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Inledning

Unesco har utarbetat flera s.k. normativa instrument – konventioner och  
rekommendationer – om bevarandet av natur och kultur, bland andra

– Konventionen om skydd av kulturföremål i händelse av väpnad  
konflikt; Haagkonventionen (1954)

– Konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig in-
försel, utförsel och överlåtelse av äganderätt till kulturegendom 
(1970) 

– Konventionen angående våtmarker av internationell betydelse i  
synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar

– Konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet (2003).

Det finns också andra normativa instrument som t.ex. rekommen- 
dationer, men det är bara konventioner som ska omvandlas till lag i de  
länder som undertecknar dem.

Den mest kända konventionen är The Convention concerning Protection  
of the World Cultural and Natural Heritage (1972); Konvention om skydd av 
världens kultur- och naturarv, också kallad Världsarvskonventionen. Kon-
ventionen har varit framgångsrik bl.a. när det gäller att initiera en debatt om  
bevarande av kultur- och naturarv. Konventionen innehåller artiklar bl.a.  
om vilka skyldigheter de länder som undertecknar konventionen har 
när det gäller att ta ansvar för sitt kultur- och naturarv genom t.ex. lag-
stiftning. 

De länder som undertecknar konventionen erkänner att skyldig heten 
att säker ställa identifiering, skydd, bevarande, levandegörande och 
överlämnande till kommande generationer av det kultur- och naturarv 
som avses i artiklarna 1 och 2 och som befinner sig på dess territorium 
främst tillkommer denna stat (artikel 4)
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och ska
 … anta en allmän politik som syftar till att ge kultur- och naturarvet en  

funktion i samhällslivet (artikel 5 a) …
… upprätta ett eller flera organ inom sitt territorium, där sådana or-

gan inte finns, för skydd, bevarande och levandegörande av kultur- och 
natur arvet (artikel 5 b) …

och vidare ska staten
 … inte vidta några avsiktliga åtgärder som direkt eller indirekt kan ska-

da det i artiklarna 1 och 2 avsedda kultur- och naturarvet som befinner sig 
på territorium tillhörande andra stater som är parter i denna konvention 
(artikel 6, 3).

I artikel 27 slås fast att staten ska
 … med alla lämpliga medel och i synnerhet genom utbildnings- och 

informationsprogram sträva efter att stärka sina folks uppskattning av 
och respekt för det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 i 
konventionen. De skall åta sig att hålla allmänheten underrättad om de 
faror som hotar detta arv och om den verksamhet som bedrivs i enlig-
het med denna konvention (artikel 27 1, 2).

Vart sjätte år ska de länder som undertecknat konventionen redovi-
sa till Unesco bland annat hur de levt upp till kraven på information 
om konventionen och om arbetet som bedrivs inom konventionen och 
hoten mot världsarvet. Länderna ska vidare redovisa hur man arbetar 
med information mot skolan – på alla nivåer – och i Unescos skolpro-
jekt Young People’s Participation in World Heritage Education. Detta skol-
projekt startade som försöksverksamhet år 1995, skolor i alla världsdelar 
deltar. Svenska skolor nära de svenska världsarvsobjekten samarbetar i 
ett nätverk inom projektet.

 Som en del i vårt arbete med att uppfylla världsarvskonventionens in-
formationsansvar publicerar Svenska Unescorådet här Världsarvskonven-
tionen med uppdaterade texter om de svenska världsarvsobjekten m.m.

Information om Unescos arbete med Världsarvskonventionen finns 
på whc.unesco.org



Att föra världsarvskonceptet framåt

Den 3 juli 2004 blev Varbergs radiostation – Grimeton i södra Sverige – 
upptagen på Unescos världsarvslista. Detta ovanligt välbevarade monu-
ment visar kommunikationsteknologin som användes efter det första 
världskriget och är det enda kvarvarande exemplet på en större radio- 
station med för-elektronisk teknologi. Detta världsarv blir en del av en  
betydande grupp svenska världsarv vilka alla har enastående univer-
sella värden. Gruppen omfattar bland andra Drottningholms kungli-
ga slott som var först bland de svenska världsarven år 1991 och Laponia 
i norra Sverige som är ett av de få världsarven som representerar både 
kultur och natur. Där finns också de enastående bronsåldersristningar-
na  i Tanum – för att bara ge några exempel – i denna grupp av 13 världs-
arv i Sverige vilka är exempel på den stora variationsrikedom som finns 
i naturen och bland kulturellt värdefulla platser i världen.

Att få ett objekt inskrivet på världsarvslistan är utan tvivel en källa 
till lokal, regional och nationell stolthet. Men det betyder också med  
tanke på världsarvets enastående universella värden, att deras betydelse 
och uppskattning vida överskrider de nationella gränserna och omfat-
tar hela mänskligheten. Prestigen som följer av att ha blivit ett världsarv  
leder till större medvetenhet om arv och ett generellt bättre skydd av detta.  
Nationella myndigheter samverkar nära internationellt för att bevar a 
mänsklighetens dyrbara skatter. Sverige är aktivt i detta samarbete och 
vikten Sverige lägger vid världsarven är uppenbar, inte minst är den 
synlig i denna informativa och snygga broschyr om Sveriges mest värde-
fulla arv.

Att se framåt

År 2004 var det 30 år sedan Konventionen om skydd för Världens Kul-
tur- och Naturarv antogs. 185 stater har skrivit under, vilket gör den till  
det mest universella av alla normativa texter som syftar till skydd av arvet. 
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 I dag innefattar världsarvslistan 878 världsarv av vilka 679 är kulturarv, 
174 naturarv och 25 blandade i 145 olika länder.

Trots framgång och erkännande av arbetet inom konventionen så 
stöter vi ibland på intressanta utmaningar. Vid mötet i juli 2004 insis-
terade världsarvskommittén på hur viktigt det är att få en större balans 
i världsarvslistan genom att ytterligare stärka den strategi som antogs 
1994. Strategins syfte är att göra den mer representativ och se till att 
den verkligen visar på hela världens kulturella och naturliga mångfald.

Bevarandet av världsarven hotas av naturkatastrofer och av mänsklig a 
aktiviteter som väpnade konflikter, krig, jordbävningar och andra natur-
katastrofer, miljöförstöring, stöld, samt dåligt planerade om- och till-
byggnader. Nu finns 35 världsarv på listan över världsarv i fara, vilka bör få  
särskild uppmärksamhet och snabba bevarandeinsatser.

Världsarvet är vårt gemensamma arv, så ansvaret att skydda det mås-
te delas mellan stater, det internationella samfundet och det civila sam-
hället. Solidaritet mellan länder i gemensamt arbete för att bevara ar-
vet från vårt förflutna till förmån för framtida generationer behövs i 
dag mer än någonsin. Världsarvsfonden, som har en årsbudget på min-
dre än 4 miljoner usd kan knappast räcka till för att möta alla problem 
hos de världsarv som möter många olika problem.

Med ett ökat antal världsarv varje år och ökande hot mot bevarandet är 
konventionens framgång beroende av internationell solidaritet och utök-
at samarbete genom partnerskap. För detta lanserade världsarvskommit-
tén år 2002 pact, Partnerships for Conservation Initiative. Det är ett hand-
lingsinriktat sätt att bevara världsarven och för att öka medvetenheten 
och mobilisera långsiktiga resurser för hållbart bevarande av världsarven. 
De ingår i ett nätverk av företag, stiftelser, bevarande- och forsknings- 
institutioner och mediaföretag som är intresserade av att bidra till att 
förverkliga världsarvskonventionen. Senast har världsarvscentret slutit 
avtal med Earthwatch Institute med den japanska TV-kanalen Nippon 
Hoso Kyokai, med Hewlett-Pacard Europe och med Calyon Bank.

Parallellt med sådana partnerskap, utökar vi det redan existerande  
nätverket av bilateralt och multilateralt partnerskap med regeringar och 
mellanstatliga institutioner för att bygga ett starkt system där det finns  
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resurser för verkligt internationellt samarbete. Särskilda överenskom-
melser har utarbetats med the un Foundation, Världsbanken, Intera-
merikanska utvecklingsbanken, undp/gef, Small Grants Programme, 
Agence Francaise de Développment, eu och den japanska banken för 
internationellt samarbete för att möjliggöra bevarandet av världsarv på 
lokal och nationell nivå.

Vi uppmuntras av dessa framsteg och jag hoppas att alla vill delta  
aktivt i bevarandet av vårt extraordinära arv från olika civilisationer 
och fortsätta att arbeta för världsarvsidén, så att framtida generationer 
också kan njuta av dem.

  Francesco Bandarin
  Chef för Unescos världsarvsavdelning 
  (världsarvskonventionens sekretariat)
  whc.unesco.org





Riksantikvarieämbetet  
och världsarvskonventionen

Unescos konvention för skydd av världens natur- och kulturarv är ett 
betydelsefullt instrument för att bevara värdefulla områden, miljöer 
och objekt. Sedan världsarvskonventionen antogs av Unescos gener-
alkonferens 1972 har den kommit att bli organisationens kanske mest 
verksamma redskap för natur- och kultursamarbete. Fler än 180 länder 
har anslutits sig till konventionen, och antalet världsarv uppgår till 851 
i sammanlagt 141 länder.

De länder som skriver under konventionen tar på sig ett stort ans-
var. Konventionen kräver att det finns en lagstiftning, en organisation 
och en utbildning som garanterar att natur- och kulturvärden i det 
egna landet skyddas och vårdas. De objekt som nomineras till värld-
sarvslistan, dvs. föreslås tas upp på förteckningen över världsarv, ska 
ha särskilt universellt värde (outstandig universal value). Länderna ska 
även informera om konventionen, respektera världsarv i andra länder 
och bidra ekonomiskt till vården av dessa när medel för ändamålet 
saknas.

Sverige, som ratificerade konventionen 1985, har lång erfarenhet 
av att nominera och förvalta världsarv. Det är Riksantikvarieämbetet 
och Naturvårdsverket som förebered de beslut regeringen fattar, t.ex. 
om nya nomineringar av världsarv i Sverige. Under de drygt tjugo år 
som gått har de båda myndigheterna fått djup kunskap om och bred 
erfarenhet av arbetet med konventionen. Ett omfattande nätverk av 
kontakter har etablerats.

Konventionens grundtanke om internationell solidaritet och 
globalt ansvar har vidareutvecklats och fått fler uttryck. Riksantik-
varieämbetet bistår bl.a. afrikanska länder i arbetet med nominerin-
gar. Myndigheten har en är viktig roll i arbetet med de rapporter som 
länderna lämnar världsdelsvis till Unesco vart sjätte år. Rapporterna 
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redovisar hur länderna uppfyller konventionens krav och hur världsar-
ven skyddas och bevaras. Riksantikvarieämbetet bidrar med beskrivn-
ingar och analyser av tillståndet för världsarven i Norden och Baltikum. 
Sida stödjer både direkt och indirekt världsarv, och det finns ett nära 
nordiskt samarbete mellan myndigheter, organisationer och förvaltare 
av världsarv.

Unescos konvention för skydd av världens natur- och kulturarv 
är ett betydelsefullt instrument för att bevara värdefulla områden, 
miljöer och objekt. Sedan världsarvskonventionen antogs av Unescos 
generalkonferens 1972 har den kommit att bli organisationens kanske 
mest verksamma redskap för natur- och kultursamarbete. Fler än 180 
länder har anslutits sig till konventionen, och antalet världsarv uppgår 
till 851 i sammanlagt 141 länder.

De länder som skriver under konventionen tar på sig ett stort ans-
var. Konventionen kräver att det finns en lagstiftning, en organisation 
och en utbildning som garanterar att natur- och kulturvärden i det 
egna landet skyddas och vårdas. De objekt som nomineras till värld-
sarvslistan, dvs. föreslås tas upp på förteckningen över världsarv, ska 
ha särskilt universellt värde (outstandig universal value). Länderna ska 
även informera om konventionen, respektera världsarv i andra länder 
och bidra ekonomiskt till vården av dessa när medel för ändamålet 
saknas.

Sverige, som ratificerade konventionen 1985, har lång erfarenhet 
av att nominera och förvalta världsarv. Det är Riksantikvarieämbetet 
och Naturvårdsverket som förebered de beslut regeringen fattar, t.ex. 
om nya nomineringar av världsarv i Sverige. Under de drygt tjugo år 
som gått har de båda myndigheterna fått djup kunskap om och bred 
erfarenhet av arbetet med konventionen. Ett omfattande nätverk av 
kontakter har etablerats.

Konventionens grundtanke om internationell solidaritet och 
globalt ansvar har vidareutvecklats och fått fler uttryck. Riksantik-
varieämbetet bistår bl.a. afrikanska länder i arbetet med nominerin-
gar. Myndigheten har en är viktig roll i arbetet med de rapporter som 
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länderna lämnar världsdelsvis till Unesco vart sjätte år. Rapporterna 
redovisar hur länderna uppfyller konventionens krav och hur världsar-
ven skyddas och bevaras. Riksantikvarieämbetet bidrar med beskrivn-
ingar och analyser av tillståndet för världsarven i Norden och Baltikum. 
Sida stödjer både direkt och indirekt världsarv, och det finns ett nära 
nordiskt samarbete mellan myndigheter, organisationer och förvaltare 
av världsarv.

Sverige i världsarvskommittén

I oktober 2007 togs ytterligare ett steg i internationaliseringen genom 
att Sverige valdes in i Unescos världsarvskommitté, som består av 21 le-
damöter. Riksantikvarien Inger Liliequist, chef för Riksantikvarieäm-
betet, och Rolf Löfgren från Naturvårdsverket axlar ledamotskapet. 
Arbetet utförs i nära samarbete med den svenska unescodelegationen 
i Paris, Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Utbildningsde-
partementet, Utrikesdepartementet, Sida, Svenska Unescorådet och 
Nordic World Heritage Foundation. Det förankras dessutom i olika 
grupper och nätverk.

I uppdraget, som sträcker sig till 2011, står det globala genomföran-
det av konventionen i centrum. Kommittén utnämner nya världsarv 
och lämnar rekommendationer om hur befintliga världsarv ska sky-
ddas. När världsarv är allvarligt hotade placerar kommittén dessa på 
listan över världsarv i fara (List of World Heritage in Danger). Kom-
mittén beslutar även om informations- och utbildningsverksamhet 
och fördelar medel ur världsarvsfonden.

För att möta utmaningar i konventionsarbetets utveckling och vik-
tiga frågor i samhället arbetar Sverige i kommittén utifrån ett antal 
visioner och strategier.

Stöd till den globala strategin för ett balanserat och representativt 
världsarv
Världsarvslistan upptar 660 kulturmiljöer och kulturobjekt, 166 
naturområden och 25 platser med både natur- och kulturvärden. Två 
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tredjedelar av världsarven är alltså kulturobjekt och lika stor andel av 
det totala antalet objekt ligger i Europa. Obalansen både vad gäller 
geografiskt läge och fördelning mellan natur- och kulturobjekt har 
bekymrat kommittén, varför en global strategi för bättre balans har 
tagits fram. Sverige stödjer strategin och olika insatser för att stötta 
länder som saknar kapacitet att nominera objekt.

En integrerad natur- och kultursyn
Kultur- och naturaspekter är ofta sammanvävda med och beroende 
av varandra. Detta synsätt sprids internationellt för att förbättra  
bevarandet av världsarven.

Södra Ölands odlingslandskap är ett illustrativt exempel där natur- 
och kulturvärdena är förbundna med varandra. Världsarvsvärdena mo-
tiveras av att området bebos och brukas sedan tusentals år, vilket nu 
betyder ett unikt kulturlandskap. Tack vare den långa markanvänd-
ningen har området även höga naturvärden. Betande djur har tillsam-
mans med naturförhållanden skapat förutsättningar för unika och 
ovanliga växter. Odlingslandskapet är ett levande kulturarv som idag 
bibehålls med modernt jordbruk.

Insatser för en hållbar utveckling
Frågor kring hållbarhet, däribland miljöförändringar till följd av den 
globala uppvärmningen, berör i högsta grad världsarven.  Bland annat 
stöttas forskning om hur världsarven drabbas och hur de kan skyddas 
och skötas med hjälp av olika metoder och tekniker. Vidare behövs 
ökad kunskap om natur- och kulturarvets betydelse för en hållbar ut-
veckling.

Insatser för världsarv i fara
Många platser runt om i världen utsätts för allvarliga hot, såsom krig, 
naturkatastrofer och miljöangrepp. Även nya byggnader och vägar kan 
utgöra hot. Sverige stödjer Unescos opinionsskapande arbete och län-
ders och organisationers insatser för att minska hoten mot världsarv i 
fara.
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Ett trettiotal platser står på listan över världsarv i fara. Cirka hälften av 
dessa är naturarv i afrikanska länder. Dresden Elbe Valley i Tyskland är 
ett exempel på ett kulturarv i Europa. Detta 18 km långa kulturland-
skap längs floden Elbe hotas av planer på en ny bro och sattes på listan 
över världsarv fara 2006.

Få fler barn och ungdomar i världen att bli medvetna om natur- och 
kulturarvet
Ökad allmän kunskap om världsarvet är ett av konventionens mål. I 
enlighet med olika överenskommelser och uppdrag stödjer Sverige ar-
betet med att involvera unga i bevarandet av vårt gemensamma natur- 
och kulturarv genom utbildning

Dessa fem frågor ligger i linje med konventionens centrala tankar 
och andra visioner och strategier. Den svenska unescostrategin slår 
bl.a. fast att ”Sverige ska driva att global, hållbar och rättvis utveckling 
ska vara en målsättning i alla Unescos program”. Kulturmiljöområ-
dets mål syftar till ”ett försvarat och bevarat kulturarv, ett hållbart sam-
hälle med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen, allas 
förståelse, delaktighet och ansvarstagande för kulturmiljön, och nationell 
och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv”. 
Samstämmigheten mellan visioner, strategier och mål är en styrka i 
kommittéarbetet, men ger även förutsättningar för samverkan med 
andra myndigheter och organisationer som arbetar med Unescos 
frågor. Genom samarbete kan vi stötta och berika varandra och därig-
enom nå längre inom fler områden. 

