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svenska

De traditionella begravningsplatserna kräver stora ytor. 
Urbanisering och befolkningsökning gör att detta utrymme 
inte längre finns att tillgå i tätbebyggda områden. Detta projekt 
tar sin utgångspunkt i denna problematik och de konsekvenser 
den fått för de begravningspraktiker som är etablerade i vårat 
samhälle. 
 Projektets avsikt är att pröva en långsiktig lösning i form av en 
alternativ begravningspraktik med stadens förutsättningar som 
utgångspunkt. Detta innebär att jag föreslår ett nytt gravskick, en 
ny ritual samt visar hur dessa kan gestaltas.  
 Projektarbetet inleddes med skrivandet av en uppsats där jag 
undersökte begravningsritualen och den plats där den utövas. 
Jag utvecklade en modell för att beskriva kopplingen mellan 
ritualens handlingar och platsens betingelser. Modellen tog 
sin utgångspunkt i antropologen Arnold van Genneps teorier 
om begravningsritualer. Modellen användes för att analysera 
Sigurd Lewerentz förslag till ett kombinerat krematorium och 
begravningsplats i Helsingborg. Därefter tog en designprocess vid 
som innebar att jag formgav ett arkitektoniskt lösningsförslag. 
Under denna process använde jag den modell som utvecklades i 
uppsatsen som ett redskap för att pröva och motivera mina val. 
 Resultatet av projektet kan beskrivas som ett förslag på en 
modifierad minneslund placerad i centrala Stockholm. Av 
intresse för fortsatt undersökning är dels de problemområden 
jag identifierat i mötet mellan begravningsplatsen och den 
urbana kontexten, dels den metod jag använt för att omsätta den 
teoretiska modellen till fysisk gestaltning. 

abstract engelska

Traditional cemeteries requires large areas. Urbanization and 
increased population means that this space is no longer available 
in urban contexts. This project has its starting point in the 
aforementioned problem and the consequences it has had for 
existing burial customs.  
 The purpose of the project is to examine a long-term solution 
in the form of an alternative burial practice based on the 
conditions of the contemporary city. This means that I propose 
a new burial custom, a new ritual and show how these might 
staged architectonically. 
 The project began with the writing of an essay in which I 
examined the relationship between the burial ritual and its 
associated space. In order to do this, I developed a model which 
describes the connection between the ritual act and spatial 
circumstances. This model is based on the anthropologist Arnold 
van Genneps theories concerning rituals of passage. It was used to 
analyze Sigurd Lewerentz proposal for a combined crematorium 
and cemetery in Helsingborg. I then used the conclusions drawn 
from the analysis as the basis for a design process which resulted 
in the architectonic solution proposal. The model was a central 
tool for verifying and motivating my choices during the design 
processes. 
 The result can be described as a modified memorial park placed 
in central Stockholm. Of interest for further investigation is the 
problem areas which I have identified in the meeting between the 
cemetery and the urban context as well as the method I used to 
translate the theoretical model to physical form.
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1.1 inledning 
Som följd av den globala urbaniseringen och ökande 
befolkningen är utrymme i större städer en bristvara. 
Detta påverkar, bland annat, hur samhällen förvarar 
sina döda. Kravet att varje individ måste kunna begravas 
och de begravningstraditioner som används för detta 
ändamål är mycket platskrävande. Detta leder till ohållbara 
effekter i tätbebyggda områden. Att fortsätta att okritiskt 
konstruera begravningsplatser med utgångspunkt i ritualer 
med problematiska konsekvenser är att acceptera och 
återskapa problemet. Dagens begravningstraditioner och 
begravningsplatser står därför inför stora förändringar. 
 Kraven som ställs på möjliga lösningar av problemet 
är komplexa. För det första måste den nya typen av 
begravningsplatser kunna tillgodose samma känslomässiga behov 
och kulturella betydelse som dagens begravningsplatser. För det 
andra måste de nya begravningstraditionerna vara sanitärt och 
platsmässigt effektiva i relation till den urbana miljöns praktiska 
betingelser. 
 Projektet använder ovanstående krav som utgångspunkter för 
ett förslag på en ny begravningspraktik. Syftet är att presentera 
ett arkitektoniskt lösningförslag som visar alternativa metoder 
för att hantera problemet. I praktiken innebär detta jag föreslår 
ett nytt gravskick, en ny begravningsritual samt visar på hur 
dessa kan uttryckas genom arkitektur. Projektet går även att 
läsas ur ett arkitekturteoretisk perspektiv. För att möta den 
ursprungliga frågeställningen har jag först formulerat teorier om 
kopplingen mellan plats och funktion och sedan praktiserat dem 
i designprocessen. Den metod som jag använt för att gå från teori 
till praktik är enligt mig en av projektets styrkor. 
  Projektet går att dela in i två separata delar. Den första 
delen var en uppsats i vilken jag började med att formulera ett 
teoretiskt analysverktyg som beskriver de sociala mekanismerna 
bakom begravningsritualen och hur dessa är beroende av platsens 
betingelser. Analysverktyget utgår från antropologen Arnold van 
Genneps teorier om begravningsritualens faser. Därefter använde 
jag verktyget för att analysera ett förslag på en begravningsplats 
och krematorium av arkitekterna Sigurd Lewerentz och Torsten 

Stubelius från 1914. Slutligen föreslog jag riktlinjer för hur 
platser kan anpassas för att tillåta övergångsritualen utifrån 
analysens resultat.
 Uppsatsen har legat till grund för projektets andra fas, då jag 
applicerat dessa riktlinjer i en designprocess. Jag har då utformat 
en ny begravningsplats i Stureparken i centrala Stockholm. Min 
designprocess kan beskrivas som ett cykliskt förlopp i tre skeden. 
Först föreslår jag en situation i ritningsform, varpå jag analyserar 
den med hjälp av uppsatsens analysverktyg. Slutligen föreslår jag 
möjliga förändringar. Detta har upprepats flertalet gånger, där 
varje cykel legat som grund för nästa. Analysen har kretsat kring 
tre olika teman. Stureparkens fysiska och historiska kontext, 
det nya gravskickets praktiska betingelser och slutligen den nya 
ritualens utförande samt hur den påverkas av rummet. Det 
sistnämnda har upptagit merpartendelen av tiden.

1.2 problemets historiska kontext
Det finns två praktiska faktorer som varit styrande för 
begravningsplatsernas utformning och placering i staden. 
Den första faktorn är hur vi ser på nedbrytningsprocessen av 
kvarlevorna. Den andra är vilken vikt vi lägger på att varje individ 
ska ha ett eget vilorum. I slutet av 1700-talet ledde problem med 
sanitet, dvs att närhet  till nedbrytningsprocessen ansågs medföra 
risk för sjukdomar, att man började bygga begravningsplatser 
i utkanten av staden istället för i närheten av kyrkan i stadens 
centrum.1 
 Idag, med en ständigt ökande befolkningsmängd och 
urbanisering, innebär kopplingen mellan att varje individ har 
rätt till en egen grav att de extra-urbana begravningsplatserna 
överbefolkas och att det ständigt krävs mark för nya. I takt med 
att städer växer till ytan ökar avståndet till begravningsplatserna 
som följd av att att de är förpassade till stadens utkant. Även 
för städer som relativt sett inte är alltför tätbefolkade leder 
ovanstående faktorer till att man tvingas exploatera de få 
kvarvarande grönområdena, alternativt binda upp annars viktig 

mark i en extremt statisk funktion. I Stockholms fall går detta 
att se i exempelvis den nyligen påbörjade byggnationen av 
begravningsplatsen på Järvafältet. 
 Projektets avsikt är att leta efter en långsiktig lösning av detta 
problem genom att föreslå en förändring av hur vi möter de ovan 
nämnda  faktorerna. Merparten av de kvarlevor som begravs idag 
är i form av aska och utgör därmed inte längre något sanitärt 
problem. Den ursprungliga orsaken till varför begravningsplatsen 
förflyttades till utkanten av staden är inte längre aktuell. 
Anledningen till varför begravningsplatsen fortfarande placeras i 
utkanten är problemet med att platsens storlek beror av antalet 
begravda. Även detta går att hantera, vilket exemplifieras av 
gravskicket  anonym minneslunden som uppkom på 1950-talet. 
Där delar alla döda gemensamt på en  gravplats. I projektet 
fortsätter jag den förändring som påbörjades av den anonyma 
minneslunden genom att frigöra den från den traditionella 
parkkyrkogården och återinför den till stadens centrum. Kravet 
blir då att platsen uteslutande tillåter spridning av aska till en 
gemensam grav. 
 Projektets fysiska utgångspunkt är Stureparken i Stockholm. 
Idag är det en offentlig park men användes mellan 1670-1880 
som begravningsplats. Det finns en mängd liknande små parker 
runt Stockholm, som tidigare varit omgivning kring kyrkor 
eller andra begravningsplatser där man likt Stureparken inte 
valt att  exploatera. Förslaget visar att dessa kan användas som 
begravningsplatser på ett sådant sätt att deras funktion som 
park och grön yta kan kvarstå. Detta knyter även an till den 
traditionella parkkyrkogårdens främsta positiva sida - närheten 
till naturen. Flytten till innerstaden skulle inte nödvändigtvis 
innebära att man förlorar detta. 
 Vilka är fördelarna med att åter ha begravningsplatsen 
i stadskärnan? Konsekvensen av att fortsätta bygga 
begravningsplatser på det sätt som vi gör är antingen att det 
en dag inte finns mer tillgänglig plats, alternativt att den måste 
placeras så pass långt bort att det är omöjligt att använda den för 
annat än begravningsceremonin. En permanent begravningsplats 
löser dels behovet av ny exploaterbar yta, dels möjliggör för 
begravningsplatsens kulturella och känslomässiga egenskaper att 
användas på lång sikt. 

