Förvaltningsplan
Management plan

Världsarvet
Skogskyrkogården

Världsarvet Skogskyrkogården, Stockholm, Sverige

Förvaltningsplan
World Heritage Skogskyrkogården - Management plan

Världsarvet Skogskyrkogården 2015
Foto: Susanne Hallman
Tryck Edita Bobergs
4

Innehåll
6

Inledning

9

Skogskyrkogården – ett arv åt mänskligheten

Introduction

Skogskyrkogården - a legacy to mankind

9 En unik miljö från 1900-talet | A unique 20th century cultural heritage
9 Kriterier för världarvskommitténs beslut 1994 | Criteria for decision 1994
10 Ett levande och brukat världsarv | A living World Heritage Site

12

Världsarvskonventionen och det Svenska åtagandet

14

Förvaltning, skydd, styrning och resurser

The World Heritage Convention and Sweden´s obligations

Management, protection, governance and resources

14
17
18
20
22

Skydd | Protection
Viktiga genomförda åtgärder och projekt efter 1994 | Significant activity
Besöksverksamheten | Visitor services
Världsarvsrådet – samarbetar kring förvaltning och tillsyn | World Heritage Council
Andra samarbetspartners och viktiga aktörer | Other partners and important stakeholders

26 Hot och utmaningar
Threats and challenges

28

Vision och långsiktiga mål
Vision and long-term goals

28 Visionen | The Vision
28 Mål och fokusområden | Goals and areas of focus
		
29 Ett hållbart världsarv | A sustainable World Heritage Site
		
29 Ett tillgängligt och välkänt världsarv | An accessible World Heritage Site
30 Strategiska fokusområden | Areas of strategic focus
		
33 Ett hållbart världsarv | A sustainable World Heritage Site
		
34 Ett tillgängligt världsarv | An accessible World Heritage Site
		
35 Ett kunskapsorienterat världsarv | A knowledge-based World Heritage Site

36

Bilaga
Appendix

36 SOUV (Statements of Outstanding Universal Value)
Arbetet att ta fram managementplanen har genomförts av Cultivator/Anders Hillgren på uppdrag av
Stockholms kyrkogårdsförvaltning och i dialog med bl a Skogskyrkogårdens världsarvsråd.
5

Skogskyrkogården
Management plan – förvaltning av ett världsarv
Inledning
Att vårda ett världsarv förpliktar. Det är inte bara en angelägenhet för oss som yrkesmässigt förvaltar eller
för dem som besöker platsen, utan uppdraget är universellt och perspektivet är långsiktigt. Världsarven
tillhör oss alla. Att skapa engagemang och delaktighet kring världsarvsfrågorna är därför vårt viktigaste
uppdrag.
Skogskyrkogårdens unika värden ska förvaltas och tillgängliggöras i enlighet med UNESCO:s Konvention om Skydd av Världens Kultur- och Naturarv. En förutsättning för detta åtagande är att samsyn råder
bland oss som är satta att förvalta och övervaka världsarvets värden.
Åren sedan Skogskyrkogården skrevs in på världsarvslistan har varit händelserika år. Resan mot internationellt erkännande är en bedrift och vad som hittills uträttats visar att vi på ett förtroendeingivande sätt
kan leva upp till våra historiska åtaganden och samtidigt ta oss an framtidens utmaningar när det gäller
världsarvets hållbarhet, miljö och tillgänglighet.
Denna förvaltningsplan eller managementplan syftar till att staka ut en gemensam väg och
vision kring Skogskyrkogårdens framtida förvaltning och utveckling:

Skogskyrkogården – ett hållbart, brukat och tillgängligt
världsarv med internationell lyskraft
Visionen har ett långsiktigt perspektiv – till 2030 – och för att realisera visionen har mål och strategier
formulerats kring en långsiktigt hållbar förvaltning och i syfte att göra Skogskyrkogården än mer tillgängligt och känt som en omistlig del av världens kulturarv.
Till förvaltningsplanen har en genomförandeplan (Action Plan) fogats. Denna fokuserar på ett antal
konkreta åtgärder som syftar till utveckling och måluppfyllelser och som också tidsatts för genomförande.
Genomförandeplanen följs upp i världsarvsrådets ordinarie arbete.
Samtidigt som managementplanen tagits fram pågår en återrapportering till UNESCO om tillståndet
för världsarvet Skogskyrkogårdens förvaltning och bevarande, den så kallade Periodic Reporting som
genomförs 2012-2013. Managementplanen har därför tagit med viktiga överväganden utifrån rapporteringen till UNESCO om tillståndet inom världsarvet och de olika uppgifter i världsarvsarbetet som ligger
framför oss.
Genom regelbunden uppföljning av denna plan kan världsarvsrådets parter var för sig och tillsammans
fortlöpande utvärdera om man lyckats med att förvalta och utveckla Skogskyrkogården i världsarvskonventionens riktning som en omistlig del av världens kulturarv.
Stockholm 18 december 2015

Mats Larsson
förvaltningschef
Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning

Louise Schlyter
enhetchef
Länsstyrelsen i Stockholms län
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Ann-Charlotte Backlund
stadsantikvarie
Stockholms Stadsmuseum

Skogskyrkogården
Management Plan for a World Heritage Site
Introduction

Maintaining a World Heritage Site is a responsibility not just for the professionals managing the site but also
for visitors. World Heritage Sites belong to us all, and it is therefore very important to promote commitment
and participation in world heritage issues with a long-term perspective.
Skogskyrkogården’s unique values must be managed and made accessible in accordance with UNESCO’s
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. This requires a consensus
among those whose job it is to manage and monitor the World Heritage Site.
The years since Skogskyrkogården was inscribed onto the World Heritage List have been eventful ones. The
journey to international recognition is an achievement and what has been accomplished to date is evidence
that we are able to fulfil our historical commitments in a credible way while taking on the challenges of the
future in respect of the sustainability, environment and accessibility of our World Heritage Site.
This Management Plan aims to set out a common way forward and a vision for the future management and
development of Skogskyrkogården:

Skogskyrkogården – a sustainable, accessible and internationally
prominent World Heritage Site
The vision has a long-term perspective extending to 2030. To achieve the vision, goals and strategies have
been drawn up for long-term, sustainable management to make Skogskyrkogården even more accessible and
recognised as an essential part of world heritage.
An Action Plan is appended to the Management Plan. It focuses on a number of concrete, timetabled actions
for development and achievement of goals. The Action Plan is monitored as part of the normal work of the
World Heritage Council.
While this Management Plan was in production, Skogskyrkogården was engaged in the 2012-2013 round of
Periodic Reporting to UNESCO on the state of management and conservation of the World Heritage Site. The
Management Plan therefore includes important considerations from the UNESCO report on the condition of
the site and the various world heritage-related tasks that lie ahead.
By regularly monitoring this plan, the World Heritage Council stakeholders will, be able to evaluate how
successful they have been in managing Skogskyrkogården in line with the World Heritage Convention and
developing it into an essential part of world heritage.
Stockholm 18 December 2015
Mats Larsson
Administrative Director
City of Stockholm Cemeteries Administration
Louise Schlyter
Head of Unit
The County Administrative Board of Stockholm

Ann-Charlotte Backlund
City Curator
Stockholm City Museum
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Skogskyrkogården
– ett arv åt mänskligheten
En unik kulturmiljö från 1900-talet

Skogskyrkogården skrevs in på UNESCO:s världsarvslista 1994.
Begravningsplatsen är unik i den stora världsarvsfamiljen att
som den enda brukade begravningsplatsen i världen antas till
den prestigefyllda världsarvslistan. Detta vittnar om dess historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter av universell
och omistlig art.
Skogskyrkogårdens världsarvsstatus formuleras i UNESCO:s beslut utifrån sina arkitektoniska kvaliteter från tidigt 1900-tal och
dess nyskapande gestaltning som influerade utformningen av
begravningsplatser och kyrkogårdar över hela världen.
Skogskyrkogården, gestaltad av arkitekterna Erik Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz mellan 1915 och 1940, är ett utsökt exempel på ett gestaltningskoncept där landskap och byggnader
är delar av en helhet och som stöpts samman till en särpräglad
begravningsplats med stor symbolisk intensitet. Denna idé om
en förenad estetik bildar en miljö som på ett fulländat sätt bidrar
till begravningsplatsens helhetskaraktär och symboliska väsen.
Skogskyrkogården är en i tid näraliggande miljö och kan som sådan sägas sortera under modernismens arkitektur och kulturarv.
Bara ett fåtal av Europas världsarv hör f.ö. 1900-talet till. Platsen
är också en spegel av ett allt mer sekulariserat samhälle där
man på ett effektivt, hygieniskt och strukturerat sätt skapade en
plats med specifika värden, där döden underordnar sig naturen
och är en del i kretsloppet.