Världsarv i Sverige

Samtidigt med det internationella engagemanget i kommittén fortgår 
det nationella arbetet med att skydda och vårda världsarven, sprid kun-
skap om dem och bruka dem för olika ändamål. Världsarvstatusen har 
ofta stor betydelse för ett lands, en regions eller en bygds utveckling. 
Att intresset för världsarven är stort – både från vårt lands invånare och 
från dem som gästar oss – visar de ständigt ökande besökssiffrorna. 
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      I Sverige finns 14 världsarv. 

Kulturobjekt är
- Hällristningarna i Tanum i Bohuslän
- Birka och Hovgården i Uppland
- Hansestaden Visby på Gotland
- Engelsbergs bruk i Västmanland
- Gammelstads kyrkstad i Norrbotten
- Drottningholms slottsområde i Uppland
- Marinbasen Karlskrona i Blekinge
- Varbergs radiostation i Grimeton, Halland
- Skogskyrkogården i Stockholm
- Kulturlandskapet Södra Öland
- Industrilandskapet Falu Gruva
- Struves meridianbåde i Norrbottens län

Blandat natur- och kulturobjekt är
- Laponia-området i Lappland

Naturobjekt är
- Höga kusten i Ångermanland

Det svenska urvalet av objekt ska ses i ett större, nordiskt samman-
hang där världsarven – i alla Nordens länder sammantaget – speglar 
de värden som finns i vår del av världen och där de nordiska länderna 
tar ett ansvar. Listor med förslag till världsarv har tagits fram i dels ett 
samarbete mellan Nordens riksantikvarieämbeten, dels ett projekt i 
Nordiska Ministerrådets regi.

Den utfästelse som den svenska regeringen gjorde när konvention-
en undertecknades medför stora krav på förvaltning och tillsyn där 
frågor om turism, slitage och förändringstryck av olika slag måste ges 
särskild uppmärksamhet.
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Förvaltningen av världsarven i Sverige sker främst enligt lagstift-
ningen för fysisk miljö, dvs. plan- och bygglagen, miljöbalken och 
kulturminneslagen. Det finns ingen särskild lag för världsarven. En-
ligt konventionen ska dessa skyddas med nationell lagstiftning. Alla 
omständigheter och ingrepp som kan hota världsarven ska emellertid 
rapporteras till Unesco.

Den som vill exploatera i eller i närheten av ett världsarv får be 
om tillstånd, vilket oftast sker hos kommunen eller länsstyrelsen. Till 
exempel kräver nya byggnader oftast bygglov från kommunen. Att 
området är ett världsarv tas med i bedömningen. Även vid större in-
frastrukturprojekt, exempelvis nya vägar, måste konsekvenserna för 
världsarvet bedömas och hänsyn till resultatet tas vid beslut.

Sverige har en väl utbyggd organisation för vård och bevarande av 
natur- och kulturarv – i första hand genom Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetets och 
Naturvårdsverkets roll är främst att följa utvecklingen i världsarven 
och vid behov stödja länsstyrelserna. De flesta världsarven har dessu-
tom ett s.k. förvaltningsråd som samordnar och planerar förvaltningen 
och informationsarbetet. Länsstyrelsen, kommun, ägare, m.fl. intres-
senter kan ingå i grupperna.

Därtill ska läggas det viktiga arbete som andra myndigheter, or-
ganisationer och frivilliga krafter utför för ökad kännedom om kon-
ventionen och världsarven och för dessas bevarande. Stoltheten och 
medvetandet om den egna bygdens värden hos alla dem som lever och 
verkar i våra världsarvsområden bidrar också aktivt till bevarandet 
vårt gemensamma arv.

Jan Turtinen och Birgitta Hoberg
Riksantikvarieämbetet
www.raa.se





Naturvårdsverket och
världsarvskonventionen

Världsarvet som begrepp och institut för naturområden var relativt okänt 
i Sverige fram till början av 1990-talet. Därefter har ett allt ökande in-
tresse kunnat märkas såväl från myndigheter och organisationer som från 
allmänheten. Avgörande för utvecklingen har varit de nomineringar som 
Sverige lämnat in Unesco och den utredning om tänkbara världsarv som 
utförts på det nordiska planet under Nordiska Rådet. (Verdensarvi Norden, 
Nord 1996:30).

Naturvårdsverkets arbete med världsarv utgår från den nordiska utred-
ningen. Nomineringen av Lapplands världsarv (Laponia) påbörjades dock 
före utredningen. Laponia framstod som ett givet objekt redan när Sver-
ige ratificerade världsarvkonventionen 1985. Av övriga objekt på den nor-
diska listan har Sverige nominerat Höga Kusten i Västernorrlands län som 
skrevs in på världsarvslistan år 2000. Det återstående tänkbara svenska 
naturområdet på den nordiska listan – Stockholms skärgård – har ännu ej 
övervägts för nominering. 

Naturvårdsverkets erfarenheter av arbetet med världsarv är att nomin-
eringsarbetet är komplicerat och att kraven för godkännande av naturob-
jekti världsarvskommittén är mycket höga. Det är därför en öppen fråga 
om nordiska utredningens förslag till ett 20-tal nya naturobjekt eller kul-
turlandskap i Norden kommer att kunna förverkligas. 

Uppförandet av ett naturområde på världsarvlistan innebär att Sverige 
för all framtid tar på sig att bevara de värden som motiverar områdets 
världsarvstatus. En utnämning som världsarv innebär också att intresset 
för områdets speciella världen ökar väsentligt såväl nationellt som inter-
nationellt, vilket bedömts som starkt positivt i de trakter där nominerade 
objekt är belägna. Detta hänger främst samman med turismens betydelse 
för glesbygden och de förväntningar om ekonomisk utveckling som följer 
av ökad turism. Utpekandet av en trakt som möjlig att få godkänd till 
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den statusfyllda världsarvlistan väcker uppenbart även stolthet och förd-
jupade insikter om hemtraktens naturvärden.

Nomineringsprocessen, exemplet Laponia
Arbetet med nominering av ett världsarvområde i Lule Lappmark star-
tade 1987. Naturvårdsverket bedömde då att en del av Laponia – Sjaunja-
naturreservat – hade sådana värden att det var kvalificerat som världsarv. 
Efter samråd med iucn, som är expertorgan åt Unesco för utvärderingav 
naturobjekt, ändrades inriktningen av nomineringen. I det fortsatta ar-
betet som startade på nytt 1994 kom nomineringen att omfatta även an-
gränsande barrurskogar och våtmarker i Muddus nationalpark och Stubba 
naturreservat samt fjällandskapet i nationalparkerna Sarek, Padjelanta 
och Stora Sjöfallet fram till norska gränsen. Sammantaget kom området 
att omfatta 9 400 kvadratkilometer, det största obrutna naturlandskapet i 
Västeuropa och med enastående biologiska och geologiska värden. 

Som underlag för nomineringen fanns en omfattande biologisk och 
geologisk dokumentation från nationalparkerna och naturreservaten. Vi-
dare fanns underlag i heltäckande vegetationskartor, geologiska kartor, 
urskogsinventering, våtmarksinventering, faunainventering och Natur-
vårdsverkets nationalparksplan. Det samlade materialet visade att tre an-
gränsande områden – Sulitelmaglaciären, Tjuoltadalen, och Rapadalens 
mynning borde ingå i världsarvsområdet.

Samråd under nomineringsarbetet
Vid inledningen av nomineringsarbetet i augusti 1994 hölls ett informa-
tions- och samrådsmöte med representanter från Länsstyrelsen i Norrbot-
tens län, Sametinget samt Gällivare och Jokkmokks kommuner. Samrådet 
hölls i positiv anda och några större problem att få stöd för nomineringen 
syntes inte finnas.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen samrådde i augusti 1994 även 
med berörda myndigheter i Norge för att undersöka möjligheterna till att 
skapa ett världsarvområde även på den norska sidan och på så sätt få ett 
sammanhängande område från den svenska taigan till det norska fjord-
landskapet. Det framkom att ett världsarv på  norska sidan vore mycket 
önskvärt och väl motiverat. Det angränsande området utgörs av Tysfjord-
Hellemo botten som även det ingår i den nordiska världsarvsutredningen. 
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Det framkom dock att ett nomineringsarbete i Norge knappast kunde 
samplaneras tidsmässigt med den svenska. 

I januari 1995 sände Naturvårdsverket ut förslaget om Lapplands värld-
sarv på remiss till berörda myndigheter och organisationer. De remissvar 
som kom in var i allt väsentligt positiva. Naturvårdsverket överlämnade 
det fullständiga nomineringsförslaget till regeringen i april 1995. I juni 
1996 besökte iucn:s experter Laponia. Hela området besågs med hjälp av 
helikopter och med vandringar. Experterna sammanträffade även med 
representanter från Sametinget och samebyarna samt med Gällivare och 
Jokkmokks kommuner. Information om pågående viltforskning lämnades 
av verksamma forskare i området. Experterna sammanställde därefter en 
rapport till Världsarvkommitténs byråmöte i Paris i slutet av juni 1996.

Det samiska världsarvet
Efter det att Naturvårdsverket lämnat över sitt förslag till regeringen 
fick verket besked från Kulturdepartementet att en komplettering med 
samiska kulturmiljöer och samiskt kulturlandskap skulle göras av Riksan-
tikvarieämbetet innan ärendet bereddes vidare. Detta ledde vidare mot en 
nominering av området även som ett samiskt kulturvärldsarv. Det under-
lag som togs fram innehöll en utförlig beskrivning av den historiska bak-
grunden, människan och landskapet, antikvariska lämningar och samer-
nas tidigare och nuvarande levnadssätt i området. Sametinget tillstyrkte 
nomineringen som kulturvärldsarv i en skrivelse. Den slutliga nominerin-
gen kom att gälla kulturkriterierna 3 och 5.

Beslut om världsarv
Världsarvkommittén beslutade i december 1996 att föra upp Laponia
på världsarvlistan som kombinerat natur- och kulturvärldsarv enligt
naturkriterierna 1, 2, och 3 samt kulturkriterierna 3 och 5.
  
Rolf Löfgren
Naturvårdsverket
www.environ.se





Världsarvskonventionen

Generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur, som håller sitt sjuttonde möte i Paris från 
17 oktober till 21 november 1972,

– som konstaterar att kultur- och naturarvet mer och mer hotas av för-
störelse, inte blott på grund av traditionella orsaker till förfall, utan 
även genom ändrade sociala och ekonomiska villkor som förvärrar  
situationen och leder till ännu allvarligare skada eller förstörelse,

–  som anser att förfall eller försvinnande av någon del av kultur- elle r 
naturarvet innebär en skadlig utarmning av det arv som tillhör alla 
världens länder,

–  som anser att skyddet av detta arv på nationell nivå ofta är ofull-
ständigt på grund av de stora resurser som detta skydd kräver och 
på grund av otillräckliga ekonomiska, vetenskapliga och tekniska 
resurser i det land där de värden som skall skyddas befinner sig,

–  som erinrar sig att organisationens stadga föreskriver att organisa-
tionen skall vidmakthålla, öka och sprida kunskap genom att säker-
ställa bevarandet och skyddet av världens arv och genom att anbe-
falla berörda natio ner erforderliga internationella konventioner

–  som anser att befintliga internationella konventioner, rekommen-
dationer och resolutioner om kultur- och naturvärden visar hur vik-
tigt det är för hela jordens befolkning att skydda dessa unika och 
oersättliga värden, oavsett vilket folk de tillhör,

–  som anser att delar av kultur- eller naturarvet är av särskilt stort 
intresse och därför behöver bevaras som en del av hela mänsklig-
hetens världsarv,

–  som anser att det med hänsyn till de stora och allvarliga nya faror 
som hotar dessa värden tillkommer det internationella samfundet 
som helhet att delta i skyddet av kultur- och naturarv av särskilt 
stort universellt värde genom att ge kollektivt bistånd som, även 
om det inte kan ersätta de åtgärder som vidtas av den berörda 
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staten, utgör ett effektivt komplement till dessa,
– som anser att det därför är nödvändigt att anta nya bestämmel-

ser i form av en konvention som upprättar ett effektivt system för 
gemen samt skydd av kultur- och naturarv av särskilt stort univer-
sellt värde, uppbyggt på permanent grundval och i enlighet med 
modern a vetenskapliga metoder,

– som beslöt vid sitt sextonde möte att denna fråga skulle bli föremål 
för en internationell konvention, antar idag den 16 november 1972 
denna konvention.

I. Definition av kultur- och naturarv

Artikel 1

I denna konvention skall följande betraktas som »kulturarv«:
– minnesmärken: arkitektoniska verk, monumentala skulpturer och 

målningar, element eller byggnadsverk av arkeologisk art, inskrip-
tioner, grottbostäder samt flera företeelser tillsammans som är av 
särskilt stort universellt värde ur historisk, konstnärlig eller veten-
skaplig synpunkt;

– grupper av byggnader: grupper av fristående eller sammanhängan-
de byggnader som på grund av sin arkitektur, enhetlighet eller belä-
genhet i landskapet är av särskilt stort universellt värde ur historisk, 
konstnärlig eller vetenskaplig synpunkt;

– miljöer: verk skapade av människan eller av naturen och människan 
i förening samt områden innefattande arkeologiska miljöer som är 
av särskilt stort universellt värde ur historisk, estetisk, etnologisk  
eller antropologisk synpunkt.

Artikel 2

I denna konvention skall följande betraktas som »naturarv«:
– naturföreteelser bestående av fysiska och biologiska formationer 

elle r grupper av sådana formationer som är av särskilt stort univer-
sellt värde ur estetisk eller vetenskaplig synpunkt;
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– geologiska och fysiografiska formationer och klart avgränsande om-
råden som utgör vistelsemiljö (habitat) för hotade djur- och växt-
arter av särskilt stort universellt värde ur forsknings- eller natur-
skyddssynpunkter;

– naturmiljöer eller klart avgränsade naturområden som är av särskilt 
stort universellt värde ur forsknings- eller naturskyddssynpunkt  
eller på grund av deras naturskönhet.

Artikel 3

Det tillkommer varje stat som är part i denna konvention att identifie-
ra och avgränsa de i artiklarna 1 och 2 ovan nämnda olika kultur- och 
naturvärden som befinner sig på dess territorium.

II. Nationellt och internationellt skydd av kultur- och naturarv

Artikel 4

Varje stat som är part i denna konvention erkänner att skyldigheten att 
säkerställa identifiering, skydd, bevarande, levandegörande och över-
lämnande till kommande generationer av det kultur- och naturarv som 
avses i artiklarna 1 och 2 och som befinner sig på dess territorium främst 
tillkommer denna stat. Den skall göra allt den förmår härför så långt dess 
egna resurser räcker och, om så är lämpligt, med eventuellt internationellt  
bistånd och samarbete, särskilt av ekonomisk, konstnärlig, vetenskap-
lig och teknisk art.

Artikel 5

För att säkerställa att effektiva och aktiva åtgärder vidtas, för skydd, be-
varande och levandegörande av det kultur- och naturarv som befinner sig  
på dess territorium skall varje stat som är part i konventionen sträva ef-
ter, såvitt det är möjligt och lämpligt för varje land, att

(a) anta en allmän politik som syftar till att ge kultur-och naturarvet en  
funktion i samhällslivet samt skyddet av detta arv i omfattande  
planeringsprogram;
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(b) upprätta ett eller flera organ inom sitt territorium, där sådana organ inte 
finns, för skydd, bevarande och levandegörande av kultur- och naturarvet 
och förse dessa med lämplig personal och med resurser som gör det möj-
ligt för dem att utföra sina uppgifter;

(c) utveckla vetenskapliga och tekniska studier och forskning samt utarbet a 
sådana arbetsmetoder som gör det möjligt för staten att motverka de faror 
som hotar dess kultur- eller naturarv

(d) vidta lämpliga rättsliga, vetenskapliga, tekniska, administrativa och eko-
nomiska åtgärder som är nödvändiga för identifiering, skydd, bevarande, 
presentation och återställande av detta arv; samt

(e) främja upprättande eller utveckling av nationella eller regionala centr a 
för utbildning i skydd, bevarande och levandegörande av kultur- och 
natur arvet samt uppmuntra vetenskaplig forskning på detta område.

Artikel 6

1. Med full respekt för de staters suveränitet på vars territorium det 
kultur- och naturarv som nämns i artiklarna 1 och 2 befinner sig 
och utan intrång på den äganderätt som förutses i nationell lagstift-
ning, erkänner de stater som är parter i denna konvention att sådant 
arv utgör ett världsarv för vars skydd det internationella samfundet 
som helhet har skyldighet att samarbeta

2. Konventionsstaterna åtar sig i enlighet med bestämmelserna i den-
na konvention att hjälpa till vid identifiering, skydd och bevarande 
av det kultur- och naturarv som avses i artikel 11, punkterna 2 och 4, 
om de stater på vars territorium sådant arv är beläget anhåller där-
om.

3. Varje stat som är part i denna konvention åtar sig att inte vidta några  
avsiktliga åtgärder som direkt eller indirekt kan skada det i artiklarna  
1 och 2 avsedda kultur- och naturarvet som befinner sig på territori-
um tillhörande andra stater som är parter i denna konvention.

 
Artikel 7

I denna konvention avses med »internationellt skydd av världens kul-
tur- och naturarv« upprättande av ett system för internationellt samar-
bete och bistånd som har till syfte att stödja stater som är parter i kon-
ventionen i deras ansträngningar att bevara och identifiera detta arv.
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III. Mellanstatlig kommitté för skydd av världens kultur- och naturarv

Artikel 8

1. En mellanstatlig kommitté för skydd av kultur- och naturarv av 
särskilt stort universellt värde, kallad Världsarvskommittén (World 
Heri tage Committee), upprättas härmed inom Förenta nationernas 
organi sation för utbildning, vetenskap och kultur. Den skall bestå 
av 15 konventionsanslutna stater, valda av konventionsanslutna sta-
ter som sammanträder i en generalförsamling under ordinarie möte 
med generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur. Antalet stater som är medlemmar 
av kommittén skall utökas till 21 från och med det första ordinarie 
möte med generalkonferensen, vilket infaller efter det att denna 
konvention har trätt i kraft för minst 40 stater.

2. Val av medlemmar till kommittén skall säkerställa en rättvis repre-
sentation av världens olika regioner och kulturer.

