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1. ÄNGEN / “MINNET”


              RÖRELSEN
              GRANITVÄGG 
              namn  - vilande i lund


              DIREKTSTRÅK 
              Alholmen (tågbroarna)


              ENTRÉPLATS
              ytt re gångar/ in i 
              lunden/ granitgången
              (“minnet”, namnvägg)


VATTENFLÖDET på 
              området, 2 tillföden via  
              pumpar i Mälaren


              PLATSER i det fria för 
              ev ceremoni  el vila,
              delvis existerande idag


1


2


1


Skala 1:100


2


Skala 1:100
Sektion namnväggen


Sektion Lillholmen
Där stengrottan idag fi nns öppnas upp för “gången”
där namn skrivs in. En minnesplats med möjlighet
att lägga blommor.


Skala 1:100


2. LUNDEN


Sektion entréområde från bron
Enkel bro men med tillträde till vattnet på fl era platser.








BEGRAVNINGSPLATSER  1ha = 100ar = 10 000m2 = 0,01km2  (100*100m)
1 Bromma  kyrkogård  5 ha 8000 gravar


2 Brännkyrka kyrkogård  1,5 ha, 2000 gravar,  minneslund Göran Bergquist


3 Galärkyrkogården 0,9 ha,  1300 gravar,  Örlogsflottan, mur o minneslund samt nära: Estoniamonumentet  kapell 15 platser


4 Hässelby begravningsplats 1,5 ha,  1500 gravar, Minneslund av Uno Söderberg


5 Norra begravningsplatsen  60 ha,  30 000 gravplatser  Romerska Katolska,  Judiska församlingens, första krematoriet
                                                     gravkapell för 160 pers, 60 pers...


6 Råcksta begravningsplats  17 ha, 30 000 gravar   (2005 ytterl 700 kistgravar varav muslimska 300 st)
                                                     Rosens o Liljans kapell 200/ 50 platser
                                                     eg 30 000 urnplatser, 70-talet: minneslund, samt nu ovanstående gravar


7 Sandsborgskyrkogården 13 ha, 8000 gravar  k:an 100 platser


8 Skogskyrkogården  102 ha,  100 000 gravar,  krematorium, 5 kapell, ceremoniplats ute  (300platser, 100pl, 100pl, 35 pl, 75pl)


9 Spånga kyrkogård  4,5 ha, 3500 platser, minneslund Uno Söderberg


10 Strandkyrkogården 25ha, 20 000 platser  Göran Bergquist


11 Västberga begravningsplats 4,5 ha  5000 gravar,  kapellet 45 platser  (Brännkyrka socken)


12 Svenska kyrkan förvaltar enskilda begravningsplatser:


Enskilda begravningsplatser:  Stiftelsen Stora Sköndal, Judiska församlingen: på Norra, n:a Skönsal (Skogsk:ogdn), Aronsberg,
                     Kronobergsparken o Katolska församlingarna: Norra, samt i ansl till Skogsk:ogården
                                 


    


onummeenteettt  kaapppell 1115 ppplaattseeer


ns, fööörrsta kkkremmmatooriiet


260*170m 19m ö havet Årsta holmar
260*170m   7m ö havet
200*120m   4m ö havet
tot:  112 400m2 dvs tot drygt 11 ha


ÅRSTA HOLMAR....
LÅT ALLMÄNHETEN FÅ TILLGÅNG TILL DENNA PLATS, 
HELGAD ÅT VILAN, RON OCH EFTERTANKEN - BLI TILL 
EN SINNENAS VANDRING, EN YTTRE OCH EN INRE...