Kriterier för
Världsarvskommittens
beslut 1994
Criteria for the decision of the
World Heritage Committee in
1994

Criterion (ii) The creation of
Asplund and Lewerentz at
Skogskyrkogården established a
new form of cemetery that has
exerted a profound influence on
cemetery design throughout the
world
Criterion (iv) The merits of Skogskyrkogården lay in it’s qualities
as an early – 20th century landscape and architectural design
adapted to a cemetery.
The committee stressed the
importance of explaining to the
public the criteria for which it
was accepted as a World Heritage Cultural Property.

Skogskyrkogården – a legacy to mankind
A unique 20th century cultural heritage
Skogskyrkogården was inscribed onto
the UNESCO World Heritage List in
1994. The cemetery is unique amongst
the great family of World Heritage Sites
as the only working cemetery in the
world to be accepted onto the prestigious World Heritage List. This is a
testimony to its universal and historical,
cultural and architectural qualities.
Skogskyrkogården’s world heritage
status was granted on the basis of the
quality of its early 20th century architec-

ture and the innovative design that has
influenced the shaping of cemeteries
and burial grounds around the world.
Skogskyrkogården, created by architects
Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz between 1915 and 1940, is an
exquisite example of a design concept
in which the landscape and buildings of
the cemetery, with their unified aesthetic, together have great symbolic
intensity.
Skogskyrkogården is one of the few

twentieth century World Heritage
Site and is part of the architectural
and cultural heritage of Modernism.
The site also reflects our increasingly
secularised society which has created
places with specific values – efficiently,
hygienically and in a structured way
– where death is subordinate to nature
and part of the cycle.
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Ett levande och brukat världsarv
Unikt för Skogskyrkogården är också att det är landets största
fungerande begravningsplats - men också ett välrenommerat
besöksmål för stockholmare och tillresande. År 2013 känner över
65 % av stockholmarna till att Skogskyrkogården är ett av Unescos
världsarv.
Skogskyrkogården har årligen av ca 400 000 besökare.
Enbart under Allhelgonahelgen besöks kyrkogården av inemot
100 000 personer. På kyrkogården på drygt 100 hektar, som
arealmässigt är Sveriges näst största, finns cirka 100 000
gravplatser och här är i runda tal 300 000 gravsatta.
Varje år sker här cirka 3 000 gravsättningar, 4000 kremationer
och ungefärligen 2 000 begravningsceremonier i de
fem kapellen.
Detta är utgångspunkten och det fortsatta förvaltningsarbetet ska
inrikta sig på att slå vakt om det som är kärnan i UNESCO:s beslut
– arkitekturen och en fungerande begravningsverksamhet i samklang med den specifikt gestaltade kulturmiljön.

A living World Heritage Site
Skogskyrkogården is the country’s largest working cemetery – and also wellestablished as a place for Stockholm
residents and others to visit. In 2013,
over 65 % of Stockholmers were aware
that Skogskyrkogården is a UNESCO
World Heritage Site.
Skogskyrkogården has around 400,000
visitors each year. 100 000 of these on
the weekend of All Saints’ Day. The
10

cemetery covers about 250 acres and is
the second largest in Sweden in terms
of area. It has around 100,000 burial
plots and roughly 300,000 people are
buried there.
Each year there are around 3,000
burials, 4,000 cremations and approximately 2,000 funeral ceremonies in the
five chapels.

This is the starting point for our work,
and our management will focus on safeguarding those aspects at the core of the
UNESCO decision – the architecture,
and a working cemetery whose operations are in keeping with the specially
designed cultural environment.

Unesco är Förenta Nationernas
organisation för utbildning,
vetenskap och kultur. Den grundades 1945 i en värld som höll
på att resa sig ur ruinerna efter
andra världskrigets bombmattor.
Organisationen har till uppgift
att främja samarbete över gränserna, bidra till fred och fostran
i mänskliga rättigheter och att
främja etnisk och kulturell mångfald. Hit hör att stärka kunskapen
och därmed respekten för olika
länders och folks kulturella identitet och kulturarv.
Väpnade konflikter, etnicitet och
en okontrollerad politisk och ekonomisk utveckling är ett hot mot
det gemensamma natur- och
kulturarvet.
I syfte att slå vakt om de mest
värdefulla delarna av den
globala natur- och kulturskatten
antog Unesco 1972 den
s.k. Världsarvskonventionen.
Den bygger på premissen att vissa natur- och kulturmiljöer utgör
oersättliga delar av vår gemensamma civilisation och att det är
en uppgift för hela mänskligheten att bevara och skydda dessa
åt kommande generationer.
Skyddet av de unika natur- och
kulturmiljöerna skapas genom
att de förs upp på Unescos World
Heritage List – Världsarvslistan.
Den omfattar 981 objekt i 160
länder (2014). 759 av dessa är
kulturarv, 193 naturarv och 29
är miljöer som innefattar både
natur- och kulturvärden. Två
tredjedelar av världsarven finns
i Europa varav 34 i Norden. I
Sverige finns 15 världsarv .
På världsarvslistan finns inte bara
de sedan länge uppmärksammade och välrenommerade delarna
av kulturarvet: katedralerna, slotten och monumenten. Där finns
också platser som minner om
mänsklighetens mörka sidor och
som vittnar både om miljöförstöring och historiens ill-gärningar:
järnverket Völklingen i Tyskland,
slavlägret Gorée i Senegal, fängelseön Robben Island i Sydafrika
och förintelselägren AuschwitzBirkenau i Polen.
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Världsavskonventionen
och det svenska
åtagandet
Sverige ratificerade världsarvskonventionen 1985 och har
tillsammans med 189 andra länder förbundit sig att följa
konventionens bestämmelser och rekommendationer.
Det betyder att vi i samklang med artikel 5 i fördraget
åtagit oss att:
•
•
•
•
•

stärka kulturarvets betydelse i samhällslivet och genom olika
planerings- och underhållsinsatser garantera skyddet av detta
arv
skapa en effektiv förvaltningsorganisation med kompetens
att skydda och levandegöra kulturarvet och förse denna med
nödvändiga resurser
utveckla metoder och forskning som gör det möjligt att möta
hoten mot kulturarvet
initiera och realisera de rättsliga, vetenskapliga, tekniska,
organisatoriska och ekonomiska insatser som behövs för att
bevara och kommunicera detta kulturarv samt att
stödja utvecklingen av nationella eller regionala centra för
utbildning och forskning inom områdena skydd, bevarande och
förmedling.

The World Heritage Convention and
Sweden’s obligations
Sweden ratified the World Heritage
Convention in 1985 and, along with 189
other countries, has pledged to comply
with the Convention’s rules and recommendations. This means that, in line
with Article 5 in the convention, we have
undertaken to:
•

•

strengthen the importance of
cultural heritage in the community
and to guarantee the protection of
this heritage through planning and
maintenance
create an effective management
structure with the skills to protect

•
•

•

and bring to life our cultural heritage and to allocate the necessary
resources to it
develop methods and research that
enable us to counteract the threats
to our cultural heritage
initiate and execute the legal,
scientific, technical, organisational
and financial measures necessary
to conserve and communicate this
cultural heritage; and to
support the development of national
or regional centres for training and
research in the areas of protection,
conservation and presentation.