3. En företrädare för det internationella centret för studium av konser-
vering och restaurering av kulturegendom (Rom-centret), en före-
trädare för det internationella rådet för kulturminnesvård (icomos) 
och en företrädare för internationella unionen för skydd av natur 
och naturtillgångar (iucn) samt, på begäran av stater som är parter 
i konventionen vid generalförsamlingsmöte under ordinarie möte 
med generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur, ytterligare företrädare för andra 
mellanstatliga eller icke-statliga organisationer med liknande mål, 
kan delta i kommitténs möten i egenskap av rådgivare.

Artikel 9

1. Uppdrag för de stater som är medlemmar av Världsarvskommittén 
skall vara från slutet av generalkonferensens ordinarie möte under 
vilket de väljs till slutet av det tredje därpå följande ordinarie mötet.

2. Uppdraget för en tredjedel av de medlemmar som utses vid det för-
sta valet skall upphöra vid slutet av generalkonferensens första ordi-
narie möte som följer på det möte under vilket de valdes och upp-
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draget för ytterligare en tredjedel av de medlemmar som utses sam-
tidigt skall upphöra vid slutet av generalkonfererensens andra ordi-
narie möte som följer det möte under vilket de valdes. Dessa med-
lemmar skall utses genom lottdragning av presidenten för general-
konferensen för Förenta nationernas organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur efter det första valet.

3. Stater som är medlemmar av kommittén skall som sina företrädare väl-
ja personer med stor kompetens på kultur- och naturvårdsområdet.

Artikel 10

1. Världsarvskommittén skall själv anta sin arbetsordning.
2. Kommittén kan vid vilken tidpunkt som helst inbjuda offentliga 

eller privata organisationer eller enskilda att delta i dess möten för 
samråd i särskilda frågor.

3. Kommittén kan upprätta de rådgivande organ som den anser nöd-
vändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 11

1. Varje stat som är part i denna konvention skall såvitt möjligt före-
lägga Världsarvskommittén en förteckning över värden inom dess 
territorium som utgör en del av kultur- och naturarvet och lämpar 
sig att uppföra på den lista som avses i punkt 2 i denna artikel. Den-
na förteckning, som inte skall betraktas som fullständig, skall inne-
hålla dokumentation om den plats där ifrågavarande kultur- eller 
naturvärde befinner sig och dess betydelse.

2. På grundval av de förteckningar som föreläggs av konventions-sta-
ter i enlighet med punkt 1 skall kommittén upprätta, hålla aktuell 
och publicera, under titeln världsarvslistan (World Heritage List) 
en lista över de kultur- och naturvärden som utgör en del av kultur- 
och naturarvet såsom det definieras i artiklarna 1 och 2 i denna kon-
vention och som den anser har särskilt stort universellt värde enligt 
av kommittén fastställda kriterier. En aktuell lista skickas ut minst 
vartannat år.

3. Uppförande av ett objekt på listan över världsarv kräver medgivan-
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de av den berörda staten. Uppförande av ett objekt, som befinner 
sig inom ett territorium över vilket mer än en stat gör anspråk på 
suveränitet eller domrätt, skall på intet sätt påverka de tvistande 
parternas rättigheter.

4. Kommittén skall upprätta, hålla aktuell samt publicera om omstän-
digheterna så kräver, under titeln Lista över världsarv i fara (List of 
World Heritage in Danger), en lista över kultur- och naturvärden 
som är uppförda på listan över världsarv för vars bevarande större 
insatser krävs och för vilka bistånd har begärts enligt denna kon-
vention. Denna lista skall innehålla en beräkning av kostnaderna 
för sådan verksamhet. Listan kan endast omfatta sådana kultur- och 
naturvärden som utgör en del av det kultur- och naturarv som ho-
tas av allvarliga och speciella faror, t.ex. hot om försvinnande på 
grund av påskyndad försämring, storskaliga offentliga eller priva-
ta projekt eller projekt för snabb tätortsutveckling eller utveckling 
av turism; förstörelse förorsakad av förändringar i markens använd-
ning eller i äganderätten till denna; större förändringar av okända 
orsaker; övergivande av olika skäl; utbrott av eller hot om väpnad 
konflikt; olyckor och naturkatastrofer; allvarliga bränder, jordbäv-
ningar, jordskred; vulkanutbrott; förändringar i vattennivån, över-
svämningar och tidvattensvågor. Kommittén kan när som helst, 
om trängande behov föreligger, uppta ett nytt objekt på listan över 
världsarv i fara och omedelbart offentliggöra sådant upptagande.

5. Kommittén skall ange de kriterier enligt vilka kultur och naturvär-
den som tillhör kultur- och naturarvet kan uppföras på någon av de 
listor som nämns i punkterna 2 och 4 i denna artikel.

6. Innan kommittén avvisar en begäran om upptagande på en av de 
båda listor som nämns i punkterna 2 och 4 i denna artikel, skall den 
samråda med den konventionsstat på vars territorium ifrågavaran-
de kultur- eller naturvärde befinner sig.

7. Kommittén skall med berörda staters samtycke samordna och upp-
muntra de utredningar och den forskning som krävs för att utar beta 
i punkterna 2 och 4 i denna artikel avsedda listor.
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Artikel 12

Den omständigheten att ett objekt som tillhör kultur- eller natur arvet 
inte har upptagits på någon av de båda listor som nämns i artikel 11, 
punkterna 2 och 4, skall på intet sätt innebära att det inte är av särskilt 
stort universiellt värde av andra orsaker än de som är resultatet av upp-
tagandet på dessa listor.

Artikel 13

1. Världsarvskommittén skall motta och granska ansökningar från 
stater som är parter i denna konvention om internationellt bistånd 
avseende kultur- eller naturvärden inom deras territorium som ut-
gör en del av kultur- eller naturarvet och finns upptagna eller kan 
lämpa sig att upp på de listor som avses i artikel 11, punkterna 2 och 
4. Syftet med sådana ansökningar kan vara att säkerställa skydd, be-
varande, levandegörande eller återställande av sådana kultur- eller 
naturvärden.

2. Ansökningar om internationellt bistånd enligt punkt 1 i denna ar-
tikel kan även gälla identifiering av kultur- eller naturvärden som 
anges i artiklarna 1 och 2, då inledande undersökningar har visat att 
ytterligare undersökningar vore berättigade.

3. Kommittén skall besluta om de åtgärder som skall vidtas med hän-
syn till dessa ansökningar och bestämma då så är lämpligt, bistånd-
ets art och omfattning samt lämna bemyndigande till att nödvändi-
ga avtal ingås med berörd regering.

4. Kommittén skall bestämma en prioritetsordning för sin verksam-
het. Den skall härvid beakta vilken betydelse de värden som kräve r 
skydd har för världens kultur- och naturarv, behovet att ge inter-
nationellt bistånd till de värden som är mest representativa för en 
natur miljö eller för folkens egenart och historia, hur brådskande 
arbet et är som skall utföras, vilka resurser de stater förfogar över, på 
vars territorium de hotade värdena befinner sig, samt i synnerhet i 
vilken utsträckning de med egna medel kan skydda sådana värden.
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5. Kommittén skall upprätta, hålla aktuell samt publicera en lista över kul-
tur- och naturvärden för vilka internationellt bistånd har beviljats.

6. Kommittén skall bestämma hur resurserna från den fond upprät-
tats enligt artikel 15 i denna konvention skall användas. Den skall 
undersöka olika möjligheter att utöka dessa resurser och skall vidta 
alla lämpliga åtgärder härför.

7. Kommittén skall samarbeta med internationella och nationella stat-
liga och icke-statliga organisationer som har samma målsättning som  
denna konvention. Kommittén kan för genomförande av sina program 
och projekt vända sig till sådana organisationer, i synnerhet det inter-
nationella centret för studium av konservering och restaurering av  
kulturegendom (Rom-centret), det internationella rådet för kultur-
minnesvård (icomos) och den internationella unionen för skydd av  
natur och naturtillgångar (iucn) såväl som till offentliga och priva-
ta organ och enskilda.

8. Kommitténs beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av när-
varande och röstande medlemmar. Kommittén är beslutsmässig när 
en majoritet av dess medlemmar är närvarande.

Artikel 14

1. Världsarvskommittén skall bistås av ett sekretariat, som utses av 
generaldirektören för Förenta nationernas organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur.

2. Generaldirektören för Förenta nationernas organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur skall iordningställa kommitténs doku-
mentation och uppgöra dagordning för dess möten varvid han i 
största möjliga utsträckning bör nyttja de tjänster som internatio-
nella centret för studium av konservering och restaurering av kultu-
regendom (Rom-centret), Internationella rådet för kulturminnes-
vård (icomos), Internationella unionen för skydd av natur och na-
turtillgångar (iucn) tillhandahåller inom sina respektive verksam-
hetsområden och inom ramen för sina möjligheter, samt är ansvarig 
för genomförandet av kommitténs beslut.
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IV. Fond för skydd av världens kultur- och naturarv

Artikel 15

1.  En fond för skydd av världens kultur- och naturarv av särskilt stort 
universellt värde, kallad Världsarvsfonden, upprättas härmed.

2. Fonden skall utgöra en förvaltningsfond (trust fond) i enlighet med 
bestämmelserna i finansreglementet för Förenta nationernas orga-
nisation för utbildning, vetenskap och kultur.

3. Fondens tillgångar skall bestå av

 (a) obligatoriska och frivilliga bidrag från stater som är parter i denna 
 konvention. 
(b) bidrag, gåvor eller legat från 

(i) andra stater; 
(ii) Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, 
 andra organisationer inom Förenta nationernas system, i synnerhet  
 Förenta nationernas utvecklingsprogram eller andra mellanstatliga  
 organisationer  
(iii) offentliga eller privata organ eller enskilda;

 (c) eventuell ränta på fondens medel; 
(d) medel från insamlingar och intäkter från evenemang som anordnas  
 till förmån för fonden; samt 
(e) alla andra medel som tillåts enligt fondens stadga såsom den utarbetats 
 av Världsarvskommittén.

4. Bidrag till fonden och andra former av bistånd som ställs till kom-
mitténs förfogande kan endast användas för sådana ändamål som 
fastställs av kommittén. Kommittén kan motta bidrag att användas 
endast för ett visst program eller projekt, förutsatt att kommittén 
har bestämt att ett sådant program eller projekt skall genomföras. 
Politiska villkor kan ej vara förenade med bidrag till fonden.
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Artikel 16

1. Utan att minska på frivilliga tilläggsbidrag åtar sig de stater som  
är parter i denna konvention att regelbundet vartannat år inbeta-
la bidrag till Världsarvsfonden vars storlek, i form av enhetlig pro-
centsats som gäller för alla stater, skall fastställas av konventions-
staternas generalförsamling som sammanträder under generalkon-
ferensen för Förenta nationernas organisation för utbildning, ve-
tenskap och kultur. Detta beslut av generalförsamlingen kräver ma-
joritet av närvarande och röstande konventionsstater som inte har 
avgett förklaring som avses i punkt 2 i denna artikel. I intet fall 
skall det obligatoriska bidraget från stater som är parter i konven-
tionen överstig a 1 procent av deras bidrag till den ordinarie budge-
ten för Förenta natio nernas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur.

2. Varje stat som avses i artikel 31 eller 32 i denna konvention kan 
dock vid tidpunkten för deponering av sitt ratifikations-, godtagan-
de- elle r anslutningsinstrument förklara att den inte skall vara bun-
den av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel,

3. En konventionsstat som har avgivit förklaring som avses i punkt 2 i 
denna artikel kan vid vilken tidpunkt som helst återta sagda förkla-
ring genom att underrätta generaldirektören för Förenta nationer-
nas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Återtagan-
det av förklaringen träder emellertid inte i kraft i fråga om statens 
obliga toriska bidrag förrän dagen för konventionsstaternas följande 
generalförsamling.

4. För att kommittén effektivt skall kunna planera sin verksamhet skall 
bidragen från konventionsstater, som har avgett i punkt 2 i denna  
artikel avsedd förklaring, inbetalas regelbundet minst vartannat år  
och skall inte understiga de bidrag som de skulle ha inbetalt om de 
hade varit bundna av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel.

5. En konventionsstat som är efter med betalningen av sitt obligato-
riska eller frivilliga bidrag för löpande år och för omedelbart före-
gående kalenderår skall inte kunna väljas till medlem av Världsarvs-
kommittén, dock gäller inte denna bestämmelse för det första vale t. 
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Uppdraget för en sådan stat som redan är medlem av kommittén 
skall upphöra vid det val som avses i artikel 8, punkt 1, i denna kon-
vention.

Artikel 17

De stater som är parter i denna konvention skall överväga eller upp-
muntra upprättandet av nationella, offentliga och privata stiftelser 
elle r sammanslutningar som har till syfte att söka bidrag för skydd av 
kultur- och natur arvet såsom det definieras i artiklarna 1 och 2 i denn a 
konvention.

Artikel 18

De stater som är parter i denna konvention skall ge sitt bistånd till inter-
nationella insamlingskampanjer som anordnas till förmån för Världsarvs-
fonden under beskydd av Förenta nationernas organisation utbildning,  
vetenskap och kultur. De skall underlätta insamlingar som görs av de i  
artikel 15, punkt 3, nämnda organen för detta ändamål.
 

V. Villkor för och genomförande av internationellt bistånd

Artikel 19

En stat som är part i denna konvention kan ansöka om internationellt 
bistånd för kultur- och naturvärden inom dess territorium som utgör 
en del av det kultur- eller naturarv som är av särskilt stort universellt 
värde. Den skall tillsammans med sin ansökan skicka in sådan infor-
mation och dokumentation som föreskrivs i artikel 21 som den förfogar 
över och som gör det möjligt för kommittén att fatta beslut.

Artikel 20

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13, punkt 2, artikel 22 (c) 
och artikel 23, kan internationellt bistånd enligt denna konvention en-
dast ges till kultur- och naturvärden som utgör en del av det kultur- 
och naturarv som Världsarvskommittén har beslutat eller kan beslut a 
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att föra upp på en av de i artikel 11 punkterna 2 och 4, nämnda listorn a. 
 
Artikel 21

1. Världsarvskommittén skall fastställa hur ansökningar (till den) om 
internationellt bistånd skall behandlas och skall närmare ange vad 
ansökningen skall innehålla; i denna anges det påtänkta projektet, 
nödvändigt arbete, beräknade kostnader härför, hur brådskande 
projektet är samt skälen till att resurserna hos den stat som anhål-
ler om bistånd inte räcker till för att täcka alla utgifter. Ansökning-
arna skall vara åtföljda av expertutlåtanden där så är möjligt.

2. Ansökningar som har sin grund i olyckor eller naturkatastrofer skall,  
på grund av den brådskande insats som dessa kan medföra ges 
omedel bar prioritetsbehandling av kommittén, som bör ha en 
reserv fond till sitt förfogande för sådana oförutsedda utgifter.

3. Innan kommittén fattar sitt beslut skall den utföra sådana under-
sökningar och ha de samråd som den anser nödvändiga.

Artikel 22

Bistånd som ges av Världsarvskommittén kan ta följande former:

(a) utredningar rörande konstnärliga, vetenskapliga och tekniska problem 
som uppstår i samband med skydd, bevarande, presentation och återstäl-
lande av kultur- och naturarvet såsom detta definieras i artikel 11, punkt-
erna 2 och 4, i denna konvention;

(b) tillhandahållande av experter, tekniker och annan yrkeskunnig arbets-
kraft för att säkerställa att det godkända arbetet blir riktigt utfört;

(c) utbildning av personal och specialister på alla nivåer inom området för  
identifiering, skydd, bevarande, presentation och återställande av kultur- 
och naturarvet;

(d) leverans av utrustning som berörd stat inte innehar eller kan anskaffa;
(e) lån till låg ränta eller räntefria lån som kan ha lång betalningstid;
(f) i undantagsfall, och när särskilda skäl föreligger, beviljande av bidrag som 

inte behöver återbetalas. 
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Artikel 23

Världsarvskommittén kan också ge internationellt bistånd till natio-
nella eller regionala centra för utbildning av personal och specialister 
på alla nivåer inom området för identifiering, skydd, bevarande, levan-
degörande och återställande av kultur- och naturarvet.

Artikel 24

Ingående vetenskapliga, ekonomiska och tekniska undersökningar 
skall utföras innan mer omfattande internationellt bistånd beviljas. 
Modernaste metoder och teknik för skydd, bevarande, levandegöran-
de och återställande av natur- och kulturarvet skall användas vid dessa 
undersökningar, och de skall ske i överensstämmelse med denna kon-
ventions syften. Utredningarna skall även belysa hur de resurser som 
finns i den berörda staten bäst kan utnyttjas.
 
Artikel 25

I allmänhet skall endast en del av de nödvändiga arbetskostnaderna 
bära s av det internationella samfundet. Bidraget från den stat som mot-
tar inter nationellt bistånd skall utgöra en väsentlig del av de mede l som 
tilldelas varje program eller projekt, utom i de fall där landets resur ser 
inte tillåter detta.

Artikel 26

Världsarvskommittén och mottagarstaten skall i den överenskommel-
se som de ingår fastställa på vilka villkor ett program eller projekt som 
får internationellt bistånd i enlighet med bestämmelserna i denna 
konvention, skall utföras. Det tillkommer den stat som mottar sådant 
inter nationellt bistånd att fortsätta att skydda, bevara och levandegö-
ra de sålunda skyddade objekten i enlighet med i överenskommelsen 
föreskrivna villkor.
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VI. Utbildningsprogram

Artikel 27

1. De stater som är parter i denna konvention skall med alla lämpliga 
medel och i synnerhet genom utbildnings- och informationspro-
gram sträva efter att stärka sina folks uppskattning av och respekt 
för det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 i konven-
tionen.

2. De skall åta sig att hålla allmänheten underrättad om de faror som  
hotar detta arv och om den verksamhet som bedrivs i enlighet med 
denna konvention.

Artikel 28

Konventionsstater som mottar internationellt bistånd enligt konven-
tionen skall vidta lämpliga åtgärder för att sprida kunskap om betydel-
sen av de värden som är föremål för bistånd och om den roll sådant bi-
stånd spelar
 

VII. Rapporter

Artikel 29

1. De stater som är parter i denna konvention skall i de rapporter som 
de framlägger för generalkonferensen för Förenta nationernas orga-
nisation för utbildning, vetenskap och kultur vid de tidpunkter och 
på sätt som konferensen bestämmer ge upplysningar om de lagstif-
tande och administrativa bestämmelser som de har antagit samt om 
andra åtgärder de har vidtagit för tillämpning av denna konvention 
jämte redogörelse för de erfaren heter som vunnits detta område.

