
Som många har erfarit, har skkf:s  
utbildningsverksamhet legat 
i princip helt nere under våren. 
Coronapandemin förändrade helt 
förutsättningarna för att mötas.

När förberedelserna inför att 
erbjuda digitaliserade utbildningar 
via webben nu tar form är det 
hög tid att anmäla sig för höstens 
satsning på kompetensutveckling.

Coronapandemin har drabbat samhället 
på en rad olika sätt, och begravnings-
verksamheten har på intet sätt varit 
förskonad. Som Kyrkogården tidigare 
berättat, så arbetar förbundet nu med 
hur man ska kunna föra över kurser från 
det traditionella kursutbudet till att i stället 
ges via webben.

vad är det då för kurser som ska ges via 
webben? Programmet är i skrivande 
stund inte helt klart, men generellt säger 
Mattias Elofsson, utbildningsansvarig 
inom skkf, att det är de kurser som har 
bara få, eller inga, praktiska moment i 
sig som på ett enkelt sätt kan föras över 
från en kurslokal till att även fungera 
via webben.

– Att kurser som bygger på praktik 
är svåra att föra över till nätet säger sig 
självt, när det normalt involverar allt 
från gravgrävning till beskärning av 
träd och buskar. Men även mer teore-
tiska kurser ställer krav som gör att de 
delvis måste arbetas om för att delta-
garna ska få valuta för både nedlagd 
tid och sin investering.

Det han syftar på handlar bland 
annat om hur innehållet anpassas för 
den huvudsakligen enkelriktade kom-
munikation en webbaserad kurs inne -
bär, när frågor och reaktioner inte fun-
gerar på samma transparenta sätt.

– Det är allt från bilder och presenta-
tioner som ska förenklas och renodlas, 
till att vi ska hitta en bra metod som 
ger en viss ömsesidig kommunikation 
mellan lärare och deltagare.
Hur långt blir ett kurstillfälle?

– Att sitta en hel dag framför datorn 
och relativt passivt ta in vad som sägs 
är inte en bra väg att gå. Det fungerar 
bättre när man har korta bensträckare, 
kaffepauser och lunch tillsammans. 
Jag ser i stället att en heldag kan delas 
upp på två förmiddagar eller en för- 
och en eftermiddag.

När deN stora semestertiden gick mot 
sitt slut inleddes arbetet med att bygga 
en studiomiljö i skkf:s kanslilokaler på 
Sveavägen i Stockholm.

– Från våra lokaler kommer sedan 
utsändningen att ske via webben. Den 
eller de som leder kursen kommer till 
den tillfälliga studion, där miljö och 
teknik har byggts upp för att deltagar-
na runt om i landet ska få en så bra 
upplevelse som det bara är möjligt.

All kursadministration sköts som 
vanligt av Malou Ravelin på skkf:s 
kansli. Läs mer om kursutbudet och 
hur man anmäler sig på sidan 58.
Hur blir det längre fram, när pandemin har 

klingat av – fortsätter nätkurserna då?

– Det är svårt att säga i dagsläget. 
Som det ser ut just nu kan en andra 
våg av smittan vara på väg och ingen 
vet om, och i sådana fall hur, den kan 
komma att påverka möjligheterna att 
hålla fysiska möten och utbildningar.  
Nu fokuserar vi på de båda veckorna 
41 och 46 för de första omgångarna 
video sända utbildningar, säger han, och 
tillägger, att utifrån skkf:s egna tankar 
kan kurserna även i framtiden ges på 
tre olika sätt: traditionellt i sal, live på 
nätet och som en förinspelad video-
kurs som enkelt strömmas till datorn 
när det passar en själv bäst.

– Det är med andra ord helt utifrån 
kundens önskemål. Vi når på det sät-
tet varierande önskemål. Det finns 
exempelvis personer som inte kan, eller 
vill, åka i väg på en kurs, och där en 
inspelad utbildning i stället innebär att 
man enskilt eller tillsammans på 
arbetsplatsen kan gå en förinspelad, 
videobaserad utbildning vintertid.

att arbeta med utbildning är en av de 
mest centrala uppgifterna för skkf. 
Den ger medlemmarna kurser som är 
anpassade till verksamheten och – där 
det är ett av målen med utbildningen 
– intyg och certifikat som gör det 
möjligt för individen att utföra en viss 
typ av arbetsuppgifter.

Som skkf-medlem har huvudman-
nen rabatt på kursavgiften. Många av 
de kurser som ges är också unika i sitt 
slag, och går alltså inte att hitta någon 
annanstans. kyrkogården

Dags för de digitala kurserna
hösteNs utbildNiNgar fråN skkf

Mattias Elofsson är 
utbildningsansvarig 
inom skkf.

