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Inledning 

Bakgrund 

År 2016 avrapporterade Regionmuseet projektet Moderna kyrkomiljöer som samfinansierades 

med Lunds stift, och drevs som ett stiftsprojekt. I kartläggningen av moderna kyrkobyggnader 

stötte projektet också på begravnings- och krematoriekapell från samma period. Ibland hade 

samma byggnader funktion som både kyrka och begravningskapell – och frågan om 

gränsdragning mellan byggnadskategorier blev viktig att gå till botten med. Resultatet blev att 

begravnings- och krematoriekapell inte kom att omfattas av studien om moderna kyrkomiljöer, 

framförallt för att skälet till deras tillkomst är en helt annan berättelse, och byggnaderna fyller helt 

andra, specifika syften. Av denna anledning skapades ett nytt projekt för att kartlägga 

begravningsceremoniernas byggnader.  

Uppdraget 

Regionmuseet har fått i uppdrag av Lunds stift att kartlägga begravningskapell och 

krematoriekapell uppförda i stiftet mellan åren 1880 och 2000. Uppdraget omfattar en historisk 

undersökning av samhälls- och idéutveckling i relation till bebyggelseutvecklingen inom 

kategorin, en förteckning över byggnaderna och en fotodokumentation av ett urval av dessa. 

Lunds stift har särskilt önskat att verk av arkitekter som ritat en stor del av byggnadsbeståndet i 

Lunds stift, exempelvis Helgo Zettervall, Teodor Wåhlin och Eiler Graebe, skall ingå i studien.  

Projektet avrapporteras i Regionmuseets rapportserie.  

Frågeställningar 

 Vilka begravningskapell och krematoriekapell har byggts i Lunds stift mellan åren 1880 

och 2000?  

 Vilka var arkitekterna?  

 Hur kan vi förstå begravnings- och krematoriekapellen som byggnadstyp?  

Metod 

För att kartlägga begravnings- och krematoriekapell har projektet utgått från en förteckning 

sammanställd av Lunds stift, baserad på rapporter från kontrakten inom stiftet. Förteckningen 

var inte komplett varför projektet särskilt har tittat närmare på de kontrakt inom stiftet som 

lämnat ofullständiga, eller inga, uppgifter. För detta syfte har inventering gjorts via antikvariska 

rapporter, vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar, Lunds stift karaktäriseringsprojekt, 

församlingars och andra hemsidor på internet. De begravningskapell och krematorier som 

projektet funnit ingår i studien, liksom även ett mindre antal bårhus och bisättningshus med 

uppenbara kulturhistoriska kvaliteter.  

Litteraturstudier har legat till grund för sammanställningen av en kronologisk historik. 

Representativa objekt har valts ut för närmare fallstudier i syfte att illustrera olika tiders tankar. 

Ett femtiotal begravnings- och krematoriekapell har fotograferats av Regionmuseets fotograf 

Evelyn Thomasson. Grundläggande historiska data om byggnaderna har klarlagts genom 

litteratur- och arkivstudier samt kontakt med församlingarnas representanter. Projektet har 
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eftersträvat en geografisk och tidsmässig spridning av de objekt som valts ut för 

fotodokumentation.  

Källor 

Den främsta källan för den kronologiska historiken har varit avhandlingen Rum för avsked – 

Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige av Emilie Karlsmo 

(2005). För ett samtida perspektiv på byggverksamheten har vi använt oss av artiklar i tidskriften 

Ignis, Svenska Eldbegängelserörelsens egen tidskrift (fr.o.m. 1984 Kyrkogården). För redogörelse 

för begravningstraditionernas historiska funktion och hur traditioner förändrats över tid har vi 

bl.a. använt oss av Kyrkoliv och Samhällsklass i Sverige omkring 1880, av Berndt Gustafsson (1950) 

och När döden gästar av Louise Hagberg (1937). För inventering av byggnader har 

karaktäriseringarna av kyrkobyggnader inom Lunds stift, antikvariska rapporter samt vård- och 

underhållsplaner för kyrkogårdarna utgjort ett viktigt material. I den östra delen av stiftet gjorde 

länsstyrelsen Blekinge en dokumentation av begravningsplatser och kyrkogårdar 2001-2002 som också 

bidragit med objekt till förteckningen.  Internetsökningar via bebyggelseregistret och Lunds stifts 

församlingars hemsidor tillsammans med en genomgång av Lunds stifts julbok, årgång 1912-1994, 

samt tidskriften IGNIS för eldbegängelsespörsmål, årgång 1929-1957.  

Efter källförteckningen följer en lista över lästips för möjlighet till fördjupning.  

Avgränsning 

Svenska kyrkan är huvudman, ansvarig, för begravningsverksamheten i landet – med undantag 

för Stockholm och Tranås där de borgerliga kommunerna är huvudmän. Att utgå från vilka 

byggnader som är invigda enligt Svenska kyrkans ordning verkade inledningsvis som ett tydligt 

sätt att avgränsa studien, eftersom ett invigt kapell uppfört före 1940 då per automatik faller 

under kulturmiljölagens kap 4. Efterhand har det visat sig att uppgifter om kapellen blivit invigda, 

eller inte, är svåra att hitta. Eventuellt kan kyrkliga handlingar från samtiden visa detta. Idag finns 

de olika pastoratens äldre arkivhandlingar på Landsarkivet i Lund och att göra denna 

efterforskning i varje enskilt fall har inte rymts inom ramarna för detta projekt. Under 

inventeringsfasen har en del nya uppgifter om invigningar påträffats och bidragit till 

kunskapsuppbyggnaden. I studien anges invigningsår då vi har en säker uppgift om invigning, i 

övrigt har ingen hänsyn tagits till detta.  

Svenska kyrkan arbetar med ett fastighetsregister där alla byggnader tillhöriga Svenska kyrkan 

kommer att förtecknas. Projektet har inte inväntat registret för korrekta uppgifter kring 

byggnadernas skyddsstatus. I de fall där vi känner till den juridiska statusen anges den i rapporten.   

Definitioner 

Det finns en mängd benämningar på byggnader som förekommer på kyrkogårdar och 

begravningsplatser. För att urskilja vilka byggnader som haft en ceremoniell användning har det 

varit hjälpsamt att definiera de här benämningarna. Det har visat sig svårt att göra en tillförlitlig 

kategorisering av alla de byggnader som återfinns på kyrkogårdar och begravningsplatser och som 

på något vis använts eller fortfarande används i samband med begravning av en avliden. Det 
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finns teorier om att tidiga begravningskapell snarare användes som bisättningshus/bårhus 

eftersom de ofta var så små att de svårligen kan ha rymt någon större samling människor, och 

eftersom begravningar en god bit in på 1900-talet huvudsakligen hölls utomhus vid graven. 

Under 1900-talet har bårhus, likväl som begravningskapell, försetts med altare, altartavlor och 

annan utsmyckning vilket idag kan göra det svårt att bedöma vilket syfte byggnaden uppfördes 

för.  

Begravningskapell En byggnad, ofta på en nyanlagd begravningsplats, och som används för 

begravningsceremonier. Ordet har funnits i svenska språket sedan 1884. 

Bisättningshus En byggnad för förvaring av avlidna fram till begravning. Ordet har funnits i 

svenska språket sedan 1867. Byggnaden ligger ofta på, eller i anslutning till, en 

kyrkogård.  

Bårhus En byggnad för förvaring av avlidna fram till begravning. Kan ha teknisk 

utrustning så som kylrum. En mer ålderdomlig benämning är likbod.  

Gravkapell Byggnad där begravningsceremoni äger rum, vanligen i anslutning till 

begravningsplats. Ordet har funnits i svenska språket sedan 1890. 

Gravkor Utbyggnad av kyrka, eller fristående byggnad på kyrkogård, använd som 

gravplats för personer från adlig släkt eller stormanssläkt. 

Kapell Kyrkobyggnad i mindre format, kan vara fristående, tillbyggd eller ingå som en 

del i en större byggnad eller anläggning. Gudstjänstlokaler för många frikyrkliga 

samfund kallas kapell.  

Krematoriekapell Kapell, som ingår i en krematorieanläggning, avsett för begravningsceremoni. 

Krematorium En anläggning för kremering (förbränning) av avlidna. Tidigare benämning är 

likbränningsanstalt. Ordet har funnits i svenska språket sedan 1883. 
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Nya seder, nya rum 
För att kunna svara på frågan hur vi kan förstå begravningskapellen och krematorierna som 

byggnadstyp behöver vi förstå vilket behov de fyllde i samhället: när, och varför, tillkom de?  

Sedan sockenkyrkorna började byggas i samband med kristnandet har begravningar skett inom 

kyrkogårdens avgränsning. För samhällsmedborgare av hög status, och med ekonomiska 

tillgångar, var gravsättning inne i kyrkan ett alternativ. Många kyrkogårdar har utvidgats i 

omgångar för att svara mot behovet av fler gravplatser. Successivt från 1780-talet lagstiftade 

myndigheterna mot begravningar både på stadskyrkogårdar och inne i kyrkobyggnaderna för att 

slutligen, år 1874, genomföra ett totalförbud. Utvecklingen var en konsekvens av en 

uppmärksamhet kring de hygieniska förhållandena på kyrkogårdarna och rädsla för 

smittspridning när nya gravar måste grävas på redan fullagda begravningsplatser. 

Befolkningsökningen under 1800-talet ökade ytterligare behovet av nya gravplatser. Utvecklingen 

som följde har sett olika ut beroende på förutsättningarna på olika orter. I mindre byar, där 

utrymmet tillät, utvidgades kyrkogården i direkt anslutning till den befintliga, eller i nära 

anslutning, till exempel på andra sidan byvägen. På alltfler platser, framförallt i större samhällen, 

städer och i tätbebyggda byar anlades nya begravningsplatser på behörigt avstånd från den 

befintliga bebyggelsen. Utvidgningarna fick ofta namnet Nya kyrkogården, alternativt 

Kapellkyrkogården.  

Befolkningsökningen medförde nya flyttmönster med nya tätortsbildningar och snabb tillväxt i 

befintliga städer som följd. Att den avlidne fanns kvar i hemmet fram till begravningen hade fram 

till det sena 1800-talet varit allmänt utbrett (hur länge denna sedvänja levde kvar skiljer sig åt i 

olika delar av landet). Trångboddhet, fler människor som avled på institutioner som sjukhus och 

en tidsanda vid 1800-talets slut där de döda uppfattades som möjliga hälsofaror har angetts som 

olika orsaker till ändrade seder och bruk. Nu uppstod behovet av en plats för förvaring av kistan 

fram till begravningen. Hur vi relaterat till och hanterat döden i den här brytningstiden har bland 

andra idéhistorikern Eva Åhrén Snickare behandlat i sin avhandling Döden, kroppen och moderniteten.  

Kyrkorummet har först under 1900-talet blivit ett rum för begravning (likväl som för de andra 

kyrkliga handlingarna). Begravningsceremonin var ingen egen akt, utan hölls länge utomhus på 

kyrkogården i samband med söndagens högmässa. För den medelslöse var utomhusbegravning 

länge det enda alternativet. Social tillhörighet manifesterades bland annat i var, och hur, 

jordfästningsakten skedde.   

I Osby församling var församlingsbor utan ekonomiska resurser, in på 1920-talet, hänvisade till 

en snabb och enkel begravningsceremoni utomhus på kyrkogården, oavsett väderlek eller andra 

omständigheter. Enligt källor ställdes kistorna med de som skulle begravas på allmänningen upp 

framför kyrkans vapenhus. Allmänningen var ett område där gravplatserna inte kostade något. 

