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NY BEGRAVNINGSPLATS VID JÄRVAFÄLTET                                     ARABESK             
Satelliter

I detta landskapskoncept till Stockholms Norra Kyrkogård frångås 
den traditionellt sammanhängande, isolerade ytan för att i stäl-
let dela upp landskapet i satellitliknande gravplatser. Dessa kan 
utvidgas eller begränsas i storlek efter behov.
På detta vis lämnas rum och möjlighet för beoende i angränsande 
områden att utnyttja kyrkogården som ströv- och rekreationsyta. 
Så möts och sammansmälter rummen för död och liv på ett 
naturligt sätt.

Första steget till att tydliggöra konceptet är sju anlagda sjöar 
av olika storlek som placeras i sänkor i kyrkogårdslandskapet. 
Dessa är på naturligt sätt förbundna med kanalisationen (diken) 
i området. Sjöarna blir till ett återkommande, lätt igenkännbart 
element i landskapsbilden. När man rör sig i området kommer 
man från olika punkter ha fri sikt mot sjöarna. Delvis ligger de 
direkt angränsande till de bortgångnas viloplatser såsom gravar 
och inhängnader.

Talet sju är kopplat till de fem stora världsreligionerna. Här 
tillkommer ateisterna som grupp, samt den växande ekumeniska 
trosgruppen. Varje sjö spelar sin egen roll i att symbolisera en 
särskild trosinriktning.

Grundformen på dammarna är elliptisk. Denna strikt geometriska 
utformning kommer dock utefter landskapssituation att avbry-
tas av topografiska kanter, öar eller andra naturliga element. I 
brytningen mellan den av människohand skapade linjen och den 
naturliga, icke konstgjorda, symboliseras sammansmältningen av 
det eviga med döden. Livet är i gränslandet däremellan.

I samtliga religioner spelar vattnet som renande element en viktig 
roll. Det är en av de arketypiska gräns- och områdesöverskri-
dande symbolerna. Vattenytan återspeglar den transcendentala 
himmelsytan. Vattnet är elementet utan början eller slut, det är 
arketypen för den dubbla motsatsen: på samma gång renande 
och hotfull, dödsbringande och förtrogen.
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Sju platser för minneslundar

1. Tårarnas Sjö: Abrahamitisk ekumenik
Ett något upphöjt gravfält sträcker sig längs med huvudvägen och 
förbinder första sjön –Tårarnas Spegel – med en avslutande ar-
eal bestående av små, individuella bisättningsrumsamt en större 
högtidssal för ekumeniska begravningar. I skogsbrynet mittemot 
finns upphöjt en grupp sittbänkar omgiven av almar. Härifrån blick-
ar man ut över de lägre liggande ängarna, sjön och gravfältet.

2. Själens Fönster : Judendom
Den andra sjön befinner sig nära slutet av entréaxeln. På en liten 
oval ö står en ensam, onåbar skulptur : ett massivt, enkelt hugget 
stenblock vid en äng.

3. I Regndroppsskogen: De namnlösa
Den tredje ön kan man betrakta från avstånd från en närliggande 
lägre kulle. I en lummig lund bestående av bokar, björkar, ekar och 
askar ligger rader av gravar samt öppna gläntor med gravsättning 
för urnor. Här vilar bortgångna utan religionstillhörighet.

4. Ljusarabesk: Islam
Centralt på det stora fältet i områdets norra del befinner sig en 
till ytan mindre, djup sjö. Den är lätt att urskilja på avstånd och är 
omgiven av sittbänkar samt en tepaviljong där besökare kan finna 
vila och rekreation.

5. Näckrosbladsovalen: Hinduism
Den största sjön i norra delen bjuder på färgprakt i form av ett 
yppigt hav av näckrosor. Små båtar färdas över vattenytan.

6. Dimmoln: Kristendom
Vid områdets mest östliga rand påminner en till ytan mindre, 
grund sjö omgiven av pilträd med ett för betraktaren nästan dolt 
stenkors om kristna ritualer.

