 
tvärs över platsen går Igelbäcken ett vattendrag som slingrar sig 
över Järvafältet. Längs Igelbäcken går en utav huvudvägarna från 
entrén i öster som anknyter till Hanstavägen. I väst slutar denna 
väg i naturen som norra delen utav Järvafältet bjuder på. 

A

B

C

Söder om Igelbäcken finns det två utav rummen. I sydost är 
landskapet var område A finns. I Sydväst mot Akalla är landskapet 
halvöppet var område B finns. Mellan område A och B finns 
en väg som binder samman hjärtat av begravningsplatsen och 
entrén i söder mot Barkarby och den södra delen utav Järvafältet. 
I norr inuti skogen finns område C var karaktär är av typen 
skogskyrkogård.
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En Ortodox begravning

Inom tre dagar efter dödsfallet ska begravningen hållas. 
Begravningsceremonin är viktig ge en plats för sörja och 
komma ihåg. Till skillnad från en svensk protestantisk 
begravning är kistan öppen under ceremoni för att koppen så 
att prästen kan gjuta olivolja över kroppen och anhöriga kan 
säga farväl. Kistan dekoreras inte med blomster dekorationer, 
blommor placeras runtom. Församlingen står upp under 
gudtjänsten. Män till höger kvinnor till vänster. Vaxljus delas 
ut till de närvarande som tänds under gudtjänsten. Prästers 
kläder och symboler vid en begravning är  inspirerade av 
uppståndelsen. Olikt deras vardagliga svarta dräkt bär präster 
vita kläder vid begravning och ikoner visande uppståndelsen 
placeras oftast bredvid kistan. 

Kremering är förbjuden inom den ortodoxa tron och att 
balsamera anses att fördärva kroppen som är ett tempel 
för den heliga anden även efter själen har lämnat kroppen. 
Döden ses som första steget och det andra är domedagen 
vilken firas varje år under påsken som var Jesus död och hans 
uppståndelse. Jordfästningen symbolisera den Kristina tron 
om att vid döden ska man till jord åter bli. Kistan ska vara 
därför enkel och i trä och kunna brytas ner lätt så att kroppen 
kan återgå till naturen.

Blåa Byggnaden

I den östra delen var gravkvarteren ligger i ett halv 
öppetlandskap ligger det blåa byggnaden. Den är den enklast 
efter den gula i sitt program och funktion och har det minsta 
inomhus rummet för ceremonier vilket är dens huvudfunktion.

Byggnadens konstruktion är av lätt betong färgat ljus blått en 
länk mellan det himmelska och byggda en ljusdag. Fasaden 
bryts upp av transparant betong vilka skapar ett ljusspel 
genom att lysa upp inuti byggnaden under dagen. När 
mörkret gör sitt intrång blir effekten tvärtom och byggnaden 
lyser imörket.  I mellan rummet finns ett klockspel för 
begravnings  ringning samt tid i form av ljud vilket även ger 
platsen ett ytligare lageroch karaktär.

Innan en Ortodox begravning

Traditionellt ska begravning ske inom tre dagar efter dödsfallet. 
Om innan möjligt tillkallas en präst som utför de sista riterna 
likt den katolska kyrkan. En gudtjänst med Trishagion bön 
utförs vid dödsbädden eller dagen innan begravningen. 
Traditionellt förvaras den avlidne i familjehemmet fram 
tills begravningen var kroppen tvättas och förbereds för 
begravningen. Detta ger och familjen en chans till att få sörja 
med den bortgångens närvaro.
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Den sista kyssen

Efter ceremoni kan de närvarande ta farväl med den så 
kallade ”sista kyssen” var det närvarande går fram och kysser 
den avlidnas panna samt ikonen eller korset i den avlidnas 
händer var den där efter återvänder till sin plats. Proceduren 
sker medurs. Efter ceremonin  erbjuds delatagarna sed enligt 
Koliva en maträtt gjord på vete som även placeras inuti 
kistan innan jordfästningen tillsammans med det traditionella 
brödet prosphora som ska bakats av familjen.  Prosphora är 
ett offerbröd som används vanligtvis vid nattvarden. Maten är 
placerad i anhörigrummet på vägen ut.