1 avsiktsförklaring

1  Petersson, Anna (2004). The presence of the absent: memorials and places of 
ritual. Lic.-avh. Lund : Univ., 2004, 29.
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 Övergångsritualen beskrivs vara en sekvens av rituella 
handlingar avsedda att “markera en persons eller grupps 
övergång från en social status till en annan.” Ritualens subjekt 
kallas ritualens passagerare.4 Van Gennep hävdar att de rituella 
handlingarnas sociala och känslomässiga effekter är beroende av 
spatiala betingelser.5  Han tydliggör dock inte kopplingen mellan 
plats och handling. Van Genneps otydlighet speglar ett vanligt 
förekommande språkbruk. Med begreppet handlingar menar 
man ofta rörelse eller interaktion. Faktumet att handlingen 
sker i tiden och rummet förbigås ofta. Min poäng är att dessa  
dimensioner har avgörande betydelse när handlingen är en del 
av en ritual. Jag har därför försökt att identifiera kopplingen 
mellan rum, handling och betydelse. Exempelvis betonar van 
Gennep handlingen att passera en tröskel. Men jag ställer mig 
frågan vad detta innebär för den plats där ritualen ska ske. För 
att kunna gå från en plats till en annan krävs en distinktion 
mellan platserna. Denna gräns är en konsekvens av det sätt som 
rummet är utformat på. Genom att arrangera platser enligt 
specifika principer kan man då tillåta eller artikulera specifik 
betydelse. Det är dessa principer som jag sökt i uppsatsen 
och som sammanfattas i nedanstående stycken. För att  krävs 
dock en kortfattad beskrivning av van Genneps modell av 
övergångsritualen. 
 Van Genneps främst bidrag är att han kategoriserade 
övergångsritualen i tre faser kallade separation, liminalitet och 
inkorporation. Separationen beskrivs vara de riter som utförs 
när passagerarenskiljs från den tidigare världen. Den befinner 
sig då i ett mellanstadie, positionerad mellan världar, i det rum 
som är tröskeln.6 De liminala riterna kännetecknas av en process 
vars syfte är att förbereda passageraren för att inkorporeras till 
den nya statusen. Inkorporationen sker genom att passageraren 
integreras, i begravningsritualens fall, till “de dödas rike”.7 Det är 

använder krossade djurben. Då kallas det benmjöl. Främst bidrar 
benmjölet med kväve och fosfor. Mänsklig aska borde hypotetiskt 
sett kunna på samma sätt. 
 För att sprida askan till växterna finns ett par olika metoder. 
Organiska gödningsmedel, däribland benmjöl, sprids antingen 
i fast eller flytande form. Den fasta formen läggs ovanpå jorden, 
varpå man använder en maskin för att blanda den med ytskiktet. 
Detta är inte möjligt i projektets kontext eftersom att metoden 
exponerar askan för stadsmiljön.  När gödningsmedel sprids i 
flytande form sprutar man ut vätskan över jorden, som sedan får 
sjunka ned. För att undvika exponering föreslår jag en modifierad 
form av spridning i flytande form, genom att man först binder 
askan i vatten som sedan maskinellt pumpas ut till omgivande 
jordmassor genom ett rörsystem. Därmed silas vätskan genom 
jordskikten innan den återgår till dagvattnet. Förhoppningsvis 
har då merparten av partiklarna fastnat i jorden.  
 Huruvida det är möjligt att sprida askan på detta sätt är 
något som kräver mer undersökning och annan kompetens 
för att kunna besvara. Även om inte askan skulle fungera som 
gödningsmedel så är lösningen acceptabel förutsatt att den 
inte skadar växtligheten. Om den skulle göra det finns även 
möjligheten att begränsa mängden aska som sprids. Följande 
frågor är viktiga för att vidareutveckla resonemanget. Vilka 
långsiktiga effekter skulle det ha att göda med mänsklig 
aska? Finns det någon risk för att det blir för mycket av 
gödningsmedlen, sett till parkens yta och växtlighet? Skulle 
man behöva balansera detta med andra näringsämnen? Finns 
det någon period under året när det skulle vara skadligt för 
växtligheten att göda på detta sätt?   

1.4 ritualen och arkitekturen
I min uppsats undersökte jag hur övergångsritualen relaterar till 
den plats som den utförs på. Det inledande resonemanget nedan 
är en sammanfattning av uppsatsens resultat och kan läsas i sin 
helhet i det inledande avsnittet. Därefter förtydligar jag hur jag 
arbetat med denna förståelse av relationen mellan ritual och plats 
som utgångspunkt för projektets utformning. Slutligen redovisar 
jag diagrammatiskt den ritual som jag avser att förslaget används 
för. 

associationer med att gräva ned kroppar. Det andra sättet som 
gravsättning av kremerade kroppar vanligtvis sker på är att de 
anhöriga själva sprider askan i minneslunden. Den inneboende 
symboliken i gravsättningen är att den avlidne åter blir del av 
något större. Symboliken är extra tydlig vid spridning av askan. 
Detta är av självklara skäl inte möjligt att göra öppet i staden. 
 Utgångspunkten för det nya gravskicket är sammanfattningsvis 
att de anhöriga själva ska kunna sprida askan till parken 
växtlighet, utan att det sker exponerat för den resterande 
stadsmiljön. Detta kan beskrivas som projektets kärna. Ritualens 
utformning, och därmed arkitekturen, har präglats av ur hur jag 
har valt att möta dessa krav. Jämför ovanstående resonemang med 
exempelvis hur jag valt att rumsligt iscensätta inkorporationen.  
 Projektets begravningsplats är konfessionslös och riktar sig 
till alla människor, oavsett religionstillhörighet, som är öppen 
för en ny begravningsritual. Det är dock viktigt att nämna att 
det finns en kritisk inställning till kremering hos många stora 
religioner. Dessa inkluderar den ortodoxa kyrkan, islam och 
judendomen. Min avsikt är inte att förslaget ska ersätta befintlig 
begravningspraktik - snarare anser jag att det är ett nödvändigt 
alternativ.
 Även om begravningstraditioner kan verka statiska så förändras 
de ständigt. För hundra år sedan var kremering något nytt. Idag 
kremeras närmare 80% av befolkningen i de större städerna. 
 Som jag tidigare nämnde var sanitet en av de bidragande 
orsakerna till att begravningsplatserna i slutet av 1700-talet 
förflyttades från stadens centrum till dess utkant. Man var då av 
åsikten att det inte var hygieniskt att ha nedbrytningsprocessen 
av kroppen i närheten av en så pass stor del av befolkningen. 
Under denna period utfördes uteslutande kistbegravningar. Idag 
är situationen annorlunda. När en kropp kremeras försvinner allt 
organiskt material, vilket medför att ingen nedbrytningsprocess 
då sker.
  Det enda som kvarstår efter kremeringen är kroppens 
större ben. Efter förbränningen mals de till något som liknar 
ljus- till mörkgrå sand. Skelett består främst av kalciumfosfat, 
karbonat samt en mindre mängd metaller. Mitt förslag är att 
använda denna aska som gödningsmedel för en begränsad yta av 
växtlighet. Det finns redan en liknande praktik där man istället 

1.3 riktliner för ett nytt gravskick
Ett krav som måste ställas på lösningar av problemet är att 
den nya begravningsplatsens storlek ska behållas oförändrad 
oavsett antalet begravda. Den enskilt största faktor som 
påverkar storleken av begravningsplatsen är vilka gravskick som 
begravningsplatsen utformas för. Det gravskick som kräver 
mest utrymme kallas kistbegravning och innebär att hela 
kroppen begravs i en kista. Varje individ får då en egen grav och 
gravsten. Det finns moderna gravskick som är mer platseffektiva. 
Exempelvis kan kvarlevorna kremeras och gravsättas antingen i 
ett kolumbarium, en anonym minneslund eller en urngrav.2 Både 
urngraven och kolumbariet är problematiska på ett liknande sätt 
som kistbegravningen - kvarlevorna är mindre till formen, men 
upptar ändå plats. I tätbebyggda områden leder detta, trots relativ 
effektivitet, ofrånkomligen till platsbrist.2 Den utveckling som 
skett under 1900-talet är att två nya gravskick tillkommit: den 
anonyma minneslunden, samt under de senaste decennierna, 
askgravlunden. Dessa gravskick hanterar problematiken på ett 
adekvat sätt genom att kvarlevorna sprids eller löses upp och 
därmed inte upptar en individuell plats. 
 Kremering är därmed att föredra för att skapa mer platseffektiva 
begravningsplatser. Frågan blir då hur man hanterar kvarlevorna 
i form av askan. Gravsättningen i minneslundar sker idag på 
två sätt. Det första är att en anställd på begravningsplatsen 
gräver ned askan utan de att anhöriga är närvarande. Orsaken 
att inte anhöriga får närvara vid gravsättningen är att man vill 
undvika att specifika punkter i minnneslunden blir individuella 
gravar. Avsikten är istället att hela lunden betraktas som en 
kollektiv grav. Jag menar att detta är problematiskt eftersom 
att gravsättningen, som är en central del av övergångsritualen, 
därmed förvägras de anhöriga. Ett annat problem med detta i 
mötet med den urbana kontexten är att man helst vill undvika 

2  Dessa är moderna i den historiska kontext från slutet av 1700-talet 
och framåt i Sverige. Självklart har både kolumbarium och kremering 
förekommit innan denna period. 
3  Se exempelvis situationen i Japan. Trots att 99,4% av befolkningen valt 
att kremeras är det en stor platsbrist bland landets kolumbarier. Källa: 

4  Passageraren är ett begrepp hämtat från Petersson, 62. 
5  Gennep, Arnold van (1960). The rites of passage. Chicago: Univ. of 
Chicago Press, 15-25.
6  Ibid, 21 
7  Ibid, 147
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i Sverige slutar ofta med att den samlade gruppen vandrar ut 
ur begravningskapellet och lämnar den avlidne bakom sig.8 
Ritualens syfte beskrivs vara att “de efterlevande och andra skiljs 
från den döda människan.”9 I mitt förslag sker detta på följande 
sätt.  De sörjande träder in i byggnaden genom den nordliga 
fasaden. Vid (5) hämtar de ett ljus, vilket de bär med sig ned i 
kapellet (6). Vid denna punkt är passageraren, i formen av en 
urna, placerad på katafalken (1).  Den gemensamma ceremonin 
utförs, och slutar med att någon av de sörjande bär passageraren 
in i nästa rum (2). Begravningsceremonin idag har ofta ett skede 
där alla individuellt tar avsked genom att vandra till kistan och 
lämna en ros. En liknande handling sker även i denna ritual: varje 
sörjande tänder sitt ljus på en lykta som står på katafalken (7) och 
bär enskilt med sig denna in i det liminala rummet. Där ställer 
den sörjande ljuset i muren (8), varpå den går ut ur byggnaden. 
Avskedet är då klart.
 Övergångsritualens andra fas, kallad liminal, tar i projekt 
formen av en sorgeperiod. Urnan står då i en urnmur (3), med 
en namnskylt och årtal. De sörjande har under denna period en 
tydlig och markerad plats att vandra till, likt traditionella gravar. 
Man går då genom begravningsplatsen, in i byggnaden genom 
den västra ingången, hämtar ett ljus vid (9) och lämnar det vid 
(10). Hur lång sorgeperioden kan vara är osäkert - det beror på 
hur pass använd begravningsplatsen är.
 Övergångsritualens sista fas, inkorporationen, sker i form av 
gravsättningen.  De närmast anhöriga samlas, tar urnan ur muren 
(11) och vandrar med den till sydligaste rummet. Där sprider de 
askan.(4)(12). 
 Den sista rituella handling som projektet är anpassat för 
kallas minnesritualen och betraktas vanligtvis som en del 
av övergångsritualen. Trots detta står minnesritualen för 
den långsiktiga användningen av en begravningsplats. Med 
minnesritual avser man vanligtvis  handlingen att vandra till 
graven och exempelvis sköta den planteringen som ofta ligger 
framför gravmonumentet. Minnesritualen sker under mindre 
strikta former än övergångsritualen. I projektet  sker denna 
specifikt att först vandra i parken utanför. Därefter, likt (9) och 
(10), lämnar man ett ljus i muren, men denna gång på den inre 
sidan av det liminala rummet.

viktigt att betona att dessa faser är har en form av narrativ, med 
en definierad temporalitet och tematik. 
 I uppsatsens slutsats formulerar jag fyra principer för hur 
begravningsplatsen bör arrangeras. Dessa har, tillsammans med 
modellen, varit centrala verktyg under designprocessen. Den 
första princip som jag formulerar är att begravningsplatsen ska 
förstås som en mängd separata platser som vardera är ett kapitel 
i övergångsritualens narrativ. De enskilda platsernas tematik 
förstås som en del av den större helheten och har rollen att 
kommunicera det stadie som ritualens passagerare och utövare 
befinner sig i. Den andra principen är att de enskilda platserna 
förhåller sig till varandra på ett sådant sätt att vandringen att gå 
från en till en annan blir betydelsefull. Den tredje principen är 
att gränserna mellan platserna är lika viktiga att redogöra för som 
platserna själva. Gränserna bearbetas och synliggörs på ett sådant 
sätt att handlingen att passera över eller genom dem är tydlig 
och meningsfull. Den fjärde och sista principen är att hierarkin, 
i bemärkelsen vem som är passagerare och vem som är deltagare 
i riten, markeras. Övergångsritualens handlingar kretsar kring 
en individ, utförda med eller i närheten av, kollektivet. Genom 
att rumsligt markera passageraren får dessa handlingar en tydlig 
betydelse.