Referenser, källor och hänvisningar:


De Svenska städernas begravningsplatser 1770-1830  Hedvig Schönbäck


Material och mycket information från Samfälligheten KalmarDomkapitel


Intervjuer med Javier, arbetande på N:a Kyrkogården här i Stockholm


Personal vid kolumbariet, St Görans kyrka,Högalidskyrkan, Hägersten 
               och Gustav Wasa k:a


Personal vid krematoriet Skogskyrkogården Stockholm och i Lund


Vårdpersonal Örebro Centralsjukhus, Huddinge palliativa enhet, Stock-
               holms Sjukhem,  ÖLäk Johan Furst
 
Årstaholmar  Bok av “Tantofolket”


Årsta Holmar - Ön under broarna   Hanna Gårdstedt samt utdrag ur  
            “Årstafruns” dagböcker


Studiebesök: Martinsons i Umeå
            Gävle krematorium, Täby nya kyrkogård, Sandhamns kyrkogård, 
            Europas största Parkkyrkogård; Ohlsdorf, Hamburg,  N:a Kyrko-
            gården, Skogskyrkogården samt fl ertalet kyrkogårdar på lands-
            bygden, Judiska kyrkogårdarna på Kungsholmen, nya kyrkogården,   
            Tyresö samt stadens parkkyrkogårdar.


Studiebesök ggr fl era på Årsta holmar
            
Movium


Arbeten Järva nya gravfält, bl a handledarnas/ lärarnas bidrag


Inger Norell med ovärderlig kunskap om aspen och om trä i stort
samt ett STORT TACK till mina kritiker och lärare under processens gång. 
Det innerligaste TACK framför allt till Bengt Isling, men Gode mentor och 
stötta under Hela arbetets gång!


Ingående intervjuer med patienter vid SSH, Stockholms Sjukhem,
inte minst med Lena Nyman som gav mitt  examensarbata arbets-
namnet “Sista ligget” och som bad mej skynda på då hon kunde 
tänka sig att  ligga här... 








Utsikt över öns stora gungfl y 
och Tanto dåvarande socker-
bruk samt Södersjukhuset på 
håll, året 1944


Växthusen på ön, kända för 
underbara jordgubbar, gur-
kor och fi na bukett er bl a!
Under tidigare århundrade 
fanns här både tobaksodlin-
gar och en riktigt fi n kägel-
bana då ön användes som 
sommarparadis. 
Här har Bellman festat till 
och det är ett  kalas på Årsta 
holmar som Fredmans 9:e 
sång handlar om!


Cyrillus Johanssons karaktäristis-
ka tågbro eller en möjligen 
en romersk akvedukt?...
Helt gratis fi nns denna fantastiska 
“kuliss” till förfogande!


Mangårdsbyggnaden, uppförd 
av Carl R Berch


Karaktäristisk natur på ön med vilt bevuxna lövsalar och ständig närhet 
till Mälaren.
En känsla av orörd natur infi nner sig även om djur som får
och kor har betat här under årens lopp.


Ljudbilden förvånar verkligen, för den visar en mycket liten störning av denna!
Långt ifrån motortrafi kleder och större eller “tyngre” vägar så är det framför allt järnvägen som bi-
drar till öns “icke-naturliga”ljudbild, men pga broarnas höga läge och medvetet ljuddämpande bygg-
konstruktioner blir inte detta något problem. 


FAKTA OM ÅRSTA HOLMAR:


-Alholmen         260*170 m2, två tågbroar 1928 
                             och 2005
                             västligaste ön, 
                             en mangårdsbyggnad, 
                             7m ö havet, även kallad
                             “Gräsholmen”


-Bergsholmen    260’170 m2, 200m från Årsta 
                             fastland,
                             19m ö havet!
                           “Tallholmen” är också ett  namn..


-Lillholmen         200’120 m2, den östligaste ön,
                             93m från Södermalm, 
                             endast 4m ö havet
                             Även kallad: Betesholmen, 
                             lilla Skäret och Ängsholmen


(se sektionen ovan)


                                                       
Årsta holmar härbärgerar ett rikt fågelliv tack vare öns rika och vari-
erande växtlighet, en viktig del av stadens gröna fi ngrar, och med orörd 
natur där gamla trädstammar ligger och förmultnar erbjuds ett rikt dukat 
bord av härligheter vad gäller födan.  Man kan se ön som en buffertzon 
som ger områden i dess närhet rika och spännande möten även med mera 
ovanliga fåglar.


N


Ett gam-
malt ber-
grum 
som jag 
valt att 
använda 
mig av.