Elevation mot öster
Skala 1:100

1  Portik

2  Anhörigrum

3 Förråd och musikrum

4  Ceremoni rum

5  Trappa våning teknik

6 WC och kapprum

Blåa Program Plan 1
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Elevation mot norr
Skala 1:100

Elevation mot öster
Skala 1:100

Gravsättning

Efter begravningsceremonin i kyrkan bärs kistan ut till graven 
där kistan öppnas igen. Prästen läser åminnelsegudstjänst, 
häller olivolja, sött vin och kol från rökelsekaret korsvis över 
kroppen. Slutligen tar prästen jord och strör korsvis över 
kroppen med orden ”Av jord är du kommen, av jord skall du 
åter varda”. 
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Ma’ nene’ förberedelsen

I den gröna byggnaden på går det en balsamering vilken 
utförs av anhörig enligt en gamla tradition Ma’ nene’ som 
härstammar från Indonesien. Enligt denna tro  så dör man 
inte med det sista andetaget var modern medicin skulle 
dödsförklara än. Istället infinner sig den drabbade i ett 
sjukdomstillstånd enligt tron. Det enda botmedlet är att 
offra ett djur oftast en gris eller vattenbuffel och tillsammans 
med djuret tar man det sista andetag och blir man fri. Det 
kan ta flera år innan ritualen utförs då det kan vara svårt för 
anhöriga att få tag i ett ståndsmässigt djur att offras. 

Efter balsamering har föruntlese processen stannat och efter 
som den sjuka inte är död flyttar den tillbaka in med familjen 
tills ritualen har utförts. Den sjukes liv är inte mycket olikt en 
levandes då de anhöriga hjälper den att utföra sin vardagliga 
rutiner som att gå till säng och byta kläder. I Sverige är detta 
förbjudet enligt lagen. 
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Ma’ nene’ offerriten
 
Var tredje år hålls festivalen Ma’ nene’ då de öppnas gravarna 
och de dödas bärs ut till den röda byggnaden torg för 
festligheter. Det är även nu som offerritualen utförs. Detta 
år har trosambundet samlats på en utav de öppna platserna 
vid den röda byggnaden då den gröna blivit dubbelbokad. 
Högtiden pågår under två dagar. Första dagen offras grisar 
och bufflar i deras minne vilka sedan tillagas och stor middag 
hålls under kvällen. 

Andra dagen öppnas kistorna då man umgås med den döda 
som den vore levande pratar, skrattar och gråter. Kistan städas 
ur och även kroppen rengörs. De gamlakläderna klippsbort 
och kroppen putsas förskitigt med måleripenslar. De döde 
ges nya kläder och läggs tillbaka i kistan i väntan på att få 
komma ut igen om tre år. Olikt de traditioner som finns i väst 
så slutar inte den fysiska relationen med en kär med döden. 
Något som idag skulle anses var brott mot griftefriden och 
makabert.  
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Elevation mot söder
Skala 1:400 

Sektion D-D 
Skala  1:400 

Elevation mot väst
Skala 1:400 

1  Ceremoni rum

2  Servicerum för catering

3 Anhörigrum

4  Vänterum

5  Kapprum och WC

6 Förråd och teknink

7  Kylrum

8 Balsameringsrum

Gröna Program Plan 1

9 Soprum

10 Balsameringsrum

11 Kontor

12 Entré

13  Omklädningsrum

14 Liksvepning

15 Städ och förråd

16 Förvaring

Gröna

I det öppna landskapet finns den mest öppna byggnaden för anhöriga som 
erbjuder rum för likvård, balsamering, liksvepning, likvaka och ceremonier och 
ger tillbaka kontakten och relationen mellan de levande och döda för anhöriga. 
Detta ger möjlighet till att förbereda dina kära efter ens egna traditoner och 
seder innan ceremonin.

Gröna byggnaden består av tvåhuskroppar som binds tillsamman av en loggia 
längs kortsidorna mellan skapas en gård. Västra delen är för ceremonier och 
andra högtider var den största ceremoni rummet finns. Gården är även en plats 
för döda och levande att inta. Östra delen finns ytrymmen för likvård mm samt 
ett mindre kylrum. 

Plan 1 Skala 1:400
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Ceremoni rum Sektion B-B
Skala 1:50

Drömmen om att bli ett träd

I den röda byggnaden i ett utav ceremoni rummen pågår det 
en borglig begravning. De anhörig hade fått två önskemål från 
den avlidne. Först att begravning skulle vara borglig. Det andra 
var önskan att kremeras och askan läggas i en så kallad bio-urna 
som innehåller ett frö. Askan efter kremering ger näring till fröet 
som blir ett minnesmärke istället för en gravsten. Idén hade den 
avlidne länge funderat på och med tiden blev tanken på att efter 
döden leva vidare på i form av att träd allt mer rätt. Ceremoni är 
var dock ingen succés utan någon riktlinje spelades några låtar 
som man trodde var den dödes favorit men det var det inte var 
därefter de avlidne resa till att bli ett träd börja med kort stäcka 
in i ugnshallen. 