Som en av världsarvskonventionens signaturstater ska Sverige
enligt fördraget dessutom:
•
•

genom utbildnings- och informationsinsatser stärka uppskattningen och respekten för världsarven samt hålla allmänheten
informerad om hoten mot dessa arv
regelbundet följa upp och informera Unesco om de åtgärder
som vidtagits för att bevara, vårda, levande-göra och integrera
världsarven i utbildningssystemet. Riksantikvarieämbetet, representanter för världsarvs- rådet och utländsk expertis svarar
för världsarvet Skogskyrkogårdens uppföljning och återrapportering. (Unesco. Operational Guidlines WHC 08/01 108).

Kulturarvet är både materiellt och immateriellt. Dessa samband
ger kulturarvet och den fysiska miljön en extra dimension. I syfte
att slå vakt om dessa kopplingar antog Unesco 2003 en konvention om skydd och utveckling också av det icke-materiella kulturarvet. Den största förtjänsten hos denna konvention är att den väver
samman bevarandet av materiella objekt och miljöer med tillvaratagandet av ett levande ickemateriellt kulturarv. Konventionen
trädde i kraft 2006 och för närvarande har över hundra länder,
bl.a. Sverige, ratificerat fördraget.
Att Skogskyrkogården i ett holistiskt perspektiv på kulturarvsbegreppet representerar såväl materiella som levande icke materiella värden är logiskt och en grundsten för förvaltningen av kyrkogårdens
olika betydelsebärande värden.

As one of the signatory countries to the
World Heritage Convention, Sweden
will also:
•

•

strengthen appreciation and respect
for world heritage by means of
education and information provision and keep the public informed
about threats to this heritage
regularly monitor and inform UNESCO of action taken to conserve,
maintain and bring world heritage
to life and to integrate it into the
education system. The Swedish National Heritage Board, representatives of the World Heritage Council
and experts from other countries
are responsible for monitoring and
reporting on the Skogskyrkogården
World Heritage Site (Unesco Operational Guidelines WHC 08/01
108).

Cultural heritage is both tangible and
intangible. This gives an extra dimension
to cultural heritage and the physical environment. In 2003, in order to preserve
this correlation, UNESCO adopted a
convention on the protection and development of non-material cultural heritage. The main benefit of this convention
is in interweaving the conservation of
material objects and environments and
the safeguarding of a living, non-material cultural heritage. The convention
came into force in 2006 and has to date
been ratified by over a hundred countries, including Sweden.
In a holistic view of the concept of cultural heritage, it seems logical that Skogskyrkogården represents both tangible
and dynamic, intangible qualities, and
this is a keystone for our management
of the various significant values that the
cemetery represents.

UNESCO is the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization. It was established in 1945 in a world emerging
from the ruins after the carpet
bombing of the Second World War.
The organisation exists to promote cooperation across borders,
contribute to peace and education
in human rights and promote ethnic
and cultural diversity. This includes enhancing knowledge of and
thus respect for the cultural identity
of other countries and peoples.
Armed conflict, ethnicity and uncontrolled political and economic
development constitute a threat to
our shared natural and cultural
heritage. In order to preserve the
most valuable of the world’s natural and cultural treasures, UNESCO adopted the World Heritage
Convention in 1972.
It is based on the premise that
certain natural and cultural environments constitute irreplaceable
aspects of our shared civilisation
and that it is the duty of us all to
conserve and protect these for the
coming generations.
Unique natural and cultural sites
are protected through inclusion in
UNESCO’s World Heritage List.
As at 2014, it included 981 items in
160 countries. 759 of these are cultural heritage, 193 natural heritage
and 29 are sites of both natural and
cultural value. Two thirds of World
Heritage Sites are in Europe, 34 of
which are in the Nordic countries.
There are 15 World Heritage Sites
in Sweden.
The World Heritage List does not
only include high-profile examples
of cultural heritage that have long
been appreciated, such as cathedrals, castles and monuments; it
also includes places that remind us
of man’s darker sides and bear witness to both environmental destruction and historical wrongdoing,
such as the Völklingen ironworks in
Germany, the Gorée slave-trading
centre in Senegal, Robben Island
prison in South Africa and Auschwitz-Birkenau concentration and
extermination camps in Poland.
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Förvaltning, skydd,
styrning och resurser
Begravningsverksamheten i Stockholm är organiserad i en egen
nämnd med tillhörande förvaltning och är en del av Stockholms
stad. Stockholms kommunfullmäktige beslutar därför årligen om
budget för kyrkogårdsnämnden. Finansieringen av verksamheten
sker via en särskild begravningsavgift. Inom budgeten ska också
finansieringen av världsarvet ske. Kyrkogårdsförvaltningen samarbetar med Stockholms stadsmuseum sedan många år kring
besöksverksamheten på Skogskyrkogården och sedan 2011 har
Stockholms stadsmuseum hela ansvaret för besöksverksamheten
på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Världsarvet finansieras alltså
via begravningsavgiften men även i viss mån från intäkter från
besöksverksamheten.
Tidigare år har även viss medfinansiering i restaureringsprojekt
skett genom EU-medel via Länsstyrelsen samt genom arbetsmarknadsprojekt.
I kyrkogårdsnämndens årliga verksamhetsplan beslutas om budget, mål och åtaganden som också innefattar förvaltningen och
utvecklingen av världsarvet Skogskyrkogården.

Skydd			
Begravningslagen är den huvudlagstiftning som omfattar begravningsverksamheten. I denna lag finns bland annat bestämmelser
som handlar om god gravkultur och vården av begravningsplatser.
Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. (Kulturmiljölagen
mm. 4 kap 11§) och alla förändringar som görs på begravningsplatser byggda före 1939 måste ha tillstånd från Länsstyrelsen (4 kap
13§). Skogskyrkogården är också utpekat som ett riksintresse och
har därför ett särkilt skydd enligt 3 kap 6§ Miljöbalken. Alla byggnader och landskapsdetaljer har försetts med skyddsföreskrifter
utifrån de antikvariska inventeringarna som genomfördes 1995.
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Management, protection, governance and resources
Burial and cremation in Stockholm are
managed through a separate committee with an associated administration
section which is part of the City of
Stockholm. Stockholm City Council
therefore determines the annual budget
for the Cemeteries Committee. Work is
funded through a special burial fee. The
budget also allocates funding for activity relating to the site’s world heritage
status. The Cemeteries Administration
has been working with Stockholm City
Museum for many years on managing
visitors to Skogskyrkogården and since
2011 Stockholm City Museum has taken
sole responsibility for visitors on behalf
of the Cemeteries Committee. The World
Heritage Site is thus funded through
the burial fees but also to some extent
through income from visitors.

In previous years, there has been some
co-financing of restoration projects
with EU funds via the County Administrative Board and through labour
market projects.
The Cemetery Committee’s annual
operational plan prepare a budget,
targets and commitments that also
include the management and development of the Skogskyrkogården World
Heritage Site.

Protection			
The Burial Act is the main legislation
governing burials and cremations.
The Act includes regulations on the
appropriate appearance and use of
graves and the maintenance of cemeteries. Cemeteries must be cared for

and maintained in such a way that their
cultural historic value is not reduced or
debased (Heritage Conservation Act.
Chapter 4, section 11) and all changes
to burial plots laid out before 1939 must
have permission from the County Administrative Board (Chapter 4, section 13).
Skogskyrkogården is also designated as
being of national interest and therefore
has special protection under Chapter 3,
section 6 of the Swedish Environmental
Code. All buildings and landscape elements are protected by regulations based
on the inventories of cultural heritage
sites undertaken in 1995.
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Vad säger lagen?
Kulturmiljölagen, 4 kap 11 §
I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del
av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och
underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller
förvanskas.
Kulturmiljölagen, 4 kap 13 §
I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år
1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller
riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med
hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren
får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som
behövs. Lag (1999:304).
Miljöbalken 3 kap 6 §
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

What does the law say?
Heritage Conservation Act
Chapter 4, section 11
In the care of a cemetery, due regard
shall be given to its importance as part
of our cultural environment. Cemeteries must be cared for and maintained in
such a way that their cultural historic
value is not reduced or debased.
Heritage Conservation Act
Chapter 4, sektion 13
In the case of a cemetery laid out before the end of 1939, permission must be
obtained from the County Administrative Board:
1. in order to enlarge or otherwise
significantly alter the cemetery,
2. to erect there any new building or
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permanent feature or to demolish or
significantly alter an existing building
or permanent feature.
The County Administrative Board
may impose such conditions on their
permission as are reasonable, taking
into consideration the circumstances
that prompted the alteration. The
conditions may refer to the manner
in which the alterations should be
carried out and any documentation
required. Act (1999:304).
Swedish Environmental Code
Chapter 3, section 6
Land and water areas, as well as the
physical environment in general, that

are important for reasons of public
interest on account of their natural or
cultural value or for outdoor recreation
purposes shall, to the extent possible,
be protected against measures that
significantly damage the natural or cultural environment. Special consideration shall be given to the need for green
spaces in and near urban areas.
Areas of national interest for the purposes of nature conservation, conservation of the cultural environment or
outdoor recreation shall be protected
against the measures referred to in the
first paragraph.