Där skedde begravning i den ordning människor avled, oavsett familjesamband. Kyrkoherden 

förrättade jordfästningsceremonin framför vapenhuset, varpå de anhöriga fick ordna de praktiska 

momenten. 
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Flera av de tidiga ritningarna till begravningskapell visar hur det finns plats för flera kistor 

samtidigt i kapellen, vilket återspeglar att begravningsceremonier länge var gemensamma för flera 

avlidna. Det var i de övre samhällsklasserna som begravningsakten som en individuell 

inomhusförrättning introducerades. Eftersom denna var sammankopplad med en kostnad blev 

det också ett sätt att visa på sina tillgångar, valet av begravningsceremoni blev återigen en 

deklaration av klasstillhörighet. Att kyrkorna fick uppvärmning har nämnts som en orsak till 

varför begravningarna började hållas inomhus i större utsträckning, men även anläggandet av de 

nya begravningsplatserna har presenterats som en förklaring till att jordfästningen blev en egen 

akt. Avståndet mellan sockenkyrkan och den nya begravningsplatsen gjorde att begravningar i 

samband med högmässan blev omöjliga, eftersom kyrkoherden som var den person som 

förrättade ceremonin också höll i högmässan. Detta gjorde också att begravningarna inte längre 

hölls på den kanske enda naturliga och regelbundna samlingsplatsen för en löst sammansatt 

bygemenskap. På de flesta orter var dock en kort, gemensam ceremoni på kyrkogården, på en 

stående tidpunkt varje vecka det gällande. Begravningsbyråernas etablering gjorde att 

begravningarna successivt spreds över veckodagarna. Efter religionsfriheten på 1950-talet 

försvann många av de avgifter som hörde samman med begravningen vilket har angetts som ett 

skäl till att seden med gemensamma begravningar så småningom upphörde. När de gemensamma 

begravningarna upphört har skiljt sig åt över landet.  

Begravningskapellet ges en form 
De första begravningskapellen byggdes under senare delen av 1800-talet på de nyanlagda, 

decentraliserade begravningsplatserna. De nya begravningsplatserna planerades ofta med ett 

kapell men det var vanligt att kapellet byggdes först flera decennier senare och inte sällan enligt 

nya ritningar. Det är möjligt att detta berodde på att traditionen med utomhusbegravningar levde 

kvar längre på vissa orter och att, när behovet av begravningskapellet uppstod, beställdes nya 

ritningar då de gamla uppfattades som otidsenliga. Begravningskapellen som uppfördes var ofta 

enkla och små och det är möjligt att de snarare uppfördes, och användes, för kistförvaring än 

som gudstjänstrum. 

Oftast var kyrkan byggherre till begravningskapellen, men det förekom också att så kallade 

kapellföreningar bildades och samlade in pengar för syftet. Det var vanligt att mark uppläts eller 

såldes av staden till den kyrkliga kommunen. Att det fanns tillgängliga gravplatser låg i samhällets 

intresse. 

År 1887 gav Kungliga Byggnadsstyrelsen ut skriften Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader. I 

den fanns rekommendationer för utformningen av begravningskapell. För dessa mindre 

byggnader rekommenderade Byggnadsstyrelsen polygonala och runda former. De tidiga kapellen 

präglas ofta av tidens eklektiska arkitekturstil med nygotiska influenser.  

Byggnadsprogrammet var alltså mycket enkelt: 

 Lokal för jordfästningsceremoni omfattande ett kapellrum 

 Ibland ett bisättningsutrymme i källare under kapellet 

 Yttre form med rund eller polygon form, enligt offentliga direktiv 
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 Yttre form färgad av tidens arkitektoniska nystilar 

I Lunds stift finns flera exempel på byggnader från perioden: 

 Begravningskapell på Kapellkyrkogården i Sölvesborg. Helgo Zettervall. 1865. 

 Begravningskapell på nya kyrkogården i Helsingborg. Mauritz From. 1885. 

 Begravningskapell på nya kyrkogården i Sövde. Arkitekt okänd. 1885.  

 Birgittakapellet på gamla kyrkogården. Ystad. Peter Boisen. 1886.  

 Sisselas kapell på kapellkyrkogården i Borrby. Peter Boisen. 1886. 

 S:t Pauli kapell på S:t Pauli mellersta kyrkogård. Malmö. Salomon Sörensen. 1890.  

 Råå kapell på Råå kyrkogård. Byggmästare Magnus Lundström. 1894. 

 Begravningskapell på Norra kyrkogården Lund. Henrik Sjöström. 1895. 
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På motstående sida visas tre exempel på gravkapell från det sena 1800-talet. De två övre bilderna visar 
gravkapellet på Kapellkyrkogården i Sölvesborg, ritat av Helgo Zettervall 1863 och invigt två år senare. 
Kapellets tillkomst kan användas för att illustrera en typisk utveckling. Den äldsta begravningsplatsen i 
Sölvesborg ligger kring kyrkan i den medeltida stadskärnan. Vid mitten av 1800-talet blev församlingen tvungen 
att börja avsätta medel för att anlägga en ny kyrkogård utanför staden. En prostvisitation år 1852 hade då 
slagit fast att ”begravningsplatsen är otillräcklig och kan icke utvidgas”. Ett ca 3 ha stort område köptes in i 
stadens utkant och 1863 invigdes den nya begravningsplatsen och började användas. 1861 beslutade stadens 
sparbank att finansiera ett kapell på begravningsplatsen och året därpå antogs Helgo Zettervalls 
ritningsförslag. Byggnaden invigdes 1865 men iordningställandet och överlämnandet pågick till 1881. Bankens 
enda villkor för gåvan ska ha varit att den utan inblandning av församlingen fick besluta om byggnadens 
utformning och beskaffenhet. Kapellet är den första av Zettervalls kyrkliga byggnader som uppfördes. Eklektisk 
stil: Murad och putsad och målad för att efterlikna tegel i två kulörer. Bemålningen är mycket konsekvent 
genomförd. Tempelformat gavelparti och loggia med granitpelare och kapitäl som inspirerats av ornamentiken 
i Lunds domkyrka. Den randiga fasaden, rundbågiga öppningar i loggian och de små tourellerna som kröner 
byggnadens murade pilastrar för tanken till morisk arkitekturstil. Genom de dubbla träportarna i loggian nås  
kapellets enda rum. I mitten finns en bänk för kistan och längs väggarna står långa träbänkar, orienterade mot 
kistan och inte mot altaret. Loggians tre rundbågar upprepas i korväggen. I mitten ryms altaret i en nisch, i de 
övriga två döljs en orgel respektive sakristia. Dagsljus kommer in genom högt placerade fönster i långväggarna. 

Under interiörbilden till höger är en exteriörbild från Birgittakapellet på gamla kyrkogården i Ystad. Kapellet 
ritades av Peter Boisen som var stadens stadsarkitekt, och uppfördes 1886. Byggnaden ändrades under 1920-
talet och används idag som meditationskapell. 

De två bilderna längst ner på sidan visar Sisselas kapell i Borrby, även det efter ritningar signerade Peter Boisen 
och daterade 1886. Byggnaden bär skepnad av en kyrka i miniatyr. I det som ger sken av att vara en absid finns 
endast en ingång från utsidan och utrymmet rymmer ett förråd. Exteriören är välbevarad och vittnar om 
samma eklektiska stilideal som kapellet i Sölvesborg, om än i annan tolkning.  
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Nationalromantiska kyrkor i miniatyr 

Efter år 1900 försågs allt fler begravningsplatser med kapell. De ritades av domkyrkoarkitekter, 

stadsarkitekter eller arkitekter som rekommenderades av Kungliga byggnadsstyrelsen vilket 

signalerar att byggandet av kapellen betraktades som en offentlig samhällsuppgift. Från 

sekelskiftet 1900 fram till 1930 omfattade begravningskapellen generellt vindfång/vapenhus, 

kapellrum, kor och i en källare ett kylt utrymme för bisättning. Kapellen var utrustade med 

moderna värmeanläggningar, orgel (ibland dold), katafalk för kistan framför altaret och 

golvljusstakar kring kistans plats. Den rumsliga dispositionen hade hittat sin form och kom, 

tillsammans med möbleringen, att vara ungefär densamma fram till 1900-talets mitt, medan det 

yttre formspråket fortsatte att förändras.  

Nationalromantikens ideal präglade arkitekturen generellt under 1900-talets första decennier och 

satte även avtryck i utformingen av begravningskapellen. Den nationalromantiska stilen 

bedömdes av samtiden att vara ”flärdlös och manlig” och därför lämplig för det allvarliga ändamålet. 

På samma sätt som många monumentalbyggnader lutade sig mot historiska förebilder för att få 

en inbyggd, medföljande trovärdighet fick begravningskapellen en ålderdomlig form för att väga 

upp sitt moderna syfte. I sin avhandling Rum för avsked skriver Emilie Karlsmo: ”Genom att 

begravningskapellet utformades som en mindre, äldre kyrka fick den nya kyrkogården ett slags autenticitet” 

(Karlsmo, 2005, s.132). I Lunds stift har det ofta varit bilden av den medeltida sockenkyrkan som 

återskapats; en enkel vitputsad byggnad, trappstegsgavlar och sadeltak täckt med lertegel och en 

grundplan bestående av vapenhus, långhus och kor.  

Inomhusceremonier blev nu vanligare vilket återspeglas av att kapellet möblerades för att kunna 

ha en jordfästningsandakt inomhus, med plats för hela begravningsföljen. I detta sammanhang 

blev det också viktigare att kapellet var ett värdigt kyrkorum. Kistan på katafalken var 

huvudmotivet i begravningskapellen, medan altaret spelade en sekundär roll och möberingen 

gjordes ofta med detta i åtanke; stolar eller bänkar placerades kring katafalken. Ljusspelet i de 

nationalromantiska byggnaderna var ofta suggestivt och dämpat och föll in genom små fönster 

med tonade glas. I större kapell kunde det finnas plats för orgel och kör, ibland dolda för 

deltagarna så att även musiken bidrog till den suggestiva stämningen. Förkärleken för det mörka, 

dunkla och hemlighetsfulla levde kvar länge i begravningskapellens utformning. 

Under 1920-talet lagstiftades om rätten till en borgerlig begravning, utan den ditintills 

obligatoriska jordfästningen enligt Svenska kyrkans ordning. Reformen drevs fram för att möta 

efterfrågan från den växande frikyrkorörelsen. Men var skulle en jordfästning ske, om inte i 

kyrkan? En utredning kom fram till att lämpliga lokaler exempelvis kunde vara ordenshus, 

missionshus och begravningskapell. Det sistnämnda var visserligen en byggnad som i de flesta fall 

var uppförd av en församling och ibland invigd enligt Svenska kyrkans ordning. Men 

begravningskapellen tillhörde inte Svenska kyrkans traditionstyngda lokaler på samma sätt som 

kyrkorna. Kyrkobyggnader skulle enbart få användas i undantagsfall och då med prövning av 

särskilda skäl. Kyrkklockorna i kyrkan skulle få användas för ringning vid begravning oavsett 

samfundstillhörighet. Trots detta blev det under 1920-talet allt vanligare att begravningskapellet 

försågs med klockor eller att en klockstapel byggdes i anslutning till kapellet.  
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I Baskemölla i Gladsax socken invigdes en ny begravningsplats i samhällets utkant 1922. Marken 

köptes in av kommunen, församlingen bekostade en mur men i övrigt var det lokalbefolkningen 

som fick stå för begravningsplatsens iordningställande. I samband med att kungliga 

byggnadsstyrelsen godkände ritningarna över begravningsplatsen skall de ha lyft frågan om det 

inte vore lämpligt med ett kapell på platsen. Församlingen med sin bas i sockenkyrkan i Gladsax 

höll inte med. I syfte att få till stånd kapellet bildades Baskemölla arbetsförening av 

lokalbefolkningen 1924 och genom medlemsavgifter, auktioner och försäljningar samlade 

föreningen in grundplåten till kapellet. Exemplet visar en orsak till varför ett begravningskapell 

kunde dröja, att staten via kungliga byggnadsstyrelsen hade makt över vad som byggdes samt att 

den folkliga opinionen och handlingskraften har spelat in i tillkomsten av en del av 

begravningskapellen.  

