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Krematoriets rum och ritual
- En studie av tre svenska krematorium i relation
till ritual och 1900-talets syn på döden.

I det moderna Sverige förändrades relationen till döden. Förr dog människor
hemma där anhöriga tog hand om kroppen och församlingen följde den avlidne
till graven. Under industrialiseringen blev döden mindre påtaglig. En vanlig
uppfattning är att moderniteten förträngde döden och att 1900-talets människa
därmed alienerades från de ritualer som skapar samhörighet och mening (Karlsmo,
2005, 16-17). För många är krematoriet en symbol för denna modernitetens
dödssyn: att praktiskt och hygieniskt processera döden (Åhrén Snickare 2002, 222).
Samtidigt fi nns det en tvåfald i krematoriets natur då det möter både praktiska och
känslomässiga behov. Jag ställer mig kritisk till påståendet att krematoriet skulle
ha rationaliserat bort ritualen och har som utgångspunkt valt att undersöka ritual
i tre svenska krematorium: Ragnar Östbergs krematorium i Helsingborg från
1929, Gunnar Asplunds skogskrematorium från 1940 samt Gävle krematorium av
ELLT från 1960. Jag har för avsikt att identifi era hur arkitekterna använt rumslig
organisation , fl öden och sekvenser för att förena eldbegängelsens funktionalitet
med känsla och ritual.

Tre svenska krematorium
Östbergs krematorium i Helsingborg var bland de första i Sverige. Bygget kantades
av motsättningar: eldbegängelse mötte fortfarande ovilja och det saknades
ännu arkitektoniska formuleringar för krematoriet. Projektet blev dessutom så
omfattande att delar av Östbergs planer aldrig kunde uppföras(Cornell 1965, 186-
187). Huvudbyggnaden, ett långhus med ett runt torn i östlig riktning, stod mer
eller mindre ensam på platsen med undantag av en lägre expeditionsbyggnad
och en urngård. Först 1962 kompletterades krematoriet med tillbyggnader av
Helge Zimdal (Svenska kyrkan u.å). Tillbyggnaderna är exkluderade i följande
beskrivning.

Krematoriet ligger på en avskild holme omringad av vallgravar. Välklippta
häckar markerar processionsvägen som leder över vattnet, ut på “dödens ö”
(Jönsson 2002) och fram till Östbergs rotunda. Den avlidne och de anhöriga
följde samma väg. I tidskriften arkitektur beskriver Lars-Eric Jönsson (2002)
processionsvägens uppgift som “transformativ”; “att över vattnet inleda den dödes
rituella färd, från en värld till en annan”. Krematoriet har en sluten utsida som står
i kontrast med den överbelysta rotunda som blir synlig genom förrummet innanför
entréportarna. Väl inne i det höga cylinderformade tempelrummet står katafalken i
centrum, omgiven av 12 slanka kolonner som bär en omgång med balustrad. 
Sång och musik strömmar ner från det dolda orgelrummet (Karlsmo 2005, 90).
Golvet är av kalksten och inventarierna främst i marmor (Svenska Kyrkan u.å).
Vid ceremonins slut sänks katafalken ner till bisättning och kremering i källaren.
Besökarna följer rotundan och lämnar krematoriet i samma cirkulära rörelse som
de kom in.

