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Reiserapport til Afag Studietur i forbindelse med diplom ved NTNU Mars -2022
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Deltagene
Simon Telle Brendmoe
Master i Arkitektur
NTNU

Studietur
Inspirasjonstur til Stockholm, 
for å se på hvordan de 
store mestrene håndterte 
gravlunder, kapeller og 
offentlige arenaer. 
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Begrunnelse for prosjekt 
og reise

Min diplom omhandler transformasjonen av et steinbrudd til en 
gravlund med tilhørende funksjoner som krematorium og flere 
seremonirom. 

Oppgaven prøver å belyse hvordan man kan benytte seg av disse 
enorme landområdene som har blitt tømt av menneskets jag 
etter materialer. 
Den vanlige metoden for å tømme steinbrudd er å fylle de helt 
igjen, la det nye landskapet man har skapt ved bruddet dekkes til. 
Jeg argumenterer heller for at dette nye landskapet inneholder 
noe potent, som kan benyttes på andre måter. I dette forslaget 
en gravlund. 

Tidlig i oppgaven forsto jeg at et besøk til Stockholm, og 
nærmere skogskirkegården fort blir nødvendig. Siden Lewerentz 
og Asplund hadde brukt mye tid på å transformere landskapet 
virket det som et naturlig sted å starte. 
Og skalaen de har arbeidet med matchet steinbruddet i min 
oppgave bra. 

Stockholm huser også flere store verk av de to modernistene, så 
en reise ble planlagt og gjennomført for å kunne lære av de som 
har gjort det før. 
Besøke fasiten. 
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Skogskirkegården, eget foto
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Program

Uke 12

Etter mange endringer i reiseplanene ble det bestemt at 
turen bare skulle vare 3 dager. Dette medførte en liten 
fortettning i programmet. Men ga fortsatt mye da jeg aldri 
har vært i Stockholm før. 
Dagene planla jeg utifra hvor i Stockholm de forskjellige 
verkene sto plassert, samt hva jeg ønsket å oppleve av 
Stockholm som by. 

Tirsdag 22 Mars: Avreise til Stockholm, samt se 
Skogskirkegården på kveldstid. 
Onsdag 23 Mars: Skogskirkegården på dagtid, og vandring i 
Sødermalm
Torsdag 24 Mars: Markuskirken, Stockholms statbibliotek og 
museumsøyen, for å se på Lewerents sin utstilling der. Og 
hjemreise på kvelden.  
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Skogskirkegården, eget foto
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Skogskirkegården, egne fotos
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Skogskirkegården, egne fotos
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Markuskirken, egne foto
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Lewerentz Utstilling, eget foto
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Stockholm Statsbibliotek, enge fotos