Byggnadsprogrammet var fortfarande mycket enkelt: 

 Lokal för jordfästningsceremoni omfattande ett kapellrum 

 Ibland ett bisättningsutrymme i källare under kapellet 

 Yttre form och grundplan likt traditionella kyrkor i miniatyr 

 Yttre form färgad av tidens nationalromantiska arkitekturideal 

I Lunds stift finns flera begravningskapell från perioden 1900-1930: 

 Kapell på Vämö kyrkogård, Karlskrona, August Strehlenert. 1906. 

 Hässleholms gravkapell, Östra kyrkogården, Theodor Wåhlin. 1907. 

 Tomelilla kapell, Nya kyrkogården i Tomelilla, Alfred Arwidius. 1908. 

 Pålsjö kapell, Helsingborg, Alfred Hellerström. 1910. 

 Östra Broby kapell på Broby kyrkogård, Östra Broby, Algot Johansson Byggnads- 

och ritbyrå. 1910. 

 Gamla gravkapellet på Hvilans kyrkogård, Karlshamn, Theodor Wåhlin.1912. 

 Kapell på Kapellkyrkogården i Lackalänga, Kävlinge, Johan Ekström.1913. 

 S:ta Birgittas kapell, Östra kyrkogården, Malmö, Sigurd Lewerentz.1918. 

 Begravningskapell på Östra kyrkogården i Perstorp, Carl Andrén. 1924. 

 Begravningskapell på Eslövs begravningsplats, Theodor Wåhlin.1925. 

 S:t Thomas kapell, Baskemölla, Nils August Ewe.1927. 

 Röstånga kapell, kapellkyrkogården. Röstånga. M. Eriksson. 1928/29.  
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I Karlshamn bedömde man på 1860-talet att ytterligare begravningar på den gamla 
stadskyrkogården var olämpliga och 1879 invigdes en ny begravningsplats i stadens utkant. Tjugo år 
senare tillkom ett kapell på platsen, efter ritningar av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. Kapellet 
har formen av en typisk – skånsk – medeltida sockenkyrka: uppförd i tegel, med trappstegsgavlar och 
vitkalkade blinderingar. Invändigt var interiören enkel med öppen takstol och träpanelklätt tak och 
väggfasta träbänkar i påkostat utförande. Väggmålningar och dekorativa blyglasfönster är också 
konstnärliga kvalitéer i byggnaden. Målningarna utfördes av den Karlshamnsfödde målaren Karl 
Bergman. Sedan ett nytt krematoriekapell byggdes på kyrkogården vid slutet av 1930-talet har 
kapellet i stort sett stått oanvänt.  

Östra kyrkogården i Hässleholm invigdes 1904. Staden hade blivit en knytpunkt för järnvägen och 
växt snabbt, varför behovet av en ny begravningsplats blivit angeläget. Kapellet, efter ritningar av 
domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, invigdes 1907. Det finansierades genom donationer, framförallt 
till minne av bryggerifabrikören Gustaf Ohlin.  

Pålsjö kapell i Helsingborg, uppfört 1910, har stora likheter med de båda kapellen nämnda här ovan. 
Det är samma nationalromantiska tradition och samma mörka tegelfasad. Arkitekten var dock inte 
Wåhlin utan Helsingborgs stadsarkitekt Alfred Hellerström.   

På Eslövs begravningsplats byggdes ännu ett kapell efter ritningar signerade Theodor Wåhlin. Året 
var 1925. Kyrkans arkitektoniska uttryck är av nationalromantisk karaktär; en liten, romansk 
vitkalkad stenkyrka med långhus och ett vindfång för huvudingången vid ena gaveln. Fönstren, i ett 
band direkt under takfoten, är låga, med färgade, blyspröjsade rutor. Byggnaden används idag som 
förråd.  

S:t Thomas kapell på begravningsplatsen i Baskemölla har många likheter med kapellet i Eslöv: den 
nationalromantiska tolkningen av den vitputsade, medeltidskyrkan med kraftig naturstenssockel, 
små ljusinsläpp med färgade glas, avsaknad av takutsprång. Ett kor byggdes senare till och kapellet 
har använts som småkyrka.  

Samtliga dessa fem kapell är goda exempel på den nationalromantiska stilens dominans för 
begravningskapellens byggande. Både tegel- och vitkalkad puts är traditionella material inom Lunds 
stifts geografiska område. De små dagerljusinsläppen med färgade och blyspröjsade glas användes 
också medvetet för att skapa en dunkel och omfamnande interiör. Enkelheten i kapellen är slående, 
egentligen oavsett hur påkostade de är. Besökaren kliver ofta rakt in i kapellrummet, eventuellt via 
ett minimalt vindfång. Byggnadens inre är överblickbart: plats för kista, sörjande, präst – en ingång 
och samma utgång. Det var en ny byggnadstyp men här fanns inga risker för missförstånd.  

S:ta Birgittas kapell på Östra kyrkogården i Malmö ritades av Sigurd Lewerentz och uppfördes 1918. 
Kapellet skiljer sig påtagligt från tidens övriga begravningskapell som en storslagen tolkning av en 
klassisk tempelbyggnad, helt utan nationalromantiska referenser. En klassicism med referenser till 
det sena 1700-talet. Kapell, väntrum och övriga utrymmen nås direkt från loggian utan interna 
samband. Planlösningen är således extremt enkel och överblickbar. Idag används kapellrummet för 
kristet ortodoxa begravningar.  

I Karlskrona och Östra Broby byggdes begravningskapell som skiljde sig från den nationalromantiska 
stilen, och i större mån knöt an till äldre stilideal med gotik och barock som influenser. Vämö kapell 
ritades av August Strehlenert. Det stod färdigt 1906 och hade skänkts till staden av ”Auditören m.m. 
Fil.D:r Wilhelm Lindahl och hans hustru Hilda född Smitt”. Hilda och Wilhelm dog 1907 respektive 
1909. I Östra Broby anlades den nya kyrkogården förhållandevis sent, 1907, och 1910 invigdes det 
åttkantiga kapellet med arkitekturhistoriska referenser både till antikens tempel och till nygotiken. 
Ritningen är signerad Algot Johanssons Byggnads- och ritbyrå i Kristianstad och tanken vandrar 
snabbt till Kungliga Byggnadsstyrelsens Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader från 1887, i 
vilken den oktogonala formen angavs som en lämplig form för mindre byggnader som 
begravningskapell. På ritningen är Broby kapells interiör påkostad med snickerier, kolonner och ett 
välvt tak – dekorerat med målningar. Kapellet fick i verkligheten en enklare utformning med putsade 
väggar med en målad bröstning och ett innertak klätt med spontad panel.  
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Kapell på Hvilans kyrkogård i Karlshamn                S:ta Birgittas kapell på Östra kyrkogården i Malmö 

S:t Thomas kapell i Baskemölla    

                 Glasfönster i kapellet på Hvilans kyrkogård i Karlshamn 

Kapell på Eslövs kyrkogård    

               Kapell på Hvilans kyrkogård i Karlshamn  

 

 

 

Detalj av takmålning i kapellet på Eslövs kyrkogård                  
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Kapell på Vämö kyrkogård i Karlskrona                Kapell på Broby nya kyrkogård 

                    Pålsjö kapell på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg 

 

 

 

 

 

 

Kapell på Broby nya kyrkogård                                 Kapell på Östra kyrkogården i Hässleholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pålsjö kapell på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg       Kapell på Vämö kyrkogård i Karlskrona 
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 De första krematorierna 
Vid mitten av 1800-talet höjdes en första kritisk röst mot kistbegravningen som enda gravskick i 

Sverige. Influenserna kom från södra Europa där kremering börjat förespråkas som en lösning på 

de sanitära problem som kyrkogårdar och begravningsplatser kunde ge upphov till. En del 

argument var desamma som för de utlokaliserade begravningsplatserna: urbanisering, epidemier 

och överbelagda kyrkogårdar. Det första moderna krematoriet i Europa stod färdigt i Milano 

1876. I Sverige startades år 1882 Eldbegängelseföreningen. Eldbegängelse, senare kallat kremering, var 

ett laddat och radikalt ämne. De drivande inom rörelsen tillhörde dåtidens kulturelit och var 

välutbildade personer i samhällets övre skikt; arkitekter, ingenjörer, läkare, konstnärer o.s.v. 

Rörelsen lutade sig mot begrepp som rationalitet och vetenskap i motsats till irrationalitet, 

vidskeplighet och ålderdomlighet – begrepp som de sammankopplade med kistbegravningar. 

Övertygelsen var att kremering skulle ge en ökad värdighet till begravningsakten och även 

värdighet i fråga om gravfrid. Eftersom urngravar tog mindre plats än kistgravar tänkte man sig 

också att man skulle kunna erbjuda evig gravrätt och på så vis slippa att gravar grävdes upp i 

förtid, vilket ofta varit fallet på de gamla fullbelagda kyrkogårdarna.  

Myndigheter som Medicinalverket stöttade sakfrågan. Eldbegängelserörelsen som vilade på 

kristen grund och hade präster bland sina medlemmar, hade trots detta svårt att få gehör för sina 

idéer inom Svenska Kyrkan. Exempelvis kunde det inledningsvis vara svårt att få präster att 

medverka vid ceremonier i krematorierna. År 1888 godkändes kremering som gravskick av staten. 

Motkravet var att den alltid skulle föregås av en rättsmedicinsk obduktion vilket både var 

kostsamt och känslomässigt svårhanterligt. Kravet inverkade sannolikt negativt för kremeringens 

spridning och för de flesta var gravskicket okänt långt efter att det blev tillåtet. 1917 upphörde 

obduktionstvånget.  

Det första krematoriet i Sverige stod klart i Stockholm år 1887, finansierat av donerade och 

insamlade medel. En arkitekturtävling hade föregått bygget men den monumentalbyggnad, ritad 

av arkitekt Valfrid Karlsson, som vann uppfördes aldrig. Det som föreningen beslutade att bygga 

var i stället en försöksbyggnad med fokus på ”det väsentliga”, alltså själva kremeringen. Arkitekten 

var medlem i Eldbegängelseföreningen. Byggnaden såg ut som ett enkelt kapell med rektangulär 

grundplan, ingång på ena gaveln och incineratorugnen (krematorieugnen) på motsatta sidan av 

byggnaden. Ugnens framsida utgjorde fondvägg i det lilla rum som låg framför. Rummet var inte 

utformat för kyrkliga ceremonier. Avsikten var inte att konkurrera med kyrkobyggnaderna. 