 Skogkrematoriet är ett av Sveriges mest framstående krematorium och
var en del av tävlingsprogrammet om skogskyrkogården redan 1914. Gunnar
Asplund och Sigurd Lewerentz ritade fl era gemensamma förslag men när
kyrkogårdsnämnden presenterade byggnadsprogrammet 1935 gick uppdraget till
Asplund ensam. Det blev slutet för Asplund och Lewerentzs vänskap (Johansson
1996, 97-98).
 Skogskrematoriet nås från en stenlagd stig längs urngårdens murar, som
långsamt stiger i linje med landskapet. Urngårdarna övergår i travertinklädda
uppbrutna byggnadsvolymer som även de höjer sig med landskapet tills de
kulminerar i den pelarburna monumenthallen; en plats att stanna till på.
Monumenthallen är sammanlänkad med heliga korsets kapell - det största
de tre begravningskapellen. Ingången till kapellet är axialt frånkopplad från
monumenthallen för att förstärka dess autonomi (Constant 1994).
 Krematoriet ställde tydliga krav på separation då det skulle hysa upp till
15 förättningar per dag (Johansson 1996, 99). Lösningen är den samma för alla tre
kapell: en förplats för samling innan ceremoni med möjlighet att träda direkt in
i kapellet eller till ett förberedande väntrum med avskild innegård. Inne i heliga
korsets kapell är väggarna rundade och omslutande och det välvda taket bärs upp
av glesa kalkstenskolonner. De närmaste bänkarna är placerade mitt emot varandra
vid katafalken - kistan, eller med Asplunds ord “avskedet” (Karlsmo 2005, 163)
skulle stå i fokus. Kistan låg kvar på katafalken under hela ceremonin och sänktes
ner i underliggande krematorium när gästerna lämnat rummet. Glasväggen mellan
kapellet och monumenthallen var ursprungligen höj- och sänkbar. Kapellet kunde
således öppnas upp mot landskapet efter ceremonin. Även i de mindre kapellen
avslutas ceremonin med att begravningsgästerna kliver ut genom kapellportarna
och blickar ut över landskapet. (Karlsmo 2005, 161-165)
 I krematoriets bakre del kan de närmast anhöriga röra sig mellan ett
mörkblått kistmottagningsrum till ett ljust urnutlämningsrum. Enligt Asplunds syn
på sorgen: från förtvivlan till försoning (Johansson 1996, 106-107).    
 Tävlingsförslaget Skogsljus, som kom att bli Gävle krematorium, ritades
av Alf Engström, Gunnar Landberg, Bengt Larsson och Alvar Törneman år 1954.
Arkitekterna var studenter på Kungliga Tekniska Högskolan och bildade sitt kontor
ELLT direkt efter examen, då tävlingsvinsten var ett faktum (Caldenby 2000, 14-15).
 Krematoriet är beläget i furuskog. Tallarna ramar in begravningsgudtjänsten
och skapar en atmosfär av sinnesro. På avstånd är byggnadskroppen svår att
urskilja men när besökaren närmar sig på stigar i ljungvegetationen framträder
krematoriets vertikalprofi lerade betongmurar allt mer tydligt (Klahr 2012).
 Ceremonideltagaren kommer in kapellen genom en av tre förgårdar.
Betongmuren viker undan och avslöjar de trädbevuxna gårdarna samt en rak
siktlinje in genom kapellens glasdörrar. De två största kapellen har väntrum
inbyggda i muren. Kapellen och förgårdarna sammanlänkas av material:
betongväggar, furutak och markbeläggning av skifferhällar och gatsten - både inne
och ute. Besökaren träder in vinkelrätt mot altare och bår. Det minskar rummens
monumentalitet: det första som syns inte är kistan. Kapellen har däremot ett starkt
fokus på begravningsakten med träbänkar som sluter sig kring kistan. Himlen
och furukronerna som syns genom de höga fönsterbanden bidrar till att lösa upp
gränsen mellan inne och ute (Karlsmo 2005,177).
 Kapellen binds samman av en semi-publik mittsektion med hiss till den
underliggande kremationsvåningen. Personalrummen har egna entréer kring en
central ljusgård (Engström et al. 1960).
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Ritualen
Ritualen fi nns närvarande i Östberg, Asplunds och ELLTs krematorium. Genom
sekvenser av förberedande rumsligheter ute och inne möter krematoriebesökaren
inlevelsefulla ceremonirum där den avlidne i kistan omges av sina anhöriga en
sista gång. Kistans väg till krematoriet är noga regisserad och de anhöriga leds ut i
omsorgsfulla rörelser, inte sällan med utblick mot slående landskap.
 Krematoriet kunde ha varit en enkel likbränningsinstitution men
eldbegängelseförespråkarna såg det självklart att kremeringen skulle utformas
rituellt (Åhren Snickare 2002). Argumenten var främst rationella men
känslomässiga koncept som värdighet och skönhet; det ljusa och det rena, var
centrala i krematoriernas utformning. Enligt idehistorikern Eva Åhren Snickares
avhandling Döden, Kroppen och Moderniteten handlade det “inte om att göra sig
av med dödens rituella inramning, utan att omskapa den” (2002, 208).
 Det är värt att nämna att ritualen tar sig olika uttryck i de tre krematorierna.
Rent rumsekventiellt är det främst Östbergs krematorium som skiljer sig. 
Där Asplund och ELLT ritade skyddade gårdar med mer eller mindre anspråkslösa
väntrum för stillhet och begrundade regisserade Östberg en högtidlig
processionsväg. Det sägs att Östberg hade stort intresse av den ceremoniella vägen
och drog linjer genom ritningarna för att föreställa sig begravningsaktens sekvenser
(Cornell 1965, 187). I Helsingborgs krematorium omfamnas den monumentalitet
och dramatik som Asplund och ELLT försökt att nedtona. De tre krematorierna
har ceremonirum med egna sinnliga egenskaper: Östbergs rotunda är sakral medan
det heliga korsets kapell rundade former är omfamnande och ELLTs kapell fl yter
samman i stillhet med den omkringliggande furuskogen.
 Krematoriernas ritualer har ett starkt band till det omgivande landskapet.
Även här skiljer sig Östberg åt. De vinkelräta buskallérna och vallgravarna skapar
gränser och lotsar besökaren ut på dödens ö : en näst intill fyrkantig holme med
tydliga spår av mänsklig hand. Skogskyrkogårdens “bibliska landskap” (Constant
1994, 90) med Asplunds granitkors i förgrunden skapar en emotionell vandring upp
till krematoriet medan utblicken över de gröna kullarna för tankarna tillbaka till
livet efter begravningsceremonin. I Gävle krematorium är tallkronorna mot himlen
rummens främsta utsmyckning.