 “HORNSVIKEN” med omnejd             
Petrus Tillaeus kartbild från anno 1733


Södermalm


Gamla 
stan


Årsta


        Gröndal
                      Liljeholmen Hornstull


             Tanto


     Långholmen
   
Reimersholme


ÅRSTA HOLMAR


  BIOTOPER OCH TRÄDBESTÅND PÅ ÅRSTA HOLMAR


MER OM ÅRSTA HOLMAR


DÖDEN I DEN ANONYMA STADEN...INFLYTTNING...ÅTER TILL NATUREN, ELLER IDENTIFIKATION MED DET URBANA OCH INTE EN OBEKANT FÖRORT... MITT AR-
BETE HANDLAR OM EN PLATS ATT FÅ AVSLUTA JORDELIVET PÅ, EN PLATS SOM ÄR TILLGÄNGLIG, NÄRA OCH SOM PÅMINNER...
MEN DENNA PLATS KANSKE BÄTTRE LÄMPAR SIG FÖR EN TANGERANDE  FUNKTION:  
SISTA VILORUMMET FÖR VÅRA KÄRA HUSDJUR... SOM PÅ  DJURGÅRDEN, KARLBERGS SLOTT ELLER DROTTNINGHOLM.  KANSKE ÄR DET DEM DENNA PLATS ÄR 
ÄMNAD ÅT?!!
HUR SOM - I DEBATTEN SOM FÖRTS FRÅN OLIKA  HÅLL KAN JAG SE ATT OM ÅRSTA HOLMAR KUNDE BLI TILLGÄNGLIG PÅ
ETT FINT OCH ÖMSINT SÄTT - KUNDE VALET AV FUNKTIONER - KOMBINERAT MED NÅGRA AV VÅRA BASALA BEHOV - KUNNA BLI BÄTTRE?!








3. BERGET, VANDRINGEN OCH UTSIKTERNA


              “UTSIKTER”


              BERGSVANDRINGEN              
    
              CORTENKISTOR
               FÖR ASKA
            
              CEREMONIPLATSER


Uppe på berget - “columbaträd”
En plats längs vandringsstråket där corténrör gjorts till columbarieutrymmen, som stammar ståendes i naturen.


1


Här ett fi nt exempel på “stammar” som står ute i naturen för möjligheten till ett fack att placera aska i.


Uppe på berget längs vandring nedåt 
- “vikingakistorna” för
askförvaring.
Denna uråldriga sed att packa det man äger och har i 
kistan....nu har rsan både fortsatt  och tagit slut.


ÅRSTA HOLMARS HÖGSTA PUNKT MED SINA 51 M ÖVER HA-
VET LIGGER PÅ DENNA DEL AV BERGSHOLMEN DÄR EN 
VANDRINGSLED MED FÖRGRENINGAR SKAPAS, OCH OLIKA 
PLATSER I NATUREN SOM HELT NATURLIGT SKAPAR 2RUM”
BILDAR ASKGRAVLUNDAR I OLIKA FORMER.


SEKTION   NV - SO  riktning    Skala 1:600        
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Informella intervjuer med “boende”/ patienter 
vid den palliativa enheten SSH


 (Stockholms Sjukhem) samt ASIH-personal (avancerad vård i  hemmet, läkare, 
syrror och usk:or med specialkompetens)
Min studie gav följande enligt nedanstående:


Av 32 boende idag 7 ännu vid liv, dvs ganska realistiska utsikter och tankar om 
döden.
Av dessa 9 st småbarnsföräldrar, varav 2 vid livet idag, in 
                 alles 5 kvinnor och 4 män,
                 6 personer inte födda i Sverige, 
                 2 personer mycket unga, nyss fyllda vuxna
                 5 personer med unga vuxna barn samt ytt erl
                 10 vuxna, 7 kvinnor och 3 män som närmade sig pensionsålder/
 övre medelålder


Av de infl ytt ade ville absolut 4 personer fi nnas kvar med sitt  stoft här i staden...
för vänners, familjens och barns skull,
medan 2 personer bestämt en återfrakt. 
(vilket kan vara lite krångligt och svårt beroende på land man kommer ifrån)
De övriga fann Årsta holmar vara en underbar plats, t o m en assimilerad muslim 
som ville vila där!