1.6 förslagets ritual
På sidan till höger sitter en mängd diagram markerade A-F. 
Diagram A beskriver var i byggnaden som de olika faserna äger 
rum. Diagram B visar hur passageraren färdas genom byggnaden 
under ritualens gång. Diagram C-F redovisar de sörjandes 
handlingar under de olika faserna. I den resterande delen av detta 
avsnitt kommer jag beskriva dessa handlingar med utgångspunkt 
i diagrammen.
 Som jag nämnde ovan är separationen övergångsritualens första 
fas. I projektets kontext förstår jag den separativa fasen som 
det gemensamma avskedet av den avlidne. Begravningsritualer 
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8  Begravningar: Av jord kommen
http://www.ne.se/rep/begravningar-av-jord-kommen
Nationalencyklopedin, 2014-02-20. 
9  Gröna Fakta 5/2005, 7.
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1.6 stureparken
Stureparken användes mellan 1670 och 1880 som 
begravningsplats. Först anlades begravningsplatsen för sjömän 
som dött i kriget mot Danmark, men blev på 1680-talet en 
fattigkyrkogård tillgänglig för alla. Vid denna period låg platsen 
en bit utanför stadens bebyggelse. Stureparken användes särskilt 
flitigt under sjukdomsperioder, men togs ur bruk 1866. Detta 
sammanfaller med att Stockholms bebyggelse då vuxit till att 
omgärda parken, vilket går att se i kartorna från 1863, 1885 
och1899. Fram till denna tidpunkt beräknas ungefär 10 000 
människor ha begravts på platsen. Vid 1880-talet var det aktuellt 
att uppföra antingen en kyrka eller en skola på området. Detta 
skedde inte, och begravningsplatsen blev istället den offentliga 
park som står där idag. En viktig sak att notera är det så kallade 
kyrkogårdsstaketet som omgärdade platsen. Staketet syns på 
merparten av kartmaterialet från denna period, även när inte 
själva begravningsplatsen är markerad. På illustrationen från 1888 
syns staketet tydligt. Det togs ned 1905. 
 Idag är Stureparken en fornminnesmärkt offentlig parkmiljö. 
Storleken på parken är ungefär 820 kvadratmeter, disponerade 
avlångt i nord-sydlig riktning. Parken inringas främst av 
bostadshus från sekelskiftet. På parkens östra sida ligger 
den relativt tätt trafikerade Sturegatan som leder ned från 
Vallhallavägen mot Stureplan och senare blir Kungsgatan. 
Växtligheten består främst av höga parkträd av varierande art med 
stora lövkronor. En del buskage och mindre träd är placerade 
längs med kanterna. Mellan de större träden ligger en grusad stig 
som knyter samman parkens hörn och dess centrum. 
 Den största förändring som mitt förslag innebär är att jag 
åter omvandlar parken till en gemensam gravplats. Både 
askgravlunden och minneslunden är ofta tydligt centraliserade till 
en specifik plats och ligger placerade i en större begravningsplats 
i närheten av andra gravskick. Den traditionella parkkyrkogården 
är ofta byggd enligt principen att det finns en specifik viloplats, 
en grav, som den sörjande vandrar till genom kyrkogården. Mitt 
förslag skiljer sig från detta i bemärkelsen av att graven nu blir 

hela parken som vandringen sker genom. 
 Hur avgränsar man en gravplats från den offentliga miljön? I 
projektet föreslår jag två förändringar för att uppnå detta. För 
det första prövar jag att uppföra en tegelmur runt platsen, likt 
det kyrkogårdsstaket som stod där fram till 1905. Alla siktlinjer 
från de omgärdande vägarna bryts. Även byggnadskroppen är 
utformad och placerad för att avskärma omgivningen. För det 
andra höjer jag växtlighetens marknivå från parkens gångväg. 
Den plats som är avsedd för de levande separeras därmed från de 
dödas vilorum. 
 En annan förändring som bidrar till att markera parkytan 
som grav är att jag föreslår att man låter gräset växa och bilda 
en ängsmark. Detta sker genom att man inte klipper ytan 
mer än två gånger om året. Ängsmark består av en varierande 
artsammansättning av höga gräsarter och färgglada ängsblommor. 
Det är svårt att säga vilka arter som skulle klara sig bra på platsen 
samt vilket förhållande det skulle vara mellan blommor och gräs. 
De faktorer som påverkar detta är mängden näring i marken och 
tillgången på solljus. Marken tillförs ständigt näring i form av 
fosfor och kväve från askan, och på sommaren skuggas platsen 
till stor del av de stora trädens lövkronor. Vad detta innebär för 
artsammansättningen är oklart och kräver mer undersökning. 
En intressant konsekvens vore om den höga fosforhalten skulle 
gynna en särskild typ av växtlighet. 
 Den andra förändringen jag avser göra med platsens växtlighet 
är att ta bort buskaget samt de lägre träden som ligger runt 
parkens kant. Jag anser att denna växtlighet enbart bidrar till att 
avgränsa parkrummet och inte till att förbättra platsens karaktär. 
Den nya tegelmuren runt platsen avgränsar på ett mer effektivt 
sätt. 

1702 1733 1805

1863 1885 1899

2. Kartmaterial  som beskriver 
Stureparkens utveckling. 
3.  Illustration av Stureparkens 
utformning 1888.

2

3

10  All fakta om samt bildmaterial rörande Stureparken är hämtat från 
stockholmskällan.se
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2
metod 
och process

 När jag i efterhand försöker urskilja ett mönster i hur jag gått 
till väga är följande modell användbar.  Designprocessen kan 
förstås som en återkommande sekvens av tre handlingar. Först 
beskriver man en hypotetisk situation genom ritning eller modell. 
Därefter utvärderar man situationen utifrån olika teoretiska 
perspektiv. Slutligen föreslår man möjliga förändringar. I detta 
projekt har de ovan nämnda teoretiska perspektiven dels varit 
att jag försökt förstå situationen utifrån uppsatsens slutsatser, 
dels att den föreslagna platsen måste praktiskt fungera som 
begravningsplats i staden.  
 Merparten av ritningsarbetet i projektet har utförts i Autocad. 
Detta kan betraktas som den första handlingen i sekvensen. 
Därefter har jag skrivit ut ritningarna, ofta i detaljeringsgraden 
1:200, och utvärderat och förslagit förändringar. Sekvensen 
uppredas därefter, genom att jag reviderar förslaget. I det 
första avsnittet i metodkapitlet beskriver jag mer ingående 
hur jag resonerat kring tre olika sådana sekvenser. Därefter, i 
ritningsprocessen, presenterar jag ett urval av de ritningar som jag 
har producerat under processens gång. 

4. Modellstudie av Uppståndelsekapellet 
på Skogskyrkogården. Ritat av Sigurd 
Lewerentz, utförd i 1:30. 
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Princip
Gränsen mellan platserna är lika viktig att redogöra som 
platserna själva. Gränserna bearbetas och synliggörs 
på ett sådant sätt att handlingen att passera över eller 
genom dem blir meningsfull.  

Diskussion
Som jag nämnde tidigare tvingades jag att placera 
tvärgående skivor som bärande system för valven. 
Trots att inte valven behövdes blev dessa skivor viktiga 
redskap för att markera gränsen mellan rummen. 
Skivorna placeras rätvinkligt mot den axel som 
vandringen utförs längs. Varje ny fas markeras därmed 
av att man passerar genom dem. Mellan skivorna ligger 
de sekundära funktionerna, som tänjer gränsen från en 
tröskel till ett eget rum. 
 Gränsen betonas ytterligare genom betongens 
ytbehandlingen. Skivorna gjuts liggandes för att 
undvika skarvar och formstagshål. Den nedre formas 
mot en grov panel, medan den övre terazzopoleras. 
Därefter lutar man upp skivorna mot varandra. Gränsen 
får ett yttre - ytan där formverket skapat relief - och ett 
inre - det smala rum där man ser betongens ballast och 
cement i genomskärning.

Princip
Gränsen mellan platserna är lika viktig att redogöra som 
platserna själva. Gränserna bearbetas och synliggörs 
på ett sådant sätt att handlingen att passera över eller 
genom dem blir meningsfull.  

Diskussion
Som jag nämnde tidigare tvingades jag att placera 
tvärgående skivor som bärande system för valven. 
Trots att inte valven behövdes blev dessa skivor viktiga 
redskap för att markera gränsen mellan rummen. 
Skivorna placeras rätvinkligt mot den axel som 
vandringen utförs längs. Varje ny fas markeras därmed 
av att man passerar genom dem. Mellan skivorna ligger 
de sekundära funktionerna, som tänjer gränsen från en 
tröskel till ett eget rum. 
 Gränsen betonas ytterligare genom betongens 
ytbehandlingen. Skivorna gjuts liggandes för att 
undvika skarvar och formstagshål. Den nedre formas 
mot en grov panel, medan den övre terazzopoleras. 
Därefter lutar man upp skivorna mot varandra. Gränsen 
får ett yttre - ytan där formverket skapat relief - och ett 
inre - det smala rum där man ser betongens ballast och 
cement i genomskärning.

Princip
Att gå från en plats till en annan blir betydelsefullt först 
när platserna skiljer sig från varandra på ett sådant sätt 
att handlingen tydligörs. 

