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Befaring, registrering, fotografering og utprø-
ving i modell er kjente arbeidsformer for den 
utøvende landskapsarkitekten. I mitt fors-
kningsarbeid bruker jeg de samme metodene. 
På den måten skal forskningen bidra til å utvi-
kle relevant kunnskap for praktisk landskaps-
arkitekturarbeid. I profesjonens kontekst gir 
forskningen faglig mening.

BEFARING
Nærmere trehundre gravplasser er befart. 
Forskningen bygger på skandinaviske grav-
plasser, men jeg har også befart referansean-
legg i London, Paris, Barcelona og Nederland. 
Prosjektet tar utgangspunkt i gravarealet, are-
alet på gravplassen hvor gravene ligger. Målet 
med befaringene er å få et størst mulig over-

blikk over variasjonen i utformingen av grav-
areal. Jeg har ingen formening om at en be-
stemt type gravareal er mer interessant enn 
andre. Intensjonen i møte med det enkelte 
gravareal er å være oppmerksom på det som 
er påfallende, annerledes, karakteristisk og 
det som har særpreg.

REGISTRERING
Jeg har en landskapsarkitekts blikk. Alle grav-
arealene er sett med dette blikket. Dette er en 
lik forutsetning for alle registreringene. Jeg 
ser på den fysiske utformingen, hva gravare-
alet består av og hvordan de ulike elemente-
ne er komponert i forhold til hverandre. Noen 
ganger er det mange små elementer som til 
sammen skaper karakteren, andre ganger er 

det noen få elementer som setter særpreg. 
Noe er framtredende, noe er underordnet. 
Linjer som skaper dybde, linjer som skaper 
rom. Rytmer og gjentagelser. Uregelmessig-
heter og tilfeldigheter. Variasjonen er stor.

FOTOGRAFERING
Under fotograferingen av gravarealene er jeg 
hele tiden oppmerksom på omgivelsene rundt 
meg. Fotoprosessen er en aktiv samhandling 
mellom mitt blikk og gravarealene. Når jeg har 
bestemt meg for å fotografere et gravareal, sir-
kler jeg rundt det og får inntrykk av hvordan 
det framstår fra ulike ståsteder, med forskjel-
lige dybdeperspektiv og fra ulike vinkler. 

Fotografiene skal bli en del av forsknings-
resultatets visuelle framstilling. Jeg er opptatt 
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Esarps kyrkogård, Skåne. En vekslende vandring mellom smale og brede stier Esarps cemetery, Skåne. A varying walk along wide and narrow paths

Sejs Svejbæk kirkegård, Silkeborg. Kvadratiske gressputer i et rutesystem Sejs Svejbæk cemetery, Silkeborg. Square grass plots in a modular system

Karasjok kirkegård, Finnmark. Skogbunnen får vokse uforstyrret Karasjok cemetery, Finnmark. The woodland floor lies undisturbed

Nordre kirkegård, Herning. I stadig endring og i stadig bevegelse Nordre cemetery, Herning. In constant change and constant movementOrdrup kirkegård, Gentofte. Stedet som gravareal underordner seg den viltvoksende skogen Ordrup cemetery, Gentofte. The site as a burial place respects the natural growth of the forest
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Pålsjö kyrkogård, Helsingborg. Lange greiner understreker det horisontale Pålsjö cemetery, Helsingborg. Long branches underscore the horizontalNesland kirkegård, Telemark. Tett i tett, en transparent gravminnevegg Nesland cemetery, Telemark. Density, a transparent headstone wall

Os gravlund, Halden. Rammene er som hus, husene blir til en by Os cemetery, Halden. The setting as a building, buildings become a townOs gravlund, Halden. Med den fullendte formen skapes samhørighet Os cemetery, Halden. With the complete form, a mutual connection is achieved

Skogskyrkogården, Stockholm. En sluttet form, et landemerke Woodland cemetery, Stockholm. A closed form, a landmarkUndersbo kirkegård, Larvik. Voluminøs vekstform og rette linjer Undersbo cemetery, Larvik. Voluminous growth forms and straight lines

Skogskyrkogården, Jönköping. Fullvokst furuskog danner et høyt tak Woodland cemetery, Jönköping. Fully grown forest of pines forms a high roofSkogskyrkogården, Stockholm. Til sammen dannes en høyreist vegg Woodland cemetery, Stockholm. In unison, a tall lofty wall is created
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av at bildene skal bli entydige. Jeg tilstreber 
at hvert av fotografiene skal inneholde få ele-
menter slik at formspråket i motivet kommer 
tydelig fram. Ideelt sett skal et fotografi ikke 
inneholde mer enn ett tydelig budskap. På den 
måten tror jeg at de vil fungere best som illus-
trasjoner.