2.  Världsarvskommittén skall underrättas om dessa rapporter.
3. Kommittén skall framlägga rapport om sin verksamhet vid varje 

ordi narie möte med generalkonferensen för Förenta nationernas 
organi sation för utbildning, vetenskap och kultur.
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VIII. Slutbestämmelser

Artikel 30

Denna konvention är avfattad på arabiska, engelska, franska, ryska och 
spanska, vilka fem texter är lika giltiga.

Artikel 31

1. Denna konvention skall vara föremål för ratifikation eller god-
tagande av stater som är medlemmar av Förenta nationernas orga-
nisation för utbildning, vetenskap och kultur och som i enlighet 
med deras respektive konstitutionella förfarande.

2. Ratifikations- eller godtagandeinstrument skall deponeras hos 
gene raldirektören för Förenta nationernas organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur.

Artikel 32

1. Denna konvention skall vara öppen för anslutning av alla stater som 
inte är medlemmar av Förenta nationernas organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur och som av organisationens generalkon-
ferens inbjuds att ansluta sig till konventionen.

2. Anslutning skall ske genom deponering av anslutnings instrument hos 
generaldirektören för Förenta nationernas organisation för utbildning,  
vetenskap och kultur.

Artikel 33

Denna konvention träder i kraft tre månader efter dagen för depo-
nering av det tjugonde ratifikations-, godtagande- eller anslutningsin-
strumentet men i endast i förhållande till de stater som har deponerat 
sina respektive ratifikations-, godtagande- eller anslutningsinstrument 
på eller före denna dag. I förhållande till varje annan stat träder kon-
ventionen i kraft tre månader efter det att denna stat deponerat sitt 
rati fikations-, godtagande- eller anslutningsinstrument.
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Artikel 34

Följande bestämmelser skall gälla för de konventionsstater som har en  
federal eller icke-enhetlig författning:

(a) vad beträffar bestämmelserna i denna konvention vars genomförande  
faller under den federala eller centrala lagstiftande myndighetens juris-
diktion skall den federala eller centrala regeringens skyldigheter vara  
desamma som för de konventionsstater som inte är förbundsstater,

(b) vad beträffar bestämmelserna i denna konvention vars genomförande  
faller under enskilda delstaters, länders, provinsers eller kantoners juris-
diktion som enligt sin federala författning inte har skyldighet att vidta 
lagstiftande åtgärder, skall den federala regeringen upplysa de behöriga 
myndigheterna i sådana stater, länder, provinser eller kantoner om  
nämnda bestämmelser samt rekommendera att de antas.

Artikel 35

1. Varje stat som är part i denna konvention kan säga upp konventio-
nen.

2. Uppsägning skall ske genom ett skriftligt dokument, som skall de-
poneras hos generaldirektören för Förenta nationernas organisation 
för utbildning, vetenskap och kultur.

3. Uppsägningen träder i kraft tolv månader efter mottagandet av 
den skriftliga uppsägningen. Den skall inte påverka den uppsägan-
de statens ekonomiska förpliktelser förrän dagen då uppsägningen 
träder i kraft.

Artikel 36

Generaldirektören för Förenta nationernas organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur skall underrätta de stater som är medlemmar av 
organisationen, de stater som inte är medlemmar av organisationen 
som avses i artikel 32 samt Förenta nationerna om deponering av alla 
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ratifikations-, godtagande- eller anslutningsinstrument som anges i 
artik larna 31 och 32 och om uppsägningar enligt artikel 35.

Artikel 37

1. Denna konvention kan ändras av generalkonferensen för Förenta 
nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Så-
dan ändring skall dock endast vara bindande för stater som blir par-
ter i den ändrade konventionen.

2. Om generalkonferensen antar en ny konvention varigenom denn a 
konvention helt eller delvis ändras, skall denna konvention, såvi-
da inte den nya konventionen föreskriver annat, upphöra att vara 
öppe n för ratifikation, godtagande eller anslutning från dagen då 
den nya ändrade konventionen träder i kraft.

 
Artikel 38

I enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga skall denna 
konvention registreras i Förenta nationernas sekretariat på anmodan 
av general direktören för Förenta nationernas organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur.Världsarvskommittén kan också ge inter-
nationellt bistånd till nationellaeller regionala centra för utbildning av 
personal och specialisterpå alla nivåer inom området för identifiering, 
skydd, bevarande, levandegörande och återställande av kultur- och 
naturarvet.



Världsarvskommitténs motivering till de 
svenska världsarvsobjekten

 
 
När ett land har nominerat ett objekt för världsarvslistan utvärde-
ras nomineringen (se konventionstexten) och beslut fattas sedan av 
Världsarvskommittén.

Kommittén skriver en motivering för varför det föreslagna objek-
tet är av särskilt stort universellt värde och vilka kriterier som använts i  
bedömningen (se Världsarvskonventionen artikel 1 och 2). 

Världsarvskommitténs motiveringar för de svenska objekten:

Birka/Hovgården

Birka/Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas 
handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt 
och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda 
vikinga tida handelsplatserna från åren 700–900.

Drottningholm

Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parke n 
– är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, repre      
sentativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms 
slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra 
slott i Europa under denna tid.

Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk är ett enastående exempel på en betydande euro peisk 
industri från 1600–1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både 
kontor och bostäder bevarade.

Gammelstads kyrkstad

Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrk-
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stad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt 
sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska 
och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.

Höga Kusten

Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning 
till följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalansering-
en framträder väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den 
totala isostatiska landhöjningen som med de 294 metrarna överträffar 
andra platser. Området är ett »typexempel« för forskning kring isostasi 
och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes.

Industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falu Gruva

Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun 
utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduk-
tion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många 
århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social 
och politisk utveckling i Sverige och Europa. 

Lapplands världsarv Laponia

Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats fram-
förallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker 
idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell natur-
skönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk 
mångfald. Området, som alltsedan förhistorisk tid har varit befolkad av 
samerna, är ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norr a 
Skandinavien. Det innehåller bosättningar och bettesmarker för stora 
renhjordar, en sed som går tillbaka på ett tidigt stadium i människans 
ekonomiska och sociala utveckling.

Radiostationen i Grimeton

Varbergs radiostation i Grimeton är ett unikt och enastående monu-
ment som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationstek-
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nologin under perioden efter första världskriget. Varbergs radiostation 
är ett exceptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikations-
centrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 
1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatt utvecklingen 
under tre årtionden.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett 
formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrko - 
gård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrko- 
gårdar i hela världen.

Struves Meridianbåge
Struves triangelmätning av ett långt segment av en meridian har med-
verkat till att fastställa den exakta storleken och formen på jordklotet. 
Mätningen var ett stort steg framåt för vetenskapen. Mätningen av Stru-
ves meridianbåge är också ett gott exempel på samarbete mellan forska-
re i olika länder. 

Odlingslandskapet Södra Öland

Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpass-
ningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och 
topo grafi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de 
olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.

Tanums hällristningar

Hällristningarna i Tanumområdet är enastående exempel på brons-
ålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av motiv ger sällsynta bevis 
för många aspekter av livet under europeisk bronsålder. Landskapet i 
T anum vittnar om en obruten bosättning i området som sträcker sig 
över åtta tusen år av mänsklig historia.  
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Visby
Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad 
hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synner-
ligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart ut-
trycker denna betydande mänskliga bosättning.

Örlogsstaden Karlskrona

Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt 
plan erad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskron a 
har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande 
uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när 
storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk real-
politik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem 
som finns kvar.
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De svenska världsarven

Birka och Hovgården

»Birka/Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas  
handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och po-
litiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikinga tida han-
delsplatserna från åren 700 – 900.« 

Birka är med sina lämningar över och under jord ett av de bäst bevarad e 
exemplen på vikingatidens handelsplatser. 1993 togs Birka med Hov-
gården på Adelsö med på världsarvslistan. Två av de svenska objekten 
på listan ligger i Ekerö kommun – Birka med Hovgården på Adelsö och 
Drottningholms slott.

Birkas och Hovgårdens historia

»I Birka finns många rika köpmän och ett överflöd av alla slags varor  
och mycket pengar och dyrbarheter.« 
ur Rimberts Vita ansgarii skriven omkring 870.

Sådant var Birkas rykte på vikingatiden. Idag är Björkö en idyll med 
hagar, åkrar och björkbackar. Under vikingatiden låg här ett sjudande 
centrum för svearnas handel med världen.

I mitten av 700-talet anlade sveakungen Birka. På Adelsö tvärs över 
sundet, hade kungen en kungsgård – Hovgården.

Under sin blomstringstid hade Birka drygt 1 000 invånare. Hit sökt e 
sig köpmän med dyrbara handelsvaror från när och fjärran. I stad en 
arbet ade många slags hantverkare: kammakare, bronsgjutare, pärl-
makare, väv erskor och andra. De bodde i hus som låg i rader upp från 
bryggorna vid vattnet.

Gravfälten bredde ut sig som en krans runt staden. Med alla sina 
mer än 3 000 gravar ger de ännu idag en säregen stämning åt Björkö. 

– birka och hoVgården



Modell av Birkas stadskvarter

Foto: Bengt A. Lundberg
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De flesta människor som dog i Birka brändes på bål, fullt utstyrda med 
sina redskap eller vapen och med mat och dryck. Över resterna bygg-
des högar av jord och sten. Vissa män och kvinnor begravdes i kammare 
av trä som byggdes under markytan. De rika fynd som påträffats i vissa 
av gravarna berättar om den betydande långväga handeln och de spän-
nande utländska kontakterna vikingarna hade på Birka.

År 830 kom den unge munken Ansgar till Birka. Under ett och ett 
halvt år predikade han i Birka och flera av stadens invånare lät döpa sig. 
Kristna och hedningar levde sida vid sida i Birka fram till slutet av 900-ta-
let då Sigtuna övertog Birkas roll och vikingastaden på Björkö övergavs.

Arkeologiska utgrävningar
De senaste årens utgrävningar på Björkö har givit oss en tydligare bild 
av Birka och vikingatiden. Efter den stora utgrävningen 1990–1995 vet 
vi mer om stadens planläggning. Utgrävningarna runt Birkas borg har 
gett oss mer kunskap om hur staden försvarades. Samtidigt har vi kom-
mit närmare människorna och det dagliga livet i Birka. 

Birka och Hovgården idag
Birka och Hovgården vårdas och upplåtes för visningar och annan pu-
blik verksamhet av Riksantikvarieämbetet. Auktoriserade guider visar 
fornlämningsområdena, både Birka och Hovgården, och berättar om 
platsen och livet under vikingatiden. Museet på Björkö invigdes 1996. 
Här skildras vikingarnas liv i detaljrika och spännande modeller. Här 
finns också fynd från utgrävningarna i Birka. I museet finns också en 
filmsal och en museibutik. I Ansgarskapellet hålls gudstjänster under 
sommarsäsongen. Nära museet finns också en gästhamn.

För mer information
Birkamuseet 
www.strommakanalbolaget.se

Historisk vandring vid Hovgården 
Tel: 08-560 511 11 

www.runristare.se

Ansgarskapellet 
Tel: 08-510 387 00 
www.ekeropastorat.nu

Riksantikvarieämbetet 
Tel: 08-519 180 00
www.raa.se/birka



Drottningholm 

Foto: Bengt A. Lundberg
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Drottningholm

»Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det 
bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all 
europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av fran-
ske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid.«

Drottningholm på Lovön i Mälaren är Sveriges första världsarv. Där 
finns två Kungliga Slott, Drottningholms Slott och Kina Slott, en unik 
slottspark som utmärkt exemplifierar svensk trädgårdskonst under 16- 
och 1700-talen och en världsunik slottsteater.

Det första slottet på ön byggdes under sent 1500-tal av kung Johan 
III för hans polskfödda hustru Katarina Jagellonika. Eftersom drott-
ningens slott låg på en ö blev namnet Drottningholm. Detta renässans-
slott brann den 30 december 1661. Då ägdes slottet av en av vårt lands 
märkligaste drottningar, riksänkedrottning Hedvig Eleonora.

Kort tid efter branden gav Hedvig Eleonora arkitekten Nikodemus 
Tessin d.ä. i uppdrag att rita ett nytt slott värdigt stormakten Sverige. 
Till slottet anlades också en elegant barockträdgård efter franska före-
bilder. Bronsskulpturerna i barockträdgården är utförda av den beröm-
de nederländske 1500-talsskulptören Adrian de Vries.

År 1744 sammanvigdes på Drottningholms Slott den svenske tron-
följaren Adolf Fredrik och den preussiska prinsessan Lovisa Ulrika. Vid 
denna vigsel uruppfördes den berömda Drottningholmsmusiken kom-
ponerad av Johan Helmich Roman. Den nygifta prinsessan fick dispo-
sitionsrätten till Drottningholms Slott i morgongåva.

Denna epok har den största betydelse för det faktum att Drottning-
holm idag är ett världsarv.

År 1753 uppfördes i slottsparkens utkant ett litet kinesiskt lustslott. 
Det fjärran Kina fascinerade européerna vid denna tid. Via de ostindis-
ka kompanierna fördes mängder med lyxföremål från Kina till Europa. 
Kvaliteten och mängden föremål imponerade stort. Ändå visste man 
mycket litet om detta fjärran land. Européerna kom att tro att Kina var 
ett jordiskt paradis och det blev högsta mode att bygga kinesiska hus  

– drottningholm
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eller inreda rum i kinesisk stil. Det var i denna anda som det första Kina 
Slott uppfördes. Denna byggnad kom efter tio år att ersättas av den nu-
varande slottsbyggnaden ritad av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.

Kina Slott idag anses vara det största och mest välbevarade exem-
plet i Europa på denna 1700-talsdröm om det kinesiska paradiset. Fasad-
erna är återställda i ursprungligt skick med röda lackfält och skulptu-
ral utsmyckning i form av kineser i karakteristiska halmhattar och av 
drakar. Hela gårdsplanen fungerade som en stor festsal när hovet under 
1700-talet drog till Kina.

År 1777 inlöste svenska staten Drottningholm från Lovisa Ulrika. Vid 
denna tid skrevs ett inventarium över de föremål som staten tog över. 
För Kina Slotts del kan vi konstatera att huvudparten av de föremål som  
omnämns i detta inventarium alltjämt finns kvar på ursprunglig plats.

Där finns rum med kinesiska lackpaneler infällda i väggarna. Bland 
motiven kan vi finna skildringar av staden Kanton vid Gula floden 
eller skildringar av en av de största festerna under det kinesiska året 
nämlige n den stora drakbåtsfesten. Kina Slott är en märklig blandning 
av kinesiska impulser, fransk rokoko och svensk tradition.

Drottning Lovisa Ulrika lät också uppföra Slottsteatern på 1760-tal-
et. Även här var Carl Fredrik Adelcrantz arkitekt. Den strama fasaden 
ut mot Teaterplan är ett utmärkt exempel på svensk arkitektur från 
1700-talets andra hälft. 

Teatersalongen är oförändrad sedan den färdigställdes 1766. Scen-
maskineriet är det ursprungliga och är alltjämt i bruk. Dessutom har 
ett trettiotal mer eller mindre kompletta kulissuppsättningar bevarats 
från 1700-talet. Drottningholmsteatern är den enda 1700-talsteater i 
världen som alltjämt ger föreställningar med ursprungligt maskineri 
och med ursprunglig scendekor. Till Drottningholmsteatern hör idag 
också ett teatermuseum.

Var för sig är Kina Slott och Drottningholmsteatern ur ett världsper-
spektiv helt unika. Som helhet utgör Drottningholm med sina två slott, sin 
park och sin teater en unik europeisk kulturmiljö från 16- och 1700-tal. Till 
detta kan också fogas att Drottningholm inte är en museal milj ö utan en 
lev ande och fungerande kulturmiljö och hem för vårt lands kungafamilj.
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För mer information
Drottningholms Slott   
Tel: 08-402 62 80, fax: 08-402 62 81 
E-post: info.drottningholms-slott@royalcourt.se

Kina Slott 
Tel: 08-402 62 70, fax: 08-402 62 81 
E-post: info.kina-slott@royalcourt.se 
www.royalcourt.se

Drottningholms Slottsteater 
Tel: 08-556 931 00, fax: 08-556 931 01 
E-post: dst@dtm.se 
www.dtm.se

de sVenska VärldsarVen – drottningholm



Engelsbergs bruk

Foto: Bengt A. Lundberg
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Engelsbergs bruk

»Engelsberg är ett enastående exempel på en betydande europeisk industri från 
1600-1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både kontor och bostä-
der bevarade«

Engelsbergs bruk finns sedan år 1993 på världsarvslistan, det är ett av de 
få objekten med industrihistorisk bakgrund.

Bruket är ett välbevarat järnbruk med bebyggelse och industri-
anläggningar intakta från 1700- och 1800-talen. Det var denna typ av 
järnbruk som gjorde Sverige till en världsledande järnproducent.

Den förste bergsmannen hette Englika och kom från Tyskland, han 
anlade en hytta vid Snytenån och gav platsen namnet Englikobenning 
som senare blev Engelsberg.

Järnhanteringen i Engelsberg bedrevs under lång tid enbart av bergs-
män. I början av 1680-talet förändrades detta när Per Larsson Höök (sen-
are adlad Gyllenhöök) förvärvade ett markområde i Engelsberg och 
anlade en hytta norr om herrgården. Bergsmän och bruksägare drev 
jämsides med varandra masugnar och hammarsmedjor, såg och kvarn. 
Med tiden köpte bruket fler andelar i bergsmännens anläggningar, och 
vid mitten av 1700-talet låg nästan hela järnhanteringen under Engels-
berg. Under större delen av 1700-talet ägdes bruket av släkten Söder-
hielm och på 1800-talet av släkten Timm. År 1916 köpte generalkonsul 
Axel Ax:son Johnson Engelsbergs Bruk. Idag ägs och förvaltas bruket 
av Nordstjernan AB.