Dag 1 Dag 60 Dag 5475
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Sektion A-A Skala 1:200

Elevation mot söder Skala 1:200

Elevation mot öster Skala 1:200

Röda

I begravningsplatsen centrum ligger den röda byggnaden 
och är hjärtat för hela platsen.Den fångar upp flöddet 
från  begravningsplatsen huvud entréer. Det finns tre rum 
för ceremonier och ett besök centrum för platsens gäster. 
För den döde finns det mölighet till fyra olika typer utav 
kremering då byggnaden är den mest tekniska utav dem alla. 
Förutom vanlig kremering och bio-urnor finns det möjlighet 
till promession som nerfrysning av kroppen som sedan brytts 
ner av viberation samt vattenkremering. Då kroppen läggs in 
i en maskin likt en tvättmaskin och utsätt för högt vattentryck 
under hög värme som bryter ner kroppen. Benrester 
behandlas och vätskan kan spolas ut i avloppsystemet. 
Överskott energi från krematoriet används till de andra 
byggnaderna. Begravningsplatsen personal har alla sina rum 
i den röda byggnadern som är i två plan då källare finns med 
tekniska installationer. 
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1  Ceremoni rum

2  Besökcentrum

3 Avskedsrum

4  Bilhall

5  Motagningshall

6 Kylrum

7  Kontrollrum

8 Kremeringsugn

9 Ecougn

10 Vattenugn

11 Promession

12 Ecohantering

Plan 1 Skala 1:400
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13  Askhantering

14 Urnförvaring

15 Personalavdelningen

16 Personalrum

17 Förråd

18 Akumulator

19 Förråd

20 Teknikschakt

21 Garage

22 Kylmaskiner

23 Gård

24 Soprum
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GULA
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Situationsplan Gula
Skala 1:400

1  Besökrum

2  Förråd

3 Likbod

4  Bål

3 21

4

CC

Gula ProgramGula

Den enklaste utav de fyra byggnaderna fast den har tre 
funktioner. Utomhuskremering, plats för utomhus ceremonier 
samt minneslund på allhelgona samt högtider. Två små 
byggnader flankera ingång till platsen den ena är för anhöriga 
med ett väntrum och bekvämlighetsinrättning. Andra huset 
har utrymmen för bränsle och verktyg samt ett rum för sista 
förvaring och förberedning av den anhöriga om så skulle 
behövas för kortare tid då utrymmet inte är klimatstyrt. Den 
gula delen finns inom gravområde C vars natur består utav 
blandskog vilket gör området till en skogskyrkogård.

Sektion C-C
Skala 1:50

En hinduisk begravning i Hägerstalund

Den dödes kropps har rengjorts innan kremeringen av 
anhöriga i det tillgängliga liksvepningsrummet i den 
grönabyggnaden. Koppen har därefter svepts in med tyg 
tre olika färger, vit, röd och gul.  Vit symbolisera renhet och 
visdom. Röd är lyckans färg och gudarnas färg. Gul anse även 
vara en helig kulör. När liksvepningen är klar förs koppen till 
den ceremoni platsen för utomhuskremering.  Begravning ska 
helst ske inom 24 timmar. 
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Kremeringen

Kroppen läggs på bålen och dekoreras med blommor och 
grenar från enar. Utsmyckningen har en praktisk funktion då 
för att dölja de lukter som kan uppstå. Sed enligt brukar den 
äldsta sonen tända bålen om fadern i familjen gått bort och 
yngsta sonen om modern har gått bort. Ceremonin utförs 
av de sörjande under kremationen. Kor anses vara ett heligt 
djur inom hinduism. Föremål som relatera till kon används 
traditionellt som bränsle av typen hö och smör. Hö uppnår 
en extrem tempratur som kan smälta ben när det brinner .
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Ganges

Floden Ganges

Denna typ av kremering kan ta mellan tre till fyra timmar 
askan och benrester efterbehandlas i den röda byggnaden. 
Efter kremering ska askan strös enligt tradition i ett vattendrag 
vilket går att göra på plats i Igelbäcken. Till minne av de 
avlidne brukas det hållas en ceremoni i hemmet eller hos 
en anhörig efter kremeringen var ett altare dekoreras med 
religiösa symboler. 

Att få sin aska strödd i Ganges floden är väldigt viktigt för 
hinduer den börjar i Himalaya och går söder ut genom Indien 
och slutar vid den Bengaliska viken . På sin resa vänder floden 
sin riktning och går mot norr istället. Dessa platser anses vara 
speciellt heliga då om en aska strös här blir en själ frälst och 
uppnår befrielse från tidigare synder. Begravningsplatsen i 
Hansta kan även vara en tillfällig viloplats för en bortgången 
innan transport till Indien om det så önskas. Vanligt brukar 
man spara lite aska om den spridds på annan plats för att 
sedan transportera det sparade till Indien och Ganges. 
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SKÄRMAR DIPLOMA DAY
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Skärm 1 Skärm 2 Skärm 3 Skärm 4
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