De riktigt unga personerna hade tack vare mycket stöd och hjälp båda bearbetat 
sina situationer och fann sig själva vara stöd för sin omgivning, så den ena hade 
redan beslutat allt kring dödsskeendet. Ingen egentligen troende.
Man fann det rent av “coolt” med en plats ute på en ö, men nära stadens puls!


Av småbarnsföräldrarna var det speciellt 2 personer som önskat “platsen fanns 
NU” då de båda bodde på Söder och kunde se sina barn cykla ner och hälsa på 
när man fi ck lust.
Övriga var faktiskt alla positiva, fr allt till askgravlunden.


De 5 personer med unga vuxna var också positiva men där hade en av dem ett  
“agg” mot Söder och sen smutsiga Årstaviken! Nej hellre spridas i havet!


Bland de något äldre hade fl era redan familjegravar eller platser som betalades 
för men minneslund, askgravlund och ängen med sten att raherade en del!








EN URBAN BEGRAVNINGSPLATS I FRIDFULL NATUR  
                 Ett examensarbete av Kerstin Persson på Masternivå, Arkitektur, KTH
                                                                                                Utbildning 2006- 2011








2. COLUMBARIELUNDEN med en av “UTSIKTERNA”


Tänk er en av Kartells mindre, sta-
plingsbara förvarings”cylindrar”, och 
där är huvudstrukturen för planen av 
columbarieyta i en sk “stam”/ pelare


Här från studiebesök på Europas 
största parkkyrkogård för mängder av 
inspiration! 
                                 
Ohlsdorf, Hamburg


Får man jämföra ett  bostadskomplex i 
Sao Paolo med ett  columbarium i Par-
is?
Det fi nns något symboliskt här...


Här en inspiration men egentligen är 
det Toyo Ito som står för den!


Sektion genom columbarieområdet väst - östlig riktning . Skala 1:200                                                                                   


På ön kan ingen regelrätt JORDbegravning i kista ske,  det är ett allt för unt jordlager för ett sådant gravskick. Istället fi nns 
följande alternati


fotolegitimation (t.ex. pass, 
körkort etc.) 4. Bifoga båda 
dokumenten i ett email till 
itsc@kth.se 5. Ange i mailet 
ditt mobiltelefonnummer samt 
ärendenummer 1871593 6. Vi 


I LUNDENS FÖRLÄNGNING EN AV 
“UTSIKTERNA” MED MÖJLIGHET FÖR 
CEREMONI OCH FARVÄL


“UTSIKTEN” UT MOT MÄLAREN OCH 
SKANSTULL I FÖRLÄNGNING...


COLUMBARIERUM MED VÄGGAR INNE-
HÅLLANDE HYLLOR/ NISCHER MEDURNOR
PELARNA SOM VÄXER UPP I DE RUMS-
LIGHETER SOM BILDAS AV “KULISSERNA” 
STÅR FRITT OCH BEBLANDAS HÄR OCH 
VAR MED ETT VERKLIGT TRÄD. 
 Huvudmaterial ses i bild  f ö


TÄNKT COLUMBARIEOMRÅDE  SOM SLUTTAR NÅGOT NER MOT ÖST
OCH DEN VACKRA UTSIKTEN MOT SKANSTULL OCH BRON I FJÄRRAN.








gemensam historia    -förbindelse göta landsväg 
                                          -bellman, årstafrun, cavallius
                                          -blomsterlökar fr glanstid
                                          -kulturlandskapet:
                                               odlingar, kreatursbete


                                          -båtliv, utflyktsminnen
                                          
allas plats                    -UTAN segregation, FÖR ALLA,
                                           LIKVÄRDIGT och gemansamt slut    
 


naturen - bevarade biotoper - sthlms gröna fingrar
                   tillgängliggöra, stärka band till det gröna
                   en oas, en fristad, en plats för  kontemplation
                   en plats för möten
                   
                     


 
 


   
n 


förbindelser - redan en länk som tågfundament,
                           bokstavligt nu svag, bro pga arbeten
                           båtförbindelse - inofficiell
           stärkt / stark mot norr gnm gångbro


i en andra fas:  förbinda årsta gnm hiss fr tågbro


söder                                           årsta holmar                                           årsta


vattnet - en sammanbindande länk, samma nivåer
                 en symbolisk vandring södermalm - ön 


söder                        del av årstaviken, kanalen mot söder                     årsta


     
           
            
           


Här några fynd från platsen. Krukan är så platstypisk tycker jag med 
tanke på all odling som förekommit,och fl askan som blänkte till under 
en buske före lövsprickning och är gammal nog att  inte ha någon 
skruvkork. Är den från gamla glansdagar fyllda av kalas och fest 
måntro?!