Produktionen bestod av stång- och tackjärn tills lancashire-meto den 
infördes i slutet av 1800-talet. Då inriktade man sig enbart på att tillverka 
smältstycken som sändes vidare för bearbetning vid andr a bruk. Masug-
nen blåstes ned för sista gången år 1919. Idag finns en meka nisk verkstad 
för produktion av rostfria ventiler m.m. Den gaml a bruksladugården an-
vänds idag som arkiv. Herrsmedjan togs ur drift reda n år 1890.

Bruksarbetarna bodde till en början i befintliga byggnader i Engliko-
bennings by, men då antalet ökade under 1700-talet uppfördes nya  
bostäder. Från de senaste två hundra åren finns flera arbetarbostäder 
bevarade.

– engelsbergs bruk
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Hyttan
Masugnsanläggningen är en de få s.k. mulltimmerhyttor som finns be-
varade i landet. Masugnens inre, masugnspipan, isolerades med jord 
elle r mull, och runt detta byggdes en timmerkonstruktion. I masug-
nen varvades järnmalm med kalksten och träkol. Vid smältningen er-
hölls tackjärn och slagg. Den hytta vi ser idag uppfördes 1778–1779 och 
byggdes om något på 1870-talet. I hyttan arbetade ett tjugotal personer 
i tvåskift under ledning av masmästaren.

Rostugnen byggdes runt 1880. Tidigare rostades malmen i gropar. I 
processen drevs svavel, arsenik, vatten och kolsyra ur malmen. Malmen 
fördes vintertid på foror till Engelsberg från Norbergs gruvfält.

Herrsmedjan
En stångjärnssmedja uppfördes här redan 1624. Herrsmedjan fick sitt  
nuvarande utseende efter en ombyggnad 1840–45. För att kunna smid a 
järnet måste det först färskas. Det gjorde man genom att hetta upp 
tackjärnet och sedan slogs det ihop under smälthammaren. Smält-
styckena hamrades efter upphettning ut till stänger under räckham-
maren.

Herrgården
Herrgården uppfördes ca 1750. Det brutna och valmade taket är tids-
typiskt, fasadernas ljusa oljefärg tillkom senare. En äldre mangårds-
byggnad förstördes i en brand år 1746. Den östra flygeln, kallad Engel-
brektsflygeln, uppfördes i slutet av 1600-talet och inrymde herrgårds-
köket. Söderhielmska flygeln på östra sidan om herrgården innehöll 
rum för brukspatronens barn. De runda tornen i slaggsten fungerade 
som lusthus och avträde.

För mer information
Engelsbergs Bruk visas under helger i maj, juni och september, dagligen från midsommar in i augusti.

Fagersta Turism 
Tel: 0223-131 00 
E-post: turism@fagersta.se 
www.fagersta.se, www.fagersta.se/turism/sevardhet/index.htm





Gammelstads kyrkstad

Foto: Gabriel Hildebrand
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Gammelstads kyrkstad

»Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella 
kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordent- 
ligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska 
och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.«

Gammelstads kyrkstad, 11 km norr om Luleå stad, upptogs på världs-
arvslistan i december 1996. Världsarvsområdet omfattar den medel-
tida stenkyrkan, omgiven av Sveriges största bevarade kyrkstad, borgar-
kvarteren med anor från 1600-talet, offentliga byggnader och delar av 
den yngre permanenta bebyggelsen. Den levande kyrkstadstraditio-
nen, d.v.s. sedvänjan att övernatta i kyrkstugorna i samband med kyrko-
besök, är avgörande för världsarvsstatusen.

För 1 000 år sedan var Lulebygden en skärgård där havet stod tio me-
ter över dagens nivå. Kyrkberget i nuvarande Gammelstad var en liten 
ö i Lule älvens mynning. Under 1300-talet blev området handels- och 
marknadsplats och centrum i en socken som sträckte sig från kust till 
fjäll längs Kali x, Lule och Råne älvar.

Efter freden i Nöteborg 1323 var Sverige och Ryssland oeniga om 
gränsdragningen i norr. För att tillförsäkra sig området gav den svens-
ka staten Lule älvdal till stormän från Mellansverige. Kyrkan sände ut 
präster och byggde enkla träkyrkor och 1339 nämns för första gången 
att gudstjänst hölls i »Lulo«. Kyrka och präster, beskattning och svensk 
lagstiftning användes för att inordna Norrbotten i det svenska riket. 
Stenkyrkan började byggas under 1400-talet. Den är ett imponerade 
byggnadsverk, som vittnar om bygdens ekonomiska välstånd, sannolikt 
byggd på handel med skinn från inlandet och lax från fisket i älvarna.

På 1600-talet skärptes regeln att all handel skulle koncentreras till 
städer, där den kunde beskattas, och 1621 grundades staden Luleå vid 
den gamla marknadsplatsen. Redan 1649 konstaterades att hamnen 
blivit för grund p.g.a. landhöjningen. Luleborgarna tvingades flytta 
sin stad närmare kusten. Därmed fick man Luleå Nya stad och Luleå 
Gaml a stad, nutidens Luleå och Gammelstad. Nordöst om Gammel-

de sVenska VärldsarVen – gammelstads kYrkstad
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stads kyrka finns ännu några vinkelräta kvarter med gårdar som har 
sina rötter i stadsepoken på 1600-talet.

Nederluleå kyrka
Nederluleå kyrka är Norrlands största medeltida kyrka. Den byggdes 
under 1400-talet och invigdes, enligt traditionen, av ärkebiskop Jaco b 
Ulfsson 1492. Kyrkan har tillbyggnader för vapenhus och sakristia, 
spånklätt tak och tegeldekor på gavelröstena. I bogårdsmuren finns två 
stigluckor, portar, varav den norra är bevarad i ursprungligt skick. I 
stigluckorna finns igenmurade skottgluggar och i kyrkans östra gavel 
finns en utsiktslucka. Detta talar för att kyrkan använts som befäst-
ning i orostider. Det vitputsade klocktornet byggdes 1851.

Kyrkan har en mycket rik interiör och inredning. Korets senmedel-
tida kalkmålningar är utförda av Albertus Pictors skola. Till höger om 
altaret finns medeltida korbänkar och en rekonstruerad s.k. biskops-
stol. Altarskåpet, med sitt myller av träfigurer som berättar Kristi lid-
andes historia, är ett av landets finaste. Det byggdes i Antwerpen om-
kring 1520 och kostade 900 mark silver, en jättesumma som lulebönd-
erna uppges ha betalat kontant. Predikstolen och minnestavlorna är ut-
förda av Nils Jacobsson Fluur i början av 1700-talet.

Kyrkstaden
Av Sveriges totalt 71 kyrkstäder återstår idag endast 16 stycken. Merpar-
ten av dessa är spillror av vad de en gång var. Gammelstad har landets 
största och bäst bevarade kyrkstad med 408 stugor uppdelade i 553 kyrk-
stugerum. Kyrkstaden har troligen uppstått som ett resultat av fler a sam-
verkande faktorer: de långa avstånden, handelsmännens behov av lager- 
och övernattningsbodar vid marknadsplatsen, kyrk stallarna, där hästar-
na stod medan allmogen närvarade vid gudstjänsten samt sist men inte 
minst befolkningens skyldighet att besöka kyrkan regelbundet. 

Det äldsta belägget för Gammelstads kyrkstad finns i Johannes 
Bureu s skildring av sitt besök julen år 1600: »Alle bönder hafva sijna 
stugor vidh kyrkian på en plass the kalla Bärghet«. Tyvärr skriver Bure-
us inget om kyrkstadens ålder, men sannolikt byggdes de första kyrk-
stugorna i mitten av 1500-talet. Från början hade folk från samma by 
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sina stugor intill varandra och vid byarnas olika infarter till kyrkan. 
När alla vägar var kantade med stugor, fylldes även marken mellan  
vägarna av byggnader. Då uppstod gränderna och »smågen«, d.v.s. de 
smala prången mellan kyrkstugorna. 

Gammelstads kyrkstad har aldrig härjats av någon stor brand och 
förnyelsen har skett sakta. Många av dagens kyrkstugor fanns 1817, då 
den första detaljerade kartan ritades, och av dessa kan ett flertal ha exi-
sterat 100 år tidigare. Mer exakta dateringar är svåra att ge. Kyrkstad en 
var sockenbornas självklara mötesplats. Här sammanstrålade man för 
att närvara vid högmässor och andaktsstunder, vid marknader, ting och 
sockenstämmor men också för att träffa vänner och bekanta från andra 
byar än den egna. Så småningom skedde en indelning av kyrkhelgerna i 
gammeldoms- och ungdomshelger. Under ungdomshelgernas »nattfrie-
rier« inleddes många bekantskaper som senare ledde till äktenskap.

I Gammelstad är kyrkstadsseden levande. Tre till fyra gånger per år 
in bjuds församlingsborna till kyrkhelg och under den traditionell a kon-
firmationsläsningen före midsommar bor ungdomarna i kyrk stugorna.

I Gammelstad finns ett Visitors Centre, som erbjuder guidade turer 
i området, utställning och bildspel. Här finns också ett flertal kafeér, 
restauranger och mindre butiker. Friluftsmuseet Hägnan, med musei-
gårdar och lanthandel, ligger i anslutning till världsarvsområdet.

För gemensamma frågor i kyrkstaden finns samarbets- och diskus-
sionsforumet Kyrkstadsrådet med representanter från kommun, för-
samling, länsstyrelse och föreningsliv. Nyligen har en förvaltningsplan 
(Management Plan) tagits fram för världsarvsområdets förvaltning de 
kommande åren. För mer information kontakta Visitor Centre.

För mer information
Visitor Centre 
Kyrktorget 1
954 33 Gammelstad 
Postadress Kulturförvaltningen
Luleå kommun 
971 79 Luleå 
Tel: 0920-45 70 10, 0920-45 51 11, fax: 0920-45 51 11
E-post: worldheritage.gammelstad@lulea.se 
www.lulea.se/gammelstad

de sVenska VärldsarVen – gammelstads kYrkstad
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Friluftsmuseet Hägnan 
Gamla Hamngatan
954 33 Gammelstad 
Postadress  Kulturförvaltningen 
Luleå kommun 
971 79 Luleå 
Tel: 0920-45 48 66, 0920-45 38 09 
E-post: hagnan@kulturen.lulea.se  
www.lulea.se/hagnan

Nederluleå församling 
Box 42 
954 21 Gammelstad 
Tel: 0920-27 70 00, fax: 0920-27 70 01 
E-post: nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkanlulea.se

Norrbottens museum
Box 266
971 08 Luleå
Tel: 0920-24 35 00, fax: 0920-24 35 60
E-post: norrbottens.museum@nll.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Avdelning miljö, kulturmiljöfunktionen
971 86 Luleå
Tel: 0920-96 000, fax: 0920-22 84 11





Höga Kusten

Foto: Bengt A. Lundberg
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 Höga Kusten

»Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till följd 
av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalanseringen framträ-
der väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den total a isostatiska 
landhöjningen som med de 286 metrarna överträffar andra platser. Området 
är ett ”typexempel” för forskning kring isostasi och utgör den plats där fenome-
net först upptäcktes.«

Höga kusten, geologiskt världsarv med spännande historia
Höga Kusten är en del av Ångermanlands kust från Ångermanälvens 
mynning i söder till Skags udde i norr. Den bergiga terrängen i inre 
Norrland når här ända fram till Bottenhavet och formar den mest hög-
länta kuststräckan runt hela Östersjön. 

Mötet mellan bergsterrängen och havet skapar ett landskap med 
vackra scenerier och särpräglade naturförhållanden. Majestätiska berg, 
förkastningsbranter, djupt inträngande havsvikar och en gles övärld ger 
landskapet en dominerande vild och dramatisk karaktär, särskilt i de 
delar som exponeras mot havet. I bjärt kontrast mot detta står landska-
pets nedskurna dalgångar med leende odlingsmarker och sjöar. För att 
förstå området som världsarv och ”enastående exempel som represen-
terar huvuddragen i jordens historiska utveckling och viktiga pågåen-
de geologiska processer” måste man dock inse att nutidens landskap är 
evigt utan resultatet av en omvälvande process i sen geologisk tid. 

Under senaste istiden vilade Skandinavien under ett 3000 m tjockt 
istäcke som pressade ned landytan. Tyngdpunkten låg vid Höga Kus-
ten där jordytan trycktes ned 800 meter. När tyngden lättade genom 
att isen smälte undan, höjdes landet igen och den ursprungliga höjden 
är numera nästan återtagen. En betydande del av höjningen har skett 
upp genom Bottenhavets vattenmassa. Havsytans läge för 9600 år se-
dan kan idag spåras vid områdets bergstoppar på 285 meters höjd. Detta 
är den högst belägna kustlinjen på jorden efter senaste istiden.    

Höga Kustens världsrekord i landhöjning är i sig märkvärdig men 
ändå bara en aspekt av områdets särprägel. Just här finns en nära och 
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obruten kontakt mellan det historiska skeendet och den höjningen ur 
havet som pågår än idag. 

Området visar också upp en unikt koncentrerad och obruten se-
rie av de bildningar som orsakats av inlandsisen och havets svallning 
av jordar. Till dessa hör mäktiga strandvallar av klappersten 260 meter 
över nuvarande hav. Dessutom den tydliga fördelningen av jordar som 
visar sig i  vågspolade, magra bergssidor och dalgångar där rika jordar 
ansamlats. Detta förklarar i sin tur att bergen bär tallskogar och dal-
gångarna granskogar och att odlingsmarker och bebyggelse nästan en-
bart finns i dalgångarna. Samma fenomen märks i mellansverige, t ex 
i Stockholmstrakten, men historiken bakom uppmärksammas sällan. 
Höga Kustens extremt tydliga och samlade fenomen är således av stor 
allmän betydelse för förståelsen av natur- och kulturhistorien i tidiga-
re nedisade områden. Detta är ett viktigt skäl till att området skrevs in 
på Unescos lista över världsarv år 2000. 

År 2000 utvidgades världsarvet Höga Kusten med finska Kvarken. 
Kvarken omfattar ett låglänt skärgårdsområde med 5600 öar uppbygg-
da av morän. Landhöjningen får här en annorlunda effekt än vid Höga 
Kusten genom att havet är mycket grunt. Stora ytor blottläggs ur havet 
och landytan växer mycket påtagligt under en människogeneration. 
Sammantaget ger de två områdena kompletterande bilder av landhöj-
ningen, Höga Kusten den historiska och vertikala, Kvarken den idag 
synligt aktiva och horisontella.  

Höga Kusten befolkades redan för 8 000 år sedan på de landytor som 
fanns tillgängliga. Kvarken låg då långt under vattenytan och befolka-
des långt senare. Varefter landet höjt sig har människorna flyttat efter, 
livet har levts vid strandkanten. Växt – och djurlivet har förändrats i 
takt med landskapets utveckling. Havsvikar har snörts av till sjöar och 
därefter växt igen till myrar, öar har förenats med fastlandet och nya 
öar har tillkommit. Den utveckling pågår fortfarande i olika takt i de 
två delarna av världsarvet. 
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Skuleberget och Skule naturum   
Skuleberget är en av de platser som varit viktiga för geologernas 
slutsatser om Höga Kustens världsunika landhöjning. Höga Kusten och 
Skuleberget har också spelat en roll i geologivetenskapens framväxt. De 
stora nivåförändringarna mellan land och hav har historiskt varit en ut-
maning att försöka förklara. Först trodde man att det var den bibliska 
syndafloden som höll på att sjunka undan. Lärda män och naturfors-
kare som Swedenborg, Celsius och Linné intresserade sig för att förkla-
ra strandförskjutningarna. På 1880-talet lade svenska vetenskapsmän 
med Gerhard De Geer i spetsen fram teorier om att det var landet som 
höjde sig efter inlandsisens avsmältning. Dessa teorier mötte interna-
tionellt motstånd och inte förrän 1910, vid den Internationella Geolog-
kongressen i Sverige, kunde vetenskapssamhället bli överens om att det 
var landhöjning och inte »vattuminskning«. Striden om var i det nord-
europeiska nedisningsområdet som landhöjningen varit störst avgjor-
des när den norrländske geologen Arvid Högbom 1904 vid ett fältbesök 
fann det definitivt högsta läget på Skulebergets topp.

Turismen har blivit en del av livet i området och Höga Kusten hål-
ler på att utvecklas till en internationell turistdestination. Man kan 
exempelvis ta linbanan upp till Skulebergets topp och titta på värl-
dens högst belägna »högsta kustlinje« och den fantastiska utsikten över 
världsarvet. Vid Skulebergets fot finns ett naturum med information 
om världsarvet och Skuleskogens nationalpark. 

Särskilda informationsfoldrar har tagits fram för Skuleberget, 
Skagsudde, Balesudden, Skuleskogen, Ulvöarna, Norrfällsviken, Hägg-
vik och Storön, alla platser som är väl värda ett besök. Foldrarna finns 
att få på turistinformationsplatserna i området. Länsstyrelsen har ock-
så gett ut den rikt illustrerade boken »Höga Kusten, ett världsarv« och 
en bok om tro och vetande om strandförskjutningarnas orsaker, »Upp-
täckten av landhöjningen«.
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För mer information
Skule Naturum 
Skuleberget,  
870 33 Docksta 
Tel: 0613-401 71, fax: 0613-404 24 
E-post: info@skulenaturum.se 
www.skulenaturum.se 
www.highcoast.net 
 
Kontaktpersoner: 
Per Sander 
Världsarvssamordnare Länsstyrelsen Västernorrland 
871 86 Härnösand 
Tel: 0611-34 92 19, fax: 0611-34 93 77 
E-post: per.sander@y.lst.se

Ulf Breitholtz 
Världsarvssamordnare Kramfors kommun 
E-post: ulf.breitholtz@kramfors.se

Bo Edman 
Världsarvssamordnare Örnsköldsviks kommun 
E-post: bo.edman@ornskoldsvik.se





Stora kopparberget och Falun

Foto: Bengt A. Lundberg
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Stora Kopparberget och Falun

»Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör 
ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Gruv-
driften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden 
haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i 
Sverige och Europa.«

Den 13 december 2001 utnämndes det historiska industrilandskapet 
kring Stora Kopparberget och Falun till det tolfte svenska världsarvet. 
Stor a Kopparberget, populärt kallad Falu gruva, är Sveriges äldsta och 
mest betydelsefulla bergverk. Under stormaktstiden på 1600-talet, gav 
koppargruvan det expansiva Sverige en stabil ekonomisk grund. »Riket 
står och faller med Kopparberget«, var ett av många uttryck som fälldes 
om berget. 