Viktiga genomförda åtgärder och
projekt efter 1994
Efter världsarvsutnämningen 1994 lades hög prioritet kring
inventeringar och dokumentation av den fysiska miljön.
Dokumentationen gjordes tillsammans med antikvarisk expertis
och resulterade i underhålls- och åtgärdsplaner för både
byggnader och vegetation. Under 2012 har dessutom en
inventarieförteckning upprättats i enlighet med kraven från
gällande kulturmiljölag. En biotopinventering genomfördes
också under 2012.
Underhålls- och restaureringsinsatser har genomförts vid bland
annat Monumenthallen, Skogskapellet och Uppståndelsekapellet. Ett omfattande trädvårds- och föryngringsprogram pågår
med bland annat årliga utplanteringar av tallplantor odlade av
tallfröer från den ursprungliga tallskogen.
År 1995 tilldelades Skogskyrkogården det internationella Carlo
Scarpa-priset inom trädgårds-, park- och landskapskultur.
Samtidigt har förändringar genomförts för att möta krav på bättre
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, högre
ställda miljökrav och på energieffektiviseringar, åtgärder för att
öka tryggheten och säkerheten på begravningsplatsen och för att
möta behovet av gravplatser och efterfrågan på nya gravskick.
Ett stort och omfattande åtagande de senaste åren är byggandet av det nya krematoriet som ska ersätta det befintliga Skogskrematoriet. Det nya krematoriet, gestaltat av arkitekt SAR Johan
Celsing, erhöll år 2013 Sveriges Arkitekter Kasper Salin pris som det
årets bästa byggnadsverk.

Significant activity and projects carried out since 1994
After designation as a World Heritage
Site in 1994, a high priority was given
to inventories and documentation of the
physical environment. Documentation
was undertaken with the help of cultural
heritage experts and led to maintenance
and action plans for both the buildings and the vegetation. In addition,
an inventory was drawn up in 2012 to
meet the requirements of the Heritage
Conservation Act. A biotope inventory
was also carried out in 2012.
The Monument Hall, the Woodland
Chapel and the Chapel of Resurrection

are amongst the buildings that have
undergone maintenance and restoration. A comprehensive programme of
tree care and rejuvenation is underway, including the annual transplantation of pine saplings grown from
seed from the original pine forests.
In 1995, Skogskyrkogården was
awarded the International Carlo
Scarpa prize for Gardens.
Changes have also been introduced
to meet the requirement for better accessibility for people with disabilities
and stricter requirements in terms of

the environment and energy efficiency;
measures have also been put in place
to increase safety and security in the
cemetery and to meet the need for burial
sites and the demand for new burial
customs. A major undertaking in recent
years has been the construction of the
new crematorium which is to replace the
existing Woodland Crematorium. The
new crematorium was designed by architect Johan Celsing and was awarded
the Swedish Association of Architects’
Kasper Salin Prize in 2013.
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Besöksverksamheten
Visitors Center är hjärtat i besöksverksamheten. År 1997 invigdes
lokalerna, inrymda i en tidigare ekonomibyggnad, den så kallade
Tallumpaviljongen, ritad av Gunnar Asplund. Lokalerna innehåller
cafe, en mindre utställning kring Världsarvet Skogskyrkogården,
information kring Unesco:s övriga världsarv, en mindre bok- och
souvenirshop och ett konferensutrymme. Visitors Center håller öppet under sommarmånaderna och vid Allhelgonahelgen som är en
stor besökshelg. Under 2012 deltog 2875 personer i organiserade
visningar av världsarvet. Uppskattningsvis är ca 25% av besökarna
vid Visitors Center och vid visningarna utländska besökare.
En egen hemsida www.skogskyrkogarden.se lanserades 2007 och
denna är en viktig ingång till information om världsarvet. Sedan
några år tillbaka pågår även ett arbete med att förbättra skyltningen på Skogskyrkogården, det handlar både om att besökare
lättare ska hitta på begravningsplatsen och om att ge adekvat
information om platsen och arkitekturen utifrån dess världsarvstatus.
Skogskyrkogården ingår också i European Cemetery Route som är
ett gränsöverskridande EU-projekt i samverkan ASCE (Association
of Significant Cemeteries in Europe) som syftar till att tillgängliggöra viktiga begravningsplatser runt i Europa.
Ett viktigt åtagande är att öka medborgarnas kunskap och respekt
för världsarven. Sedan ett antal år anordnas aktiviteter kopplade
till FN-dagen den 24 oktober i syfte att också uppmärksamma
konventionen för vård och skydd av kulturarven. Samarbete med
skolor och utbildningsverksamhet har också skett utifrån Unescoprogrammet Världsarv i Unga händer, bland annat med en närliggande gymnasieskola. Det nyligen genomförda Kalejdoskopprojektet, där ungdomar fått visualisera sin bild av världsarvet är
ett projekt kopplat till Länsstyrelsernas arbete med att fler människor ska bli berörda och delaktiga i arbetet med kulturarven.

Visitor services
The Visitor’s Centre is at the heart of our
work with visitors. The Centre opened
in 1997, housed in what was previously
an office building – the Tallum Pavilion
designed by Gunnar Asplund. The premises include a café, a small exhibition on
the Skogskyrkogården World Heritage
Site, information about other UNESCO
World Heritage Sites, a small book and
souvenir shop, and a conference space.
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The Visitor’s Centre is open during the
summer months and on the weekend of
All Saints’ Day, which is a major weekend for visitors. In 2012, 2,875 people
took part in organised tours of the site.
It is estimated that around 25% of those
visiting the Visitor’s Center or taking
tours are from abroad. 2007 saw the
launch of Skogskyrkogården’s website
– www.skogskyrkogarden.se, which is

an important gateway to information
about the World Heritage Site. In the
last few years work has been done to
improve cemetery signage; the aim is to
make it easier for visitors to find their
way around and to provide appropriate
information about the site and its architecture in relation to its world heritage
status.

Skogskyrkogården is also part of the European Cemetery Route, a cross-border
EU project in partnership with the ASCE
(Association of Significant Cemeteries in
Europe), aiming to increase accessibility to important cemeteries throughout
Europe.
One important action is to increase
public knowledge of and respect for
the World Heritage Site. For a num-

ber of years, activities have been
organised in connection with United
Nations Day on 24th October with
the further aim of directing attention
to the Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and
Natural Heritage. Skogskyrkogården
has also worked with schools on the
UNESCO World Heritage in Young
Hands programme, for example with

a nearby upper secondary school. The
recent Kaleidoscope project in which
young people were able to visualise their
picture of world heritage is a project
linked to the County Administrative
Boards’ initiative to attract more people
to get involved with work on our cultural
heritage.
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Världsarvsrådet – samarbetar kring
förvaltning och tillsyn
Kyrkogårdsförvaltningen har ansvaret för förvaltningen av världsarvet Skogskyrkogården, Samråd sker med antikvarisk kompetens
knuten till Stockholms stadsmuseum i frågor som handlar vården
av de kulturhistoriska värdena. Alla förändringar eller större
underhållsinsatser anmäls till Länsstyrelsen för beslut.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kulturminneslagen.
lansstyrelsen.se/stockholm
Stockholms stadsmuseum har också ansvar för besöksverksamheten på uppdrag av kyrkogårdsnämnden.
stockholm.se/stadsmuseum
Sedan 2001 finns det dessutom ett världsarvsråd där ägare,
förvaltare, antikvarisk kompetens och tillsynsmyndighet
samarbetar kring förvaltningen och utveckling av världsarvet.
Dess roll är att stå som garant för världsarvsarbetet med
ambitionen att utveckla världsarvet i en långsiktigt hållbar
riktning. I rådet ingår, förutom representanter från kyrkogårdsförvaltningen, representanter från Länsstyrelsen och från
Stockholms stadsmuseum som, förutom antikvarisk kompetens,
representeras av ansvariga för besöksverksamheten.
Rådet träffas ca en gång i kvartalet.