Diskussion
Den övre tvärsektionen visar ett förslag där varje rum 
i sekvensen har ett eget valv. Avsikten var att valven 
skulle användas  som ett strukturellt element som 
genom rotation och repetition skiljer platserna åt. När 
jag prövade hur detta skulle ske tekniskt tvingades 
jag att standardisera rummens dimensioner utifrån 
det minsta valvet. Jag var även tvungen att sätta in 
en följd av bärande väggar i tvärgående riktning. 
Problemet som jag såg det var att valven inte förändrar 
platserna attribut på ett sätt som förhåller sig till 
övergångsritualen. Platsen är redan skapad och dess 
relevanta attribut avgörs av andra egenskaper. Den 
del där separationen sker, dvs det största rummet, 
är platsen där kollektivet samlas och tar avsked från 
passageraren. Detta är inte beroende av att taket är 
utformat på ett särskilt sätt - men platsen behöver 
särskilda dimensioner för att människor ska få plats, 
ska kunna vandra, sitta ned; det krävs en markering 
mellan passagerare och sörjande, och så vidare. Dessa 
krav bildar en helhet, beskriver ett attribut. Kraven 
förändras till nästa fas. Handlingen tydligörs av denna 
förändring - inte av att taket har olika form. 

Princip
Att gå från en plats till en annan blir betydelsefullt först 
när platserna skiljer sig från varandra på ett sådant sätt 
att handlingen tydligörs. 

Diskussion
Den övre tvärsektionen visar ett förslag där varje rum 
i sekvensen har ett eget valv. Avsikten var att valven 
skulle användas  som ett strukturellt element som 
genom rotation och repetition skiljer platserna åt. När 
jag prövade hur detta skulle ske tekniskt tvingades 
jag att standardisera rummens dimensioner utifrån 
det minsta valvet. Jag var även tvungen att sätta in 
en följd av bärande väggar i tvärgående riktning. 
Problemet som jag såg det var att valven inte förändrar 
platserna attribut på ett sätt som förhåller sig till 
övergångsritualen. Platsen är redan skapad och dess 
relevanta attribut avgörs av andra egenskaper. Den 
del där separationen sker, dvs det största rummet, 
är platsen där kollektivet samlas och tar avsked från 
passageraren. Detta är inte beroende av att taket är 
utformat på ett särskilt sätt - men platsen behöver 
särskilda dimensioner för att människor ska få plats, 
ska kunna vandra, sitta ned; det krävs en markering 
mellan passagerare och sörjande, och så vidare. Dessa 
krav bildar en helhet, beskriver ett attribut. Kraven 
förändras till nästa fas. Handlingen tydligörs av denna 
förändring - inte av att taket har olika form. 

2.2 exempel ur designprocessen
En av de principer som jag formulerade i uppsatsen är att 
begravningsplatsen består av en mängd enskilda platser som 
vardera är ett kapitel i övergångsritualens narrativ. Platsernas 
attribut ska kommunicera det stadie som ritualens passagerare 
och utövare befinner sig i. Ett resonemang som illustrerar 
vad jag menar med att detta är utvecklingen av rummet där 
gravsättningen ska ske. Detta går att se på bild 5. Gravsättningens 
abstrakta handling, inkorporationen, innebär att man införlivar 
den avlidne i nästa sociala status. Handlingen är beroende av 
spänningen mellan två platser - slutpunkten för de levandes 
vandring, gränsen som enbart den avlidne kan passera, och den 
sista platsen, bortom denna existen. När man sprider askan så tar 
passageraren steget vidare. Dessa attribut är grundläggande för att 
handlingen som är inkorporationen ska kunna ske. Först formgav 
jag detta som centrumpunkten i en cirkulär mur, i vilken ett träd 
står. Gravsättningen sker genom att man sprider askan i vattnet 
som omgärdar trädet. De sörjande passerar knappt genom muren 
innan de fysiskt avgränsas av vattnet. De kan se trädet, platsen 
bortom, kan relatera konkret och abstrakt handling. Praktiska 
orsaker gör att gravsättningen behöver vara innesluten, samt att 
askorna måste spridas till en större plats. Detta gör att projektets 
senare förslag har en annan fysisk form - ett stängt rum med en 
mur av tegel, med utblick mot de höga parkträden. Askan sprids 
vid murens fot, ständigt med parken inom synhåll. Det viktiga är 
att alla situationerna har samma attribut.
 Ett annat exempel på hur jag arbetat utifrån uppsatsens 
slutsatser är tvärsektionens utveckling (bild 6). Relevant för 
exemplet är den tredje principen: att gå från en plats till en annan 
blir betydelsefullt först när platserna skiljer sig från varandra på 
ett sådant sätt att handlingen tydligörs. Den övre tvärsektionen 
visar ett förslag där varje rum i sekvensen har ett eget valv. 
Avsikten var att valven skulle användas som ett strukturellt 
element som genom rotation och repetition skiljer platserna åt 
enligt ovan nämnda princip. När jag prövade hur detta skulle ske 
tekniskt tvingades jag att standardisera rummens dimensioner 
utifrån det minsta valvet. Jag var även tvungen att sätta in en 
följd av bärande väggar i tvärgående riktning. 

 Problemet som jag såg det var att valven inte förändrar 
platserna attribut på ett sätt som förhåller sig till 
övergångsritualen. Platsen är redan skapad och dess relevanta 
attribut avgörs av andra egenskaper. Den del där separationen 
sker, dvs det största rummet, är platsen där kollektivet samlas och 
tar avsked från passageraren. Detta är inte beroende av att taket 
är utformat på ett särskilt sätt - men platsen behöver särskilda 
dimensioner för att människor ska få plats, ska kunna vandra, 
sitta ned; det krävs en markering mellan passagerare och sörjande, 
och så vidare. Dessa krav bildar en helhet, beskriver ett attribut. 
Kraven förändras till nästa fas. Handlingen tydligörs av denna 
förändring - inte av att taket har olika form.
 Det tredje och sista exemplet som jag valt att redovisa här 
är hur jag har arbetat med gränserna mellan rummen (bild 7). 
Enligt uppsatsen är gränsen mellan platserna är lika viktig att 
redogöra som platserna själva. Gränserna bearbetas och synliggörs 
på ett sådant sätt att handlingen att passera över eller genom dem 
blir meningsfull.
Som jag nämnde tidigare tvingades jag att placera tvärgående 
skivor som bärande system för valven. Trots att inte valven 
behövdes blev dessa skivor viktiga redskap för att markera 
gränsen mellan rummen. Skivorna placeras rätvinkligt mot den 
axel som vandringen utförs längs. Varje ny fas markeras därmed 
av att man passerar genom dem. Mellan skivorna ligger de 
sekundära funktionerna, som tänjer gränsen från en tröskel till ett 
eget rum.
 Gränsen betonas ytterligare genom betongens ytbehandlingen. 
Skivorna gjuts liggandes för att undvika skarvar och formstagshål 
(se materialprov s. 32). Den nedre formas mot en grov panel, 
medan den övre terazzopoleras. Därefter lutar man upp skivorna 
mot varandra. Gränsen får ett yttre - ytan där formverket skapat 
relief - och ett inre - det smala rum där man ser betongens ballast 
och cement i genomskärning.

Princip
Begravningsplatsen består av en mängd enskilda platser 
som vardera är ett kapitel i övergångsritualens narrativ. 
Platsernas attribut ska kommunicera det stadie som 
ritualens passagerare och utövare be�nner sig i. 

Diskussion
Ett resonemang som illustrerar vad jag menar 
med att varje plats ska redovisa ritualens stadie är 
utvecklingen av rummet där gravsättningen ska ske. 
Gravsättningens abstrakta handling, inkorporationen, 
innebär att man införlivar den avlidne i nästa sociala 
status. Handlingen är beroende av spänningen mellan 
två platser - slutpunkten för de levandes vandring, 
gränsen som enbart den avlidne kan passera, och 
den sista platsen, bortom denna existen. När man 
sprider askan så tar passageraren steget vidare. Dessa 
attribut är grundläggande för att handlingen som är 
inkorporationen ska kunna ske. Först formgav jag detta 
som centrumpunkten i en cirkulär mur, i vilken ett träd 
står. Gravsättningen sker genom att man sprider askan 
i vattnet som omgärdar trädet. De sörjande passerar 
knappt genom muren innan de fysiskt avgränsas av 
vattnet. De kan se trädet, platsen bortom, kan relatera 
konkret och abstrakt handling. Praktiska orsaker gör 
att gravsättningen behöver vara innesluten, samt att 
askorna måste spridas till en större plats. Detta gör att 
projektets senare förslag har en annan fysisk form - ett 
stängt rum med en mur av tegel, med utblick mot de 
höga parkträden. Askan sprids vid murens fot, ständigt 
med parken inom synhåll. Det viktiga är att båda 
situationerna har samma enskilda attribut. 

Princip
Begravningsplatsen består av en mängd enskilda platser 
som vardera är ett kapitel i övergångsritualens narrativ. 
Platsernas attribut ska kommunicera det stadie som 
ritualens passagerare och utövare be�nner sig i. 

Diskussion
Ett resonemang som illustrerar vad jag menar 
med att varje plats ska redovisa ritualens stadie är 
utvecklingen av rummet där gravsättningen ska ske. 
Gravsättningens abstrakta handling, inkorporationen, 
innebär att man införlivar den avlidne i nästa sociala 
status. Handlingen är beroende av spänningen mellan 
två platser - slutpunkten för de levandes vandring, 
gränsen som enbart den avlidne kan passera, och 
den sista platsen, bortom denna existen. När man 
sprider askan så tar passageraren steget vidare. Dessa 
attribut är grundläggande för att handlingen som är 
inkorporationen ska kunna ske. Först formgav jag detta 
som centrumpunkten i en cirkulär mur, i vilken ett träd 
står. Gravsättningen sker genom att man sprider askan 
i vattnet som omgärdar trädet. De sörjande passerar 
knappt genom muren innan de fysiskt avgränsas av 
vattnet. De kan se trädet, platsen bortom, kan relatera 
konkret och abstrakt handling. Praktiska orsaker gör 
att gravsättningen behöver vara innesluten, samt att 
askorna måste spridas till en större plats. Detta gör att 
projektets senare förslag har en annan fysisk form - ett 
stängt rum med en mur av tegel, med utblick mot de 
höga parkträden. Askan sprids vid murens fot, ständigt 
med parken inom synhåll. Det viktiga är att båda 
situationerna har samma enskilda attribut. 

Princip
Begravningsplatsen består av en mängd enskilda platser 
som vardera är ett kapitel i övergångsritualens narrativ. 
Platsernas attribut ska kommunicera det stadie som 
ritualens passagerare och utövare be�nner sig i. 

Diskussion
Ett resonemang som illustrerar vad jag menar 
med att varje plats ska redovisa ritualens stadie är 
utvecklingen av rummet där gravsättningen ska ske. 
Gravsättningens abstrakta handling, inkorporationen, 
innebär att man införlivar den avlidne i nästa sociala 
status. Handlingen är beroende av spänningen mellan 
två platser - slutpunkten för de levandes vandring, 
gränsen som enbart den avlidne kan passera, och 
den sista platsen, bortom denna existen. När man 
sprider askan så tar passageraren steget vidare. Dessa 
attribut är grundläggande för att handlingen som är 
inkorporationen ska kunna ske. Först formgav jag detta 
som centrumpunkten i en cirkulär mur, i vilken ett träd 
står. Gravsättningen sker genom att man sprider askan 
i vattnet som omgärdar trädet. De sörjande passerar 
knappt genom muren innan de fysiskt avgränsas av 
vattnet. De kan se trädet, platsen bortom, kan relatera 
konkret och abstrakt handling. Praktiska orsaker gör 
att gravsättningen behöver vara innesluten, samt att 
askorna måste spridas till en större plats. Detta gör att 
projektets senare förslag har en annan fysisk form - ett 
stängt rum med en mur av tegel, med utblick mot de 
höga parkträden. Askan sprids vid murens fot, ständigt 
med parken inom synhåll. Det viktiga är att båda 
situationerna har samma enskilda attribut. 