Nära gruvan uppstod under medeltiden en handelsplats, kallad 
Fala n. Den växte snabbt och blev år 1641 stad – den näst största i landet 
efter Stockholm. Omlandet präglades av hyttplatser och bergsmans-
gårdar liksom ett säreget odlingslandskap, där jordbruket mycket tid igt 
bedrevs i ett flerårigt växelbruk, kallat »falu-sättet« eller »lindbruke t«. 
På så sätt har ett unikt kulturlandskap skapats i en ca 15 km vid cirke l 
kring Kopparberget, den del av den mellansvenska Bergslagen som 
bruk ar kallas Kopparbergslagen.

Internationellt har Kopparberget haft en betydelsefull roll för kop-
parexporten och utvecklingen av bergsteknologi. Tidvis svarade Falu 
gruva för 70–80% av världsexporten av koppar. På slott och palats i hela 
Europa, liksom kyrkor och katedraler låg glänsande koppar från Fa-
lun. Sverige och Spanien övergick på 1600-talet till kopparmyntfot. Tre 
dala städer – Falun, Säter och Avesta – skapades på grund av det Stora 
Kopparberget. Kungar, drottningar, furstar och ambassadörer har be-
sökt Falu gruva liksom den förste kände svenska »turisten« år 1824!

– stora kopparberget och falun
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Historik 
Den skrivna historien om Kopparberget går tillbaka till 1288, då bisko p 
Pede r Elofsson i Västerås bytte tillbaka 1/8-del av det som då kallades 
»Tiscasioberg«. Naturvetenskapliga analyser av mark, sediment, träkol 
och pollen pekar idag på att gruvbrytningen började redan på 700-ta-
let. År 1347 utfärdade kung Magnus Eriksson de äldsta privilegierna. 
Däri gavs även riktlinjer för kolonisation, bosättning, handel och hant-
verk m.m.

Bergsmännens särställning gav dem makt och rikedom och skapad e 
en stat i staten vid Kopparberget. En ny samhällsklass, det s.k. berg-
frälset uppstod. På 1500-talet etablerade Gustav Vasa en kungsgård och 
ett kronobruk i Falun. Gruvan fick ett uppsving, som fortsatte under 
hans ättlingars tid vid makten. Falun växte snabbt och blev en av de 
största orterna i landet. Under Karl IX och Gustav II Adolf gjordes 
fler a stadsgrundningsförsök, men det var först på drottning Christi-
nas tid som Falun blev stad på riktigt år 1641. En ny stadsplan utarbe-
tades 1646 och präglar än idag gruvstaden. Linjeräta långgator och rut-
nätsformade kvarter skapade en ståtlig stad som pryddes med en mäk-
tig ny stadskyrka och ett skönt och värdigt rådhus vid seklets mitt. 
I övrig t var staden segregerad. Gruvarbetarna bodde på Elsborg, nära 
gruvan, hyttarbetarna i Gamla Herrgården nära hyttströmmarna i Falu-
ån medan hantverkare, handelsmän och ämbetsmän hade sina gårdar 
öster om ån.

Man talar om »det gruvliga« och »det ljuvliga« Falun. Luften kring 
Kopparberget var fylld av svavelosande rök från kallrostar, vändrostar 
och hyttor. 2,5 km från gruvan kunde inget grönt växa. Resenärer på 
besök trodde sig ha kommit till helvetet. De fick hosta och näsblod, 
ögone n sved och man såg knappt handen framför sig. Än idag präglas 
Falun till stor del av sin karga miljö.

Gruvbrytningen avtog i betydelse under 1700- och 1800-talet, även 
om det skedde en viss industrialisering av Falun. Rödfärgstillverkning, 
svavelsyra, vitriol och ättika liksom den berömda falukorven blev allt-
betydelsefullare.Trästaden Falun var och är en av landets största. Trots 
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svåra stadsbränder på 1760- och 1840-talet, har stora områden med 
gamla trähus bevarats. Under det Europeiska byggnadsvårdsåret 1975 
var Falun ett av tre svensk a pilotprojekt.

Den 8 december 1992 sköts den sista salvan i berget. Gruvan var ut-
bruten och slut. Endast Rödfärgsverket fortsatte sin produktion av rå-
vara till den svenska nationalfärgen. År 1999 bildades stiftelsen Sto-
ra Kopparberget, för att förvalta den kulturhistoriska miljön vid Falu 
gruva.

Världsarvet
Det område som ingår i världsarvet omfattar gruvområdet med det 
väldiga dagbrottet Stora Stöten och ett 70-tal kulturbyggnader, lavar, 
hjulhus och spelhus, rutnätsstaden Falun med hundratals kulturbygg 
nade r samt hytt- och bergsmanslandskap kring Gamla Berget och Mor-
bygden, Bergsgården-Österå, Hosjöbygden och Sundbornsåns dalgång 
samt Knivaåns dalgång. Dessutom ingår en del av den gamla och välbe-
varade Dalkarlsvägen till Falun från Siljan. Samtliga områden är skyd-
dade som fysiska riksintressen. Hela gruvområdet samt ett tiotal bygg-
nader är byggnadsminnen. Hyttplatser och slaggvarp är skyddade forn-
lämningar.

För det fortsatta skyddet och för utveckling av världsarvet har ett 
Världsarvsråd bildats med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Stift-
elsen Stora Kopparberget och Dalarnas museum. En särskild handlings-
plan har tagits fram och befintliga inventeringar, bevarandeplaner och 
byggnadsminnesförklaringar ska kompletteras och stärkas. Flera pro-
jekt rörande information, forskning, turism etc. har satts igång.

För mer information
Världsarvskansliet 
VisitFalun AB 
791 80 Falun 
Tel: 023-830 62, fax 023-833 14 
E-post: info@varldsarvetfalun.se
 www.varldsarvetfalun.se
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Dalarnas museum 
Box 22 
791 21 Falun 
Tel: 023-76 55 04, fax: 023-283 58 
E-post: info@dalarnasmuseum.se  
www.dalarnasmuseum.se

Falu kommun 
Kultur och ungdomsförvaltningen 
791 83 Falun 
Tel: 023-830 00, fax: 023-833 08 
E-post: kultur@falun.se 
www.falun.se 
www.falun.se/vis

Länstyrelsen Dalarna 
Kulturmiljöenheten 
791 84 Falun 
Tel: 023-810 00, fax: 023-813 86 
E-post: lansstyrelsen@w.lst.se  
www.w.lst.se

Stiftelsen Stora Kopparberget 
Berghauptmansgatan 58 
791 80 Falun 
Tel: 023-78 20 30, fax: 023-78 20 43 
E-post: info@kopparberget.com 
www.falugruva.se





Lapplands världsarv Laponia

Foto: Bengt A. Lundberg
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Lapplands världsarv Laponia

»Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt 
geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns 
även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydel-
sefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald. Området, som allt-
sedan förhistorisk tid har varit befolkad av samerna, är ett av de bäst bevara-
de exemplen på nomadområden i norra Skandinavien. Det innehåller bosätt-
ningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett ti-
digt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.«

Området med de stora skogarna, fjällen och de vida myrarna som 1996 
blev utnämnt till världsarv är 9 400 kvadratkilometer stort och ligger 
i Norrbottens län. Här finns en levande samisk kultur med tillhörande 
näringar samt flera nationalparker och naturreservat. Laponia är det 
enda kombinerade natur- och kulturarvet i Norden, och ett av endast 
fyra i världen som bebos av urfolk. 

Det samlade intrycket av Laponia är mångfald - mångfalden av na-
turtyper, klimatiska miljöer och naturgeografiska och geologiska for-
mationer, växtsamhällen, växtarter, djurarter och mänskliga förhåll-
ningssätt till detta landskap. I detta varierande landskap har männis-
kan under långa tidsrymder anpassat sig och format sin omgivning ge-
nom en mångfald av nyttjandeformer – ett mångsidigt bruk av land-
skapets resurser. 

Olika landskap
Det är 20 mil från Laponias västgräns till dess östra gräns och här mel-
lan uppvisas en enastående variation av naturtyper. Här finns national-
parkerna Sarek, Stora Sjöfallet, Padjelanta och Muddus, naturreserva-
ten Sjaunja och Stubba, delar av Kvikkjokk-Kabla samt Sulitelma och 
Rapadalens delta. 

Sjaunja och Muddus i öster är en lågslätt på urberggrund. Området 
bildar landets största sammanhängande myrland med urskogar av gran 
och tall. Under maj och juni månad är fågellivet oerhört rikt med sång-
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svan, änder, vadare och pilgrimsfalk.
Mot väster reser sig den egentliga fjällberggrunden allt högre och 

djärvare ju längre in i Sarek och Stora Sjöfallet man kommer. Inget 
område i Sverige är så rikt på glaciärer, det finns omkring 100 styck-
en. Här är järvens, lons och björnens marker och älgstammen i Sarek 
är ovanligt rik och storväxt. Den allra västligaste delen av fjällområdet, 
Padjelanta, utgörs av en bördig högslätt på kalkberggrund. Här är flo-
ran rik och under lämmelår kan man möta fjällräv, labb och den vita 
fjällugglan.

Olika bruk av landskapet
För samerna som brukar området är Laponia landet där man lever, där 
förfäderna funnits och där renen lever. Det är marker som man be-
bott och förvaltat i årtusenden, alltsedan den senaste istidens avsmält-
ning för 10 000 år sedan. I hela området lever och arbetar idag samer 
från nio samebyar. De följer renhjordarna på deras årstidsbundna be-
tesvandringar. Skogssamerna flyttar med sina renar i skogslandet, med-
an fjällsamernas renar rör sig i öst-västlig riktning mellan skogslandet 
och fjällen.

De äldsta kända spåren efter människor, 8000 år gamla, finns längs 
de stora fjällsjöarna. Boplatser utmärks främst av eldstäder och förva-
ringsgropar. Hundratals fångstgropar vittnar om jaktens betydelse.

Under vintern betar de på de lavrika hedarna i barrskogsområdet i 
öster. Vårbetet finns vid trädgränsen västerut. I slutet av april flyttar 
hjordarna vidare västerut, till högfjällsområdet. Här äter renarna sig 
feta och kalvarna växer för att klara vintern. I augusti återvänder man 
till området vid trädgränsen. Vårbetesmarkerna nyttjas nu för höstbe-
te. I december flyttar man med renarna till vinterbeteslandet i barr-
skogsområdet.

Världsarvet Laponia är en konstruktion som inte har någon förank-
ring i det samiska sättet att se på området. Likväl har man från samiskt 
håll välkomnat utnämningen av Laponia som världsarv eftersom det så 
tydligt betonat värdet av den nu levande samiska kulturen och det sa-
miska kulturlandskapet. Utnämningen förpliktigar samtidigt alla att 
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verka för att en levande samisk kultur ska fortsätta att finnas och ut-
vecklas i området. 

Den gemensamma värdegrunden                                                                        
I den pågående Laponiaprocessen (se under information) arbetar par-
terna med att bevara och utveckla Laponia utifrån ett helhetsperspek-
tiv med människan och landskapet i centrum. De olika intresseparter-
na - samebyarna Luokta-Mavas, Tuorpon, Jåhkågasska, Sirkas, Unna 
Cearus (Sör¬kaitum) och Báste (Mellanbyn) fjällsamebyar samt Gälli-
vare skogssameby, Gällivare och Jokkmokks kommuner, Länsstyrelsen 
i Norrbotten och Naturvårdsverket - har enats om en gemensam vär-
degrund för Laponia: 

Lapplands världsarv, Laponia, är en helhet i vilken det viktiga förhål-
landet mellan människan och hennes omgivning betonas. Denna helhet är 
ett omistligt arv som ska överlämnas till kommande generationer. Den sa-
miska kulturen fortlever och rennäringen brukar landskapet samtidigt som 
nya samiska näringar bedrivs i samklang med de natur- och kulturvärden 
som legat till grund för världsarvsutnämningen. 

Kulturlandskapet, nationalparkerna och naturreservaten värnas och 
vårdas på ett sådant sätt att deras värden består, att de är ett föredöme 
inom natur- och kulturmiljövård och en tillgång för utvecklingen i berörda 
kommuner. Besökarnas upplevelser förstärks genom lämpliga informations- 
och andra insatser.

För mer information 
Sedan 2006 pågår den så kallade Laponiaprocessen. Den sker i samver-
kan mellan samebyarnas intresseförening Mijá ednam, Jokkmokk och 
Gällivare kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsver-
ket. Målsättningen är att skapa en förvaltningsplan och en ny förvalt-
ningsorganisation för världsarvet. Syftet är även att arbeta med olika 
frågor kopplade till världsarvet, bland annat information och leder.

Allt arbete i processen sker utifrån värdegrunden och den inrikt-
ning som parterna fastställt den 30 juni år 2006. Laponiaprocessen 
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vilar dessutom på ett regeringsuppdrag som utgår från den gemen-
samma överenskommelsen. Parterna arbetar gemensamt i olika arbets-
grupper och utvecklar formerna för förvaltningen av världsarvet. På 
den övergripande policyskapande styrnivån sker arbetet genom den
s k Laponiadelegationen. Länken mellan delegation och arbetsgrupper 
är beredningsgruppen som bereder ärenden och samordnar frågor mel-
lan parterna. Sekretariatet bistår processen med uppgifter av samorn-
dande karaktär. Uppdraget ska slutföras under 2009.

För mer information
Sekretariatet för laponiaprocessen
Länsstyrelsen i Norrbottens län,
Lilianne Viklund
Tel:0920-960 68 
E-post: lilianne.viklund@bd.lst.se

Jokkmokk och Gällivare kommun
Eva Gunnare
Tel: 0971-170 80
E-post: eva.gunnare@jokkmokk.se

Mijá Ednam
Karin Kvarfordt, Michael Teilus
Tel: 0730-42 89 39, 070-222 48 59

www.laponia.info
www.laponia.nu
www.fjallen.nu
www.sameportalen.se 
www.samer.se

Skrifter:
Laponia, Lapplands världsarv, en fälthandbok utgiven av Länsstyrelsen i Norrbotten län, 
Den finns på  svenska, engelska och tyska. 
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Radiostationen i Grimeton, Halland

»Radiostationen i Grimeton i Halland uppfördes i början av 1920-talet som en 
del i ett världsomspännande nätverk av radiostationer. Anläggningen, med de 
sex imponerande antenntornen och »Alexanderson-alternatorn«, är den enda 
idag fungerande kvar i sitt slag och representerar ett avgörande steg i utveckling-
en av den moderna trådlösa kommunikationen.«

Varbergs radiostation ligger i Grimetons socken strax utanför Varberg. 
Anläggningen, världsarv sedan juli 2004, består av unik radioteknisk 
utrustning, byggnader samt sex 127 meter höga torn i stål som bär upp 
antennen. Stationen kallas oftast Grimetons radiostation, eller saq 
efte r den officiella anropssignalen.

Radiostationen i Grimeton i Halland uppfördes i början av 1920-
tale t som en del i ett världsomspännande nätverk av radiosändare. An-
läggningen, med de sex imponerande antenntornen och »Alexander-
son-alternatorn«, är den enda idag fungerande i sitt slag och represen-
terar ett avgörande steg i utvecklingen av den moderna trådlösa kom-
munikationen.

Bakgrund
Grimeton radiostation är det hittills enda objektet på världsarvslis-
tan som berättar om utvecklingen av modern trådlös radiokommuni-
kation. Radiostationen är mycket välbevarad och det enda exemplet i 
världen på en storradiostation där utrustningen bygger på förelektro-
nisk teknik.

Grimeton radiostation uppfördes 1922–24 i ett skede när Europa 
skull e återgå till fredliga förhållanden efter första världskriget. Radio-
stationen är ett utslag för den tidsanda som då rådde och strävan att på 
nytt bygga upp de mänskliga kontakterna i Europa. En viktig faktor i 
detta arbet e var att utveckla möjligheten att kommunicera mellan län-
der och folk och världsdelar.

Sedan mitten av 1800-talet hade det varit möjligt att skicka telegram 
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mellan Europa och USA genom grova kablar lagda på Atlantens bot-
ten. Dessa var sårbara och kunde lätt skadas eller saboteras. Tekniker 
och uppfinnare sökte därför efter lösningar som kunde göra det möjligt 
att istället skicka telegram trådlöst. 1901 lyckades uppfinnaren Gugliel-
mo Marcon i att sända det första trådlösa telegrammet över Atlanten till 
USA. Utvecklingen mot våra dagars trådlösa kommunikationssystem 
hade därmed påbörjats. 

Som en följd av Marconis lyckade försök uppfördes ett antal radio-
stationer runt om i världen som använde olika förelektroniska tekni-
ker som ljusbågar, gnistor eller stora roterande högfrekvensgeneratorer 
för att alstra de önskade radiovågorna. Dessa tekniker blev från mitten 
av 1920-talet helt utkonkurrerade av radioröret (vacuumröret) och det 
mesta av den gamla tekniska utrustningen skrotades.

Sverige bygger storradiostation
Sveriges riksdag beslutade 1920 att anslå pengar för en ny storradiosta-
tion på västkusten för att Sverige skulle få moderna och säkra trådlösa 
kommunikationer med USA. Många svenskar hade utvandrat till USA 
och det fanns stora behov av telegramkommunikation för företag och 
privatpersoner. Telegrafstyrelsen valde att köpa ett radiotekniskt sys-
tem som i huvudsak bestod av en högfrekvensalternator och en genialt 
konstruerad multipelantenn. Mannen bakom tekniken var den svensk-
amerikanske civil ingenjören Ernst F W Alexanderson. 

Den nya storradiostationen anlades i Grimeton, strax utanför Var-
berg. Där kunde radiovågorna gå relativt ostört över fritt vatten längs 
en storcirkelbåge över Atlanten till Radio Central på Long Island utan-
för New York. På stationsplatsen i Grimeton uppfördes bl.a. byggnader 
för sändarutrustning, transformatorer m m. I närheten byggdes en by 
med personalbostäder. 

