Skogskyrkogården

- Snart är det Halloween men det är väl ingen svensk tradition, eller
hur?
- Nej, det är det väl inte riktigt. Det kommer ju från USA. Nej. Det
som är svensk tradition det är ju Allhelgonahelgen.
- Jaha, men vad är det för något? Kan du berätta?
- Ja, den infaller ju i slutet av oktober/början på november. Och det
är då man minns de döda.
- Vad gör man på den dagen?
- Då brukar man gå på kyrkogården och så brukar man tända ett
ljus, ett gravljus. Har du varit nån gång på …?
- Nej, faktiskt aldrig!
- Jag kan rekommendera att man går på den här kyrkogården som
heter Skogskyrkogården.
- Var ligger den?
- Du åker med den gröna tunnelbanelinjen mot Farsta och så
hoppar du av några stationer innan. Stationen heter
Skogskyrkogården. Och då går man till höger när man kommer ut
och då går man under en allé med jättevackra träd som faktiskt
leder fram till huvudingången på Skogskyrkogården. Och det är en
jättestor kyrkogård och den hör till det som vi på svenska kallar ett
världsarv. Vet du vad ett världsarv är?
- Nej, kan du förklara lite?
- Ett världsarv det kan vara ett kulturminne eller, som i det här fallet,
ett naturminne som är så viktigt för världen att man måste bevara

det för alla framtida generationer. Det är unikt. Och
Skogskyrkogården är ett av tre världsarv i Stockholm. Känner du
till…
- ...vilka de andra två är?
- Det ena är Birka med de här u
 tgrävningarna från vikingatiden.
Sen har vi Drottningholms slott. Du vet vem som bor där?
- Ja.
- Och sen har vi Skogskyrkogården. Skogskyrkogården kom till
omkring 1920 och där ligger 100 000 människor begravda.
- Oj, vad många!
- Ja. Man blir förvånad när man kommer in på kyrkogården för man
ser inga gravar. Det man ser är det är ett nordiskt landskap dvs
böljande kullar, det är många olika träslag, och det är vatten, och
det är blommor, och det är grönt och det är vackert.
- Ja, det låter väldigt fint.
- Ja. Det första man ser i det här vackra landskapet är ett stort kors
gjort i granit men det är inget religiöst kors. Det ser lite annorlunda
ut än det vanliga korset. Och det här korset ska symbolisera att här
finns en viloplats för människor. Gravarna ser man inte förrän man
har gått in en bra bit på kyrkogården. Och då är det stigar som
leder ner till gravarna. Och på de här stigarna, längs stigarna så
har man planterat träd: björkar som är väldigt ljusa, almar som är
väldigt ljusa… Men ju längre ner man kommer på stigen desto
mörkare blir skogen och då är det tjocka stora granar. De leder
direkt ner till kapell. Och kapell, det finns fem kapell, det är där

man har begravningsceremonin för de döda. Vad ska man säga
mer? Jo, han som har skapat Skogskyrkogården är en av de
kändaste arkitekterna i Sverige. Det är Gunnar Asplund. Han har
också skapat Stockholm stadsbibliotek.
- Vad duktig du är som kan så mycket om det här!
- Jag har varit på en visning, en guidad visning. Man kan också
ladda ner en app och lyssna på olika språk om kyrkogårdens
historia.

Hörförståelse
1. Vad är Allhelgonahelgen?
a. Det är namnet på Halloween i Sverige.
b. En tradition som kommer från USA.
c. En svensk tradition.
2. Vad betyder världsarv?
a. Det är Skogskyrkogården, Birka och Drottningholms slott.
b. Ett natur- eller kulturminne som är viktigt för mänskligheten.
c. Det finns i Stockholm och är viktigt för framtiden.

3. Hur många människor är begravda i Skogskyrkogården?
a. Det finns inga gravar.
b. Hundratusen.
c. Omkring nitton och hundratjugo.
4. Hur ser ett nordiskt landskap ut?
a. Det finns kullar, det är grönt, det är vatten och det är vackert.
b. Man ser det vackra landskapet med ett stort kors.
c. Det är en viloplats för människor.

5. Vad finns längs stigarna på Skogskyrkogården?
a. Det finns fem kapell.
b. Stockholms stadsbibliotek.
c. Olika sorters träd.

Nya ord
Halloween

en högtid från USA som har blivit populär i Sverige

Allhelgona
helgen

en kristen högtid då man minns de döda

minns

att komma ihåg. T.ex.: Jag minns när jag var liten

kyrkogård

en plats där man begravar de döda, ofta vid en kyrka

gravljus

hoppa av

stiga av, kliva av, gå av… t. ex. en buss, ett tåg

allé

en väg med träd på varje sida

höra till

att inkluderas, att vara en del av något

världsarv

ett kultur- eller naturminne som är viktigt för världen

bevara

spara, skydda, ha kvar

unikt

det finns bara en sådan i hela världen

Birka

en stad där vikingarna bodde på 800-talet

utgrävningar

arkeologer gräver ut gamla föremål från marken

Drottningholms
slott

ett slott i Stockholm där Kungen bor

förvånad

överraskad

grav

plats där en död begravts

böljande
kullar

ett landskap som har små kullar (höjdar eller berg) som
ser ut som vågor i havet

träslag

olika typer av träd

kors

granit

en typ av sten som används ofta för att bygga

förrän

innan, före

stig

smal gångväg

kapell

en liten kyrka, en lokal för att be

Stockholms
stadsbibliotek

ett stort bibliotek i Stockholm

guidad visning

en tur där en guide visar en viss plats

Träna mera!
Skriv och berätta om en annan viktig och/eller intressant plats (i ditt
hemland eller i Sverige).

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