Kremeringen skulle inte vara en ersättning för begravningsceremonin. Skillnaden var efter 

ceremonin då kistan fraktades till krematoriet istället för att sänkas ner i graven. När kyrkan 

accepterade kremeringen började krematorieanläggningarna att uppföras med ceremonihallar med 

altare och kolumbarium, för förvaring av urnorna. Under 1920-talet kom flera krematorier med 

ceremonihallar att byggas i kyrklig arkitektur, avsedda för att kunna användas både vid 

kistbegravning och vid kremering. Från den första försöksbyggnaden, med fokus på det tekniska 

förfarandet, 1887 – hade krematoriet 1930 utvecklats till en ceremoniell byggnad – i likhet med 

begravningskapellet.  



 
Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift 
  
 

18 
 

Arkitekterna till de tidigaste krematorierna hämtade inspiration till byggnadernas utformning från 

antikens gravarkitektur och tempel. Idén kring eldbegängelse hade sitt ursprung där, samtidigt 

som klassicistiska arkitektoniska ideal präglade många monumentala byggnadsverk vid tiden. 

Krematoriekapellen  

Efter en intensiv upplysningsverksamhet från Eldbegängelserörelsen under 1920-talet kom det att 

på tio år byggas 18 nya krematorier i landet, varav fem stycken i Lunds stift; i Helsingborg 1929, 

på Malmö Östra begravningsplats 1932, i Trelleborg 1937, i Karlshamn 1937-38 och i Bredåkra, i 

Ronneby kommun, 1939. Helsingborgs krematorium med kapell var alltså det första i stiftet. 

Eldbegängelserörelsens strategi var att bearbeta byggherrar till begravningskapell så att de 

utökade sina planer till att även omfatta kremeringsanläggningar. Från att ha varit långt efter 

andra europeiska länder i utvecklingen klättrade Sverige snabbt upp i rank. Det blev standard att 

ett krematorium omfattade ett kapell eller ett ceremonirum och termen krematoriekapell 

introducerades. Här kunde begravningsceremoni hållas i samband med kremering likväl som i 

samband med en traditionell kistbegravning. Om detta främst var aktuellt när krematoriekapell 

byggdes på redan existerande begravningsplatser, där det sedan tidigare fanns kistgravplatser eller 

om kistgravplatser även anlades på krematoriekyrkogårdarna har inte utretts i projektet.  

Det växande antalet kremeringar, och därmed urnbegravningar, fick konsekvenser för hur 

kyrkogårdar och begravningsplatser utformades. Behovet av stora gravplatser med djupa 

kistgravar minskade. Att gravplatserna blev mindre och att en urna inte behöver gravsättas så 

djupt som en kista gjorde att kyrkogårdar och begravningsplatser kunde formges på nya sätt, 

bland annat genom att ta tillvara markens naturliga egenskaper. Med en början på 

Skogskyrkogården i Stockholm kom allt fler naturpräglade begravningsplatser, eller nya kvarter 

inom redan befintliga begravningsplatser, att anläggas. Samtidigt förmedlades också idealet om 

enhetligt utformade gravplatser genom bestämmelser om gravvårdars och gravplatsers mått, 

utformning och växtlighet. En motsvarighet till hur den arkitektoniska funktionalismen 

exempelvis formade samtidens bostadsbebyggelse.   

Den nya generationen krematoriekapell ritades av etablerade arkitekter vilket gjorde att 

krematorierna utvecklades som byggnadstyp och att de estetiska gestaltningsfrågorna kom i 

fokus. Eldbegängelserörelsen hade tidigare förespråkat det enkla – annars var det bättre att inte 

bygga alls. Nu ändrades inställningen: bättre att inte bygga alls än att bygga något som inte var 

vackert eller ändamålsenligt. Krematorierna utvecklades under perioden 1930-1950 från enkla, 

funktionella byggnader till påkostade, komplexa anläggningar med ett rumsprogram som 

återspeglade en uppdelning i begravningens olika moment.  

För arkitekten var ofta ceremonirummet det viktigaste; det skulle ha en ”kyrklig helgd”, plats för 

många deltagare, orgelmusik och ibland även kör. Den möda som under tidigare decennier lagts 

på att hitta alternativa avslut till begravningsceremonin vid kremering istället för, som vid 

kistbegravning, följa kistan till gravplatsen hade resulterat i olika lösningar. Den vanligaste 

lösningen var katafalkhissar, där kistan som avslut på ceremonin sänktes ner genom golvet till 

incineratoravdelningen, som ofta låg i källaren tillsammans med övriga tekniska utrymmen. 
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Nedsänkningen av kistan kritiserades som överdramatisk och smärtsam för de sörjande. 

Alternativ var draperier, eller galler, som drogs för kistan för att markera slutet av ceremonin.  

Anläggningen var indelad i olika rum med olika funktioner. När kistan anlände ställdes den upp i 

ett kistmottagningsrum, där ett altare för en kort andakt skulle finnas. Bisättningsavdelningen 

kom att delas upp i ”celler”, åtskilda bås, för separat bisättning till skillnad från stora 

gemensamma kylrum. Slutligen skulle det finnas ett rum för utlämning av urnor, med plats för en 

eller två anhöriga. Även här skulle en altarliknande anordning finnas för att skänka en ceremoniell 

karaktär till förfarandet. I enklare anläggningar kunde detta rymmas i en gemensam expedition. 

Många av rummen fick en ceremoniell karaktär, vilket återspeglar att de olika moment som 

föregick och kom efter jordfästningsceremonin, också utformades som ceremonier.  

I Eldbegängelserörelsens tidskrift Ignis från 1957 sågs det stora antalet rum i kapellkrematorierna 

som ett uttryck för moderna förbättringar och ett tecken på att samhället sekulariserades och blev 

mer rationellt; som att begravningen nu faktiskt hade fått ett eget, etablerat rum. 

Rumsprogrammet återspeglar de nya behov som väcktes i ett föränderligt samhälle. Exempelvis 

blev bisättningsavdelningarna större som en konsekvens av att de avlidna inte längre blev kvar i 

hemmen fram till begravningen, förbättrade kylrum gjorde att begravning eller kremering inte 

brådskade som tidigare. En annan faktor som påverkade var begravningsbyråernas genombrott 

under 1940-talet. De kostnader som sammankopplades med begravningsbyrån bidrog till att 

begravningarna spreds över fler veckodagar: först till lördagar, och så småningom till vardagar. 

Att begravningsbyrårena fick större utrymme har förklarats i relation till den snabba 

tätortsbildningen där bondesamhällets sociala organisation och kontaktnät inte längre fanns 

tillgängligt. Tjänster som tidigare utbytts informellt kom att professionaliseras. Fler begravningar 

under några bestämda veckodagar, och allt fler individuella begravningar ökade behovet av 

ceremonirum. Byggnadsprogrammet föreskrev ett större och ett mindre ceremonirum i varje 

anläggning för att tillgodose behoven hos olika begravningsföljen. Anläggningarna planerades 

också noga för att olika sällskap inte skulle störa varandra; separata in- och utgångar och väntrum 

tillkom. På Östra kyrkogården i Malmö byggs två nya kapell 1943 och ytterligare ett 1957 som 

komplement till anläggningens första kapell från 1918 och krematoriet från 1932. 

En samtidsskildring finns i Lunds stifts julbok: "På flera håll ha kyrkogårdar anlagts och gravkapell 

uppförts. Ett ovanligt vackert och värdigt sådant utgör kapellet i Klippan. Med sitt vackra vita torn i 

gammalskånsk stil och sin höga resning påminner det närmast om en kyrka och rymmer omkring 100 personer. 

Det har också fått en egen kyrkklocka, som söndagligen kallar till gudstjänst. I Riseberga har man genom en 

donation erhållit ett kolumbarium, insprängt i berget i en strax söder om kyrkan belägen sluttning med vackra 

vitstammiga björkar. Runt omkring har anlagts en urnlund. Även å Ängelholms nya kyrkogård har en urnlund 

anlagts, bekostad av samme donator." (Lunds stifts julbok, 1936, s.181). 

I Lunds stift finns flera exempel på krematorier- och krematoriekapell från perioden 1930 

(inklusive 1929) -1950: 

 Helsingborgs krematorium, Ragnar Östberg. 1929. 

 Krematorium på Östra kyrkogården i Malmö, Sigurd Lewerentz. 1932. 
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 Norra kapellet med krematorium. Trelleborg. Olander Gröffel. 1937. 

 Hvilans kapell med krematorium, Hvilans kyrkogård i Karlshamn. Mogen Mogensen. 

1937-38. 

 Bredåkra kyrka med krematorium, Bredåkra kyrkogård. Herbert Kockum. 1939. 

 Heliga korsets kapell med krematorium, Kristianstad. Herbert Kockum. 1942. 

… och flera exempel på begravningskapell, uppförda under samma period:  

 Stoby Begravningskapell. Hässleholm. Theodor Wåhlin. 1931. 

 Begravningskapell på Husie kyrkogård. Malmö. Nils A Blanck. 1932. 

 Klippans kapell, Kapellkyrkogården. Nils A Blanck. 1936. 

 Mariakapellet vid Kyrkhults kyrka. Olofström. 1937.  

 Kapell på Sövde kyrkogård. Sjöbo. Eiler Graebe (osäkert) 1939.  

 Osby begravningskapell. Eiler Graebe. 1930-talets slut. 

 S:t Gertruds och S:t Knuts kapell, Östra kyrkogården, Malmö. Sigurd Lewerentz. 1943. 

 Begravningskapell på Nya Kyrkogården, Båstad. Eiler Graebe. 1947. 

 Riseberga kapell, Riseberga kyrkogård. Klippan. M. Eriksson. 1937. 

 

I Krematoriekapellet på Hvilans 
begravningsplats i Karlshamn, ritat av 
Mogen Mogensen och uppfört 1937-38, 
finns en lösning på krematoriekapellens 
dilemma bevarad. Två stora dörrar, 
närmast skärmar användes vid 
ceremonins slut för att avskärma kistan 
från de sörjande. När dörrarna är öppna – 
som i den övre bilden, döljs de som en del 
av väggen. När de sedan stängs skapar de 
en alternativ altarvägg, med målning av 
Kristi himmelsfärd. Det är ovanligt att de 
här inbyggda lösningarna på ceremonins 
problem är bevarade. Ofta har de 
renoverats bort när byggnaderna 
moderniserats.  
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Helsingborgs krematorium, exteriör.   
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Helsingborgs krematorium 

I Helsingborg fanns tidigt ett engagemang för byggandet av ett krematorium och en lokalförening inom 
eldbegängelserörelsen bildades redan under 1880-talet. Till den Baltiska utställningen i Malmö 1914 bidrog 
Helsingborgs stad med ett förslag till ett krematorium av arkitekten Ferdinand Boberg. I den lokala föreningen 
fanns både medlemmar från staden och kyrkan. Att hitta offentlig finansiering till projektet visade sig dock 
svårt och istället siktade de in sig på att finansiera en byggnation genom gåvor och donationer. 1920 skänkte 
staden ett stycke mark för att krematoriet skulle kunna uppföras. 1929 invigdes till slut ett krematorium efter 
ritningar av Ragnar Östberg. Det blev Lunds stifts första, men kom att inom en tioårsperiod följas av ytterligare 
fyra stycken.    