SEKTION   NV - SO  riktning    Skala 1:600        


riktare inramning


delare ledare


RÖRELSERIKTNINGAR  och FLÖDEN som 
jag funnit på den aktuella ytan:


YTA TILL FÖRFOGANDE påde två holmar-
na:


Begravningsverksamheten i Sverige är ett  of-
fentligt åtagande. Verksamheten är indelad i 
geografi ska förvaltningsområden. Inom varje 
förvaltningsområde fi nns en huvudman för 
begravningsverksamheten. Svenska kyrkans 
församlingar och kyrkliga samfälligheter är 
huvudmän för den övervägande delen av be-
gravningsverksamheten i landet. Regeringen får 
dock för särskilda fall besluta att  en kommun i 
stället ska vara huvudman. Sådant beslut har fat-
tats gällande Stockholms och Tranås kommuner.


Riksdagen har beslutat att  alla som är folkbok-
förda i Sverige ska betala en avgift för att  täcka 
kostnaderna för begravningsverksamheten (be-
gravningsavgift).


Avgiften är inkomstrelaterad och bekostar:
Gravplats eller motsvarande på en allmän be-
gravningsplats under 25 år. Gravsätt ning inklu-
sive gravöppning samt återfyllning och iord-
ningsställande av öppnad grav (Dessa åtgärder 
sker i samband med att  ett  nytt  stoft eller ny aska 
gravsätt s).


På det hela taget kan man konstatera att  aktör-
erna är många men alltigenom sprugna ur sam-
ma mylla s a s. Skulle det vara fel att  öppna upp 
för ännu fl er även om lagen idag sätt er många 
gränser. I dett a fall ser det f ö ganska olika ut 
i olika delar av EU t ex.  Här kan du t ex inte 
gräva ner din kära under äppelträdet hemma i 
trädgården. Det skulle i vissa fall kunna gå.


När det kommer till det mångkulturella så 
försöker begravningsverksamheten hänga med 
så gott  det går! Nu fi nns enheter på våra större 
kyrkogårdar för diverse trosinriktningar och 
man försöker tillgodose behoven alltefter som 
de uppstår.  Jag tror trots allt inte att  lite nya 
ögon på hela verksamheten alls skulle skada.
Dett a kan även gälla för våra djurkyrkogårdar - 
även om jag inte betonar dett a just i Dett a arbete 
-men EGENTLIGEN kanske mer applicerbart 
här.


Vissa transporter av stoftet när huvudmannen 
övertagit ansvaret från t.ex. en sjukvårdande 
inrätt ning och fram till gravsätt ning.
Kremering av stoftet.
Lokal för förvaring och visning av stoftet.
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa 
symboler.
Kostnader för exempelvis arrangemang vid en-
skilda begravningar omfatt as inte av avgiften.


SKKF är Sveriges kyrkogårds,- och krema-
torieförbund och dett a är forumet för i stort 
sett  all typ av sådan verksamhet i Sverige och 
Movium är en mötesplats för forskare och prak-
tiker som vill utveckla kunskapen om stadens 
utemiljö.


 Movium är knutet till SLU i Alnarp och utgör 
en länk mellan lantbruksuniversitetet och den 
gröna branschen där begravningsverksamhet-
en ingår.