World Heritage Council – working together on
management and supervision
The Cemeteries Administration is
responsible for the management of the
Skogskyrkogården World Heritage Site.
It consults with cultural heritage experts
associated with Stockholm City Museum
on issues relating to the maintenance of
cultural historic values. Permission must
be obtained the County Administrative
Board under any alternations or significant maintenance work. The County
Administrative Board is the regulatory
authority under the Heritage Conservation Act.
lansstyrelsen.se/stockholm
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Stockholm City Museum is also responsible for visitor services on behalf
of the Cemeteries Committee.stockholm.se/stadsmuseum
In addition, a World Heritage Council
has been in place since 2001 bringing
together owners, managers, cultural
heritage professionals and regulatory
authorities to work on the management and development of the World
Heritage Site. Their role is to act as
the guarantor for world heritage work
with the aim of developing the site on

a long-term, sustainable basis. As well
as representatives from the Cemeteries
Administration, the Council includes
representatives from the County Administrative Board and Stockholm City Museum, the latter including both cultural
heritage experts and staff managing
visitor services. The Council meets approximately once every three months.

Andra samarbetspartners och
viktiga aktörer
Entreprenörer
Markskötseln av södra delen av Skogskyrkogården sköts på entreprenad och sedan flera år av Samhall som bland annat engagerar personal med olika funktionsnedsättningar. Dessutom anlitas
entreprenörer inom bl.a. byggnads- och anläggningsbranschen,
stenhuggeri, park- och trädvårdsskötsel m.fl. som ska ha förmåga
att tillägna sig och förstå natur- och kulturmiljöperspektiven i underhållet och skötseln av världsarvet.
Intresseorganisationer
Skogskyrkogården är ett kulturellt mångfaldigt världsarv som ger
plats för alla trosinriktningar. Förutom allmänna gravkvarter finns
särskilda gravkvarter upplåtna för katoliker, ortodoxt kristna,
muslimer, baha’ier och mandéer. I anslutning till världsarvet ligger
dessutom södra judiska begravningsplatsen som ägs av judiska
församlingen i Stockholm. Trossamfunden är viktiga intresseorganisationer att engagera i världsarvsarbetet.
Begravningsentreprenörerna utgör viktiga aktörer med verksamhet inom världsarvet. Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund
är en paraplyorganisation för Sveriges privata begravningsentreprenörer. Förbundet arbetar bl.a. med etikfrågor, arbetsmetoder
och utbildning. Läs mer på begravningar.se Fonus är den enskilt
största begravningsentreprenören som är organiserade i olika
regioner. Läs mer på fonus.se

Other partners and important stakeholders
Contractors
Management of the land in the southern
part of Skogskyrkogården is contracted
out; for several years the contractor has
been Samhall, whose employees include
people with various disabilities. The
site also makes use of contractors from
the construction and civil engineering sector, stone masonry, parks and
gardens management, who must have
an understanding of the naturale and
cultural environment in the maintenance
and care of the site.
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Stakeholder groups
Skogskyrkogården is a culturally
diverse World Heritage Site for all
faiths. As well as general burial areas,
special burial areas are provided
for Catholics, Orthodox Christians,
Muslims, Bahá’is and Mandaeans. The
Southern Jewish Cemetery is adjacent to the World Heritage Site and is
owned by the Jewish Community of
Stockholm. Religious communities are
important stakeholders in world heritage work.

Funeral directors are important
partners. The Swedish Association
of Funeral Directors is an umbrella
organisation for private funeral directors
in Sweden. Aspects of the Association’s
work include ethical issues, working
methods and training. Fonus is the biggest independent funeral director with
offices in various regions: more information at fonus.se

Organisationer och myndigheter inom kulturområdet:
Aktörer som i olika roller påverkar arbetet med att bevara, vårda
och tillgängliggöra Skogskyrkogården är bl.a. :
Riksantikvarieämbetet som på nationell myndighetsnivå har regeringens uppdrag att samordna arbetet med de svenska världsarvens
dokumentation, bevarande och utveckling. Läs mer på raa.se .
Svenska Unescorådets har regeringens uppdrag att hantera frågor i
anslutning till världsarvs- konventionen och har bland annat utvecklat metodik och studiematerial för att främja skolornas arbete med
världsarven.
ICOMOS som är en obunden internationell organisation för yrkesverksamma inom kulturmiljövården. ICOMOS SWEDEN är en av
organisationens nationella kommittéer med uppgift att knyta samman de yrkesgrupper som i olika roller arbetar med kulturmiljöfrågor och världskulturarv i Sverige. I internationella sammanhang är
Stockholms kyrkogårdsförvaltning institutionell medlem i ICOMOS.
Läs mer på icomos.se
Svenska Världsarvsgruppen, Föreningen för världsarv i Sverige och
Nätverket Nordiska Världsarv (Nordic World Heritage Fondation)
som är dialogfora för nordiska och baltiska världsarv.

Organisations and authorities in
the cultural sphere:
Organisations whose work has a bearing
on our work to conserve and maintain
Skogskyrkogården and make it accessible include:
The Swedish National Heritage Board,
which is a Swedish government agency
with a remit to coordinate work on
the documentation, conservation and
development of Swedish World Heritage
Sites: more information is available at
www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/
in-english.

The Swedish National Commission for
UNESCO, which is appointed by the
government to deal with issues relating to the World Heritage Convention
and has developed methodologies and
study materials to support schools’
engagement with world heritage.
ICOMOS, which is an independent,
international organisation for professionals working in the field of cultural heritage conservation. ICOMOS
SWEDEN is one of the organisation’s
national committees, whose remit is
to link together groups of profession-

als who work on aspects of the cultural
environment and world heritage in
Sweden. At an international level, Stockholm Cemeteries Administration is an
institutional member of ICOMOS: more
information is available at www.icomos.
se/en
World Heritage Sweden and the Nordic
World Heritage Foundation, which are
fora for dialogue on Nordic and Baltic
World Heritage Sites.
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Aktörer med planerings- och myndighetsansvar
Stockholms stad som har det lokala huvudansvaret för att inom
samhällsplaneringen, kulturområdet, turismen, utbildningssystemet
och det internationella utbytet tillvarata och utveckla kulturarvet
och miljön. Läs mer på stockholm.se
Stockholms Miljöförvaltning utövar tillsyn för verksamheterna i
krematoriet, och meddelar tillstånd och har tillsynsansvar för komposteringsanläggningen och serveringen i Tallumspaviljongen.
Läs mer på stockholm.se/miljoforvaltningen
Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting som inom ramen för samhällsplaneringen svarar för stockholmsregionens långsiktiga utveckling. Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) ,
ger uttryck för regionens samlade vilja att säkerställa värden för
framtida behov bl.a. att göra stockholmsregionen till en ledande
kulturregion med bevarade och väl utvecklade kulturmiljöer. Läs
mer på sll.se
Turism
Stockholms Business Region som genom dotterbolaget Stockholm
Visitors Board arbetar för att utveckla Stockholm som besöksort
vari ingår att främja utvecklingen av ett hållbart, attraktivt och
tillgängligt kulturarv. Läs mer på stockholmsbusinessregion.se

Planning and other authorities
The City of Stockholm has the main responsibility locally for looking after and
developing our cultural heritage and
environment in the context of community
planning, culture, tourism, education
and international exchange: more information is available at stockholm.se
The Environmental Administration at
the City of Stockholm inspects operations at the crematorium, and issues
licences and has regulatory oversight in
respect of the composting plant and the
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café facilities at the Tallum Pavilion:
more information at stockholm.se/
miljoforvaltningen

leading region for culture with protected
and well developed cultural sites: more
information is available at sll.se