Relationen till döden
I likbränningskretsar kritiserades jordbegravningen hårt. Enligt
eldbegängelseentusiasten Ingeborg Olsson drabbades människan av skräck redan
som barn när hon tvingades stå vid “den svarta gropen (...) inför det hotande
okända något, som kallades döden.” Om barnen istället fi ck uppleva “den döda
kroppens förintelse genom eld” (Åhrén Snickare 2002, 202) skulle de få en ljusare
syn på döden som inte längre kantades av fasa . Krematorieförespråkarna ansåg
att den rådande dödsynen var ohälsosamt dyster och att eldbegängelse skulle
resultera i ett ljusare och sundare förhållande till döden. Renheten var viktig
(Åhrén Snickare, 2002). Vid kremation blev “kroppen “renad av eld” (Åhrén
Snickare 2002, 200) och förvandlas till ofarlig aska. Såldes kan det kan tyckas
paradoxalt att ugnshallen i krematoriumen gömdes undan i källaren. I de studerade
objekten och majoriteten av de svenska krematorierna från 1900-talet låg de

tekniska utrymmena helt eller delvis under mark. Även om de tekniska utrymmena
främst hade ett servande syfte fi nns det exempel på ritual även här.
Asplund ritade skogskrematoriets ugnsinsättningsrummet med tre mörkblå väggar
och en ljus insättningsvägg med stark belysning från ovan. Kistorna sattes in i ugnen
genomen skulpturerad öppning där varje införande blev en akt av värdighet (Johansson
1996, 106-107).

Slutsats
Helsingborgs, Skogskyrkogårdens och Gävle krematorium är tre exempel på
krematorium som präglas av känsla och ritual. Ritualen tar olika former, högtidlig
processionsvandring eller sinnliga stilla rum, men varje rörelse och varje sekvens
är noga genomtänkt för att bli en del av en omsorgsfull helhet. Det fi nns en
strikt uppdelning mellan rummen för avskedsritual och hanteringen av kroppen.
I alla objekt sker kremeringen dold under mark men Asplund visar förmåga att
skapa ritual även här. Den fysiska döden är mindre påtaglig men den avlidne står
fortfarande i centrum i vackra ceremonirum. Eldbegängelserörelsen såg kremering
som en möjlighet att forma ett ljusare förhållande till döden. Det handlade inte så
mycket om att förtränga döden som att försköna den. Meningsfulla ritualer och
känsla är i högsta grad närvarande.
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För att hitta rumsliga metoder för rituella
rumssekvenser har jag tagit fasta på och
arkitektur-defi nierat tre begrepp som
återkommer i arkitekturmuseéts “Rum 
för mening – om plats och ritual i det 
postmoderna samhället”: ‘