UTPRØVING I MODELL
Gjennom modellarbeid går jeg i dybden med 
utvalgte gravareal. Modellarbeidet gir mulig-
het for å undersøke formgrepet. Jeg ser etter 
ulike grunner for karakter og særpreg. Vide-
re eksperimenterer jeg med komposisjonen. 
Med andre virkemidler finner jeg varianter av 
hvordan stedet kan framstå. 

Modellene skal understreke, framheve, 
forsterke, overdrive eller overdimensjonere 
de viktigste byggesteinene. Utnytte spennin-
ger, kontrastere eller separere ulikheter og 
motsetninger. Bygge opp under relasjoner, 
likheter, forbindelser og sammenhenger. Det 
som gjøres i modellene er tydelig. Det sarte er 
sart, det myke er mykt, det detaljerte er detal-

jert, det rene er rent, det grove er grovt og det 
harde er hardt.

Arbeidet er en kontinuerlig lete- og utprø-
vingsprosess. Det å prøve ut grenser og utfor-
dre det trygge er vesentlig for å komme videre. 
Modellarbeidet både avdekker, tydeliggjør og 
videreutvikler virkemidlene i de befarte grav-
arealene. 

Med sitt visuelle språk skal modellen nå 
fram til beskueren. Et raskt blikk over model-
len skal gi et inntrykk av essensen i gravarealet. 
Hver modell skal vise et individuelt gravareal-
uttrykk, men samtidig skal en sammenstilling 
av modellene gi en helhetlig forståelse av varia-
sjonen innen gravarealutforming.

FORSKNINGSRESULTATET
Gravplasser er i stadig endring. Ny viten, nye 
ideal, og nye ønsker påvirker forventninge-
ne til gravarealet. Gravarealet er et særegent 
sted og for at det skal framstå som noe eget, 
må landskapsarkitekten som designeren av 
gravarealene ha en bevissthet om gravarea-
lets virkemidler. 

Resultatet av forskningen er en sammenstil-
ling av befaringsfotografier, modellbilder og 
billedtekst. Dette synliggjør gravarealeksem-
pler, kvaliteter ved disse og mulige måter å 
løse utforming av gravareal på. Forsknings-
resultatet er en visuell kunnskapsbank.

OVERFØRINGSVERDI
Gravareal er et smalt fagfelt innen landskaps-
arkitektur. Men med utgangspunkt i dette 
smale forskningsfeltet frembringes kunnskap 
som også har en bredere overføringsverdi. 
Virkemidlene har landskapsarkitekturfaglig 
relevans også i andre sammenhenger. Kunne 
gravminnene vært hus? Kunne sammenstil-
lingene vært bystrukturer? Kunne det felles 
gravstedet vært et samlingspunkt? Kunne de 
skogkledde gravarealene vært friområder? 

Forskningen belyser variasjon, virkemid-
ler og muligheter – til inspirasjon for prakti-
serende landskapsarkitekter. 
Rannveig Søndergaard Holm, 
landskapsarkitekt MNLA, ph.d.

Östra kyrkogården, Jönköping. 
Et dryss av høstens løvfall fyller den 
horisontale gulvflaten og gir et motsvar 
til veggflatens gravminnedekor 
Östra cemetery, Jönköping. 
A gentle fall of autumn leaves 
covers the horizontal surface and 
offers a contrast to the walls’ 
headstone motif

Solheim gravplass, Bergen. 
De ikke lenger snorrette linjene i de 
skrått tilpassede hekkene og de mange 
ulike og tett sammenstilte gravminnene 
tegner et lekent og lite formelt grav-
arealuttrykk
Solheim cemetery, Bergen. 
The former straight lines of the slope-
defined hedges and the many different 
and closely spaced gravestones offer 
a playful and informal burial area 
expression

Hässleholms Östra begravningsplats, 
Hässleholm. Gløttene mellom kulene gir 
god dybdevirkning.
Alle fotos Rannveig Søndergaard Holm
Hässleholms Östra cemetery, Hässleholm. 
Glimpses between the spheres offer a 
fine perception of depth.
All photos Rannveig Søndergaard Holm

Kirkelandet gravsted, Kristiansund. 
En sammenstilling av terrasser, hekker 
og enkeltstående gravminner. 
En felles linjestruktur gir et samspill 
Kirkelandet cemetery, Kristiansund. 
A grouping of terraces, hedges and iso-
lated grave monuments. A common lin-
eal structure offers an interplay

Bragernes kirkegård, Drammen. 
Langs den markante aksen deles, 
splittes og samles stien igjen
Bragernes cemetery, Drammen. 
Along the distinctive axis, the paths 
divide, split and meet again

Rannveig Søndergaard Holm er 
kunstfagkandidat fra Statens høgskole 
for kunsthåndverk og design, nå Kunst-
høgskolen i Bergen (1995), hun har en 
mastergrad i landskapsforming fra 
Norges landbrukshøgskole, nå NMBU 
(2004) og graden ph.d ved Institutt for 
landskapsplanlegging, NMBU (2015). 
Rannveig Søndergaard Holm er ansatt i 
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