Krematoriet ligger i Helsingborgs norra del vid Pålsjö kyrkogård och i anslutning till Pålsjö skog. Förutom 
krematoriet består anläggningen numera av två begravningskapell. Anläggningen omges av vallgravar och 
begravningsplatser. Första etappen av krematoriet, som invigdes 1929, utgjordes av den höga, runda 
byggnaden med kapell samt de låga byggnaderna öster om kapellet. 1935 tillkom den sydvästra urngården. 
Arkitekt för dessa delar var Ragnar Östberg. Till den yttre formen ska Östberg ha letat efter skånska influenser 
och det sägs att han hittade inspiration till sin borglika skapelse, belägen på en höjd med kringgärdande vatten 
i Bosjökloster. Östbergs kapellrum är storslaget och dramatiskt och förtjänar verkligen epitetet ceremonihall. 
Kapellrummet är runt med en pelargång längs med ytterväggarna. Pelarna bär upp en balkong, under kupolen 
som kröner rummet. Mitt i rummet är en upphöjd plats för kistan, som hissades upp från källarplanet. 
Sittplatser för de sörjande är placerade längs med väggarna. Altaret göms på ett mysticerande vis i en 
drapering, som en variant på en medeltida altarbaldakin. Det är som att rummet skapats för det skådespel som 
idealet för begravningsceremonin var vid tiden, omgiven av olika ceremonier kring huvudceremonin. Tankarna 
leds till ett förkristet tempel i klassisk skrud.   

I början av 1960-talet byggdes krematoriet ut med ännu ett kapell, en atriumgård, ett klocktorn samt väntrum 
och kontor. Arkitekt till den delen var Helge Zimdal. I och med denna tillbyggnad flyttades huvudentrén till 
atriumgården. Zimdals kapell är mindre till storleken, och mer intimt och jordnära än Bobergs. Kapellrummet är 
långsmalt och stolarna placerade i traditionella kvarter på var sida om en mittgång. Inget av kapellrummen har 
någon tydlig kristen symbolik.  

Ytterligare ombyggnader har gjorts under slutet av 1900-talet och 2000-talet: 1999 uppfördes en mindre 
tillbyggnad av krematoriet mot norr, där rökgasreningsanläggning inrymdes. 2007 installerades nya 
krematorieugnar och i samband med detta genomfördes en invändig ombyggnad på källarplanet i nordöstra 
delen av anläggningen. I anslutning till ugnarna ordnades då ett besöksrum med en glasad vägg som möjliggör 
för besökaren att se kremeringen.  
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Det första krematoriekapellet. Ritat av Ragnar Östberg. 1929. 
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Det mindre kapellrummet ritades av Helge Zimdal på 1960-talet. Samtidigt byggdes hela anläggningen till.  
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Enkelhet och religionsfrihet 

1951 lagstiftades om religionsfrihet i Sverige och begravningskapell utan tydliga religiösa 

symboler blev ett samhällsbehov. Förbundet för Religionsfrihet bildades och drev 

informationskampanjer om borgerliga och konfessionsfria begravningar. Uttrycket för en 

konfessionsfri andlighet landade i motiv från naturen som symboler för liv och död, till exempel 

årstidernas växlingar. Vid slutet av 1950-talet fanns nio krematorier i Lunds stift. I hela landet 

fanns fyrtio stycken och kremeringstalet år 1960 var ca 25 %. Decenniet bar med sig en kritik 

mot 1930- och 40-talens kyrkligt präglade, utsmyckade krematorier och de många altarförsedda 

rummen som återspeglade hur begravningen delats upp i en mängd olika ceremonier. Fokus lades 

nu på begravningsceremonin i ceremonihallen och man avfärdade alla former av mystifierande 

och avledande manövrar, till exempel ljusspel och musik från dolda källor, som syftade till att leda 

tanken bort från kremeringen. Byggnadens utformning skulle underlätta synen på kremeringen 

som en naturlig följd på begravningsceremonin. Frågan om vart kistan skulle ta vägen vid 

ceremonins slut fick en lösning: den skulle stå kvar i ceremonihallen när deltagarna gick ut. 

Katafalkhissar finns ibland kvar, men då av praktiska skäl. Ett exempel på en för tiden ideal 

anläggning är Östra kyrkogården där Malmös första krematorium uppfördes. När det byggdes 

1932 var det enbart en teknisk anläggning som kompletterade S:ta Birgittas kapell som funnits på 

begravningsplatsen sedan 1918. Under 1940-talet byggdes krematoriet om och till med ytterligare 

två kapell och 1957 tillkom ett mindre kapell, Hoppets kapell. Anläggningen utvecklades alltså i 

takt med tidens ideal och nya behov. Stora, sammansatta anläggningar av detta slag sågs som ett 

tecken på samhällets sekularisering och rationalisering. 1994 lades krematorieverksamheten ner 

och krematoriet i Limhamn tog över verksamheten.  

Krematoriekapellen fick under senare delen av 1900-talet ett friare arkitektoniskt uttryck än de 

rena begravningskapellen, i relation till den kyrkliga, traditionsbundna monumentaliteten, men 

funktionsmässigt var byggnadsprogrammet relativt likt det på 1930-talet:   

 Lokaler för jordfästning/avskedsceremoni, omfattade ett eller flera kapellrum, 

officiantrum, väntrum, körutrymme, rum för kransar och dekorationsväxter. 

 Lokaler för bisättning, omfattade mottagningsrum, rum för svepning/balsamering, 

visningsrum, kylceller, bisättningsrum och smyckningsrum. 

 Lokaler för kremering, omfattade införings- och incineratorrum, askbehandlingsrum och 

rum för teknisk utrustning. 

 Rum för förvaring och utlämning av askurnorna. 

 Expedition, personalutrymmen. 

 Incineratorns storlek gjorde att anläggningarna ofta placerades i souterräng. 

 Ljusa och luftiga interiörer. 

Krematoriets lokalprogram spreds till begravningskapellet som fick fler funktionsspecifika rum. 

Formspråket hos begravningskapellen var dock långt fram i tiden betydligt mer traditionsbundet 

än det hos krematorierna. I Handbok i kyrkogårdsvård från 1943 anges lokalprogrammet för ett 
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begravningskapell; altare och orgel, ceremonirum, mottagningsrum för kistan och, vid på 

varandra följande begravningar, väntrum. 

Krigs- och efterkrigstidens brist på material och arbetskraft medförde en strikt prioritering av alla 

byggnadsprojekt i landet. Bostadsbebyggelse prioriterades högt medan byggnader som 

begravningskapell, kyrkor och krematorier delade på en mycket liten byggnadskvot. När 

regleringarna lättade under 1950-talet kom flera byggnader som länge funnits på ritning till 

utförande. Detta medförde en stor variation i arkitektonisk form och uttryck bland det som kom 

att byggas. Två arkitektoniska element introducerades under 1950-talet: klockstapel i närhet till 

anläggningen liksom fristående murar för att skapa skyddade platser åt blommor och kransar, 

som vid kistbegravning skulle ha lagts vid graven.  

Inom Svenska kyrkan präglades tiden av en önskan att kyrkobyggnaden skulle vara skådeplats för 

livets alla riter, även begravningar. När begravningarna samtidigt spreds över veckodagarna, och 

inte bara ägde rum på söndagar, blev det en praktisk möjlighet att förlägga dessa i 

kyrkobyggnaden. Många kyrkor försågs därför med kylda bisättningsrum. Ett exempel på ett 

sådant, med höga konstnärliga och arkitektoniska värden, finns på Norra Mellby kyrkogård i 

Hässleholms kommun, uppfört i början av 1950-talet. Likaväl som begravningsceremonin kunde 

flytta till kyrkorummet försökte man använda begravnings-, och krematoriekapellen för 

gudstjänstfirande. Till exempel uppfördes i Landskrona 1961 en anläggning som innehöll 

krematorium, kapell och småkyrka med gudstjänstrum. Kapellet fungerar för både begravningar 

inom Svenska kyrkans ordning och för borgerliga begravningar. I kapellen blev det återigen 

vanligt att bänkar ordnades traditionellt, i kvarter på ömse sidor om en mittgång, i stället för runt 

om kistan. Kanske handlade detta om att ge begravningskapellet kyrkobyggnadens uttryck, och 

på så vis signalera sakralitet. För att möta behovet av konfessionsfria lokaler försågs 

begravningskapellen successivt med färre utvändliga, tydligt religiösa symboler och i 

ceremonirummet gjorde man det möjligt att plocka undan religiösa symboler vid behov.   

I Lunds stift finns flera exempel på krematorier- och krematoriekapell från perioden 1950-1970: 

 Höganäs begravningskapell med krematorium. Arnold Salomon-Sörensen. 1956. 

 Heliga korsets kapell med krematorium. Ängelholm. Nils A Blanck. 1956. 

 Uppståndelsens kapell med krematorium. Nya kyrkogården, Ystad. Gustaf Birch-

Lindgren och Rudolf Holmgren. 1956. 

 Uppståndelsens och Sankt Olofs kapell med krematorium, Norra kyrkogården. Lund. 

Sven Backström och Leif Reinius. 1960. 

 Sankt Jakobs kapell. I samma byggnad som S:t Johannes kyrka och krematoriet. 

Landskrona. Eiler Graebe. 1961. 

 Trons och uppståndelsens kapell och krematorium. Limhamns kyrkogård. Malmö. 

Thorsten Roos och Bror Thornberg. 1964. 

… och flera exempel på begravningskapell från samma period: 

 Kapell på Vikens nya kyrkogård. Arnold Salomon-Sörensen. (Ritningar från 1938). 1951. 

 Hoppets kapell. Östra kyrkogården. Malmö. Sigurd Lewerentz. 1957. 
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 Gravkapell på Svedala kyrkogård. Svedala. Eiler Graebe. 1958. 

 Rödaleds kapell. Rödaleds begravningsplats. Kristianstad. Torsten Leon-Nilsson. 1964. 

 Heliga korsets kapell. Fosie kyrkogård. Malmö. 1965.  

 Ekeby kapell på Ekeby kyrkogård. Bjuv. Eiler Graebe. 1966. 

 Gravkapell på Lomma nya kapellkyrkogård. Lomma. Poul Hansen. 1967.  
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De begravningskapell som uppfördes i Lunds stift under 1950- och 1960-talen rymmer en stor variation i 
arkitektonisk stil, i funktion, monumentalitet samt traditionalitet respektive nyskapande. I jämförelse med 
tidigare begravningskapell är de flesta nu betydligt mer komplexa i sin rumsorganisation. 1950-talets 
byggnader är generellt uppbyggda med en yttre byggnadskropp som signalerar dess funktion som 
begravningskapell, det är fortfarande bilden av kyrkobyggnaden som dominerar utformningen. Höganäs 
begravningskapell uppfördes som kapellkrematorium. I det yttre är det framförallt skorstenen, kamouflerad till 
klockstapel, som avslöjar krematoriefunktionen. Heliga korsets kapellkrematorium i Ängelholm har den yttre 
formen av en romansk basilika med snedställt klocktorn. Flera byggnadskroppar som rymmer olika funktioner är 
grupperade kring kapellrummet och ger hela anläggningen en klosterliknande karaktär. Interiört är 
kapellrummet avskalat, klassiskt och traditionellt. Altarväggen domineras av ett arkitekturbundet krucifix. En 
modernare form, frigjord från den traditionella kyrkan, dyker upp under 1960-talet i exempelvis Trons kapell i 
Limhamn, Heliga korsets kapell i Fosie och Rödaleds kapell i Kristianstad. Arkitekturen följer de gängse 
trenderna i både profan och kyrklig arkitektur vilka närmade sig varandra vid den här tiden. Det är framförallt 
byggnadernas sammanhang, fönstersättning och dekoration som avslöjar dess användning.  