5. Utveckling av plats där gravsättningen sker. 
6. Tvärsektioner  från olika stadier i processen. 
7. Planritningar från olika stadier i processen. 
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8, 9. Tecknade sektioner, utförda för 
att illustrera förslag e.
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10. Illustration av 
separationen mellan 
passageraren och 
kollektivet. 
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11. Illustration av 
den liminala fasen. 
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12. Illustration av 
inkorporationen. 
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13. Siteplan, 1:10 000. Markerat i 
svart är Arkitekturskolan, Kungliga 
biblioteket samt förslaget. 
14. Siteplan 1:1000
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15. Sektionsmodell, utförd i 1:200
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16 18

17

16. Foto av originalritning, utförd 
i 1:100. Avsedd att beskriva 
markläggningen på platsen
17, 18. Detaljer, 1:100
19. (Nästa sida) Ritningen, ej 
skalenlig. 
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20. Markläggning 
i byggnaden. 1:100
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1: Entré
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5: Litet samlingsrum
6: Entré

7: Rum för förvaring av urnor
8: Rum för spridning av askan
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Tegel
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21. Planritning, entreplan 
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1 2 5

1: Entré
2: Personalutrymmen
3: Förvaring
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Platsgjuten betong

Isolering

22. Planritning, källarplan 
1:100
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23. Längdsektion F-F 1:100

1 2 5
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24. Tvärsektion A-A 1:100
25. Tvärsektion B-B 1:100
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26. Tvärsektion D-D 1:100
27. Tvärsektion E-E 1:100

1 2 5

26 27
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28. Fasad 1:50
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29. Sektionsperspektiv utförd 
1:20, ej skalenlig. 
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- Slammning
- Luftspalt
- Isolering
- Platsgjuten betongvägg,           
  bärande

Bärande väggkonstruktion
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Golvkonstruktion
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30. Plansnitt genom hörn, 1:20
31. Väggsektion, 1:20
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32. Sektion genom mur-mark-gång. 1:20
33. Plansnitt genom fönster typ 1, G-G
34. Plansnitt genom fönster, typ 2, I-I
35. Plansnitt genom dörr, J-J
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36. Murning av väggen och nischer 
synliga i bild 32.
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37. Prov av gjutteknik för bärande 
innerväggar. Original utfört i 1:1.
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1.1 inledning
Dagens begravningsformer står inför stora förändringar. Världens befolkning 
ökar till antalet. Kravet att varje individ måste kunna begravas och de 
begravningstraditioner som används för detta ändamål är mycket platskrävande. 
Detta leder till ohållbara effekter i tätbebyggda områden. För att lösa 
problemen krävs radikala förändringar både i begravningsplatsernas utformning 
och de traditioner som orsakar problemen. Alternativet, att okritiskt konstruera 
platser med utgångspunkt i ritualer med problematiska konsekvenser, är att 
acceptera och återskapa problemet. 
 Kraven som ställs på nya lösningar är komplexa. För det första måste de nya 
begravningstraditionerna vara sanitärt och platsmässigt effektiva i relation till 
platsens förhållanden. För det andra måste den nya typen av begravningsplatser 
kunna tillgodose samma känslomässiga behov och kulturella betydelse som 
dagens begravningsplatser. Uppsatsens syfte är att visa på en alternativ 
utgångspunkt, grundad i en teoretisk förståelse av begravningsplatsens och 
begravningsritualens grundläggande sociala funktion. 
 För att kunna tala om begravningsplatsens premisser krävs verktyg med vilka 
man kan diskutera kopplingen mellan plats och ritual på en generell nivå. I 
uppsatsens teoriavsnitt formulerar jag en teoretisk modell för hur detta samspel 
kan uttryckas. Modellen har jag konstruerat utifrån antropologen Arnold 
van Genneps teorier om övergångsritualens faser. Van Gennep beskriver i Les 
rites de passage att dessa faser är beroende av spatiala premisser för att kunna 
utföras.1 I modellen vidareutvecklar jag denna koppling med avsikten att den 
ska användas för att analysera och generera förståelse för hur platser och ritualer 
samverkar. 
 I uppsatsens fjärde avsnitt sker analysmomentet i två faser. Först gör jag 
en läsning av ett förslag på ett kombinerat gravkapell, krematorium och 
begravningsplats utfört 1914 av Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius. 
Läsningen sker genom att jag med hjälp av modellen kopplar egenskaper av 
platsen till deras avsedda rituella funktion. En konsekvens av valet av empiri 
och analysens rumslig analys är att uppsatsen även kan relateras till forskning 
om Lewerentz. Därefter, i analysmomentets andra fas, för jag ett teoretiskt 
resonemang kring effekterna av att avgränsa platser där vi samlar våra döda. I 
avsnitt fem drar jag slutsatser av analysens resultat och använder dessa för att 
föreslå grundläggande frågeställningar för att utforma nya begravningsplatser. 
Avslutningsvis pekar jag på några intressanta frågor som uppsatsen gett upphov 
till.

1.2 modellen
Varför skapar vi specifika platser för att utföra begravningsceremonin på? 
Detta är något som inte är tydligt när man läser definitionen av begrepp så 
som begravningsplats, gravkapell och grav. Begreppens tonvikt ligger på någon 

1
syfte och 

teoretisk utgångspunkt 
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form av rituell handling - exempelvis beskrivs gravkapellet som en “plats där 
jordfästningsceremonin äger rum” och begravningsplatsen ett “utrymme där 
avlidna personer begravs.”2 Platserna beskrivs som en fond för ritualiserade 
handlingar. Om så är fallet - varför kan vi inte lika gärna utföra handlingarna 
på en annan plats? Är det enbart på basis av tradition och kutym som platserna 
används, eller finns det något i platsernas disposition och rum som gör dem 
mer lämpliga för att utföra begravningsritualen just där? Vad, specifikt i 
begravningsplatsen, är det i så fall som gör den mer lämplig att begravas på än 
andra platser? 
 Den modell som jag formulerar i detta avsnitt närmar sig ovanstående frågor 
genom att visa på hur specifika betingelser hos platser används för att utföra 
övergångsritualen. Denna koppling grundar sig i franske antropologen Arnold 
van Genneps (1873–1957) studier av övergångsritualen. I boken Les rites de 
passage som publicerades för första gången 1909 beskriver van Gennep en 
teori om hur övergångsritualer, däribland begravningar, kan delas in i distinkta 
stadier som återkommer oavsett kultur. Van Gennep betonar kortfattat hur 
dessa stadier är relaterar till tidigare nämnda spatiala faktorer, men går inte in 
djupare i de mekanismer som styr relationen3. Modellen kan betraktas som en 
generalisering och kontextualisering av van Genneps resonemang, med avsikten 
att applicera det som ett analysverktyg av arkitektur. Mitt bidrag består främst 
i ett ökat fokus på att plats och betydelse är en produkt av den mänskliga 
läsningen av världen.

1.3 platsbegreppet
Modellens första begrepp är plats. I undersökningen använder jag begreppet 
för att tala om ett avgränsat område. Det är viktigt att betona att platser bildas 
genom att människan läser sin miljö. Denna läsning har två komponenter - 
miljöns konfiguration och individens världsbild. Genom att arrangera miljön 
på olika sätt kan man uppmuntra till en särskild läsning. Denna handling - att 
arrangera en miljö för att uppmuntra till en specifik läsning - kallar jag att 
skapa en plats. De tydligaste platsskapande handlingarna är att fysiskt avgränsa 
eller på annat sätt materiellt kommunicera en distinktion mellan två områden. 
 I modellen har platsen två viktiga egenskaper. För det första har den fysiska 
avgränsningen alltid ett djup, vilket bildar ett mellanliggande område: tröskeln. 
Handlingen att stiga över tröskeln innebär att gå från en plats till en annan. 
Detta kan låta banalt, men handlingen är central för övergångsritualen, vilket 
van Gennep betonar.4 Dessutom kan platser tilldelas olika attribut - exempelvis 
att de tillhör någon, att de är sakrala eller att en specifik handling ska ske just 
här. Van Gennep visar på att platser har olika betydelse och att denna betydelse 
bidrar till ritualens funktion. Jag menar att hans perspektiv borde kompletteras 

med faktumet att denna betydelse är, likt platsen, skapad genom människans 
läsning av miljön. Attributen kan förstås som ett kulturellt lager av information 
som används för att sortera och särskilja platser. Detta innebär ett ökat fokus på 
hur vi, genom akten att forma platser, interagerar med platsens attribut och vice 
versa. 
 Tidigare påtalade jag att det inte är tydligt varför rituella handlingar behöver 
specifika platser. Denna oklarhet är en konsekvens av att man med begreppet 
handlingar ofta menar rörelse eller interaktion, utan ha i åtanke att handlingar 
äger rum, det vill säga sker i rummet och tiden. I detta ingår en mängd 
information som tilldelas betydelse när handlingen är en del av en ritual. Van 
Gennep poängterar specifikt den ovan nämnda handlingen att passera en gräns, 
från en plats till en annan, som betydelsebärande. Gränsen kan vara en flod, 
mellan två berg eller genom en port. För att kunna gå från en plats till en annan 
krävs en distinktion mellan platserna. Distinktionen eller gränsen är en produkt 
av sättet på vilket rummet är utformat. Om rummet enbart består av en plats så 
går det inte att vandra från en plats till en annan, förutsatt att man ska fortsätta 
vara i rummet. I denna kontext kan arkitektur läsas som ett systematiskt 
avgränsande av platser med särskild betydelse. Vi arrangerar miljöer på ett 
sådant sätt att gränserna markeras tydligt; vi utformar dem för att betona dessa 
attribut och så vidare. Därtill kan vi upprepa detta skapande av platser i andra 
delar av landet och på så sätt utföra samma betydelsebärande handlingar där.