Avskildhet
Krematoriets brukare: de  som  arbetar
och de som sörjer ska ha egna skilda
rumsligheter. Platser för skratt, vila, 
begrundande och sorg.  Inga ofrivilliga 
möten. Anställd som anhörig ska ha
möjlighet att smita ifrån en stund. Kliva 
ut och pusta ut ett ögonblick i ett enskilt
anspråkslöst andrum.

Gränser
Ett litet rum, ett stort rum, en kopparport
som öppnas, smalt, öppet, mörkt
men ljust längre fram. Rum med olika 
karaktär skapar rumsliga förändringar
som markerar övergångar. 

Tydlighet
Rörelsen i krematoriet har riktning.
Nästa steg, är lätt att uppfatta. Rummen
är hierarkiskt ordnade så att ögat enkelt
uppfattar vilken funktion som står i 
centrum.

På ett krematorium ska avlidna behandlas 
med värdighet, anställda arbeta effektivt 
i god arbetsmiljö och anhöriga kunna 
ta ett sista farväl. Krematoriet är en 
modern funktionell byggnad men för 
att inte reduceras till likhantering på 
löpande band behövs känsla och ritual. 
Ritualen kan skapa tröst för den som tar 
farväl och påminna en anställd om att 
arbetet är meningsfullt. I många kulturer 
förankras dödsritualen i hur den döda 
kroppen hanteras och i en gemensam 
tro på vad som händer efter döden. I 
ett postmodernt samhälle fi nns inga 
universala trosuppfattningar och frågan 
blir då hur arkitekturen kan skapa rum 
för mening utan att formulera godtyckliga 
ritualer eller förhindra verksamheten?

I följande projekt innebär Ritual en 
symbolisk handling som utförs på samma 
sätt varje gång och på så sätt får mening. 
I ett krematorium är det relationen till 
eldbegängelse som skiljer ritualen från 
vardagen. Den symboliska handligen 
kan vara liten: att lämna en blomma på 
kistan, öppna en vacker port eller att i 
varje skede passera en karaktäristisk 
plats.

En sista sekvens är ett krematorieprojekt 
som eftersträvar att skapa ritual genom 
rumssekvenser. Sekvenser av hierarkiskt 
ordnade karaktäristiska rum förbereder 
för och markerar kremationens 
olika steg utan att göra avsteg från 
funktionella rumssamband. Krematoriet 
betonar färden från ett stadie till nästa. 
Den anställde kan utföra kremation 
efter kremation medan karaktäristiska 
rumsligheter omsluter kistans väg och 
skapar en rumslig ritual för varje kista 
som förs in i ugnen.

En sista Sekvens - Rum och Ritual
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Kremationsprocessen:

Likbil

Kistan 
anländer från
begravnings-
byrån. 
Griftefrid.

Mottagningshall

Kistan lyfts med 
truck och skrivs in.  

Kylrum

Förvaring i dagar 
till veckor.   

Kremering

Övervakas från 
kontrollrum. Ca 
70 min.  

Rakning

Askan rakas 
ut manuellt. 
Tungt och
fysiskt. 

Urnbehandl.

Askan svalnar
och mals. 
Ljudligt ca. 15 
min, 

Urnförv.

Förvaring i 
max. 1 år. 
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Norra kapellet

Myrbadden

Solbadden

Katolska kyrkogården

Judiska kyrkogården

Ekonomibyggnad

Expedition

Förslaget Krematorium

Minneslund

Asklund

E4 Uppsala - Norrtull

Solna kyrkogård

Norra begravningsplatsen är en enklav
i sin omgivning. I norr angränsar 
Hagalunds bostadsområden med
karaktäristiska Blåkulla i förgrunden, 
till väst industrivägens företags- och
detaljhandelsområden, till söder
Karolinska Sjukhuset med en patientbas
på 2 miljoner och slutligen i öst den högt
trafi kerade E4:an som kopplar Uppsala 
med Stockholm. Häckar, träd, staket och
stängsel ger viss avskärmning från den
livliga omgivningen. 