Den gigantiska multipelantennen, som bärs upp av sex 127 meter 
höga radiotorn, är dock det mest påtagliga inslaget i anläggningen. 
Antenn tornen syns vida omkring och har blivit en viktig symbol för 
Halland. Antennen används ännu regelbundet av marinen. Vid särskil-
da tillfällen startas även den gamla sändaren för att skicka budskap ut 
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över världen.
Genom att Alexandersons gamla radiotekniska utrustning bevarats 

nästan helt intakt från 1920-talet är Grimetons radiostation en unik re-
presentant för ett viktigt steg i utvecklingen av de trådlösa kommuni-
kationer vi idag tar för givna. Radiostationen symboliserar vikten av 
kommunikation mellan folk och världsdelar för att skapa fred och fri-
het för människor. Radiostationen symboliserar också rätten till det 
fria ordet, som är en grundläggande mänsklig rättighet. 

För mer information
Stiftelsen Världsarvet Grimeton 
För information och bokning av grupper,  
Tel: 0340-67 41 90 
E-post: info@grimetonradio.se, 
www.grimetonradio.se

Länsmuseet Varberg 
Tel: 0340-828 30 
E-post: kansli@lansmuseet.varberg.se

Varbergs turist 
Tel: 0340-868 00 
E-post: tourist@varberg.se
www.turist.varberg.se
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 Skogskyrkogården

»Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett form-
givet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrko gård. 
Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrkogårdar i 
hela världen.«

Skogskyrkogården i Stockholm tillhörde de svenska kulturmiljöer 
som regeringen på Riksantikvarieämbetets förslag år 1989 nominerade 
till Unescos världsarvslista. Att i egenskap av begravningsplats från 
1900-talet bli upptagen på världsarvslistan 1994 vittnar om kvaliteter 
av universell och omistlig art. 

Som konstnärlig idé för begravningsplatser är sammansmältnin-
gen av landskapets och arkitekturens symboliska intensitet på Skog-
skyrkogården en höjdpunkt under tidigt 1900-tal. Idén föddes genom 
två av Sveriges mest namnkunniga arkitekter, Erik Gunnar Asplund 
och Sigurd Lewerentz, och konkretiserades i deras vinnande förslag 
”Tallum” i en internationell arkitekttävlan 1914-15.

I en strävan att möta sorgens psykologiska aspekter sökte de dra ny-
tta av traktens speciella kynne, huvudsakligen en barrträdsskog om-
fattande ca 75 hektar strax söder om staden. Asplund och Lewerentz 
avfärdade den gängse europeiska bilden av en begravningsplats som 
de dödas stad eller paradisets trädgård. Genom en utgångspunkt i om-
rådet självt kunde de ta fasta på former och gestaltning med nordiska 
beröringspunkter och ge ny livskraft åt landskapstraditioner.

Höjande sig över beroende av traditionell kristen ikonografi (mo-
tivbeskrivning) satte de sin tillit främst till vad landskapet erbjöd – 
höjder och sänkor, himmel och jord, skog och glänta, äng och moras 
– för att framkalla associationer till död och förnyelse genom land-
skapets själsliga dimensioner. Med små ingrepp skapade de gångar 
genom skogen kantade av gravar och med stämningsrika inslag. De 
formade befintliga grustag till terrasser med rader av gravar och an-
lade gravkullar för att befästa den naturliga terrängens karaktäristiska 
egenskaper.
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När man möter området leder en storslagen halvcirkelformad förgård 
genom en långsmal murad infart ut mot ett öppet mjukt böljande 
gräslandskap utan gravar – något som förmedlar känslan av landska-
pets frid. Ett stort granitkors är det enda som bryter horisonten och 
skapar en tröskel till de tre kapell som har sin plats i fonden av det 
öppna området. Därigenom ges landskapet en visuell och symbolisk 
dominans. 

På gräsytans krön finns en näckrosdamm som ger uttryck för liv-
ets och dödens eviga kretslopp och tjänar som fond för platsen för 
utomhusceremonier. Intill platsen leder en lång stentrappa uppför en 
mäktig kulle till en muromgärdad plats kantad av paraplyalmar. Alm-
kransen avtecknar sig effektfullt mot himlen och för en visuell dialog 
med den lägre liggande monumenthallen intill kapellen. En björklund 
strax söder om kullen markerar skogsbrynet och bildar en visuell och 
rumslig övergång mot gravkvarteren i tallskogen bakom. 

Det första intrycket av skogens obrutna utbredning förstärks av 
de enhetliga gräsmattorna med anspråkslösa gravvårdar vilka liksom 
kapellen orienterats mot solens bana – en idé om en enhetlig estetik 
som medverkar till begravningsplatsens symbolik. 

Arkitekterna Asplund och Lewerentz gavs möjlighet att mellan 
1915 och 1940 sätta sin personliga prägel på såväl detaljer som hel-
het och efterlämnade ett unikt fullödigt verk. Det uttrycks i Unes-
cos motivering för världsarvet: Skogskyrkogården är ett utomordentligt 
framstående exempel på ett gestaltat kulturbärande landskap som rym-
mer såväl ursprunglig natur och vegetation som arkitektoniska element 
och därigenom frammanande en miljö som på ett fulländat sätt tjänar sitt  
syfte som begravningsplats. Skogskyrkogården, skapad av Asplund och Lew-
erentz, gav upphov till en form för begravningsplatser som på ett genomgri-
pande sätt påverkat planläggning av begravningsplatser och kyrkogårdar 
över världen.

Parat med den nordiska naturens kynne och det utvecklade landska-
pet står de fem enskilda kapellen som inbjuder till avskeds- och min-
neshögtid: I Skogskapellet från 1920 har Asplund låtit den gamla skogs- 
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och muromgärdade landsbygdskyrkan ligga till grund för arkitektur 
och komposition. I Uppståndelsekapellet från 1925, med en stram och 
egensinnig tjugotalsklassicism i gränslandet till modernism, har Lew-
erentz osvikliga känsla för processionens och ceremonins krav på fullö-
dighet förenats med vägledning och omtanke. I Trons, Hoppets och He-
liga Korsets kapell samt Skogskrematoriet fullföljer Asplund slutligen 
1940 båda arkitekternas ursprungliga idé om en anläggning med en helhet 
som kommunicerar intimt med det storslagna öppna entrélandskapet.  
    Granitkorset som reser sig mäktigt i landskapet blir både en hoppets 
och en alfa-omega-symbol förenlig med uttrycken ”Från mörker till 
ljus”, ”Liv-Död-Liv”, ”Begynnelsen och änden”, motiv som ledsagade 
arkitekterna i skapandet av platsen. En imponerande 3600 meter lång 
råstensmur inramar Skogskyrkogården och kring den finns en träd-
beväxt skyddszon mot gator och bebyggelse.

Enligt Unescos uppmaning att i kraft av konventionen sprida kun-
skap om världsarvet har Ekonomigården ritad av Asplund (1923) anpas-
sats till ett under sommarsäsongen dagligt öppet Visitors Center. Där 
är värdar behjälpliga med fördjupad kunskap om Skogskyrkogården, 
andra besöksmål och världsarv, begravningsverksamhet och värld-
sarvsfrågor genom utställningar, besöksinformation, hjälp med sök-
tjänsten hittagraven.stockholm.se, utvald litteratur mm. Visitors Cen-
ter är beläget i Skogskyrkogårdens södra del och erbjuder ett mindre 
kaféutbud. 

Genom guidade visningar får allmänheten tillträde till de unika 
interiörerna i kapell och krematorium. Visningar kan bokas året om 
och erbjuds på flera språk och mot olika mål- och åldersgrupper. Un-
der sommarsäsongen (maj-sept) erbjuds schemalagda allmänna vis-
ningar på svenska och engelska. År 2007 deltog över 3 500 personer 
i en visning av Världsarvet Skogskyrkogården. Omfattande tillgän-
glighets, förmedlings och levandegörandeinsatser för Världsarvet 
Skogskyrkogården har inletts under år 2007 och resultaten visar sig 
under de nästkommande åren.
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Kärrtorps gymnasium har under flera år engagerat sig i Unescos 
skolprojekt Young People´s Participation in World Heritage Educa-
tion, i syfte att inlemma konventionens grundsatser i undervisningen. 
Skogskyrkogården representeras genom Stockholms kyrkogårdsför-
valtning även i det europeiska förbundet ASCE / The Association of 
Significant Cemeteries in Europe.

Ett hedrande bevis på förvaltarskapets kvalitet erhölls 1995 när 
Skogskyrkogården tilldelades det internationella Carlo Scarpa-priset 
för trädgårds-, park- och landskapskulturvård i Treviso, Italien. Till 
detta hörde Skogskyrkogården till finalisterna vid korandet av Sveriges 
vackraste park 2003.

Skogskyrkogården är Sveriges största begravningsplats och årligen 
genomförs fler än 2 000 ceremonier i dess fem kapell och i Skogskre-
matoriet utförs omkring 4 500 kremeringar. 

För mer information
 

Mer information om Världsarvet Skogskyrkogården, öppettider och 
service på Visitors Center, visningar och pedagogiska program, mini-
guider och promenadkartor, bilder och ritningar, historik och arkiv:
www.stockholm.se/skogskyrkogarden. 

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad
Arenavägen 41
121 25 Stockholm
Tel: 08-508 301 00
E-post: kyrkogardsforvaltningen@kyf.stockholm.se
www.kyf.stockholm.se

Sök efter gravsatta på Stockholms begravningsplatser (även i mobilen) för kartor och koordinater: 
hittagraven.stockholm.se

Visitors Center Skogskyrkogården
Sockenvägen 492
122 33 Enskede
Tel: 08-508 301 58

Bokning av visningar:
Stockholms Stadsmuseum 
Tel: 08-508 31 659
E-post: bokning@stadsmuseum.stockholm.se
www.stadsmuseum.stockholm.se
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Struves Meridianbåge

»Struves triangelmätning av ett långt segment av en meridian har medverkat till 
att fastställa den exakta storleken och formen på jordklotet. Mätningen var ett 
stort steg framåt för vetenskapen. Mätningen av Struves meridianbåge är också 
ett gott exempel på samarbete mellan forskare i olika länder.«

Struves meridianbåge går mellan Hammerfest i Norge och Stara Nekra-
sivka i Ukraina. En liten del går genom Sverige i Tornedalen. Meridian-
bågen är en uppmätning av meridianens längd, en gradmätning. Den 
har namn efter astronomen Wilhelm Struve (1793-1864) som verkade 
i Tartu i Estland och Sankt Petersburg i Ryssland. Han utförde de ti-
digaste etapperna och ledde sedan det mångåriga arbetet som pågick 
1816-1855. Världsarvet består av ett urval av punkter där mätningen 
ägde rum. 

Meridianer (båglinjerna mellan ekvatorn och polerna) har studer-
ats sedan antiken för att få reda på hur stor jorden är och dess exakta 
form. Under antiken fanns en god uppfattning om jordens storlek bl.a. 
genom ett arbete av Eratosthenes i Alexandria. I Europa under 1500- 
och 1600-talen gjordes nya gradmätningar och bland annat infördes ett 
sätt att bestämma längden av meridianen mellan två orter genom tri-
angelmätning. 

Jordens figur 
På 1700-talet fann man att jorden inte är ett exakt klot. För detta fanns 
en teori av Newton om jordens rotation som innebär att jordens ek-
vatorsradie (6 378 km) är längre än dess polradie (6 357 km). Det be-
tyder att jorden har en något avplattad form, med avplattningen vid 
polerna. 

För att fastställa detta sände franska vetenskapsakademien expedi-
tioner till ekvatorn i Peru (nu Ecuador) och till polcirkeln i Tornedalen 
i Sverige (nu Sverige och Finland). Expeditionen till Tornedalen 1736-37 
leddes av P L M. de Maupertuis och i expeditionen deltog även Anders 
Celsius. Fler sådana gradmätningar om “jordens figur” gjordes under 
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1700- och 1800-talen, bl.a. en ny i Tornedalen av Jöns Svanberg åren 
1801-03. En gradmätning i Frankrike låg till grund för metersystemet. 
Man avsåg då att meridianen mellan ekvatorn och polen skulle vara 10 
miljoner meter (10 000 km). Den är i verkligheten en aning längre. 

Gradmätning
Triangelpunkterna i gradmätningen ligger på bergstoppar eller finns i 
höga byggnader eller speciellt byggda torn. Man ska kunna se mellan 
dessa punkter och mäta vinklarna mellan dem (med en teodolit).

På minst ett ställe mättes längden av en s.k. baslinje med hjälp av 
särskilda mätstänger av trä eller metall (och längre fram i tiden met-
alltrådar). Baslinjen som kan vara flera kilometer lång är förenad med 
triangelkedjan genom vinkelmätning. Från baslinjens kända längd 
(t.ex. i meter) kan man då räkna fram hur långt det är mellan trian-
gelkedjans ändpunkter.

Vid ändpunkterna gjordes astronomiska observationer för att få 
punktens läge i jordens gradnät i grader, minuter och sekunder (med 
0° vid ekvatorn och 90° vid nordpolen). Eftersom jorden har en av-
plattning vid polerna är det inte lika långt mellan meridiangraderna. 
Vid ekvatorn är en meridiangrad 110,6 km (110 574 meter) men vid nor-
dpolen 111,7 km (111 694 meter). Det var de små skillnaderna från grad 
till grad som man villa fastställa med gradmätningarna.

Struves gradmätning 
Wilhelm Struves gradmätning är en av de allra längsta och omfat-
tar mer än 2 800 kilometer och täcker 25° 20’ av meridianen. Trian-
gelpunkterna markerades med olika former av inhuggna märken i 
berg eller genom nedgrävda stora stenar med någon form av märke.       
Hela kedjan har 258 huvudtrianglar och nära 300 triangelpunkter.

Världsarvet utgörs av 34 utvalda punkter vilka finns i Norge, Sver-
ige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Molda-
vien och Ukraina. Några av punkterna finns i byggnader, så finns t.ex. 
en i Struves astronomiska observatorium i Tartu, men de flesta ligger 
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ute i terrängen. 
I Sverige ingår fyra höjder i östra delen av Norrbottens län, från 

söder räknat Perävaara, Pullinki, Jupukka och Tynnyrilaki. Struves me-
ridianbåge är ett världsarv även i Finland så finns också punkter på den 
finska sidan. Arbetet på denna etapp organiserades av Kungl Veten-
skapsakademien och leddes av Nils Haqvin Selander. En av Struves 
medarbetare var den svenske astronomen Daniel Georg Lindhagen. 

Struves meridianbåge (Struve meridian arc) är det världsarv som 
berör flest länder av de så kallade transnationella världsarven. En sär-
skild samordning finns mellan de tio länderna sedan ansökningstillfäl-
let år 2004.

För mer information

Lantmäteriet
801 82 Gävle
Tel: 0771-63 63 63
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Södra Ölands odlingslandskap

»Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpass-
ningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topo-
grafi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika 
landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt«

I november 2000, vid Världsarvskommitténs möte i Cairns, Austra-
lien, upptogs Södra Ölands odlingslandskap på världsarvslistan. Om-
rådet är ett kulturarv och tillhör undergruppen levande kulturlandskap 
där man vill uppmärksamma samspelet mellan människan och hennes 
miljö. Världsarvsområdet utgör hela den södra tredjedelen av Öland. 

Utnämningen grundar sig på den mångtusenåriga samverkan som 
finns här mellan människan och hennes miljö. Sedan stenåldern har 
markanvändningen inte förändrats nämnvärt och den medeltida mark-
indelningen existerar fortfarande. Radbyarna, den odlade jorden och 
de betade markerna bildar tillsammans en helhet som gör odlingsland-
skapet på södra Öland unikt.

Radbyarna
Öland är känt för sina många radbyar. De öländska radbyarna ligger i 
»laga läge« vilket betyder att radbytomten lades ut vid ett och samma 
tillfälle helt enligt de principer som angavs i den medeltida Östgöta-
lagen. Gårdarnas tomtbredd mot bygatan har olika bredd vilket bety-
der att gårdarna är olika stora. Byarna påverkades inte i någon större 
utsträckning av enskiftet eller av laga skiftet. Byarnas placering längs 
vägarna ansågs praktisk och här fanns vatten att tillgå. Den götiska 
gårdstypen är den vanligaste i radbyarna. Här är den rektangulära tom-
ten indelad i en mangård och en fägård, skilda åt genom ett staket elle r 
en stenmur.
Den odlade jorden
Det milda klimatet tillsammans med den kalkhaltiga jorden har all-
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tid givit ölänningarna en god odlingsmiljö. Under medeltiden hade all 
odlings bar jord tagits i anspråk och den jord som odlades då är densam-
ma som odlas idag. Utmed den västra sidan ligger den bördiga Mörby-
långadalen. Här odlar man bl.a. lök, bruna bönor, jordgubbar och sock-
erbetor.

De betade markerna
Stora alvaret på södra Öland är världens största betade alvar på 26 000 
km. Med »alvar« menas de flacka hällmarker som förekommer på hård 
kalkberggrund på några ställen i världen. Trots att Stora alvaret kan te 
sig kargt och ogästvänligt finns här mänskliga spår i form av förhisto-
riska fornborgar och gravar, ett omfattande vägsystem och hundratals 
mil stenmurar. Stora alvaret har en unik mosaik av växtsamhällen där 
vissa har kommit till genom böndenas betesdjur. Ungefär hälften av 
ytan är bar eller täckt av tunna kalkjordar. Bra betesmarker finns där 
jordlagret är tjockare och fuktigare. Dessa områden har alltid varit be-
roende av betande djur för att inte växa igen med träd och buskar. Ull-
smörblomma, alvar-malört och ölandssolvända är några av Stora alvar-
ets speciella växter. 

Sjömarkerna är de betade markerna längs Ölands kuster. Sjömarkerna 
är ofta produktiva marker och har betats under mycket lång tid. Här finns 
omfattande system av stensträngar och husgrunder från äldre järnålder. 
Sjömarkerna är kända för sitt rika fågelliv. Stora, öppna och strandnära 
områden med låg vegetation är ett livsvillkor för de flesta vadarfåglar.  
Änder, måsar och tärnor är också beroende av de betade sjömarkerna 
och de grunda vattensamlingarna i anslutning till dem.