The Regional Planning Office at
Stockholm County Council is responsible for community planning and the
long-term development of the Stockholm region. The Regional Development Plan (RUFS 2010) expresses
the region’s collective will to preserve
values for future needs, for example
for making the Stockholm region a

Tourism
Stockholm Business Region works
through its subsidiary, Stockholm Visitors Board, to develop Stockholm as a
travel destination; the work includes
promoting the development of a sustainable, attractive and accessible cultural
heritage: more information is available
at stockholmsbusinessregion.se

Hot och utmaningar
Faktorer som kan påverka världsarvets integritet
och autenticitet
I sin redogörelse till UNESCO i samband med Periodic reporting II
definieras ett antal faktorer som kan utgöra hot mot världsarvets
integritet och autenticitet.
Hoten kan vara reella och plausibla i varierande grad.
Integriteten handlar om världsarvets upplevelsevärden,
immateriella värden, dess arkitektur och dess funktion som
begravningsplats. Autenticiteten handlar bland annat om bevarande av originaldetaljer och originalupplevelsen utifrån platsens
världsarvsstatus.
Läs mer i bilaga 2 om SOUV (Statement of significant values)
Exempel på faktorer redovisas som möjliga hot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visuella intrång utifrån ny stadsbebyggelse
Bullerproblematik från närliggande infrastruktur och egen
verksamhet (maskiner mm)
Illegal verksamhet, kopparstölder, vandalisering
Virus och svampsjukdomar som påverkar vegetationen
Väder och klimatfaktorer som kan påverka byggnader och
vegetation
Konflikter mellan användningen som begravningsplats och
besöksverksamheten
För högt besökstryck (både användare och världsarvsturister)
Att kunskapen om världsarvets värden inte implementeras i
förvaltningsorganisationen.
Att förvaltningen saknar struktur och målinriktning och sker
ad hoc
Brist på resurser att förvalta världsarvet.

En framtida utmaning är också att förvalta den kunskap och
kompetens som redan finns upparbetad i förvaltningsorganisationen, världsarvsrådet och hos olika aktörer som använder och
besöker världsarvet. Ett viktigt åtagande är också att vidareutveckla världsarvspedagogiken.

Threats and challenges
Factors that may affect the integrity and
authenticity of the World Heritage Site
Skogskyrkogården’s report to UNESCO
as part of its Periodic Reporting II
outlines a number of factors that may
constitute a threat to the integrity and
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authenticity of the World Heritage
Site.
The threats may vary in terms of
how genuine and plausible they are.
Integrity means the amenity value of
the World Heritage Site, its intangible
values, its architecture and its role

as a burial site. Authenticity includes
the preservation of original features
and the visitor’s perception that the
site has been preserved in its original
form. Please see Appendix 2 for more
information about the SOUV (Statement
of Outstanding Universal Value).

Examples of factors presented as
possible threats:
• Visual intrusion from new urban
development
• Noise problems due to neighbouring
infrastructure and our own operations (machinery, etc.)
• Illegal activities – theft of copper,
vandalisation
• Viruses and fungal diseases that affect the vegetation
• Weather and climatic conditions

•
•
•
•

that can affect buildings and vegetation
Conflict between use as a burial
site and as a visitor destination
Excessive visitor pressure (both
cemetery users and world heritage
tourists)
Knowledge of world heritage
values not being put into practice
in the management organisation
Management lacks structure and
direction and is ad hoc

• Lack of resources to manage the site
One challenge to be faced in the future
is that of managing the knowledge and
expertise already built up by the management organisation, the World Heritage Council and by other parties who
use and visit the site. Another important
piece of work is the further development
of education on world heritage.
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Vision och
långsiktiga mål
Skogskyrkogården – ett hållbart, brukat och tillgängligt världsarv med internationell lyskraft.

Visionen

Visionen för världsarvet Skogskyrkogården vänder sig mot 2030
och ska vägleda det gemensamma arbetet med världsarvet. Den
förenar och utmanar och ger en sammanfattande bild av vad
som ska uppnås på sikt och att på Skogskyrkogårdens egna villkor, dess integritet och autenticitet, fortlöpande slå vakt om och
utveckla dess utmärkande egenvärden.

Mål och fokusområden

Visionen konkretiseras i två övergripande mål och tre strategiska
fokusområden som anger vägarna för att nå visionen. Målen
och strategierna uttrycker vad vi uppfattar som särskilt viktigt för
världsarvets förvaltning och utveckling på sikt.
Målet är att Skogskyrkogården ska få ett större genomslag och
bredare förankring bland enskilda, fler organisationer och olika
samhällsprocesser som t.ex. samhällsplaneringen.

Vision and long-term goals
Skogskyrkogården – a sustainable,
accessible and internationally
prominent World Heritage Site.
The Vision
The vision for the Skogskyrkogården
World Heritage Site looks ahead to 2030
and is intended to guide work relating to the site. It connects, challenges,
and gives an overview of what is to be
achieved in the long term and, taking
into account Skogskyrkogården’s integrity and authenticity, aims to preserve and
develop its distinctive intrinsic values.
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Goals and areas of focus
The vision consists of two overall
goals and three strategic areas of
focus showing way to achieve the vision. The goals and strategies reflect
what we feel is particularly important
for the management and long-term
development of the site.
Our aim is for Skogskyrkogården
to have greater impact and broader
support amongst individuals, a larger
number of organisations and in vari-

ous societal processes such as community planning.
A sustainable World Heritage Site
Skogskyrkogården’s particular values
are to be maintained and enhanced for
future generations in a sustainable way.
Sustainability issues will therefore be
addressed in all aspects of management
of the site.
Management and maintenance of the
site and related development initiatives

Ett hållbart världsarv
Skogskyrkogårdens specifika värden ska upprätthållas och
förstärkas åt efterkommande generationer på ett hållbart
sätt.
Ett hållbarhetsperspektiv ska därför beaktas i alla delar av förvaltandet av världsarvet.
Förvaltning, vård och utvecklingsinsatser inom världsarvet ska
bygga på helhetssyn, långsiktighet och delat ansvar. Kvaliteten
i arbetet med att förvalta, vårda och utveckla världsarvet ska
grundas på bästa möjliga kunskap och kompetens. Världsarvspedagogiken ska utvecklas och samarbetet med utbildningssamhället stärkas.
Interaktionen mellan världsarvets funktion som begravningsplats
och besöksanläggning ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Ett tillgängligt och välkänt världsarv
Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska göras kända,
förstådda och tillgängliga.
Information och upplevelser ska bidra till att bredda Skogskyrkogårdens
roll som kunskapskälla, besöksmål och studieobjekt. Målet är att med bibehållen integritet bredda världsarvets funktion, utveckla upplevelseinnehållet, nå fler besökare och att ge begreppet ”ett levande världsarv”
ett kvalitativt reellt innehåll.
Förtrogenhet med världsarvskonventionen och Skogskyrkogårdens historiska, kulturella och arkitektoniska värden ska bidra till att stärka andra
samhällsintressens engagemang och delaktighet i arbetet för
världsarvet.

will be based on a holistic approach,
long-term thinking and shared responsibility. The quality of the work of managing, maintaining and developing the
site will be founded on the best possible
knowledge and expertise. Education in
world heritage will be developed and
partnerships with the education community strengthened.
There will be sustainable development
of the interaction between the World
Heritage Site’s roles as a burial site and
a visitor facility.

An accessible and well-known
World Heritage Site
We will disseminate the values of the
Skogskyrkogården World Heritage Site
and ensure they are understood and
accessible.
Information and a range of experiences will help to broaden Skogskyrkogården’s role as a source of
knowledge, a place to visit and an object of study. While retaining the integrity of the World Heritage Site, our aim
is to broaden the function of the site,

enhance the visitor experience, reach
more visitors and give substance to the
concept of ‘a living world heritage’.
Familiarity with the World Heritage
Convention and Skogskyrkogården’s
historical, cultural and architectural
values will help to increase the participation of stakeholders in the community
and their involvement in work on world
heritage.
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Strategiska
fokusområden
För att förverkliga visionen och nå de övergripande målen föreslås
kraftsamlingar kring tre strategiska fokusområden - Ett hållbart
världsarv, ett tillgängligt världsarv och ett kunskapsorienterat
världsarv. Strategin är att kraftsamla kring de insatsområden som
på ett bärkraftigt sätt bäst tillvaratar Skogskyrkogårdens behov
och möjligheter. Områdena har en tydlig koppling till de strategiska framtidsfrågorna för såväl hållbar utveckling som de nationella
miljö- och kulturpolitiska målen.