På begravningsplatsen fi nns två 
ceremonibyggnader: Norra Kapellet
och Stora Gravkortet  samt byggnader 
för administration och underhåll.

Grindarna till kyrkogården är ofta dåligt
defi nierade och det inre vägnätverket
stämmer inte alltid med det yttre.  
Begravningsplatsens besökare kommer
främst från huvudentreérna i söder. 
Här fi nns större tillgång till parkering
och möjlighet att köra norrut genom
begravningsplatsen. Karolinska
sjukhuset har även fl est kollektiva
förbindelser.

Norra Begravningsplatsen

Översiktskarta Norra Begravningsplatsen  Skala 1:6000

Begravningsplatsens sydöstra kvarter
från tidigt 1800-tal har en klassicistisk 
karaktär. När begravningsplatsen
gradvis expanderat från sydöst har det
klassicistiska bitvis luckrats upp.

Begravningsplatsen delas upp av
topografi n med två markanta kullar.
Den västra höjden,  Lindhagens
kulle, är en gravplats med stora
monument och mausoleum. Dungar
av vilt skilda trädarter och raka
linjer av planterad växtlighet: häckar,
buskar och alléer, avgränsar de olika
begravningskvarteren och skapar inre
rum. Träddungarna och topografi n
skapar en variation av mörka och ljusa
rum med många vackra gläntor och
platser där ljuset silas mellan stammar, 
grenar och löv.

     

Häckar och glänta utanför Myrbadden Karolinska från begravningspl. Buskar och träd kring gravkvarter Rader av fi gurklippta buskar
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Myrbaddet

Stora Gravkorets väg
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Aftonstjärnans väg

Solbaddet

Hagavägen

Norra Kapellet

Serviceplats

Ljuslågevägen

Situationsplan Begravningsplatsens nordvästra Skala 1:3000

Källvägen

B

B
A

A Asklund

Begravningsplatsens Nordvästra

Minneslund

Begravningsplatsens nordvästra
del är dess nyaste tillskott från
slutet av 1800-talet. Den här delen 
av kyrkogården angränsar till 
industrioråden i väst och Hagalund i
norr. Här skiljs begravningsplatsen från
sin omgivning av ett nätstängsel och sly.
Stängset bidrar inte till någon visuell 
avgränsning utan begränsar endast 
rörelse. På fl era platser har stängslet 
klippts upp.

Bland byggnaderna på nordvästra fi nns 
Norra Kapellet som ritades  1909 av
Gustaf Lindgren, torpet Myrbaddet  , 
en låg putsad byggnad som smälter 
in i sin slänt och idag används som 
servicebyggnad och torpet Solbadden 
som används som tillfällig bostad. 
Serviceplatsen tar hand om jord och 
kompost från hela begravningsplatsen. 

Det förslagna krematoriet ligger i väst 
i en norrgående slänt. Dess form kan 
liknas vid ett L med en trubbig inre 
vinkel. Mot öster skapas en förplats 
som skärmar besökare från de 
bakomliggande industriområdena när 
de närmar sig från ljuslågevägen. 

Som tidigare nämt når besökare
främst begravningsplatsen och således
krematoriet från söder De följer
Aftonstjärnans väg norrut för att
sedan svänga väster på ljuslågevägen
där krematoriet med förplats skymtar
mellan grenarna. Begravningsbilarna
följer samma procession över
kyrkogården för att sedan köra
under krematoriets skärmtak och
vidare ut på Källvägen. Leveranser
till krematoriet anländer främst från
Källvägen (industriområdet)  medan
personal och administrativa ärdenden
når krematoriet norrifrån.

A

Sly och Stängsel Allé av solitärträd Staket möter stängsel

5.



Hagavägen

Ljuslågevägen
Anhörigentré

Administration 
entré

Personalentré

putsade väggar, underordnade taket. 
Taket stiger med kullarna i väster och 
sluttningen i norr för att smälta in i 
landskapet. Från avstånd syns endast 
skiffertaket. Krematoriet existerar 
diskret i omgivningen likt majoriteten
av kyrkogårdens servicebyggnader:
ekonomibyggnaden, torpet Myrbadden 
och det tidigare kylrummet på tomten. 
Från söder är marken lägre och 
krematoriet syns tydligare från denna 
riktning.