Det öländska odlingslandskapet har en lång historia som formats 
av ett lantbruk i ständig utveckling. I detta sammanhang är det viktigt 
att man inte bara ser till det förflutna, utan också riktar blicken mot 
framtiden. I världsarvet Södra Ölands odlingslandskap står de öländs-
ka bönderna i centrum. Det är de som i sitt dagliga liv på olika sätt är 
en förutsättning för det landskap vi har här.

För frågor som rör världsarvet har en samrådsgrupp bildats med re-
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presentanter från Länsstyrelsen i Kalmar, Lantbrukarnas Riksförbund 
(lrf) och Mörbylånga kommun samt från Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. 
Gruppen behandlar frågor som berör de olika intressena, till exempel 
lantbruk, natur- och kulturmiljöfrågor och turism.

Besöksplatser i världsarvet är bl.a. Eketorps fornborg, Ottenby 
Naturu m, Stenhusa gård i Stenåsa och Träffpunkt Öland, turistbyrån vid 
brofästet. 

Ett särskilt informationsmaterial finns om världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap. 

För mer information
Länsstyrelsen i Kalmar 
391 86 Kalmar 
Tel: 0480-820 00 
www.h.lst.se

Mörbylånga kommun 
Trollhättevägen 4  
386 00 Mörbylånga 
Tel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
Gräsgård 110  
380 65 Degerhamn 
www.lrf.se

Regionförbundet i Kalmar län 
Box 762 
391 27 Kalmar 
Tel: 0480-44 83 30 
www.kalmar.regionforbund.se

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 
Regionkontor Kalmar län 
Gröndalsvägen 19 b 
392 36 Kalmar 
Tel: 0480-44 41 60 
www.handelskammaren.com 
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Tanums hällristningar

»Hällristningarna i Tanumområdet är enastående exempel på bronsålderskonst 
av högsta kvalitet. Räckan av motiv ger sällsynta bevis för många aspek ter av livet 
under europeisk bronsålder. Landskapet i Tanum vittnar om en obruten bosättning 
i området som sträcker sig över åtta tusen år av mänsklig historia.«

Över hela jorden har människor under årtusenden ristat och målat 
på berghällar och i stengrottor. Den internationella benämningen på 
denn a förhistoriska konstart är Rock Art.

I Tanum i norra Bohuslän har människor från bronsåldern (1 800 
f Kr –500 f Kr) huggit in mängder av bilder i landskapets släta berghäl-
lar. Här finns en förhistorisk bildskatt så innehållsrik och så säregen att 
den finns med på Unescos världsarvslista.

Hällristningar och hällmålningar tillhör de mest spännande och 
fantasieggande spåren från våra förfäder. Ute i landskapet och under 
bar himmel kan vi begrunda och förundras över bildernas gåtfullhet. 
Vad betyder det symbolspråk och de bildscenerier som tonar fram ur 
berget? Och kommer vi någonsin att komma fram till vilka som har 
gjort bilderna och varför?

Tanums världsarv – några fakta 
Världsarvsområdet i Tanum omfattar ca 45 kvadratkilometer.

Bronsålder kallas tidsperioden mellan 1 800 f Kr och 500 f Kr. Under 
bronsålderns början låg havsnivån ca 15–17 meter över nuvarande nivå. 

I världsarvsområdet finns ca 450 berghällar med ristningar däribland 
de stora kända bildhällarna Vitlycke, Fossum, Aspeberget och Litsleby. 
Vanligast är skeppsbilderna och de små cirkelformade fördjupningarn a 
i berget, s.k. skålgropar. Andra vanliga bildtyper är människofigurer, 
djur, cirklar, fotsulor, träd, vagnar och årder. Vitlyckehällen strax intill 
Vitlycke museum har 340 inhuggna figurer av vilka 170 är skålgropar.

Vitlycke museum
Mitt i världsarvsområdet ligger Vitlycke museum, som arbetar med att 
visa, bevara, dokumentera och informera om världsarvet och 
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hällristningarna. Museets publika ambition är att förnya och bred-
da kunskapen, insikten och upplevelsen av hällristningar, världsarv 
och kulturarv till besökare och brukare. Information och skyltning i 
museiom rådet håller en hög nivå och är tillgänglig på flera språk för att 
passa en inter nationell publik. 

I den nya museibyggnaden ritad av Carl Nyrén visas utställninga r 
och bildspel. Specialprogram visar vägen in i upplevelse, tolkning, fakt a 
och reflektion kring människan som bildmakare och symbolanvändar e. 
I den nya skeppsformade byggnaden finns också en verkstad för publik, 
en museibutik och en restaurang. 

I museets utomhusområde visas en rekonstruerad bronsåldersgård. 
Här pågår under sommarhalvåret vardagens sysslor och du kan bekant a 
dig med livet sådant det levdes på denna plats 100 generationer tillbak a 
i tide n. 

Här finns många möjligheter att på egen hand ströva runt på skylt-
ade naturstigar både för att möta bronsåldersinspirerade miljöer och 
för att upptäcka hällristningar.

Vitlycke museum bedriver också vetenskaplig verksamhet med 
foku s på att dokumentera hällristningsbilderna och att utveckla tolk-
ningsfrågorna. För att säkra hällristningarna för framtiden pågår ett 
samarbete med andra organisationer för att utveckla metoder för kon-
servering och bevarande av ristade stenhällar.

För mer information
Öppettider
Öppet dagligen maj – augusti 10.00 - 18.00, september tisdag - söndag 10.00 - 16.00.  
Övriga öppettider www.vitlyckemuseum.se

Vitlycke museum 
Vitlycke 2  
457 93 Tanumshede 
Tel: 0525-209 50, fax: 0525-293 62  
E-post: vitlycke.museum@vgregion.se

Vitlycke museum har tillsammans med Tanumskolan/Hedeskolan arbetat fram ett elevproducerat  
läromedel om hällristningar och världsarv. Du hittar elevernas material, arbete och tolkningar på  
www.varldensbilder.net





Visby

Foto: Lars Kennertedt
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Visby

»Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hanse-
stad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdeful-
la bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande 
mänskliga bosättning.«

Miljön i Visby innerstad präglas av den medeltida stadsmuren, den 
medeltida stadsplanen, kyrkoruinerna, medeltidshusen och den små-
skaliga bebyggelse.

Historik
Visby har en lång byggnadstradition: på platsen har redan under vi-
kingatid funnits en fast bosättning. Vid 1100-talets mitt förändrades 
handeln i Östersjöområdet. Gutarna blev ledande handelsmän och 
var en kontakt mellan öst och väst, där Visby var en viktig anhalt för 
handeln. Staden internationaliserades, danskar, tyskar och ryssar slog 
sig ned i staden. Speciellt i hamnområdet byggdes tätt med packhus i 
parallella rader uppåt från hamnen. Den gamla stadskärnan emellan 
Hästgatan i söder och Skogränd räckte snart inte till och ytterligare 
områden togs i anspråk och här byggdes institutioner som kyrkor, klos-
ter och gilleshus, liksom bostäder och lokaler som hör ihop med per-
manent boende. Innanför hamnen fylldes stranden ut och en huvud-
gata, Strandgatan, anlades. 

Från att ha varit en handelsplats byggd efter gutnisk tradition blev 
stade n under 1200-talet alltmer präglad av främmande ideer. Den tysk a 
befolkningen blev tongivande vid sidan av den gutiska. Vid slutet av 
1200-tale t byggdes ringmuren och därmed avskärmades staden från 
landsbygden och Visby markerade sin självständighet gentemot övrig a 
Gotland.

Handeln i Östersjöområdet förändrades under 1300-talet och Ly-
beck intog en ledande ställning och kom i mitten av århundradet att 
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samla städerna till ett förbund »Hansan«. Även andra faktorer som 
peste n och Valdemar Atterdags intåg i Visby år 1361 ledde till en ned-
gångsperiod som varade i nära 300 år. Från det medeltida skedet här-
stammar ringmuren, gatunätet, domkyrkan och kyrkoruinernas samt 
några tiotal byggnader i full höjd samt ett stort antal byggnadsdelar in-
byggda i senare tiders byggnader. Det är dessa faktorer som utgör stom-
men till världsarvet Visby.

Visbys andra storhetstid inföll efter att Gotland år 1645 blivit 
svenskt. Sverige hade blivit en stormakt och många sökte sig från det 
krigshärjade tyska området till bl.a. Gotland för att finna en ny ut-
komst. Vid Strandgatan byggdes ett residens för landshövdingen strax 
före det att Visborgs slott förstördes av danskarna. Skatter, krig och 
farsoter ledde till att staden först under 1700-talets första hälft börjad e 
återhämta sig.

Kyrkorna stod i ruiner och många packhus var starkt förfallna. Un-
der uppsvinget på 1700-talet återanvändes dessa ruiner som delar i nya 
borgarhus samtidigt som en omfattande träbebyggelse i form av uthus 
och mindre boningshus byggdes nere i kärnan. På Klinten bebyggdes 
ett stort område med mindre trähus av småborgare och hantverkare.

Under 1800- och 1900-talen får Visbys utveckling på grund av stads-
muren en, i förhållande till övriga svenska småstäder, särpräglad ut-
veckling. Tillkommande bebyggelse sker inte koncentriskt utan sprids 
över hela stadens yta innanför muren vilket leder till en ovanligt blan-
dad social boendestruktur. 

Värdebeskrivning
Visby innerstad hör till de bäst bevarade hanseatiska städerna. Stom-
men i världsarvet utgörs av det medeltida gatunätet, ringmuren, kyrko-
ruinerna och de medeltida byggnaderna. Därutöver utgör Visbys be-
byggelse från 1600-talen och 1700-talen en viktig del av helheten. Det 
stora samlade beståndet av trähus byggt i bulhusteknik (skiftesverk) är 
unikt för Sverige. Visby har i stor utsträckning lyckats bevara småska-
lighet med ett stort antal byggnader som antingen helt och hållet eller 
delvis är medeltida samt en omfattande 1700-talsbebyggelse. Ny bebyg-
gelse har hela tiden anpassats till det befintliga och därmed har upple-
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velsen av den historiska staden bevarats. Byggnadsbeståndet represen-
terar ett brett spektrum när det gäller social struktur och har i många 
fall ett högt autencitetsvärde.

Skydd och vård
Visby innerstad saknar aktuell stadsplan. Skyddet av bebyggelsen har 
främst skett med stöd av kulturminneslagens möjligheter att bygg-
nadsminnesförklara byggnader och fastigheter. I dag finns cirka 270 
byggnadsminnen i innerstaden.

Under åren 1994–95 gjordes omfattande satsningar på Visby inner-
stad genom stora statliga satsningar på medel till restaureringar. Dessa 
har fortgått i mindre skala till dags dato.

Utveckling av världsarvet
För fastighetsägarna sammanställdes i början av 1990-talet en publika-
tion med råd och riktlinjer vid restaurering av fastigheter. Under de se-
naste åren har program för skyltning, uteserveringar m.m. tagits fram 
av Stadsarkitektkontoret.

Under åren 1995–96 genomfördes en inventering omfattande hela 
stadens byggnadsbestånd. Hela inventeringen är digitaliserad och an-
vänds i det antikvariska arbetet, bygglovhantering, forskning, fastighets-
förmedling m.m. Inventeringen är tillgänglig på www.guteinfo.com.

År 2003 antog kommunfullmäktige ett handlingsprogram med åt-
gärdsplan »Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet« vilken 
tagit s fram på initiativ av Gotlands kommun tillsammans med andra 
delaktiga i arbetet med världsarvet. Här sammanfattas de viktigaste 
slutsatserna om hur världsarvet ska bevaras och utvecklas i samverkan 
mellan kommun, länsstyrelse, länsmuseum, fastighetsägare, privata 
och offentliga verksamhetsidkare och organisationer.
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För mer information
Gotlands kommun, Stadsarkitektkontoret 
Tel: 0498-26 92 00 

E-post: sak@gotland.se 

www.gotland.se

Länsstyrelsen i Gotlands län    
Tel: 0498-29 21 00  

E-post: lansstyrelsen@i.lst.se
www.lst.i.se 

Länsmuseet på Gotland 
Tel: 0498-29 27 00

E-post: info@lansmuseetgotland.se

www.lansmuseetgotland.se





Örlogsstaden Karlskrona

Foto: Bengt A. Lundberg
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Örlogsstaden Karlskrona

»Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad 
örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur 
tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser 
spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyr-
ka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst 
bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.«

Bakgrund
När örlogsstaden Karlskrona grundades år 1680 var Sverige en stormakt 
(nuvarande Finland, Estland, Lettland samt områden i norra Tyskland). 
Sverige behövde en sydlig örlogsbas för att kunna behålla greppet om 
Östersjön. Valet föll på öarna Wämö och Trossö i Blekinges östra del 
och avsikten var att anlägga en örlogsbas och en civil stad. Det behöv-
des vidare ett varv för både nybyggnader och reparationer, förråd och 
kaserner. 

Staden
Stadsplanen visar tydligt en strävan efter de klassiska idealen med rut-
nätsplan och strålgator. Barockens ideal med breda axelgator och tunga 
monumentala byggnader vid det stora torget var högsta mode och präg-
lar stadsplanen. Det var rikets främsta krafter som anlitades till både 
planläggning och monumentalbyggnader.

Planen fastställdes av kungen 1683. Örlogsstaden skulle omges av en 
fästningsgördel där en rad bastioner planerades längs fästningslinje n, 
förutom på Trossö också på Björkholmen, Stumholmen, Söderstjärna 
och Lindholmen. Inseglingen skulle skyddas av befästningarna Kungs-
holmsfort och Drottningskär. Den storslagna planen reviderades dock, 
det största avsteget blev befästningarna som uppfördes i reducerad 
omfattning.

Slutningsmuren som skulle avskilja staden från örlogshamnen upp-
fördes och utgör fortfarande ett viktigt inslag i stadsbilden. Innanför 
muren uppfördes tidigt en provisorisk kyrka i trä, Amiralitetskyrkan 
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Ulrica Pia, som ritades av Erik Dahlbergh. Provisoriet ersattes aldrig, 
utan används än idag. På Björkholmen strax väster om Trossö uppfördes 
baracker, badhus, apotek och bostäder för hantverkare och båtsmän.

Skeppsvarvet och örlogshamnen
Genom beslutet att flytta flottans huvudstation till Karlskrona flyt-
tades i stort sett hela varvsverksamheten från Stockholm. De första 
varvsplatserna i Karlskrona var mycket enkla skeppsbäddar för nybygg-
nation och kölhalningsbroar för underhåll och reparation. Enkl a verk-
stadsbyggnader uppfördes för tillverkning av rustningsdetaljer. Den 
ursprungliga varvsplatsen från 1680-tal finns kvar intakt. Vid sidan om 
de stora arbetena med befästningsverket var det första större byggnads-
projektet att uppföra byggnader för repslageri och reptjärning. Under 
1710-talet byggs också Sveriges första skeppsdocka för underhåll av ör-
logsfartyg.

År 1757 påbörjades ett gigantiskt byggnadsprojekt av en sjö-arsena l 
med dockanläggning i Karlskrona. Arsenalen skulle rymma 31 torr-
dockor, två yttre svajningsrum och två stora mastkranar. Planen karak-
teriserades av en långt driven arbetsorganisation och skulle skapa för-
utsättningarna för ett standardiserat skeppsbyggeri. Av projektets plan-
erade dockor byggdes bara fem. 

Det nya varvsbygget skapade förutsättningar för det utvecklings-
arbete som genomfördes av Fredrik H Chapman, varvschef från år 
1781. Chapman var en innovativ fartygskonstruktör som skapade nya 
fartygstyper och införde tekniska och organisatoriska rationaliseringa r. 
Tillsammans med dåvarande chefen för flottan, överamiralen och 
konstnären C A Ehren svärd, projekterade och ritade Chapman flera 
monumentalbyggnader inom örlogs basen och varvet. Under 1800-tale t 
stagnerade verksam heten på varvet, och örlogsfartyg byggdes på andra 
skeppsvarv.

Stadens försvar
1680 påbörjades uppförandet av örlogsbasen och befästningarna i 
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Karlskrona. I arbetena ingick två fästningar för att skydda inloppet till 
stade n, Kungsholmen och Drottningskär. 1727 anlades krut- och för-
svarstorn på Mjölnareholmen med syfte att bl.a. hindra en angripare 
från att ta sig över isen i ett anfall mot staden. Kungsholmen moderni-
serades och tillbyggdes under åren 1822–57 och samtidigt tillkom be-
fästningstornen Kurrholmen och Godnatt som fristående sjökastell. 

Stadens omland
I den nyanlagda staden saknades vattenkraft (för kvarnar och manu-
fakturer), detta fanns i det närbelägna Lyckeby på fastlandet. Amira-
litetskollegiet förvärvade här två äldre kvarnar, som 1721 ersattes av en 
ny större anläggning, Lyckeby kronokvarn. Kvarnen skulle försörja de 
två planerade bagerierna på Trossön och Stumholmen. Lyckeby hade 
också en viktig roll för vattenförsörjningen; med vattenslupar häm-
tades här merparten av det färskvatten som behövdes för stadens och 
flottans behov.

Kring Karlskrona finns en krans av smärre herrgårdar. Såväl man-
gårds- som ekonomibyggnaderna fick en representativ och arkitek-
toniskt medveten utformning. Till detta bidrog trädgårds- och park-
anläggningar i engelsk stil. Skärva får ses som den märkligaste av dessa 
herrgårdsanläggningar. Den nuvarande huvudbyggnaden med tillhö-
rande parkanläggning uppfördes 1785 av Fredrik Henrik af Chapman. 
Den timrade huvudbyggnaden är en låg ryggåsstuga, ursprungligen 
rödfärgad och torvtäckt, till vilken anslutits en grekisk tempelportik. 
I den omgivande engelska parken finns ett grekiskt tempel, ett götiskt 
torn och en gravkammare avsedd för ägaren själv.

För mer information
Kulturförvaltningen 
Karlskrona kommun,  
371 83 Karlskrona 
Tel: 0455-30 30 00 
www.karlskrona.se

Länsstyrelsen i Blekinge län 
Tel: 0455–870 00 
www.k.lst.se, www.navalcity.org
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