
Bagarmossen

Södermalm

Nya rum för begravning
Varje år träder ca 50 000 människor ur Svenska kyrkan och avsäger sig 
därmed rätten att begravas i Svenska kyrkans ceremoniella ordning och 
lokaler. Man träder ut ur kyrkans ordning, och ut ur kyrkans rum, men 
man träder inte in i något annat. Mitt kandidatarbete är ett försök att 
visa på en annan ordning och andra rum. 

Förra året gick 54 483 svenskar ur Svenska kyrkan. De senaste tio 
åren har siff ran pendlat mellan ca 44 000 och 79 000 aktiva utträden 
per år. Sedan 2002 har över en halv miljon mänisskor lämnat Svenska 
kyrkan.

Söderbysjön.
Tomtvalet ska ses som ett lokalt typexempel snarare än en stad-
splaneringsmässig lösning. I dagsläget är Järva begravningsplats i 
norra Stockholm under utredning och för 13 år sedan fördigstäldes 
den senaste begravningsplatsen i Stockholms området, Strand-
kyrkogården i Tyresö. Söderbysjön är, likt Järva begravningsplats, lätt 
att nå med kollektivtrafi k, har en dramatisk och för ändamålet tack-
sam topologi samt är redan exploaterad.

Antal medlemmar i svenska kyrkan 
i förhållande till folkmängden 1972 
(95,2%)

Antal medlemmar i svenska kyrkan 
i förhållande till folkmängden 2011 
(68,8%). Siff rorna är hämtade från 
Svenska Kyrkans senaste statistik 2012. 
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Levande och döda kroppars väg genom begravningsplatsen.

I min kandidatuppsats har jag undersökt rum kring döda kroppar i 
Sverige från stenåldern fram till idag. Jag vill särskilt lyft a fram den 
stora rumsliga förändring som skedde i och med industrialiseringen, 
då det cermonilella och det tekniska skildes åt (se bild nedan). Kronan 
på verket i denna planseparering är Gunnar Asplunds anläggning på 
Skogskyrkogården, en funktionalistisk begravningsmaskin där kylrum 
och rum för hantering av kroppar har givits ett minimum av arkitek-
tonisk omsorg. I mitt förslag har jag arbetat för att åter föra samman 
det cermoniella och det tekniska . Ceremoniell eff ekt har vägt tyngre 
än eff ektiv funktion.
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Ett exempel

1. Begravningsplatsens personal hämtar kroppen från sjukhusets 
bårhus i en transportkista. Kroppen förs till ett förberedelserum(1) 
läggs i en temporär kista och bärs för hand ut till kylsalen (2) där 
ett ljus tänds och placeras på kistans lock. På begravningsdagen 
anländer de närmast sörjande till det lilla bistättningsrummet (3). 
Kroppen är nu lindad i en mikrobiologiskt aktiv och korttidsabsor-
betande svepning och placerad på en bår, som i sin tur är insvept i 
en mikrobiologiskt 3d-printat fl or. De angöriga kan dekorera kro-
ppen med blommor plockade på ängen ovanför kylsalen. Kroppen 
bärs ut, antingen av de närmast sörjande, eller av begravningsplat-
sens personal, och övriga sörjande sluter upp till begravningsföljet 
(4). Tillsammans tågar de in i stora cermonihallen (5) där cermonin 
hålls. Begravningsföljet bär sedan för hand ut kroppen till gravplat-
sen. Om de sörjande önskar så kan de själva fylla igen graven. En 
skylt markerar var kroppen har återförts till naturen. Gravöl/be-
gravningskaffe intas vid vattnet (7). 
   På årsdagen två år senare återvänder de anhöriga till graven/
återföringsplatsen. Kroppen mjukdelar är nu sedan länge återför-
da och endast fragramentariska benrester återstår. Kroppen har 
återförts. Skylten som markerat platsen lossas från sin stång och 
bärs under cermoniella former till minnesrummet (8 i planen ovan, 
bild längst ner till höger) där den fästs på väggen. 

Ovan: Kylsalen. Kropparna vilar i temporära kistor i väntan på 
jordsättning. De mörka fälten vid sidorna av kistorna är kon-
stnärligt utsmyckade reliefer i brons. På begäran från de anhöriga 
kan ett ljus tändas och placeras på kistan. Anhöriga kan även besö-
ka kistsalen och från det upphöjda golvet få kistans placering ut-
markerad. När någon dör säger man “hen är inte längre ibland oss”. 
Men någonstans är man ju. Sörjande och begravningsentreprenörer 
jag har talat med har påtalat vikten av att förstå var kroppen befi n-
ner sig innan begravningen. Här vilar man med sina medmänniskor.
 Till vänster: Bårfl or. Principdiagram 1:20: Bårfl oret består 
av en en blandning av död biologisk massa (exempelvid spån, bark 
etc) och levande mikrobiologiska arbetare (sporer, bakterier) och 
3d-printas på plats i begravningsplatsens verkstad. Florets täthet, 
form och laddning anpassas efter kroppsmassa, årstid, mikroklimat 
vid graven och jordens beskaffenhet. En stor kropp (den vänstra) 
som begravs i en mikrobiologiskt fattig jord renderar ett tätare fl or 
med högre laddning. En mindre kropp (den högra) som begravs i en 
mikrobiologiskt rik jord renderar ett glesare fl or med lägre ladd-
ning.
 Till höger: Rendering av tänkbart utfall av bårfl or. Själva 
båren, den bärande konstruktionen, tillverkas av virke och är en 
mycket enkel konstruktion. 

Principsektion över gravdjup.
Till vänster kistbegravning så som den utförs idag på 2500 mm 
djup. Det mikrobiologiska livet är mycket svagt eft ersom det på det-
ta djup inte fi nns något syre. I mitten andra gravsättningen i samma 
grav. Den första kistan lock har kollapsat av jordtrycket, som kan 
uppgå till fl era ton, och kistan är nu ett kar där vatten samlas. Krop-
pen ruttnar istället för förmultnar.
Längst till höger en grund grav med aktivt och rikt mikrobiologiskt 
liv. Kroppes mjukdelar blir till jord inom loppet av några månader.
Nedan: referensbild från biologisk begravning i Ramsey Creek, 
USA. Kroppen endast svept i linne och lagd i grund grav.
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SEKTION A 1:400

SEKTION B 1:400

SEKTION C 1:400
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Plan 1:400
1. Entré kistor/registrering
2. Laddningsstation kistlyft
3. Teknik
4. Förberedelserum
5. Lager
6. Kylsal
7. Upphöjd platå för anhöriga
8. Bisättningsrum
9. Garage/förråd
10. Garage/sopor
11. Väntplats sörjande
12. Entré stora ceremonihallen
13. Utgång stora ceremonihallen
14. Reception begravningsbyrå
15. Mötesrum för anhöriga
16. Info/utställning
17. Kontor
18. Paus/pentry
19. Förråd/städ
20. Verkstad/3d-print
21. Omklädningsrum
22. Enskild paus
23. Lilla ceremonihallen

Referenser oregelbundna torg 
med kyrkor i Italien. Från 
Camillo Sittes Stadsbyggnad. 
Oregelbundenheten bryter upp den 
stora anläggningen och gör skalan 
mänskligare.
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