Källvägen

Situationsplan Skala 1:1000

Krematorium med Omgivning
Den relativt slutna volymen har ett
eget liv i de interiöra rumssföljderna.
Ritualen tar plats i de inre rummen för
de som befi nner sig inom dess väggar -
skild från vardagen runtom.   

Förplatsen framför krematoriet håller
entreér för anhöriga i väst samt ett
skärmtak för begravningsbilar i söder.
De anhöriga möter byggnaden under
skärmtak och lämnar mot söder, genom
en allé av solitärträd och en gräsbevuxen
höjd.

Ovan:Elevation från söder (AA) Skala 1:600
Under: Elevation från väster (BB) 1:600
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Planens är uppdelade efter olika 
funktioner/brukare: avliden, personal, 
anhöriga, administation och tekniska 
utrymmen. Den direkta hanteringen
av den avlidna kroppen - mottagning; 
kylrum; ugnshall; urnbehandling 
och urnförvaring fi nns i byggnadens
mitt. Ugnshallen är byggnadens
centrumpunkt. Rumsförbindelserna 
är cykliska med en väg in och en 
annan väg som leder tillbaka. Den 
cykliska planen skapar en effektiv 
plan med smidiga personalgenvägar 

Urn
förv

arin
g Urnförvaring

Ugnshall

Mottagningshall

Kylmaskiner

Ackumulatorer

Dieselmotor

Containerrum

Förråd

Kylrum

Kylrum

Askberedningsrum

Ceremonirum

Väntrum
Mörk Passage

Skorsten

Fika

Urnuth.

LJus Passage

Omkl.
Omkl.

Lunchrum

Expedition

Verksamhetschef

Mötesrum

Kontrollrum

Städhörna

Till teknik.

Skrivrum

Städrum

Skyddsutr. 

Vilorum

Pausrum

Kapprum

Förråd

StädhörnaStädhörnrnrnnnnnnnrnnnnnaaaaaaaaaaa

Den avlidnes färd genom byggnaden är
central. Rumssambanden är direkta, från 
mottagning till kyl till ugn. men de runda
formerna markerar funktinella rum. 
De döda kan inte uppskatta rummen 
men genom att den avlidne  förs genom
formgivna sekventiella rum skapas en 
indirekt rusmlig ritual som signalerar att 
de döda behandlas med värdighet och att 
arbetet på krematoriet är meningsfullt.

Avlidna
Funktionell ritual genom runda rum

Anhöriga
En parallel sekvens ger sista avsked

De anhöriga rör sig genom en serie 
förberedande rum; från mörkt till
ljust, till ceremoni och slutligen
urnuthämtning.  De möter kylrum
och ugnsrum parallellt -  i de runda 
rummens negativ. Ugnshallen och
kylen skär genom de anhörigas rum. 
Rummen är fysiskt närvarande trots 
att de anhöriga inte befi nner sig i dem.
Fönstergluggar längs vägen gör det 
möjligt att se skymta den avlidnes väg.

Personal
Stäng dörren och berätta om helgen

Krematoriet kan vara en tuff 
arbetsplats - psykiskt och fysiskt. En 
separat personalavdelningen ger
möjlighet att slappna av, inne eller på 
en egen innergård. Fri från både aska 
och kyrkogård. Ute i verksamheten 
fi nns mindre personalytor: rum där 
den anställde kan ta en nypa luft, 
dricka vatten eller sitta ner. I blått 
är administrations-avdelning med 
utbildningsrum. Både personal-
avdelningen och administration har 
egna entréer.

Avskildhet - En egen del för varje brukare

Planritning Skala 1:1000

och symboliserar livets cykel. I
anhörigavdelningen ger den cykliska
planen besökaren möjlighet att gå in
genom rum med en sinnestämning och
ut genom rum med en annan - utan att
fabriksbandsbehandlats. Sekvenserna
genomsyrar planen - rörelsen går
fort genom ett programmerat rum till
nästa: Mottagning - kylrum och ugn
följer på varandra som personalentré -
omklädning och ugnshall.