Areas of strategic focus
In order to realise our vision and achieve our overall goals we intend to concentrate our resources on three areas of strategic focus – a sustainable World Heritage
Site, an accessible World Heritage Site and a knowledge-based World Heritage
Site. Our strategy is to concentrate efforts on the priority areas that will best serve
Skogskyrkogården’s needs and opportunities in a sustainable way. The areas have
a clear link to future strategic issues in terms of sustainable development and the
national environmental and cultural objectives.

Bevara - bruka och utveckla
Kulturpolitiska mål
De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009.
Målen är nationella och ska styra den statliga kulturpolitiken, men ska även kunna
vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting.
Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•
främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
•
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
•
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
•
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
•
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Conserving – using and developing
Cultural objectives
National cultural objectives were agreed
by the government in December 2009.
These objectives are intended to direct
state cultural policy but they can also
guide cultural policy at the municipal
and county level.
National cultural objectives
Culture will be a dynamic, challenging
and independent force based on freedom

of expression. Everyone will have the
opportunity to participate in cultural
life. Creativity, diversity and artistic
quality will be integral to the development of society.
To achieve these objectives, cultural
policy will:
• promote opportunities for everyone
to experience culture, participate
in educational programmes and
develop their creative abilities,

•
•
•
•

promote quality and artistic renewal,
promote a dynamic cultural heritage that is conserved, used and
developed,
promote international and intercultural exchange and cooperation,
pay particular attention to the
rights of children and young people
to culture.
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Ett hållbart världsarv

Insatsområden

Ett hållbart världsarv– som syftar till att inom samhällsplaneringen,
förvaltningen och skötseln av Skogskyrkogården värna och vårda
dess attribut som definierar dess integritet och autenticitet.
Detta fokusområde knyter an till och vidareutvecklar managementplanens övergripande hållbarhetsmål som också handlar om
att sätta in Skogskyrkogården i ett humanistiskt och historiskt sammanhang. Inte minst genom att lyfta fram platsens betydelse för
den enskildes livskvalitet och för samhällets långsiktiga utveckling.
Sverige har på kort tid utvecklats till ett mångkulturellt samhälle
vilket betyder att världsarvets sociala och demokratiska funktioner
bör lyftas fram. Ett perspektiv på hållbarhet är bl.a. allas rätt till
kulturupplevelser.
Världsarvet Skogskyrkogården har allt att vinna på att bli känt som
en föregångsmiljö för hållbar utveckling. Hållbarhet handlar därför
också om att bygga upp och överföra kunskap om vilka värden
som ska tryggas och varför det bör ske. Kunskap om världsarvets
specifika värden är ett verktyg för att stärka helhetsupplevelsen,
förståelsen och respekten för världskulturarvets värden. Ett arbete
som kan utvecklas är definitionen av relevanta indikatorer för kulturarvet och dess förvaltning och då avses inte enbart indikatorer
som berör besöksverksamheten.

•

Att tydligare definiera
gränsdragningar och
buffertzoner

•

Uppdateringar av plandokument och skyddsföreskrifter

•

Uppdateringar av inventeringar och vårdplaner

•

Säkra finansieringen och
utveckla indikatorer

Priority areas
•

Clearer definition of boundaries
and buffer zones

•

Updating of planning
documents and protective
regulations

•

Updating of inventories and
maintenance plans

•

Securing of funding and
developing of indicators

A sustainable World Heritage Site
A sustainable World Heritage Site –
that aims to protect and cherish those
attributes that define its integrity and
authenticity in the context of community
planning and in the management and
maintenance of the Skogskyrkogården
site. These areas of focus link to and
further develop the overall sustainability goals in the management plan, which
also aim to place Skogskyrkogården in
a humanistic and historical context, not
least by highlighting the significance of
the site for individual quality of life and
the long-term development of society. In

just a short time, Sweden has become
a multicultural society. Accordingly,
there needs to be an emphasis on the
site’s social and democratic functions.
One way of looking at sustainability is
to see it in terms of everyone’s right to
cultural experiences.
Skogskyrkogården World Heritage Site
has everything to gain from becoming
known as a pioneering environment
for sustainable development. Sustainability is thus also about building up
and transferring knowledge about

the values to be safeguarded and why
that should happen. Knowledge of the
particular values of the World Heritage Site is a tool to enhance the overall
experience, understanding of and
respect for the values of world cultural
heritage. Relevant indicators should be
defined for the site and its management,
and these will not simply be indicators
relating to visitor activity.
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Insatsområden
•
•
•
•
•

Ta fram en besöksplan
(Visitor Management
Plan)
Utveckla digital teknik för
att öka tillgängligheten
Implementera besöksplanen i organisationen
Se över entréer och
placeringen av Visitors
Center
Utveckla regionalt samarbete och nätverk

Priority areas
•
•
•
•
•

Production of a Visitor Management Plan
Development of digital technology initiatives to increase
accessibility
Implementation of the Visitor
Management Plan at the organisation
Reviewing of entrances and the
location of the Visitors Centre
Development of regional partnerships and networks

Ett tillgängligt världsarv
Ambitionen är att kommunicera världsarvet med omvärlden och
att öka dess fysiska och förmedlingsmässiga tillgänglighet.
En ökning av antalet besökare får inte drastiskt ändra mötet med
Skogskyrkogården och uppfattningen av denna.
Avsikten är att varsamt vidareutveckla världsarvet till ett kunskapsoch upplevelseorienterat besöksmål. Skogskyrkogården ska stå öppen för alla och viktigt för besöksmålsutvecklingen är att erbjuda
kunskap och upplevelser mot besökargrupper med olika behov och
förutsättningar.
För att tillgodose detta behöver vi vidareutveckla formerna för
publik- och förmedlingsarbete ifråga om mottagning, service och
information. Världsarven och världsarvspedagogiken representerar
en speciell berättargenre där man till skillnad från t.ex. inomhusmuseerna kan komma historien och verkligheten mera nära.
Människan, berättelserna och
kommunikationen med besökarna ska stå i centrum och styra
världsarvets publika utveckling.
Världsarvet ”finns till” för besökarna och för att locka till besök
behöver mer kraft och resurser
läggas på att tolka, gestalta och
kommunicera Skogskyrkogårdens unika kulturvärden.

”Alla som arbetar inom
världsarvet ända ut i
det dagliga skötselledet ska ha ett tydligt
ansvar för värdskap,
information och
service gentemot
besökarna.”

An accessible World Heritage Site
Our aim is to publicise our World Heritage Site, make it more physically accessible and improve presentation.
An increase in visitor numbers must not
lead to a dramatic change in how people
first experience Skogskyrkogården and
their perceptions of it.
Our intention is to carefully develop the
site into a knowledge-based, experienceoriented visitor destination. Skogskyrkogården is open to everyone and,
as it develops as a visitor destination, it
is important to provide knowledge and
experiences for visitor groups with different needs and abilities.
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To respond to these, we must develop
the ways that we work with the public
and how we present the site in terms
of reception, service and information.
World Heritage Sites and world heritage education are a particular type of
narrative genre which, in comparison
to, say, indoor museums, is able to get
closer to history and reality.
At the heart of our work will be people,
the narratives and communication with
our visitors and these will determine
the development of the site for the public. The World Heritage Site ‘is here

for’ the visitors, and in order to increase
visitor numbers we need to put more
effort and resources into interpreting,
framing and communicating Skogskyrkogården’s unique cultural values.
“Everyone who works at or with the
site, even including those working
on day-to-day upkeep, will have
a clear responsibility for visitors in
terms of hosting, information and
service provision.”