1.4 abstrakta och konkret handlingar
Uppsatsens andra och tredje begrepp är abstrakt och konkret handling. För att 
visa deras innebörd använder jag följande exempel. Begravningsritualer i Sverige 
slutar ofta med att den samlade gruppen vandrar ut ur begravningskapellet och 
lämnar den avlidne bakom sig5. Begravningsritualens syfte beskrivs vara att “de 
efterlevande och andra skiljs från den döda människan.”6 Genom att utföra 
en konkret handling - att vandra ur kapellet - kan man orsaka en abstrakt 
förändring: den avlidnes förändrade sociala status. 
 Den abstrakta handlingen som sker är beroende av platsens attribut och vilka 
handlingar som platsen tillåter. I begravningsplatsens finns det ett specifikt 
sådan attribut som är viktigt att poängtera. Graven har ofta betraktats som den 
avlidnes sista bostad7, eller som det även uttrycks, det “sista vilorummet”.8 Van 
Gennep kopplar detta attribut till övergångsritualen när han skriver att “en 
förändring av social tillhörighet involverar ett byte av bostad, och detta faktum 
uttrycks genom övergångsriterna i dess olika former.”9

 Övergångsritualen kan enligt ovanstående definition läsas som en 
strukturerad sekvens av handlingar som utnyttjar denna koppling mellan 
plats och attribut för att artikulera och orsaka en abstrakt förändring av 
en individs sociala status inom gruppen. Van Genneps tes är att det går att 
dela in övergångsritualen i tre sådana abstrakta handlingar som återkommer 
inom de flesta kulturer. Dessa är separation, liminalitet och inkorporation. 
Separationen beskrivs vara en mängd riter som utförs när passageraren10 skiljs 
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från den tidigare världen. Den är nu försatt i ett mellanstadie, positionerad 
mellan världar, i platsen som är tröskeln.11  De liminala riterna kännetecknas 
av en process avsedd att förbereda passageraren för att inkorporeras till den 
nya statusen. Inkorporationen sker genom att passageraren integreras, i 
begravningsritualens fall, till “de dödas rike.”12

1.5 symbolikbegreppet
För att kunna beskriva ritualens innebörd krävs att man inför ytterligare ett 
begrepp: handlingarnas symbolik. Symboliken är en överenskommen betydelse 
av en handling eller objekt som uteslutande har kopplingar till den aktuella 
kulturens världsbild - exempelvis är den ofta av en religiös eller magisk natur.13 
En konsekvens av att symboliken är kopplad till specifika kulturer är de varierar 
lika mycket som kulturer gör. Enligt van Genneps teori är begravningsritualens 
mönster av separation, liminalitet och inkorporation, dvs de abstrakta 
handlingarna, återkommande, oavsett kultur. Symboliken kan därmed ses 
som ett lager av betydelse som ligger mellan den konkreta handlingen och den 
abstrakta handlingen. 
 Det är viktigt att poängtera att ritualens symbolik är viktig för platsens 
utformning.14 Jag väljer trots detta att avgränsa uppsatsen genom att inte 
diskutera specifik symbolik i någon större utsträckning, eftersom uppsatsens 
avsikt är att leta efter generella utgångspunkter.
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2.1 introduktion av empiri
I följande analys undersöker jag ett arkitektoniskt förslag med utgångspunkt 
i den ovan formulerade modellen. Först introducerar jag förslaget genom att 
beskriva den kontext som det utfördes i samt hur det avsågs användas. Detta 
kopplas till ritningsmaterial som beskriver förslaget. Därefter inleder jag 
analysmomentet med ett resonemang kring platsens övergripande disposition. 
Merparten av analysmomentet sker genom att jag följer den avsedda vandringen 
och kopplar specifika egenskaper hos platsen till de avsedda konkreta och 
abstrakta handlingarna. 
 Analysens källmaterial är ett förslag på ett kombinerat gravkapell, 
krematorium och begravningsplats som utfördes 1914. Arkitekterna bakom 
förslaget var Sigurd Lewerentz (1885-1975) och Torsten Stubelius (1883-
1963). Projektets initiativtagare och beställare var en förening kallad 
Eldbegängelseföreningen. Föreningen bildades 188215 och var inledningsvis en 
samling av vetenskapsmän, läkare, konstnärer och poeter som arbetade för att 
införa kremering som ett möjligt alternativ till kistbegravning. Initiativtagarna 
var inspirerade av att liknande föreningar startats i Hamburg, Italien och 
Storbritannien från mitten av 1800-talet.16 Föreningens fokus var att med hjälp 
av design göra kremering “socialt, spirituellt och estetiskt gångbart.”17

 Eldbegängelserörelsens sekreterare, Gustav Schlyter, hade tillsammans 
med poeten Maurice Mauterlink utformat ett designprogram för hur den 
nya typen av begravningsplatser skulle utformas. Avsikten var att man med 
platsen som verktyg skulle artikulera en ny ritual. Dessutom skulle platsen gå 
att använda oavsett trostillhörighet, vilket fick konsekvensen att man i så hög 
grad som möjligt ville generalisera bildvärldens symbolik. Naturen fick då ett 
större fokus. En annan förändring var ett ökat fokus på att de döda skulle ha 
likvärdiga vilorum.18 
 Förslaget är intressant som analysmaterial ur flera perspektiv. 
Eldbegängelseföreningens ambition, dvs att genom ett sökande efter det 
generella i begravningsritualen tillåta en ny typ av begravningsplats, är 
snarlikt uppsatsens egen. Programmet grundade sig i en tydlig idé om en ny 
ritual, som till skillnad från tidigare begravningsplatser var sprungen ur nya 
praktiska möjligheter istället för religiös symbolik. Ambitionen var att med 
arkitekturen visa på att det var möjligt att förändra vissa aspekter men behålla 
begravningsplatsens grundläggande innebörd.
 Analysens källmaterial är en mängd ritningar, två modellfotografier samt en 
illustration utförd i kol. Dessa kommer, om inget annat nämns, från biografin 
Sigurd Lewerentz (2013) av Nicola Flora m.fl. Ritningarna har tyvärr ingen 
skalstock, men detta påverkar inte analysen nämnvärt. På följande uppslag visar 
jag ritningarna i dess fullständighet, så pass troget originalritningarna som jag 
kunnat återskapa dem. Den enda information som jag lagt till är platsernas 
funktion. Därefter, under analysens gång använder jag urklipp av ritningarna 
som illustrationer. Då har jag bearbetat ritningarnas utseende för att öka 

2
Analys
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läsligheten. Jag lägger även till egna linjer för att visa på det argument jag för i 
texten. Dessa linjer är då streckade. 
 Den plats som man avsåg att använde för förslaget var en kulle i närheten 
av Helsingborg stad. I förslaget arrangerade arkitekterna merparten av 
gravarna i terrasser längs med kullens sluttning. Gravkapellet och krematoriet 
placerades i en lång och smal huskropp av tegel på platsen västra kant. 
En sjö rinner under huskroppen, ut över kanten och sedan ned till den 
angränsande staden. Byggnadens entrésituation är en längre trappa som går 
från strandkanten till byggnadens nordliga hörn. Direkt innanför entrén ligger 
ett nedsänkt kapellrum kallat Dödens hvalf. Här skulle den gemensamma 
begravningsceremonin utföras. När den var över sänks kroppen ned till den 
underliggande nivån, där den kremeras. De sörjande vandrar upp för ett 
par trappor, genom en sekvens av rum kallade Lifvets sal. En port i slutet 
av rummen leder till ett öppet kolumbarium, med urnor längs väggarna. På 
motsatt sida ligger Minnets tempel, där monument till speciella individer står. 
Här mottager de sörjande askorna, som sedan begravs på den omkringliggande 
begravningsplatsen.

2.2 platsens övergripande disposition
Rummen är arrangerade längs en nord-sydlig axel i två nivåer. Det finns en 
tydlig åtskillnad mellan de tekniska rummen och de som avses användas av de 
sörjande. Arrangemanget är nästan diagrammatiskt enkelt, vilket enligt mig är 
en styrka. Som konsekvens av att vandringen är så pass styrd kan arkitekterna 
fokusera på man genom gränser och differentiering ska artikulera de abstrakta 
handlingarna. Platsen får ett narrativ, i bemärkelsen av att vandringen har 
en tydlig början och slut med varierande tematik som upplevs längs med 
vandringens gång. Platserna längs med vandringen är inte enbart en rumslig 
bakgrund för ett skeende. Snarare är de delaktiga och medverkar i ritualen. 
Varje plats, varje gräns, är utformad för att betona, tillåta eller orsaka en 
handling. Detta blir tydligt när man ser hur de arbetat med att skilja rummen 
åt och ge dem olika karaktär. Ett exempel är skillnaden mellan kapellrummet 
och den sekvens av rum som följer direkt efter det.

1. Situationsplan.
2. Illustration  av floden under 
byggnadskroppen.
3. Modellfotografier.

1

3
2
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Dödens valv Kör och 
orgelläktare

Livets sal Arkadomgärdad 
urngård

Minnestemplet

Krematoriefunktioner

4. Planritning av entrevåning.
5. Planritning av sutterängvåning.

6. Längdsektion.
7. Tvärsektioner.

4 6

5 7
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2.3 den separativa fasen
Det första rummet längs med vandringen är gravkapellet där den gemensamma 
ceremonin ska ske. Gravkapellet har, likt de flesta kapell, en markerad hierarki 
mellan de sörjande och ritualens passagerare. Rummets enda fönster är placerat 
bakom katafalken, vars ljus faller rakt över den. Fönstret är smalt och högt, 
placerat i byggnadens sydliga spets, mitt emot de sörjande. Dessa ska stå i 
cirkeln. Precis utanför ligger katafalken, i en separat halvcirkelform. Detta 
går att se i bild 9. Distinktion mellan de sörjande och passageraren går även 
att se hur arkitekterna arbetat med takets höjd och form. Taket är valvformat 
samtidigt som höjd och kurvatur skiftar. Även golvläggningen markerar denna 
separation vilket de linjer markerade A i bild 8 visar på. 
 Ceremonin avslutas med att kistan sänks ned till den undre nivån. Den 
abstrakta handlingen, separationen av individen från kollektivet, är tydligt 
uttryckt genom den konkreta handlingen - kroppens separation från rummet, 
nedsänkning i ett djup bortom oss.
 Tidigare nämnde jag att gravkapellet kallade dödens valv. Detta speglas i 
platsens höjdmässiga relation till resten av byggnaden och hur denna skillnad 
överbryggas. Kapellrummets golv är så pass lågt att trappan upp till nästa rum 
blir en separerande vägg. Handlingen att ta sig mellan rummen, det vill säga 
vandringen upp för trappan, är markören för en tematisk förändring. Man 
klättrar, från mörkret i dödens valv, till ljuset i livets sal. 
 En intressant aspekt av kapellet blir synlig när man jämför detta kapell med 
andra gravkapell som har en mer traditionell disposition.19 För det första finns 
det ett skiftat fokus i kapellet. Det är ofta brukligt att det bakom katafalken 
sitter ett altare och krucifix. Dessa element är bortskalade och ersatta med 
det höga fönstret. Förändringen är ett tydligt steg i Eldbegängelseföreningens 
ambition att göra begravningsplatsens symbolik mer generell.20 För det andra 
är det vanligt med andra, avlånga, proportioner på rummet, som tillåter en 
större skara med människor och en central figur som talar. I förslaget har detta 
ersatts med en kvadratisk plats som behåller distinktionen mellan fokuspunkt 
och sörjande men skapar intimitet genom den reducerade skalan och platsens 
kvadratiska proportioner.