I interiörerna ser vi både möbleringar i ”kvarter” på ömse sidor om en mittgång och stolar uppradade på var 
sida om kistan. Både i Höganäs och i Uppståndelsens kapell i Ystad används en ellipsbåge i koret. I Ystad lyses 
bågen upp så att den ger ett sfäriskt intryck. Den ovala, ellipsbågen används även i Hoppets kapell på Östra 
Kyrkogården i Malmö – här får den dock ge form åt hela den främre delen av kapellet. Koret, vars väggar och 
tak är klädda med träpanel, är slutet. Ett högt placerat fönster ger en medveten dagsljusbelysning över kistans 
plats. Direkta utblickar saknas i de här kapellrummen, istället är kistans plats, och altaret, i fokus.  I 
biutrymmen, som exempelvis väntrummen i Uppståndelsens kapell är utblickar snarare ett centralt motiv.  

Lomma begravningskapell, uppfört 1967, förkroppsligar idén om naturen som altartavla. Här är hela 
altarväggen glasad med utblick över den intilliggande ån och ett frodigt trädlandskap. I blickfånget finns också 
ett stort kors av trä. Även om tidens ideal, att kapell skulle kunna användas för begravningsceremonier enligt 
olika trosåskådningar liksom för konfessionsfria dito, så är en direkt, arkitektonisk koppling till naturen – likt den 
i Lomma – mycket ovanlig. Motiv från naturen återkommer däremot på altartavlor och annan dekoration i 
kapellrummen.  

I jämförelse med Lomma kapell kan man titta på Uppståndelsens kapell på Norra kyrkogården i Lund. Även här 
är hela korväggen glasad, från tak till golv. Fönstren är försedda med fasta träjalusier.  Effekten blir, istället för 
en utblick, en ljusverkan och besökarens fokus stannar i rummet.  

Begravningskapellet i Svedala skiljer sig från alla övriga kapell både till exteriör och interiör. Byggnaden ritades 
av Eiler Graebe och stod klar 1958. Den exteriöra likheten med Skogskapellet, uppfört på 1920-talet efter 
Gunnar Asplunds ritningar, på Skogskyrkogården i Stockholm är uppenbar. En loggia med långt neddraget, 
skifferklätt tak markerar entrén. 

Kapellet, eller bårhuset, på kyrkogården i Skånes Fagerhult är ett tydligt exempel på hur svårt det ibland är att 
avgöra huruvida en byggnad har använts som bårhus, för bisättning, eller som begravningskapell, för 
ceremonier. Detta kapell bär i exteriören tidstypiska attribut, men rumsligt är det lika enkelt som de tidiga 
begravningskapellen – och har mer gemensamt med den gruppen än med sina samtida syskonbyggnader. Efter 
en sökning i arkiven kom handlingar från ATA att visa att byggnaden uppfördes som bårhus efter ritningar av 
länsarkitekten Allan Nilsson år 1951. Interiören är trots detta ordnad med altare och krucifix på ett sätt som 
likaväl skulle kunna indikera att byggnaden använts i ceremoniellet syfte.  
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                         Uppståndelsens kapell med krematorium, Ystad. 1956. 

Höganäs begravningskapell med krematorium. 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höganäs begravningskapell. 1956.   Uppståndelsens kapell, Ystad. 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppets kapell, Malmö. 1957.   Uppståndelsens kapell, Ystad. Väntrum. 1956. 
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Heliga korsets kapell. Fosie kyrkogård. Malmö. 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trons kapellkrematorium. Limhamns kyrkogård. 1964.      Glasfönster i Trons kapell, Limhamn.  

 

 

 

 

 

 

Ekeby begravningskapell. Ekeby kyrkogård. 1966. Interiör och exteriör.  

 

 

 

 

 

 

Bårhus. Skånes Fagerhults kyrkogård. 1951. Interiör och exteriör.   
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Vikens kyrkogård, urngravplats.        Vikens begravningskapell. 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

Vikens kapell. 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

Svedala begravningskapell. 1958.                        Svedala begravningskapell. 1958. 
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                                                                                                                         Lomma begravningskapell. 1967. 

 

 

 

Lomma begravningskapell. 1967. 

 

 

 

 

                            Rödaleds begravningsplats. Kristianstad. 1964. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Heliga korsets kapellkrematorium i Ängelholm. 1956.                   Heliga korsets kapellkrematorium i Ängelholm. 1956. 
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              Sankt Olofs kapell. Norra kyrkogården i Lund. 1960.  

 

 

 

Uppståndelsens kapell. Norra kyrkogården i Lund. 1960. 

 

 

 

 

 

 

                  Sankt Olofs kapell. Lund. 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppståndelsens kapell. Lund. 1960.                                         Uppståndelsens kapell. Lund. Permanenta träjalusier. 1960.  
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Konfessionsfri postmodernism  

På 1970-talet var kremering ett accepterat gravskick. Vid slutet av decenniet kremerades hälften 

av alla avlidna i landet, och siffran har fortsatt att stiga sedan dess. Eldbegängelseföreningen som 

sedan 1882 drivit frågan om kremering och utvecklingen av krematorier, ändrade 1984 sitt namn 

till Svenska krematorie- och kyrkogårdsförbundet (SKKF) och har sedan dess verkat för 

begravningsväsendets utveckling i stort.  

Genom att äldre kyrkogårdar kompletterades och gravar återanvändes var behovet av gravplatser 

i stort sett tillfredställt. Under de sista decennierna av 1900-talet tillkommer framförallt 

minneslundar och askgravplatser på kyrkogårdarna och begravningsplatserna. Askgravar tar 

mindre plats än kistgravar vilket redan tidigare möjliggjort för skogskyrkogården som typ.  

Byggnadsaktiviteten bestod framförallt av ombyggnationer och renoveringar av befintliga 

byggnader. Genom att till exempel riva katafalkhissen, ändra möblering och utsmyckning 

moderniserades de befintliga anläggningarna. I enstaka fall byggdes nya kapell, när helt nya 

begravningsplatser anlades. Nya krematorier har byggts för att ersätta äldre som blivit 

undermåliga. Under 1980-talet syntes en tendens till färre deltagare per förrättning vilket ledde till 

att en del stora anläggningar kompletterades med kapell som anpassades för mindre sällskap och 

kunde utformas mer neutralt för att kunna användas till konfessionsfria begravningar och 

begravningar enligt andra religiösa åskådningar. Efterfrågan på dessa lokaler ökade under 1970-

talet i och med sekulariseringen av samhället och arbetskraftinvandringen som förde med sig fler 

religiösa traditioner. 

Kapellbyggnadernas yttre form följde de gängse arkitekturidealen. Det sena 1900-talet, framförallt 

1960- och 1970-talen, förde med sig en avskalad form, exklusiva material och en slutenhet i 

begravningskapellen som syftade till att underlätta för besökaren att fokusera på 

begravningsceremonin. Samma arkitektoniska tanke användes i många av tidens kyrkobyggnader. 

Den ökade efterfrågan på ceremonirum som kunde användas för konfessionsfri begravning och 

begravningar för andra religioner kom att prägla både ny- och ombyggnader.  I sin vägledning 

från 1991 angav Boverket att ”begravningskapellet bör ha en värdig sakral utformning” och att ”de kristna 

symbolernas självklara dominans bör… vara så diskreta att de inte känns provokativa i icke-kristna 

sammanhang”.  I sökandet efter konstnärliga motiv som förmedlade en allmän sakral känsla öppen 

för friare tolkningar, utan att uttalat knyta an till en specifik trosåskådning landade man återigen i 

naturen, i referenser till årstidernas växlingar, kretslopp och pånyttfödelse. Inte sällan bestod den 

konstnärliga utsmyckningen av textilier. 1979 gav Statens planverk ut ”Föreskrifter och allmänna råd 

för begravningsplatser och krematorier” efter samråd med Riksantikvarieämbetet, vilket signalerar att 

det fanns ett statligt intresse för begravningsplatser och krematorier som ett värdefullt kulturarv.  

1980-talets postmodernism gav byggnaderna en rikare och lekfullare form. Anläggningarna fick 

en rumsgestaltning som guidade både ceremoni och deltagare genom byggnaden, t.ex. kunde 

riktning markeras i golven genom olika golvbeläggning. Nu var omslutande väggar i kombination 

med fönster eller fönsterband som medgav utblickar populära arkitektoniska motiv. I Lunds stift 

uppfördes bl.a. två anläggningar som kombinerade verksamheterna kyrka med begravningskapell; 

Hoppets kapell i Perstorp (1978) och Sankt Clemens kapell i Simrishamn (1987). I Baskemölla 

byggdes begravningskapellet S:t Tomas kapell till och möbleringen moderniserades och 
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kompletterades med bland annat ambo och knäfall för att kapellet skulle kunna användas som 

småkyrka. 

Byggnadsprogrammet var praxis vid tiden:   

 Enplansbyggnader 

 Två från varandra skilda kapellrum med separata entréer, utan ljudöverföring 

 Väl tilltagna rum för samling och väntan inför begravning 

 Inget särskilt rum för urnutlämning  

 Urnrum där urnor kunde förvaras till gravsättning. I detta rum kunde det finnas plats för 

en liten andakt med sittplats, blommor, ljus. På en del platser var det vanligt med 

gemensam urnnedsättning på våren. 

 Enkelhet i alla delar och höga krav på konstnärlig kvalitet 

 Sakrala motiv från naturen, vägen och ljuset 

 Frånvaro av tydliga religiösa symboler 

 Möjlighet till utblickar 

I Lunds stift finns två krematorieanläggningar från perioden 1970-2000: 

 Ljusets kapell med krematorium, Eslövs begravningsplats. Birger Larsson. 1975. 

 Bokens och Ekens kapell med krematorium. Griftegården i Karlskrona. Per Friberg. 

1980. 

… och ytterligare ett antal exempel på begravningskapell från samma period: 

 Klockarebackens kapell, Klockarebackens kyrkogård, Höör. Bernt Nyberg. 1972. 

 Hoppets kapell. Perstorp. Per Friberg. Invigt 1978. 

 Kristoffers kapell. Korsbacka kyrkogård. Kävlinge. 1979. Torsten Leon-Nilsson. 

 Uppståndelsens kapell, Ivetofta kyrkogård. Arkitektgården. 1980. 

 Sankt Clemens kapell. Norra kyrkogården, Simrishamn. Barup och Edström. Invigt 1987. 
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Ljusets kapell uppfördes som en del av en krematorieanläggning i Eslöv 1975. Helt enligt tidens ideal omfattar 
anläggningen, utöver krematoriet och dess olika rum, ett stort kapellrum, Ljusets kapell, och ett litet kapellrum, 
Hoppets kapell. Det låg i tiden att skapa neutrala rum, utan alltför tydliga kristna symboler, men även att 
komplettera stora kapell med mindre rum för mindre sällskap. Eslöv är ett gott exempel på detta. Ljusets kapell 
utmärker sig i anläggningens yttre som den största, högsta byggnadskroppen. Fasaden är klädd med skivor av 
natursten, liksom är den loggia som kopplar samman kapellet med övriga anläggningen, som genomgående är 
murad i gult tegel. Det stora kapellrummet är slutet mot omgivningen. Dagsljus kommer in genom ett band av 
fönster längs med taket på ena långväggen, och genom ett stort färgat glasfönster som går från golv till tak.  