7. Blomstersjö: Buddism
En stilla, vassbevuxen sjö sluter cirkeln mittemot kyrkogårdens 
huvudentré.

Vägar
Huvudväg med entré och utgång.
Man når området österifrån via en vattendamm i form av en 
halvoval. Denna begränsas av en genombruten mur.
Härifrån leder en rak väg först genom en tätvuxen skog. Här 
ligger till vänster om vägen områdets första parkeringsplats. 
Vägen följer landskapets topografiska upphöjningar och sänkor, 
bibehåller dock sin raka linje, vilket tydligt skiljer den från vägar 
som uppstått på naturligt sätt. Den leder längs med angränsande 
norra åsen och rör sig paralellt med en lätt upphöjd platå i södra 
delen, där kyrkogårdens första område med gravfält och byg-
gnader (Tårarnas Sjö) befinner sig. Vägen för genom öppna fält 
mot ett avgränsat område, som innehåller trädgårdsmästeriet 
och andra byggnader. Härifrån når man både andra sjön (Själens 
Fönster), samt en mindre gravplats för barn, som befinner sig på 
en liten kulle. Fortsätter man på huvudvägen leder den vidare via 
ytterligare en halvoval, denna gång i form av en lund bestående 
av tallar, och för besökaren ut från kyrkogården. Huvudvägen har 
på så sätt en klart definierad början och ett tydligt slut.
Sidovägar/rundtur
Från huvudvägen för flera mindre vägar besökaren genom 
landskapet, som öppnar sig mot olika områden och ”satellit-
kyrkogårdar”. Alla vägar är hadikappsanpassade och är befarbara  
med rullstol. På somliga ställen växer björkar som får ta upp plats 
på gångvägen. På så sätt sammansmälter landskapet med vägen 
och bildar en enhet. 
Vägarna har inte enbart som funktion att öppna landskapet för 
besökaren, utan ska även spela en central roll i mötet mellan 
den svenska naturen och de sju sjöarnas vitt skilda karaktärs- 
och identitetsspektrum. Målsättningen är att ”satelliterna” ska 
återspegla och skapa rum för det individuella i de tillvandrade 
kulturerna, och samtidigt söka en sammansmältning med platsen, 
samt en transformation till en ny identitet i harmoni med den 
svenska naturen.
Skog
Hela området karakteriseras av skogsdungar, gläntor och öppna 
fält, vilka orienterar sig efter de givna strukturerna och trädsort-
erna. I ytterområdena, framför allt de som gränsar mot starkt 
trafikerade vägar, planteras tät tall- och blandskog.
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ARABESK             

Varken vara eller icke-vara fanns då; icke fanns himmeln eller rymden däröver.
Vad strök fram och tillbaka? Var? I vems händer låg det? Vad var det outgrundligt djupa vattnet?

Varken död eller odödlighet fanns då; icke fanns det antydan till dag eller natt.
Det andades efter sin egen lag utan det Endas vindpust. Något annat än detta fanns icke

I begynnelsen var mörkret gömt i mörker; allt detta var ett outgrundligt flöde.
Det livskraftiga, som var inneslutet i tomhet, det Enda blev fött genom dess heta drivkrafts makt.

Över detta kom i början kärlekslängtan, vilket var det första fröet till tanken.
Då de utforskade sitt hjärta uppdagade de vise genom eftertanke varandet genom icke-varandet.

Tvärs igenom var deras rättesnöre spännt. Fanns det ett nedan, fanns det ett ovan?
Där fanns befruktare, där fanns dragkrafter. Nedan var driften, ovanför belöningen.

Vem vet säkert, vem kan förkunda, varifrån de uppstod, varifrån dessa skapelser kom?
Gudarna kom först efteråt genom skapelsen av denna värld. Vem vet då ur vad de har uppstått?

Ur vad denna skapelse har uppstått, om den har gjort det eller ej;
Den som är denna världens övervakare i högsta himmelen, endast Denne vet, såvida icke heller Denne vet.

Nasadiya Sukta
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Gravar
Utöver de klassiska anläggningarna för begravning i kista in-
riktar sig konceptet främst på öppna fält och skogsdungar 
utan en utvald ort som plats för anonyma urnsättningar. 
Dessa kännetecknas av ”vägstenar” – mindre stenmonu-
ment – och tydliggör så för besökaren att området skiljer 
sig från omgivningen. Fälten omges av murar rätvinkligt an-
lagda på sluttningar, vilket innebär att muren försvinner ba-
kom sluttningen. Muren blir en plats där anhöriga kan lägga 
ner eller plantera blommor.

Dessutom är avgränsade områden för olika konfessioner 
och trosintriktningar på bestämmda områden planerade 
(se kapitlet ”Satelliter”).

En annan viktig beståndsdel utgörs av en kyrkogård för barn 
som ger sorgen efter de avlidna en särskild inramning.

Arabesk
Arabesken som valt tema återspeglar inflytandet österlan-
dets ornamentik har haft på västerlandes byggnadsformer: 
Den geometriska abstraktionen av organiska former har 
en lång tradition i  byggnadhistorian. Så påträffas både or-
namentala och rumsliga tolkningar av organiska former ur 
flora och fauna i såväl i den arkaiska som i högutvecklade 
arkiteturstilar. Ur vetskapen om detta har den här utveck-
lade arabesken uppstått med geometriska former – fram-
för allt elipsen och cirkeln – som är besläktade med de or-
ganiska grundformerna hos ägget, fröet, bladet osv. och som 
symboliserar ursprunget, fröet, till allt levande. Ihopvävandet 
av dessa grundformer – linjerna som griper in i varandra, 
strängt stiliserade växtrankor – utvecklar sig till ett additativt 
uppbyggt mönster som återfinns som utgropningar, utsnitt 
eller grund relief i murar, stenar och öppningar i byggnad-
skroppar.
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