8. Utvikt representation 
av dödens sal.

9. Diagram som visar relation 
mellan ritualens utövare och 
passageraren.

A

9
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2.4 den liminala fasen
Efter ceremonin förs passageraren för att kremeras medan de sörjande går upp 
för trapporna och in i livets sal. En intressant detalj i detta stadie är att både 
passageraren och de sörjande här vandrar över floden som rinner ut på andra 
sidan. Den linje bild 10 sida som är markerad B redogör för denna övergång. 
Byggnaden kan läsas som en bro, över vilken man passerar under ritualens gång. 
Arkitekterna illustrerar detta i på bild 2 på sida 8. Floden avsågs symbolisera 
floden Styx ur den grekiska mytologin.21 Såvitt jag ser har denna högst 
medvetna territoriella markör inte redovisats eller antytts interiört på något av 
planen. 
 Medan passageraren kremeras vandrar de sörjande längs med en sekvens 
av rum. Dessa är identiska, med en hög rumshöjd, två fönster per rum längs 
med den västra väggen och en rektangulär planform. Musik från orgeln och 
kör hörs fortfarande under vandringen, medan ljus fyller rummen. Här sker 
ett intressant spel mellan platsen, de olika konkreta handlingarna och de 
abstrakta, vilket blir tydligt när man identifierar de olika delarna. Den abstrakta 
handlingen är förändringen, akten att förberedas för inkorporationen, det 
liminala. Den konkreta handlingen är tudelad - de sörjande vandrar, och 
underförstått är att också passageraren färdas, genom ugnarna och undergår 
förbränningen. Platsen består av en serie identiska, i sektion höga rum, 
med fönster i östlig riktning. En läsning av platsen är att sekvensen av rum 
är arrangerad för att påtala vandringen - ljusinsläppen avgränsas rytmiskt 
av de tvärgående väggarna, medan rummet ömsom komprimeras, ömsom 
öppnar sig till ett nytt rum. Även golvläggningen har samma repetition 
genom att kvadrater och cirklar i axelns riktning byter av varandra. Rörelsen 
framåt innebär förändring och den artikuleras genom platsen. Denna rytmik 
kompletteras av att man under vandringen ständigt ser den gräns som separerar 
denna plats från nästa. Ovanstående resonemang hänvisar till de linjer på bild 
10 som är markerade C. 

10. Utvikt representation av 
livets sal

B

C
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 Gränsen mellan livets sal och platsen bortom den betonas på ett liknande 
sätt som trappan mellan dödens valv och livets sal. Likt trappan bryter gaveln 
siktlinjen, samtidigt som den redovisar hur man kan ta sig förbi och vidare 
längs vandringen. Gränsen utgörs nu av den höga gaveln, perforerad av fönstret 
och porten ut. 
 Utanför livets sal ligger en “klosterlik gård” kantad av en urnmur.22 Axeln 
slutar i det så kallade minnestemplet, där de sörjande ska vänta på askorna, 
omgivna av monument över “människor som utmärkt sig.”23 Tre platser bildas 
inom ramen för murarna. Den första platsen, tydligt avsedd som passage, är den 
öppna ytan i mitten. Passagen är markerad D. Platsen korsas av en gång som 
är riktad mot minnestemplet. Det är viktigt att poängtera att man vid denna 
tid inte använde sig av samma kortklippta gräsmatta som vi idag förväntar 
oss av begravningsplatser. Snarare var det en mer vildvuxen och högväxt yta. 
Den andra platsen är själva minnestemplet, markerat F, som artikuleras som 
ett avslut genom platsens fokus på ellipsens centrum och frånvaro av tydlig 
fortsättning. Från porten måste man gå genom minnestemplet för att kunna ta 
sig till urnmuren. Den tredje platsen, markerad E, är gravar av typen urnmur. 
Dessa är arrangerad längs med sidorna av rummet och markeras genom det 
täckande taket och pelargången. 

F

E

E

D

11. Utvikt representation av 
urngård och minneskapell
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2.5 den inkorporativa fasen
Begravningens sista fas, inkorporationen, tar vid när vandringen bryter från 
axeln och de sörjande tar dörren till höger ut på själva begravningsplatsen. 
De sörjande står på krönet av kullen, med siktlinjen mot en liten paviljong. 
Paviljongen utgör slutpunkten för den gemensamma vandringen, varefter de 
sörjande vandrar till den specifika punkt som är gravplatsen för att utföra 
gravsättningen. Det är värt att notera att varje gång vandringen bryter från en 
axel markeras detta av en cirkulär form. 
 Gravarna är uppdelade på tre områden. Den första gravtypen på platsen är 
den urnmur eller kolumbarium som jag nämnde tidigare innanför muren. Den 
andra typen av grav är, enligt min läsning, det översta området på kullen som är 
inhägnat av buskage och träd. Jag har inte läst någon källa som skiljer gravarna 
åt, men dessa stämmer, enligt min mening överens med så kallade sandgravar. 
Detta baserar jag på gravområdets form, disposition och planteringar som 
starkt påminner om sandgravar på Sköns Kyrkogård i Sundsvall. Sandgravar 
är en form av urngrav som var vanlig under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Dessa användes uteslutande av rikare familjer. Marken är i sandgravar täckt av 
sand som gravskötarna mönstrar istället för den gräsyta som vanligtvis täcker 
urngravar. Den tredje gravtypen är de urngravar som är placerade längs med 
terrassernas murar.  Den topologiska relationen redogörs i bild 3 på sida 11. 
 I denna situation är det viktigt att placera gravtyperna i dess historiska 
kontext. Under de sista decennierna av 1800-talet och i början av 1900-talet 
hade den dåvarande stora variationen i gravvårdars utformning kommit att 
kritiserats för att vara “omoraliska och hädiska.”24 I den enda kända artikeln 
som Lewerentz skrev (1939) kritiserade han varierade och vertikala gravvårdar. 
Enligt Lewerentz gjorde det spridda uttrycket att besökaren inte tilläts “uppleva 
den känsla av harmoni på den plats som de söker den.”25 Dessutom var, som 
jag nämnde tidigare, en grundprincip för Eldbegängelseföreningen att den 
nya begravningsplatsen skulle minska separationen mellan olika sociala skikt 
i det sista vilorummet. Trots detta finns ändå tydliga distinktioner mellan 
gravplatserna. Förutom de ovan nämnda skillnaderna i gravtyp separeras 
sandgravarna från urngravarna både topologiskt, genom höjdskillnaden, och 
genom den växtlighet som omgärdar sandgravarna.

Urngrav Sandgrav Urnmur

12. Utvikt representation av urngård 
och minneskapell
13. Egna illustrationer av olika 
gravtyper. Dessa kommer inte från 
källmateriale

13

12
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2.6 begravningsplatsen som
 kategoriserande verktyg

I följande avsnitt kommer jag att föra ett teoretiskt resonemang kring 
konsekvenserna av att vi skapar en plats där vi begraver våra döda. 
Resonemangets röda tråd är hur man genom valet att avgränsa en plats skapar 
ett inne och ett ute, samt vilken betydelse dessa platser tilldelas. 
 Att sätta en mur runt en plats innebär att man kan göra en distinktion 
mellan innanför och utanför. I begravningsplatsens fall tilldelar vi den 
inneslutna platsen ett specifikt attribut: att vara de dödas vilorum. När man 
diskuterar detta vilorum är det viktigt att göra distinktionen mellan det 
biologiska tillståndet död och den sociala statusen död. Den biologiska döden 
är ett faktum, oavsett om övergångsritualen utförs eller ej. Övergångsritualens 
roll är att förändra den avlidnes sociala status till död. Individen är en del 
av ett kollektiv. Individens sociala status kan även beskrivas som kollektivets 
beskrivning av individen. Att inom kollektivet få statusen död är komplicerat - 
detta involverar en gemensam förändring av gruppens föreställning om specifika 
individen.
  Min tes är att begravningsplatsen är ett verktyg för att kollektivt 
manifestera denna förändring.26 Ett krav för den sista av van Genneps faser, 
inkorporationen, är att det finns något att inkorporeras i. För att någon 
ska kunna vila i det sista vilorummet måste vi skapa ett vilorum - vilket 
vi gör genom att resa en mur och tilldelade den skapade platsen attributet 
begravningsplats. En konsekvens av detta är vår föreställning om vad det är 
att vara död delvis konstrueras genom resandet av muren. Muren separerar 
platsen innanför från platsen utanför. Den innesluter de som är döda - och 
implicit, utestänger de som är levande. Muren hjälper oss i vår föreställning av 
döden genom att separera och därmed skapa/upprätthålla kategorierna död och 
levande. 
 En följdfråga som uppstår är huruvida det finns fler, liknande distinktioner 
som begravningsplatsen skapar och upprätthåller. Detta blir tydligt när man 
resonerar kring inkorporationen och hur den kan uttryckas. Enligt van Gennep 
är inkorporationen, som jag tidigare nämnt, när passageraren uppgår i den nya 
statusen. Här blir platsen som är det sista vilorummet särskilt viktig, eftersom 
den markerar vad passageraren uppgår i. Argumentet ovan visar att det är 
centralt att inkorporationen sker på en begravningsplats - detta markerar att 
individen är död.
 Det finns andra viktiga skillnader hos platsen, förutom muren, som bidrar 
till att nyansera denna nya status. I en större, geografisk skala är det viktigt 
var begravningsplatsen ligger. En vanlig vilja är att man vill begravas i sitt 
hemland, bredvid den stad man växt upp eller levt sitt liv i. På den mindre 
skalan är det ofta viktigt var på begravningsplatsen man vilar - det finns en vilja 
att vila bredvid sin närmaste familj eller släktingar. Min tolkning är att även 

dessa platsbetonade faktorer bidrar till att skapa och upprätthålla abstrakta 
egenskaper kopplade till identiteten av passageraren.