I kontrast till den monumentala, lite brutala anläggningen i Eslöv – vars form andas en blandning av 1960- och 
1970-tal, står Per Fribergs Hoppets kapell i Perstorp.  I en glänta i ena änden av kyrkogården, lite undangömd 
bland trädgrönskan står kapellet vars form är en variant på en traditionsenlig kyrkobyggnad med sadeltak och 
västtorn. De rödfärgade väggarna är klädda med locklistpanel i trä, utom i gavelpartiet i väster där panelen 
lekfullt är placerad i olika riktningar. En delvis taktäckt pergola markerar också den västra fasaden där det finns 
möjlighet att gå ut efter en förrättning. Friberg använder samma lösning i Augerums griftegård i Karlskrona, om 
än i andra dimensioner. Invändigt är kapellet helt klätt med furupanel och öppna takstolar bär upp sadeltaket. 
Dagsljus flödar in genom taklanterninen och genom fönsterband i höjd med takfoten. Till kapellet hör också ett 
bårhus och en serviceanläggning till begravningsverksamheten. Kapellet uppfördes medvetet för att kunna 
fungera som alternativ vid konfessionsfria begravningsceremonier och de kristna symboler som finns är 
diskreta, och kan lätt avlägsnas vid behov.   

I Höör, på Klockarebackens begravningsplats, uppfördes 1972 ett nytt begravningskapell efter ritning av Bernt 
Nyberg. Anläggningens material är råa; mörkt Helsingborgstegel över vilket fogbruket är utdraget, fönster som 
närmast är klamrade mot fasaden, rostfärgade järnbalkar och gjutna betongelement. Trots detta är ljuset och 
upplevelsen inne i byggnaden överaskande varmt och välkomnande. De stora fönsterytorna gör kopplingen till 
den kringliggande grönskande begravningsplatsen tydlig. Samtidigt är själva kapellrummet tidsenligt slutet och 
utan möjlighet till utblickar. Istället är taket, längs ytterväggarna, av glas – och där silas ljuset ner. Kapellets 
innertak består av flera, gjutna och råa betongelement som sin tyngd till trots förefaller sväva tack vare 
dagsljusglipan mellan tak och vägg. I den bakre delen av kapellrummet finns ett större fönster, placerat högt 
upp på väggen. Anläggningen är designad så att besökaren leds in en väg till kapellet, den avlidne på en 
parallell väg genom byggnaden – och sedan möts vägarna i kapellrummet. Ett tunt kors av järn sitter över det i 
betong gjutna altarbordet. Det är så tunt att det nästan försvinner mot den mörka tegelväggen.   

De ovan presenterade kapellen är samtliga påkostade anläggningar med hög arkitektonisk ambition och 
konstnärlig kvalitet. I Kristoffers Kapell i Kävlinge återfinner vi ett kapellrum skapat efter helt andra 
förutsättningar. Kapellet inryms i en del av en lång och låg byggnad, murad i mörkbrunt tegel. Ett vindfång klätt 
i plåt, med dörrar klädda i kopparplåt, leder direkt in i det lilla kapellrummet. Upplägget har mer gemensamt 
med de allra tidigaste begravningskapellen och deras enkla rumsplaner än 1970-talets förkärlek för komplexa 
anläggningar. Möbleringen är enkel med lösa stolar. Kapellet får karaktär av de tidstypiska ryamattor som 
pryder tre väggar. 
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Klockarebackens kapell. Höör. 1972.  Ljusets kapellkrematorium. Eslöv. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

Klockarebackens kapell. Höör. 1972. Exteriör.     Hoppets kapell i kapellkrematoriet i Eslöv. 1972. 

 

 

 

 

 

 

Klockarebackens kapell. Höör.  1972.         Ljusets kapellkrematorium. Eslöv. 1975. 
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Hoppets kapell i Perstorp. Per Friberg. 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppets kapell. Perstorp. Exteriör. Per Friberg, 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

Kristoffers kapell i Kävlinge. Torsten Leon-Nilsson, 1979. Interiör och exteriör.  
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Augerums griftegård (nästa uppslag) 

1980 invigdes griftegården i Augerum med Ekens och Bokens kapell, strax nordost om Karlskrona. 
Griftegården är en helhetsanläggning där majoriteten av punkterna i tidens byggnadsprogram kan utläsas. 
Augerums griftegård hör till de fåtal begravningsplatser som nyanlagts efter 1970 och krematoriet, som 
ingår i anläggningen, var Karlskronas första. Tidigare användes krematoriet på Hvilans begravningsplats i 
Karlshamn, vilket lades ner på 2000-talet.   

I griftegården har landskapsarkitekten Per Friberg skapat en plats med höga arkitektoniska värden, där en 
medveten och sammanhållande tanke går som en röd tråd genom både byggnader och landskap. 
Anläggningen omfattar bland annat krematorium, två separata kapell med tillhörande väntrum, 
bisättningsutrymmen, personalutrymmen och begravningsplats och upptar ett helt landskapsutsnitt med 
skogsridåer i kanterna och stora, öppna ytor med fria siktlinjer över gravplatsmarken åt söder och väster. 
Vägen till griftegården går på smala, lantliga vägar genom Augerums traditionella sockencentrum, över 
odlingsmarker och slutligen över en skogsbevuxen ås. Det första som möter blicken när man passerat åsen 
och kommer ut ur skogen är en högrest vitmålad, klockstapel av limträbalkar, täckt av två pulpettak som 
skyddar de båda klockorna. Klockstapeln står på en höjd och strax nedanför denna ligger krematoriet och 
kapellen på gränsen mellan skog och öppet landskap.  

Anläggningens formspråk är diskret, lågmält och jordnära. Byggnaderna samverkar med landskapet utan 
att någondera dominerar upplevelsen. Från infarten i norr är tre entréer till kapellkrematoriet. Per Friberg 
använde sig av idén om en Via sacra, en helig väg, för kistan genom anläggningen. Här finns tre parallella 
vägar: i mitten är kistintaget, bisättningsutrymmen, krematorium och personalutrymmen. På vardera sidan 
om denna del är kapellen som nås via utvändiga, överbyggda och stensatta gångar. Via dessa passerar de 
anhöriga genom anläggningen parallellt med kistan och den avlidna. Från gångarna är sikten mot den 
mittersta delen av anläggningen avskärmad. Utblickarna går mot naturen. Halvvägs längs gångvägen ligger 
fristående, men i anläggningen tydligt inkorporerade, väntrum. Väntrummens södra väggar består av stora 
glaspartier så att sikten är fri mot kapellens entréer. Väntrummen används också för mindre sällskap vid 
urnutlämning. I slutet av de stenlagda gångarna ligger kapellen; i öster det lite mindre Bokens kapell och i 
väster det större, konfessionsfria Ekens kapell. Genomgående i hela anläggningen är det konsekventa 
materialvalet furu. I kapellen är ljusinsläppen belägna högt upp på de i övrigt furupanelklädda väggarna och 
stora, dubbla furuklädda dörrar leder vidare ut mot söder. Numer är det vanligt att förrättningar hålls med 
öppna dörrar eller utomhus under pergolan. 

Utanför kapellen i söder, finns stora ytor överbyggda med pergolor. Här finns källan till det vattendrag som 
rinner genom hela landskapsutsnittet och knyter samman det stora området från norr till söder. Vattnet 
springer ur en gjuten damm, och letar sig vidare längs en gjuten trappa med svag lutning åt söder. Parallellt 
med trappan är en stenlagd gångväg. Från pergolan och vattnets källa öppnar sig landskapet för fria 
utblickar. Som en fysisk utandning.  

Tanken att genom olika arkitektoniska grepp vägleda besökaren genom anläggningen är tydlig i de 
avskärmade, stensatta gångarna som leder till kapellen. Där stängs en dörr bakom besökaren och en ny 
öppnas i siktlinjen framåt. Vägledningen är inte bara en fysisk vandring utan kan också tolkas som en andlig 
sådan.  

Anläggningen är i ett plan, här finns två från varandra skilda kapellrum med separata entréer och väntrum. 
De separata väntrummen och olika in- och utgångar i kapellen möjliggjorde för flera efter varandra följande 
förrättningar utan att sällskapen stördes av varandra. Ett av kapellen är mindre, för mindre sällskap, och ett 
större med avsaknad av religiös symbolik. Den konstnärliga utsmyckningen är textil med referenser till 
naturen och havet.  
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 Ekens kapell.     Ekens kapell 

 

      

      Ekens kapell 

 

 

 

 Passage/personalutrymme som skiljer kapellen åt.  

      Passage. 

     

    Krematorium 

 

  

      

    Bokens kapell 

 

 

 

 

 

 

 

 Bokens kapell. 
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Väntrum till Ekens kapell  Skyddad gångväg, via väntrum, till Ekens kapell 

 

 

 

               Väntrum  

 

 

     

    Ingång till Ekens kapell och väntrum  

 

Kistintag 

  Bisättningsrum   

 

 

              Väntrum 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                 Ingångarna till Bokens kapell, krematoriet respektive Ekens kapell 

En tydlig riktning präglar hela 
anläggningen vid Augerums Griftegård. 
Bilden i mitten är en bearbetad 
planritning där entrén syns till höger i 
bild. Besökarens väg genom byggnaden 
följer de blå pilarna på de ljust gult 
markerade vägarna. Mellan dessa går 
kistans väg genom byggnadens mitt.   
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Sankt Clemens kapell på Norra kyrkogården i Simrishamn stod klart 1987. Kapellet ritades av Barup och 
Edström arkitekter. Kapellet är enligt uppgift skapat efter klassiska principer. Detta kan anas i kapellrummet 
vars form kan liknas vid en kyrka med korsformig plan. En halvrund absid markerar koret. Här finns ett förgyllt 
kors som enkelt plockas ner vid konfessionsfria begravningsceremonier. Över rummet spänner tunnvalv, i 
ytterväggen möter stora glasade gavelpartier. Här flödar dagsljuset fritt utan att medge utblickar annat än 
mot en fri himmel. Besökarens fokus blir kvar i rummet. Lösa stolar är placerade i traditionella kvarter. 
Rummet är smyckat med olika former av dekorationsmåleri, både marmoreringar och trompe l’oeil. 
Målningarna ger historiska referenser till äldre kyrkligt och folkligt måleri.  

Uppståndelsens kapell ligger i anslutning till kyrkogården i Ivetofta. Kapellet ritades av arkitekt Hans Siöström 
och stod färdigt år 1980. Kapellrummet har en traditionell utformning; rummet är avlångt med stolar 
placerade på båda sidor om en mittgång. Längst fram i rummet är ett altare i form av ett robust bord av trä. 
Altarväggen är sekundärt upplyst av dagsljus från två sidofönster.  
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Sankt Clemens kapell i Simrishamn. Barup och Edström. 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Clemens kapell. Interiör. Barup och Edström. 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

Uppståndelsens kapell på Ivetofta kyrkogård. Arkitektgården. 1980. 
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Diskussion 

Följande diskussion utgår från projektets inledande frågeställningar.  

Vilka begravningskapell och krematorier har byggts i Lunds stift mellan åren 1880 och 

2000?  