Teknikvåning i källaren är streckad i
plan med redovisas ej i detailj. 

Krematorium i Plan

C

C

Tekn. 
Tekn. 

E

E
D

D
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Grund (källare)

Makasam 200mm
Dräneringsrör
Isodränskiva 2 x 100 mm
Filtduk
Betongbjälklag 300 mm
Ångspärr
Stegdämpande matta
Utskikt golv.

Yttervägg

Ytputs
Grundputs
Armeringsnät
70 mm betongskiva
Pir-isolering: skiva 160mm
Bärande betong 200mm
Gipsskiva 13 mm
Metalisk gipsbruk (utskikt)

Tak (parallelltak)

Takpannor i skiffer
Stöläkt 22x22 mm + Bärläkt
22x38mm
Luftspalt 50mm
Underlagspapp (tätskikt)
Råspånt
Pir-isolering: skiva 185mm.
(Infästning självborrande skruv)
Ångspärr
Sekundärbalkar stål I-profi l
Primärbalkar stål I-profi l h=
450mm spännvidd 10m

Bjälklag

Platsgjuten betong 200 mm
(300 mm under ugnar)
Stegreducerande matta
Flytande betonggolv 70 mm

Innertak "kupol"

Övre och undre spänningsring
av I-balkar, h=300
Sekundära I-balkar. h=200mm
Plywoodskiva
Fiberglasplattor (aukustik)

Källartak

Betongbjäklag 300mm
Pir-isolering skiva 185mm
Filtduk
Finkorning sand 50mm
Skiff erplattor

Krematoriets yttre eftersträvar att 
smälta in i omgivningen;- en självklar 
del av kyrkogården som en besökare 
kan passera varje dag. Ytterväggarna 
och taket inkapslar krematoriets 
kärna - runda rum, dess negativ och 
omgivade rum som skapar specifi ka 
karaktäristiska sekvenser. Detta 
speglas i konstruktionen.  Bärande
ytterväggar i betong bär upp takets 
I-profi ler (h=450mm) med spännvidd 
ca 10m. Dessa stöttas av ett fåtal inre 
bärande pelare som gjutits samman 
med stabiliserande betong -inneväggar. 
Fristående innertak skapar det inre 
taklandskapet. 

Om konstruktion
Byggnad under takeT

En kraftig
fackverksbalk håller
upp det högre taket 
i takmötet. Detta 
för att tillåta öppna
rum i anslutning till
ugnshallen.

Inre stabiliserande
väggar med
ingjutna stålpelare 
som möter
takbalkarna. 

Yttre bärande
väggarn samt pelare 
vis skärmtak. 

Kylrum

Takskelett 

Väggar

Teknisk Sektion Skala 1:100
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De runda rummen öppnar och sluter
sig i större grad än de kantiga. Den som
passerar genom leds ut i en större mitt
- ett centrum - för att sedan omslutas
av det omslutande innan färden leder
vidare.

De två kylrummen till vänster ullustrerar
rumsligheter som skapas i runda rum
- hur de öppnas och sluts. De båda
kylrumen är båda 80 m2. Det runda
kylrummet orienterar kistorna kring ett
“torg” som gradvisöppnas upp sig. Det
rektangulära är en direkt passage med
staplade kistor. Det rektängulära håller
54 kistor medan det runda rymmer 60.

Hierarki

De runda rummen bildar hierarki:
centrala rum: ugnshall eller kylrum,
omkringliggande rum som skärs av det
centrala för stödjande eller beroende
funktioner som askberedning eller
ceremonirum och små mellanrum som
perfekta för gömställen med stol eller
den där skurhinken som alltid är för 
långt bort. Rummen längre  antar sedan
en kantig och alldaglig form - längre bort
från den särskiljande avlidnes sekvens. 