2.7 analysresultat
I ovanstående undersökning har jag analyserat begravningsplatsen ur två 
perspektiv med en teoretisk modell som utgångspunkt. Denna modell 
består av fyra begrepp: plats, konkret handling, abstrakt handling och 
symbolik. Modellen kan ses som en utveckling av van Genneps teorier om 
övergångsritualens faser och dess kopplingar till rumsliga betingelser. 
 I analysens första moment har jag beskrivit hur förslaget förhåller sig till 
begravningsritualen. Sammanfattningsvis väljer jag att här kategorisera det 
enligt tre nivåer. På en övergripande nivå är platsen arrangerad för att skapa en 
vandring, genom att tydligt avgränsa en början, en väg och ett slut. Vandringen 
går att se som en uttrycklig, rumslig, tolkning av begravningsritualens upplägg. 
De platsmässiga faktorer som bidrar till detta är dels byggnadskroppens 
disposition i form av en avgränsad, axiell, sekvens av platser, dels 
faktumet att det enbart finns en väg att ta sig genom byggnaden och ut på 
begravningsplatsen. 
 En mer ingående relation mellan plats och ritual går att se när man 
jämför de olika rummen med varandra. Varje plats har en egen karaktär som 
korresponderar och iscensätter en specifik fas av ritualen. Genom att vandra 
längs axeln upplevs och utförs en berättelse om förändring. En av de viktigaste 
rumsliga betingelserna som bidrar till berättelsen är gränsen mellan platserna. 
Gränsen tillåter handlingen att passera mellan platser, vilket gör att ritualens 
utövare blir delaktiga. Ett exempel är den trappa som separerar dödens valv från 
livets sal där man “träder ur mörkret och in i ljuset.” 
 På den mest specifika nivån, när man talar om enskilda platser, går det att 
se hur arkitekterna visar relationen mellan passageraren och de sörjande samt 
den process som passageraren genomgår. I kapelldelen visas avståndet mellan de 
sörjande och passageraren genom rumsformen och fönstersättningen. 
 I analysens andra moment resonerar jag kring effekterna av att vi samlar 
våra döda på en och samma plats. Resonemanget beskriver begravningsplatsens 
funktion som organiserande verktyg. Det fysiska avgränsandet av en plats 
tillåter distinktioner mellan i och utanför, här och där. Den avgränsade platsen 
tilldelar vi betydelsen att vara de dödas vilorum. Genom att begrava någon kan 
vi kollektivt manifestera den avlidnes nya “sociala status.” På samma sätt som 
att avgränsningen skapar ett innanför och utanför får även de dödas vilorum 
ett utanför, det vill säga de levandes rum. Begravningsplatsen bidrar därmed till 
att kategorisera vår världsbild - den tillåter oss att avskilja och konkretisera det 
abstrakta som är döden. 
 Ytterligare undrar jag huruvida begravningsplatsen tillåter oss att 
upprätthålla andra distinktioner än död-levande. Det är ofta vanligt att man vill 
begravas i närheten av sin familj eller i sitt hemland. En hypotes som jag ställer 
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utifrån detta är att man, genom specifika betingelser hos begravningsplatser 
kan manifestera och skapa individers och gruppers identitet. När det finns 
en platsgenererad skillnad mellan vilorum skapas även en skillnad i den 
konkreta och abstrakta handlingen. Gravsättningen får nya betydelser när det 
finns variationer i platser att gravsätta i. En konsekvens är att den abstrakta 
handlingen som är inkorporationen får olika betydelser. Genom att göra 
åtskillnader mellan olika typer av vilorum kan begravningsplatsen därmed 
användas som verktyg för att skapa grupperingar, identiteter, åtskillnad mellan 
människor eller samhörighet.
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3.1 metoden och modellen
Jag kommer nedan att diskutera och dra slutsatser utifrån den 
sammanfattningen som utfördes i avsnitt 2.7. 
 Uppsatsens utgångspunkt var att skapa en alternativ utgångspunkt för 
nya begravningsplatser, frånkopplad existerande symbolik. Jag anser att 
metoder fungerade väl för detta ändamål. Detta grundar jag på att det första 
analysmomentet ger inblick i hur en plats kan möjliggöra begravningsritualen, 
utan att behöva koppla in specifik symbolik. På ett liknande sätt har 
resonemanget i det andra analysmomentet en generell karaktär som inte 
diskuterar begravningsplatsen syfte utifrån symboliska premisser utan snarare i 
egenskap av vad platsen innebär. 
 Det är viktigt att poängtera att resultatet är beroende av den teoretiska 
modell som jag har använt. Resultatet kan med rätta kritiseras för att vara 
onyanserat när det gäller ritualens faktiska utförande. När man läser van 
Genneps exempel står det ofta tydligt att den inkluderar handlingar av mer 
symbolisk karaktär. Modellen är, som resultat av platsens omfång, starkt 
begränsad, särskild när det kommer till begreppet symbolik. Ett sätt att 
vidareutveckla analysmetoden vore att tillföra modellen en mer avancerad 
teoretisk grund.

3.2 principer för en pedagogisk 
begravningsplats

Uppsatsens avsikt var att söka efter en alternativ, utgångspunkt för hur att 
utforma nya typer av begravningsplatser. För precis hundra år sedan fanns 
en liknande vilja hos Eldbegängelseföreningen. Deras metod för att hantera 
problemet var dels att fokusera på övergångsritualen och dess sekvens, dels 
att betrakta platsen som ett verktyg med vilken ritualen kan utföras. Detta 
tillvägagångssätt förhåller sig till symboliken som något plastiskt, till skillnad 
från dagens praktik som förhåller sig till existerande symbolik som statisk. 
 Hur yttrade sig ovanstående tillvägagångssätt i Lewerentz och Stubelius 
förslag? Van Gennep beskriver akten att passera över en gräns som att en 
person då “går från en värld till en annan.”27  I förslaget har Lewerentz 
och Stubelius skapat precis en sådan tröskel mellan två världar, över vilken 
enbart passageraren kan gå. Förslaget skapar möjligheten för de sörjande att 
uttryckligen vandra tillsammans med passageraren fram till gränsen och ta 
farväl. I brist på bättre ord kallar jag detta för platsens pedagogik. Med att 
platsen är pedagogisk menar jag att den är redovisande; att den påtalar och 
medvetet differentierar platser från varandra; att platsen har ett narrativ som 
berättas genom handlingar i rummet. Den pedagogiska begravningsplatsen 
berättar om övergångsritualens faser genom platsens skala, dimensioner, dess 
ljus, dess hierarki. Den pedagogiska platsen kontextualiserar vandringen och 
gör den meningsfull. 

3
slutsats och 

diskussion
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 I följande stycke föreslår jag fyra grundläggande principer för hur 
en pedagogisk begravningsplats kan utformas. Dessa principer har sin 
utgångspunkt i de samband jag visat på i analysen. Den första principen är 
att begravningsplatsen består av en mängd separata platser som vardera är ett 
kapitel i övergångsritualens narrativ. De enskilda platsernas tematik förstås som 
en del av den större helheten och har rollen att kommunicera det stadie som 
ritualens passagerare och utövare befinner sig i. Den andra principen är att 
begravningsplatsen är disponerad som en följd av platser som korresponderar 
med övergångsritualens sekvens. Att gå från en plats till en annan blir 
betydelsefullt först när platserna skiljer sig från varandra. Den tredje principen 
är att gränsen mellan dessa platser är lika viktig att redogöra som platserna 
själva. Gränserna bearbetas och synliggörs på ett sådant sätt att handlingen att 
passera över eller genom dem är tydlig och meningsfull. Den fjärde och sista 
principen är att hierarkin, i bemärkelsen vem som är passagerare och vem som 
är deltagare i riten, markeras. Övergångsritualens handlingar kretsar kring 
en individ, utförda med eller i närheten av, kollektivet. Genom att rumsligt 
markera passageraren får dessa handlingar en tydlig betydelse.

3.3 gravtyper och deras betydelse
En intressant koppling mellan de två analysmomentens resultat som 
är värd att poängtera är relationen mellan gravvårdens utformning och 
den avlidnes  familjetillhörighet. Som jag nämnde i analysen var en av 
Eldbegängelseföreningens ambitioner att betona “jämnlikhet i döden.”28  
Praktiskt sett förstår jag detta som att föreningen avsåg minska skillnaderna 
i gravarnas storlek och utformning.29 I förslaget är det inte tydligt vad detta 
resulterade i - även om det enbart fanns enbart tre gravtyper så skiljer de sig 
åt formmässigt. Topologiskt separeras sandgravarna genom att dessa placeras 
på kullens topp, till skillnad från urngravarna som ligger längs med den 
terrasserade sluttningen. Dessutom inramas toppen av ett ytterligare lager 
buskage. 
 I analysen föreslår jag att en av dessa gravtyper var sandgraven. Den är 
särskilt intressant, eftersom att den betonar familjetillhörighet på ett sätt 
som varken urngraven eller urnmuren gör. När man analyserar sandgraven 
finns två viktiga skillnader från urngraven och urnmuren. För det första är 
sandgraven en något större plats som avgränsas genom ett buskage. För det 
andra har dessa gravar ofta en stor, monumental, gravvård. Enligt modellen 
avgränsar buskaget ytterligare en plats som kan tilldelas en attribut. Att 
begravas där blir att inkorporeras i en distanserad och artikulerad kontext som 
avgörs av familjenamnet på toppen av monumentet. Som jag även nämnde 
tidigare angående sandgraven så användes den främst av rikare familjer. Detta 
mellanskikt saknas när man ser på urngraven. Även om det förvisso går att 
begravas i samma grav även när det gäller urngravar har dessa varken samma 
fysiska kapacitet eller avgränsande mellanskikt.

 Vilka platser kan passageraren inkorporeras i? På vilket sätt skapas dessa 
platser? Vilken betydelse kan dessa platser tilldelas? Vad innesluter de? Vad 
utestänger de? En slutsats av uppsatsen är att de ovanstående frågornas svar 
är delaktiga i sättet på vilket vi strukturerar vår syn på omvärlden. När vi 
utformar nya former av begravningsplatser måste frågorna utgöra en central 
frågeställning; annars riskerar man att förankra eller skapa nya skillnader.

3.1 en koppling mellan van Gennep och 
Lewerentz?

Kände Gustav Schlyter och Maurice Mauterlink till Les Rites de Passage? Detta 
vore en intressant koppling, som i förlängningen kastar nytt ljus över Sigurd 
Lewerentz och Skogskyrkogården. Schlyter hade en stark ideologisk övertygelse 
om att kremeringen var en typ av ny religion, med monistiska och panteistiska 
tendenser.30 Detta yttrade sig i Schlyters planer att de nya föreslagna platserna 
även skulle kunna användas för andra riter så som dopet. Med andra ord 
var Schlyter intresserad av övergångsriten i dess olika former samt hur dessa 
kunde utvecklas. Detta talar för att det fanns ett intresse för just den typen av 
forskning som van Gennep utförde. Eldbegängelserörelsen hade kopplingar till 
Europa, så det är inte omöjligt att föreställa sig att Schlyter kom i kontakt med 
teorierna. I förslaget finns det en tydlig ambition att dela upp riten i ett antal 
steg som utförs i en sekvens, med betoning på rumsliga betingelser som metod 
för att kommunicera. Detta stämmer väl överens med van Genneps beskrivning 
av övergångsritens mekanismer. 
 Förslaget till Helsingborgs krematorium är ofta omnämnt som viktigt för 
Lewerentz utveckling31. Det finns två återkommande teman när man beskriver 
förslaget. För det första var tillfället när förslaget ställdes ut den kontext där 
Lewerentz och Gunnar Asplund beslutade sig att tillsammans göra ett bidrag 
till tävlingen för Skogskyrkogården. För det andra nämns den sekventiella 
uppbyggnaden samt förslagets fokus på vandringen. Det vore intressant att 
vidareutveckla detta till att fråga i vilken utsträckning förslagets influenser från 
Eldbegängelserörelsen kom att påverka Lewerentz i hans fortsatta verksamhet. 
Ett sätt att undersöka frågan vore att dels söka efter kopplingar mellan van 
Genneps teorier och Eldbegängelserörelsens ideologi, dels att göra analyser av 
andra av Lewerentz verk med en liknande metod som denna uppsats använder.
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