De begravningskapell och krematorier som byggts i stiftet har vi redogjort för i kronologisk 

ordning i rapportens olika kapitel och i en förteckning som bifogas denna rapport. I 

förteckningen finns en kolumn med rubriken definition; här finns de tre alternativen 

begravningskapell, bårhus och osäker. Samtliga byggnader som vi under projekttiden undersökt listas 

här och i de fall vi är säkra på deras definition anges denna. Det är svårt att sätta en exakt siffra på 

hur många begravningskapell som finns i stiftet, framförallt för att det finns en osäkerhet kring 

definitionerna av de enklare begravningskapell och bårhus, som uppförts på redan existerande 

kyrkogårdar. Flera av dessa enkla byggnader benämns bårhus på ritningsmaterialet men har ändå 

altare och altartavlor, ibland även annan konstnärlig utsmyckning, vilket lett till en osäkerhet om 

huruvida byggnaderna varit avsedda för ceremonier eller enbart bisättning. Under en del av 1900-

talet var trenden att dela upp begravningsceremonin i många del-ceremonier. Om detta vittnar till 

exempel de ganska komplicerade rumsprogrammen som är tydligast i krematorieanläggningarna. 

Det betyder att även om rum inreddes med attribut som vi idag sammankopplar med ceremonier, 

så behöver detta inte ha varit fallet då byggnaden uppfördes. Uppgifter om huruvida 

begravningskapellen i denna rapport har invigts enligt Svenska kyrkans ordning eller inte är 

osäkert i de flesta fall. Detta gör deras juridiska status i relation till Kulturmiljölagens 4:e kapitel 

osäker. Nära femtio kapell har fotoinventerats i projektet. För en handfull objekt har fördjupade 

studier gjorts i illustrativt syfte.  

Hur kan vi förstå begravnings- och krematoriekapellet som byggnadstyp?  

Både begravningskapellens tillkomst och företeelsen kremering är nära sammankopplade med 

samhällsutvecklingen under 1800-talets senare del. Industrialisering, befolkningstillväxt, 

urbanisering och förändringen av lokala sedvänjor är alla parametrar som i olika mån påverkat 

tidsandan och skapat ett behov av en ny byggnadstyp – begravningskapellet. Byggnaderna kan 

också ses i ljuset av samhällets sekularisering där folkrörelser som frikyrko- och 

nykterhetsrörelserna var viktiga markörer under det sena 1800-talet. Sannolikt var 

begravningskapellet inte bara ett nytt rum för begravningsceremonin, utan även ceremonin 

genomgick moderniseringar. Vid tiden för den första generationen begravningskapell hölls 

fortfarande majoriteten av begravningsceremonierna utomhus på kyrkogården.  I synnerhet om 

du tillhörde majoriteten av befolkningen vars tillgångar var begränsade. Inomhusceremonier hade 

länge varit förbehållet den minoritet av befolkningen som kunde betala för en ceremoni i 

kyrkorummet. Klassperspektivet har alltså inte varit utan vikt i sammanhanget. När möjligheten 

till begravning utom Svenska kyrkans ordning blev tillåten under 1920-talet blev behovet av 

alternativa ceremoniella rum ännu större. Bland de byggnader som ansågs lämpliga angavs bl.a. 

begravningskapellen. Gemensamma nämnare för begravningskapellen är framförallt att den 

absoluta majoriteten av dem är uppförda på utvidgningar av befintliga kyrkogårdar eller helt 

nyanlagda begravningsplatser. Denna nämnare är gemensam för hela det tidsspann som projektet 

undersökt.  
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I projektet har det blivit tydligt att frågan om kremering också måste ses i ljuset av samhälls- och 

idéutvecklingen. De som engagerade sig i den idéburna eldbegängelserörelsen tillhörde en 

intellektuell överklass, en kulturelit. Ett folkligt genomslag för kremering kom inte förrän under 

1900-talets andra del. Både idén med kremering, och de arkitektoniska idéer som gett form åt 

krematorierna, har varit radikalare och rymt större variation än de byggnader som enbart uppförts 

som begravningskapell. Krematoriet är en mer komplex byggnad än begravningskapellet, men 

också en mer komplex idé som det tog längre tid att finna folkligt stöd för. När kremeringen 

började få ett folkligt genomslag på 1930-talet kremerades 5 % av de avlidna i landet. Vid slutet 

av 1950-talet fanns nio av landets 40 krematorier i Lunds stift. År 1960 kremerades ca 25 % av de 

avlidna, i slutet av 1970-talet kremerades hälften och 2016 var siffran 83 %. Bland 

byggnadsbeståndet i stiftet finns arkitektoniskt nyskapande exempel, som Helsingborgs 

krematorium, stiftets första, där strävan efter att ge form åt krematoriet som byggnadstyp och att 

skapa ett ceremonirum anpassat för kremering är tydlig. Senare, till exempel i det till Helsingborgs 

krematorium tillbyggda kapellet, ritat av Zimdal på 1960-talet, är formspråk och disposition 

betydligt mer traditionellt – i betydelsen ”kyrkolik”.   

Så småningom kombineras byggnaderna till krematoriekapell; det går att säga att både kist- och 

urnbegravning accepterades och att det viktiga var rummet för ceremonin. Med början under 

1950-talet ser vi att allt fler begravningskapell anpassas för att vara användbara vid begravningar 

enligt olika trosinriktningar liksom rent konfessionsfria sådana. Detta hör samman med 1951 års 

lag om religionsfrihet. Utvecklingen under det sena 1800- och 1900-talet går mot ett mer 

pluralistiskt samhälle där större hänsyn tagits till olika trosåskådningar och där det gamla 

sockensamhällets sociala kontrollsystem långsamt började lösas upp. Idag, 2018, ser det religiösa 

landskapet annorlunda ut än 1950. Det åligger huvudmannen för begravningsverksamheten att 

tillhandahålla eller anvisa en lokal som lämpar sig för begravningsceremoni i annan ordning än 

Svenska kyrkans och utvecklingen fortsätter. Vi ser därför allt fler ceremonihallar som från 

grunden är uppförda utan en specifik religiös grundideologi, och anpassade för att fungera för 

många olika sorters ceremonier. Idag ser vi också nya ritualer som är obundna de fysiska 

rummen, till exempel när aska sprids i havet eller i naturen. 

Vilka var arkitekterna? 

Tidsspannet som rapporten täcker, från Helgo Zettervalls eklektiska begravningskapell i 

Sölvesborg 1865, till Barup och Edströms S:t Clemens kapell i Simrishamn 1980, rymmer både 

stora arkitektoniska variationer och en stor omvärldsförändring. Arkitekterna bakom 

byggnaderna är en brokig skara; här finns såväl nationella storheter och domkyrkoarkitekter till 

lokalt verksamma byggmästare representerade – och många fler på skalan däremellan. Några 

arkitekter har ritat flera byggnader inom kategorin, medan andra endast gjort någon enstaka. En 

berättigad fråga är om det är arkitekt/byggmästare eller beställare som påverkat 

byggnadsbeståndet i störst utsträckning. Beställarens roll har dock inte ingått som en del i detta 

projekt. 

Eftersom begravningskapellen länge var att betrakta som kyrkliga byggnader, i det att de 

uppfördes på kyrkogårdar eller begravningsplatser som förvaltades av församlingar i den 
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dåvarande Svenska statskyrkan, har de också omfattats av reglering och krav från statligt håll. Ett 

av de första dokumenten där begravningskapellen togs upp var Allmänna anvisningar rörande 

kyrkobyggnader, utgivet 1887 av Kungliga Byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsen var en statlig, 

centraliserad myndighet genom vilken tidens ideal spreds. Det var inte ovanligt att arkitekter 

anlitades på rekommendation från Kungliga Byggnadsstyrelsen. Granskningen av 

kapellbyggnaderna låg på statlig nivå fram till 1980 då länsstyrelsen tog över ansvaret för att sedan 

överlämna det till kommunerna 1989. Det har alltså under hela den tidsperiod som rapporten 

behandlar, funnits ett myndighetsinflytande över byggnationerna.  

Ett exempel på en tidigt verksam arkitekt i stiftet är Peter Boisen, stadsarkitekt i Ystad, som 

under 1880-talet ritade åtminstone två begravningskapell; Birgittakapellet på gamla kyrkogården i 

Ystad och Sisselas kapell på Nya kyrkogården i Borrby. Många av de arkitekter som bidragit till 

begravningskapellen och annan kyrkogårdsarkitektur har främst varit regionalt verksamma, flera 

med offentliga tjänster som stadsarkitekter och länsarkitekter. I enstaka fall dyker byggmästare 

upp i stället för arkitekter men då uteslutande på småorter.   

En av de arkitekter med nationellt renommé som bidragit till bebyggelsekategorin inom Lunds 

stift är Theodor Wåhlin som från år 1902 och fram till sin död 1948 var anlitad som 

domkyrkoarkitekt i Lund.  Wåhlin ritade under sin tid i stiftet åtminstone fem begravningskapell; 

i Hässleholm, Stoby, Eslöv, Brunnby och Karlshamn och satte därtill sin prägel på en mängd 

kyrkobyggnader genom sin medverkan i restaureringar. Sigurd Lewerentz, med både nationellt 

och internationellt renommé, har skapat en arkitektoniskt unik miljö på Östra kyrkogården i 

Malmö. Hans engagemang i platsen höll i sig under mer än femtio år; från S:ta Birgittas kapell 

1918, S:t Gertruds och S:t Knuts kapell 1943 till Hoppets kapell som byggdes 1957. 1970 

uppfördes dessutom Lewerentz sista projekt, blomsterkiosken, i anslutning till kyrkogården.  

Från 1940- till och med 1960-talen är Eiler Graebe utan konkurrens den enskilda arkitekt som i 

störst omfattning bidragit till byggnadskategorin i den skånska delen av stiftet. Minst tio 

byggnader har Graebe bidragit med; allt från det komplexa kapellkrematoriet i Landskrona 1961 

till enkla och standardiserade bårhus, som det på Båstad Nya kyrkogård från 1947. Graebe var i 

sin tidiga karriär anställd hos Theodor Wåhlin, och innehade likt sin föregångare posten som 

Domkyrkoarkitekt under åren 1943-1967. Utöver de byggnader som behandlas i rapporten har 

Graebe satt sin signatur på en mängd kyrkorenoveringar under sin yrkesverksamma tid.  

Under 1960-talet ser vi en brytning mot den tidigare mer traditionellt präglade arkitekturen, där 

många kapell och kapellkrematorier bar med sig ett kyrkligt formspråk. Det byggs i mindre 

utsträckning och flera av byggnaderna får en mer unik utformning, där enstaka arkitekter bygger 

enstaka byggnader. Bernt Nybergs Klockarebackens kapell i Höör, byggt 1972, är unikt bland 

stiftets begravningskapell med sitt brutala formspråk och råa material. På samma vis utmärker sig 

landskapsarkitekten Per Friberg med sin jordnära, genomtänkta och platsanpassade arkitektur, 

delvis i Perstorp, men framförallt i den komplexa anläggning som anlades 1978 i Augerum. Det 

senaste exemplet i genren är Barup och Edströms Sankt Clemens kapell i Simrishamn där ett 

post-modernistiskt formspråk får blomma ut helt fritt. 
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kollegor och andra verksamma inom kulturmiljövården kunnat tipsa om byggnader på 

kyrkogårdar och begravningsplatser. Cissela Olsson, 1:e antikvarie kulturlandskap vid Blekinge 

museum, har bidragit med sin kunskap om bebyggelsebeståndet i Blekinge.  
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att hitta information.  
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