ALLMÄNT OM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I 
SVERIGE  (här handlar det om oss människor men kan även tänka mig en plats för våra kära husdjur)


I dett a fall är det alltså aktuellt att  nyt-
tja
de två ostligaste öarna - de som ligger 
placerade mot Skanstull till. Det gäller 
då den lägre gamla slått er,- och betesh-
olmen samt den mer bergiga Bergshol-
men.
Här ser man de möjliga ytorna att  an-
vända omvandlade till fotbollsplaner.
Det är alltså en relativt stor yta det 








 PROGRAMPLATS  
   ÖNS TVÅ ÖSTLIGASTE DELAR LILLHOLMEN OCH ALHOLMEN SAMT DÄR    
   EMELLA EN LUND  


  2 LUNDEN
      Mitt mellan de gamla öarna. En vacker öst-
      västligt belägen lövsal som ett enormt, 
      liksom inneslutet rum, 
      blir helt naturligt något av ett centrum på 
      denna delen av ön.
      En rak gammal väg kantad av träd, i vinkel
      mot “akvedukten” (tågbron), leder fram till
      avtagsstigar mot Bergsholmen och Lill-
      holmen samt vattnet med en imposant utsikt
      mot Skanstull!


1
2


  3 BERGET
      Sydöst ligger ön Bergsholmen som talar om dess
      utseende. Det är ett berg som går i dagen, och  
      mäter 19m över havet. Här låg på toppen Cyrillus 
      Johanssons “ritstuga” under brouppförandet.
      Att vandra berget upp ger många olika rums-
      upplevelser med den fuktiga och “gröna” norra
      sidan samt hagmark och tall på kal berggrund.   


YTTRE GÅNG,- o CYKELBANA
Här går du alls inte in i begravningslunden       


         GÅNG o CYKELLED
          ENTRÉER till ön


Handikapp-
platserParkering v b


   1 ÄNGEN
      Lillholmen utgör den nordöstligaste ön  
      med sin karaktäriska ängsyta, en del 
      somrar med betande får.
      Runt omkring den öppna hagen växer 
      lövträd och intill vattnet breder knotiga 
      knäckepilar och ståtlig klibbal ut sig.  
      Härifrån är avståndet till Söder bara lite 
      över 90meter men här är känslan stark av 
      en hemlig och omslutande rumslighet i
      en helt egen vilande och omsluten värld, 
      långt från allt..


VATTNETS RÖRELSE:


Via pumpar leds vaten från den norra sidan, vid anslut.
ningen till bron, och leder så via bergets genomskärning på Lillhol-
men, via s k “MINNET” eller “GÅNGEN”.
Här fi nns den blanka granitskivan för alla de namn på dem som be-
gravits i askgravlunden eller som så önskar.
Via “GÅNGEN” på Lillholmen hjälper vattnet i rännan till att hålla 
blommor fräscha där.


RÖRELSEN
Den yttre vandringen runt ön blir till formen som en ligande åtta, 
“LEMNISCATE”.
Tillägg är även en GÅNGBRO från Tantosidan mot Lillholmen 
(distans 93-100 m)
Existerande arbetsbro - en PÅLBRO - ligger kvar men smalnas av 
och renoveras upp. 
Nedan - (överst) - stråk utan att beträda gravlunden:


Existerande PÅLBRO Tillägg: en GÅNG,- och 
CYKELBRO mot Tanto


På ön kan ingen regelrätt JORDbegravning i kista ske,  det är ett allt för 
tunt jordlager för ett sådant gravskick. Istället fi nns följande alternativ:
--ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND


Askgravlunden är en nyare form som kommit allt mera. Här får man delta när askan sänks ner i jorden och 
    personens namn fi nns i anslutning. Här fi nns detta i form av granitväggen som korsar berget på Lillholmen.
    Minneslund är den alldeles anonyma plats som ges åt en person.


--COLUMBARIENISCHER I VÄGG
(i de konstruerade uterummen)


--PELARE ELLER SÅ KALLADE “STAMMAR”
(alt i anslutning till ovanstående rum eller fristående)


--CORTÉNKISTOR
(en utveckling från stenrösen, via de marina rester av stenkistor som fi nns till den historia som berättar om 


    strapatsrika turer/ resor över sundet med gamla former av de kistor (se “Birkakistan”, även byggd i vårt 
    snickeri)där allt avärde förvarades. I modernare form en kista av cortén och där det är tänkt att fi nnas
    olika ytstruktur/ mönster.
 --HÅL I BERGET  (en form av urncylinder förs in)
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HUR  FÖRVARAS ASKAN, “STOFTET”,  PÅ ÖN?