Insatsområden
•

•

Ett kunskapsorienterat världsarv
Uppgiften med att bevara, vårda och tillgängliggöra världsarvet
Skogskyrkogården ska grundas på bästa möjliga aktuella kunskap
och överblick. Goda kunskaper, och förmågan att dela med sig av
dessa, är också viktigt för ökad medvetenhet om Skogskyrkogårdens värden. Detta är också värdefullt för att skapa intresse för
världsarvsarbetet och för att utveckla världsarvet som lärmiljö och
forskningsområde.
Att utveckla Skogskyrkogården som lärmiljö är också ett viktigt led
för att långsiktigt öka intresset hos den uppväxande generationen
att vårda sig om världsarvet. Inspirationspunkter i detta arbete är
bl.a. artiklarna 5 och 27 i världsarvskonventionen som lyfter de pedagogiska och förmedlingsmässiga aspekterna i världsarvsarbetet.
Kunskap och kompetens om världsarvets värden och förvaltning
är inte minst viktigt för dem som vårdar och förvaltar världsarvet.
Här är viktigt att säkra kompetensförsörjningen, alltid ha tillgång
till aktuell kunskap och kunna implementera kunskap i hela organisationen.

•
•

Utarbeta en kompetensoch utbildningsplan riktad till dem som förvaltar
världsarvet
Ta fram en arkivplan och
upprätta ett handlingsoch bildarkiv
Utveckla en utbildningsplan riktad till skolor och
andra brukare
Utveckla kontakter med
forskarsamhället

Priority areas
•
•
•
•

Working up a skills and training
plan for those managing the
World Heritage Site
Production of an archive plan
and setting up of a document
and image archive
Development of a training plan
aimed at schools and other
users
Developing contacts with the
research community

A knowledge-based World Heritage Site
The work of conserving and maintaining
the Skogskyrkogården World Heritage
Site and making it accessible will be
based on the best possible up-to-date
knowledge and overall view. Expertise, and the ability to share it, is also
important for increased awareness of
Skogskyrkogården’s values. It is also
valuable in terms of creating an interest
in world heritage work and for developing the site as a learning environment
and a research field.

Developing Skogskyrkogården as a
learning environment is also important
for the long-term work of increasing
interest amongst the rising generation
in caring for world heritage. Inspiration for this work comes in part from
Articles 5 and 27 of the World Heritage Convention which emphasise the
educational and presentational aspects
of world heritage work.

Knowledge of and expertise on the
values and management of the World
Heritage Site are important not least for
those maintaining and managing the site.
It is important here to ensure that the
relevant skills are available, to have access to up-to-date knowledge at all times
and to be able to put this knowledge into
practice throughout the organisation.
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Bilaga | Appendix
Retrospective Statement of Outstanding
Universal Value (rSOUV)
Skogskyrkogården (Sweden)
(558rev, 1994)
Brief Synthesis

Skogskyrkogården, located south of central Stockholm, Sweden, is
an outstanding early 20th century cemetery. Its design blends vegetation and architectural elements, taking advantage of irregularities in the site to create a landscape that is finely adapted to its
function. In 1912, Stockholm City Council acquired a tract of former
gravel pits overgrown with pine trees for the purpose of creating
a new cemetery. An international architectural competition for
its design was won by two 30 year old Swedish architects, Gunnar
Asplund and Sigurd Lewerentz. Work began in 1917 and the formal
consecration of Skogskyrkogården (The Woodland Cemetery) and
its Woodland Chapel took place in 1920. Additional chapels and
service buildings, each designed by Asplund or Lewerentz, were
added between 1923 and 1940. Unlike most of its contemporaries,
which are reminiscent of well-disciplined English parks, Asplund
and Lewerentz’ s cemetery design evokes a more primitive imagery. The intervention of footpaths, meandering freely through the
woodland, is minimal. Graves are laid out without excessive alignment or regimentation within the forest. Asplund and Lewerentz’s
sources were not “high” architecture or landscape design but
rather ancient and medieval Nordic burial archetypes.
Skogskyrkogården is an outstanding example of the successful
application of the 20th-century concept of architecture wholly
integrated into its environment: the chapels and other buildings
there would lose much of their meaning if isolated from the landscape for which they were conceived. The Woodland Chapel is
intimately integrated into its setting, whilst the impact of the later
group of chapels is heightened by the use of their landscape as a
background. In both cases, the architecture has a quality of austerity that is appropriate to its function and does not compete with
the landscape. The success with which Asplund and Lewerentz
integrated natural with artistic and architectural values gives this
cemetery an outstanding independent cultural value. Considered
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to be of the highest artistic quality, Skogskyrkogården has had a
profound influence on cemetery design in many countries of the
world.

Criterion (ii):1 The creation of Swedish architects Gunnar Asplund

and Sigurd Lewerentz at Skogskyrkogården established a new form
of cemetery that has exerted a profound influence on cemetery
design throughout the world.
Criterion (iv): 2 The merits of Skogskyrkogården lie in its qualities as an early 20th century landscape and architectural design
adapted to a cemetery.

Integrity

Within the boundaries of the 108.08 ha property are located all
the elements necessary to express the Outstanding Universal Value
of Skogskyrkogården, including the landscape dominated by a
forest of tall pine trees, the Woodland Chapel (1920), the service
building designed by Asplund (1923-24), the Chapel of Resurrection
designed by Lewerentz (1925), the group of three chapels (Faith,
Hope, and the Holy Cross) with common mortuary and crematorium facilities designed by Asplund (1937-1940), the granite cross on
the lawn outside the chapels designed by Asplund, and the 4 km
long surrounding granite wall. Its boundaries adequately ensure
the complete representation of the features and processes that
convey the property’s significance. There is no buffer zone. The
property does not suffer unduly from adverse effects of development and/or neglect. A potential threat to the overall experience
of the property is the spread of various tree diseases, which can
severely damage plantings.

Authenticity

Skogskyrkogården is authentic in its location and setting, forms
and designs, materials and substances, spirit and feeling, and use
and function. Its buildings and landscape are maintained and
restored in accordance with the original design concept, atmosphere, and use and function as a cemetery, and the living material
in the pine forest as well as other plantings are carefully regenerated. Every development concerning modern demands on burial
service is done with utmost consideration.

1
1994 version of Criterion (ii): “Have exerted great influence, over a span of time
or within a cultural area of the world, on developments in architecture, monumental arts, or town planning and landscape design”
2 1994 version of Criterion (iv): “Be an outstanding example of a type of building
or architectural ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in
human history”
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Identified threats and risks to the property include environmental and developmental pressures. The majority of trees at Skogskyrkogården are now near the end of their natural life cycle and
the number of pine trees is decreasing. One of the major challenges therefore is replanting the pine forest, including re-creating
the characteristic “pillar hall of pine” at the cemetery. Modern
demands for accessibility, safety, and technical solutions could also
represent a threat to the authenticity of the property, including
accessibility for visitors by car and the related need for parking,
and maintenance of the property using heavy machinery, which
requires different pavement and more space. The Woodland Cemetery is located in an urban environment, which raises risks associated with expansion of the city and exploitation in areas near the
property.

Protection and management requirements

Skogskyrkogården’s cultural heritage is protected under the Cultural Heritage Act (1988). The Burials Act (1990), Planning and
Building Act (1987), and Environmental Code (1998) also apply. The
property is owned and managed by the Cemeteries Administration of the City of Stockholm, a public body; a formally constituted
steering group provides a forum for information, consultation, and
regulation of the management of the property, though no formal
decisions are taken by this group. The Cemeteries Administration
has a management plan for the property (implemented in 2005).
Skogskyrkogården is an integrated part of the burial service in
Stockholm, and its management and maintenance are financed by
burial taxes. The Stockholm City Museum is an important partner in
the management and maintenance of Skogskyrkogården, providing it with antiquarian expertise, managing the Visitor Centre, conducting guided tours, and educating visitors about the property.
Issues to be addressed in order to sustain the Outstanding Universal Value of the property over time include defining and protecting
the buffer zone and managing the identified environmental and
developmental pressures, particularly those related to the tree
regeneration program and other restoration programs, which must
be continuously upgraded in collaboration with the management
council.
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