Fokus

Det runda rummet kan centras kring en
funktion och således upphöja den. Ett
viktigt vertyg för att skapa en central
och överordnad ugnshall. (se ugnshall 
ovan)

Centralt

Stödjande

Mellanrum

Rektangulärt kylrum 80m2 p f 5 - plats för 54 kistor

Ovalt kylrum 80mOvalt kylrum 80m22  - plats för 60 kistorplats föröö 60 kistor

Runda och rektangulära ugnsrum

Runda och rektangulära rum  - hierarki i plan

Rituella Sekvenser och Runda Rum

Gränsöverskidande
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Skärmtak för begravningsbilar. Ett varmt koppartak leder in bilen
och det gedigna kopparporten öppnas för att föra kistan vidare

Mottagningshall. De matta gipsputsade väggarna andas lugn.
Den blanka kopparen i kontrast - en väg vidare. Kylrummens
negativa former förbereder för nästa steg.

Kylrum. En cirkulär plats omgiven av väntande kistor. Ett rum
som gradvis viker ut sig för att sedan smalna av igen.En sista 
lugn anhalt innan det förberedande förmaker och ugnen.

Urnförvaring. Luckor inbyggda i
ugnshallens bakre betongväggar. En
vacker del av ugnshallen som påminner
om arbetets vikt.

Sektion genom den avliden sekvens (CC) Skala 1:200
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Anhörigentré under skärmtak.
Anhöriga träder in på en skyddad
plats under ett varmt koppar-innertak.
Expedition tar kontakt direkt via en 
lucka i väggen.

Den mörka passagen -
mörkt blå leder den mot 
ett ljust inverterat rum.

Väntrum. Kylrummets inverterade form skärm 
rummet och inkluderar de anhöriga trots att de 
aldrig går in i rummet. Vertikalprofi lerad betong 
markerar kylrummets form ytterliggare.

Ceremonirum. Ugnshallen skär 
ceremonirummet genom glasfasad. Ett 
dunkelt ljus sprider sig mot kistan som står 
placerademot en kontrasterande ljus vägg. 
Koppartaket inramar rummet. 

Urnuthämtning. Urnan
är stående på ett enkelt 
bord - under ett varmt 
heltäckande koppartak.

Ljusa passagen. På väg ut 
med urnan står fönstren på
vid galvel mot innergården.
Långt fram skymtar
solitärträdsallén mot 
söder,.

Sektioner genom anhörigdel , (DD t.v EE t.h) Skala 1:200
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Likbil

Begravningsbil 
mellan pelare
Kroppen förs
genom kopparport

Mottagning

Kroppen
förs genom
kopparport.
Skrivs in mellan 
rundlarna
somförbereder för
kylrum.

Kylrum

Torg av väntan.
Kistor kring
öppen plats.
Port vidare.

Förmak Ugnshall

Husets 
hjärta under
kupol med 
omringande
koppar-
pelare

Raka

Öppna 
ett 
fönster

Krematorieprocessen i sekvenser 

Det sekventiella krematoriet skapar 
rumsligheter som öppnar och sluter sig 
längst kistans väg. Krematoriet får en 
rumslig ritual som kan bringa mening 
och känsla till en annars industriell 
kremationsprocess. Rumsform, de runda 
rummen,  är det främsta verktygen för 
att förhöja och framhäva den industriella 
processen och skapa hierarki mellan 
rummen. Avlidna i centrum - de anhöriga 
och stödfunktioner i parallella skurna 
rum eller mellanrum. Funktioner längre 
bort från kremationen i rektangulära
rum.

Det är alltid svårt att utvärdera en 
byggnad utifrån ritningsmaterial.  
Utan att fått uppleva den verkliga 
verksamheten i de riktiga rummen går 
det inte med säkerhet att veta om de 
rumsliga sekvenserna skapar påtaglig 
ritual.  Emellertid har projektet skapat 
karaktäristiska rum för industriella 
funktioner som tidigare hysts i rum utan 
estetik.  Rumssambanden är fortfarande 
effektiva och förhoppningsvis kan de 
omsorgsfullt utformade rummen tillföra 
krematoriet en dimension av värdighet 
och känsla. 

   Hannah Östergren 

Sammanfattning
/Slutsats 

Urnbehandl.

Tommar urnor
dekorerar
ugnsnegativet.

Andrum

Längs
fönsterrad

Urnförv.

Urnförvaring 
i luckor. Tillf.
kolombarium.
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