Staffan Yngvesson är en av dem som kommer att utbilda även på nätet i skkf:s nya utbildningssatsning. Han har fokus på ekonomi och organisation i sina kurser.  foto: Johan lindstén

SKKF:s digitala 
utbildningar

�n I och med corona 
ställer SKKF om en 
del av sitt utbild 
ningsprogram till  
att genom föras  
via webben.

�nMattias Elofsson  
tar gärna emot 
förslag på kurser som 
förbundet skulle 
kunna ge. Mejla till 
mattias.elofsson  
@skkf.se

�n Läs allt  om de 
kurser som är 
aktuella att gå –  
både via webben  
och mer traditionellt,  
på sidan 58 i den här 
tidningen.

�nAlla kurser  finns  
på skkf:s webbplats:

skkf.se/ 
utBildning
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färdplaNeN för fossilfri verksamhet

 Videosänt seminarium 
om miljöomställningen
Den 22 september presenteras skkf:s ”Färdplan för en fossil fri 
begravningsverksamhet 2023”. Det sker i samband med ett 
gratis videosänt seminarium från skkf:s kansli i Stockholm.

Det är ett långt utredningsarbete som resulterat i ett dokument 
som kan vara en handledning för huvudmännen i omställnings- 
 arbetet mot en mer miljövänlig begravningsverksamhet.

Det handlar inte enbart om kremato rie-
verksamheten, utan också om uppvärm-
ning av lokaler, val av maskiner och verktyg 
i vardagsarbetet på kyrkogårdarna och 
mycket annat som på olika sätt belastar 
miljön och i förlängningen klimatet.

skkf blev medlem av regeringens 
klimatinitiativ ”Ett fossilfritt Sverige” 
2018, och har sedan dess arbetet aktivt 
med frågorna internt, först genom en 
nulägesanalys, för att få en bättre bild av 
var miljöbelastningen finns, sedan genom 
att se på hur arbetsmetoder, verktyg, 
bränslen och insatsmaterial kan förändras 
och bytas för att på det sättet nå ett 
resultat där miljön belastas mindre.

– vi vill att webbiNariet ska vara så öppet 
som möjligt så att alla kan ta del av det 
på nätet. Med hjälp av en enkel och  
helt kostnadsfri anmälan med namn  
och e-postadress via skkf.se/fardplan  
får man sedan inloggningsuppgifterna 
till webbinariet per e-post, säger  
Jan Olov Andersson, vd för skkf.

Medverkande i studion på Sveavägen 
i Stockholm är – vid sidan av skkf – även 
Annika Gottberg, som är miljöspecialist 
vid kyrkokansliet i Uppsala. Från förvalt-
ningarna kommer Gunnar Forsberg, 
griftegårds- och fastighetschef i Lin-
köpings pastorat, Tobias Munkholm,  
kyrkogårds- och fastighetschef i Värna-
mo pastorat, Birgitta Linåker, chef för 
begravnings- och serviceverksamheten  
i Kalmar pastorat, Per Martinsson, fastig-
hets- och kyrkogårdschef i Vadstena och 
Dals för samlingar, samt Hanna Hermans-
son, miljö- och fastighetsingenjör vid 
Göteborgs begravningssamfällighet.

Efter webbinariet kommer även en 
tryckt version av Färdplanen att distri-
bueras per post till förbundets samtliga 
medlemmar.  kyrkogården

Fundement Frid™
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TILLVERKAS I SVERIGE AV 
100% ÅTERVUNNEN PLAST.

SÄKERARBETSMILJÖ HÅLLBART

Har ni idag gravstenar som  
står ostabilt?  

 
Kontakta oss för kostnadsfri  

offert på er nästa säkring.

Rosor på Munsö kyrko-
gård på Mälaröarna.  
 foto: Johan lindstén

Färdplan för 
fossilfri begrav- 
ningsverk- 
samhet 2023

�nSedan 2018  är skkf 
med i regeringsinitia
tivet ”Ett fossilfritt 
Sverige”. Det syftar 
till att fasa ut fossila 
drivmedel och andra 
skadliga ämnen ur 
verksamheterna.

�n För skkf:s del 
innebär det att verka 
för att begravnings
verksamheten  
i landet ska ställa om 
och enbart använda 
sig av eldrift eller 
drivmedel baserade 
på vegetabilier, som 
hvo och rme.

�n Färdplanen  blir ett 
verktyg för huvud  
männen i arbetet 
med miljöomställ
ningen.

�nAnmäl dig /er 
 kostnadsfritt på:

Jan Olov Andersson 
är vd för skkf.

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

För en fossilfri 
 begravnings - 

verksamhet 2023
www.skkf.sewww.skkf.se // fardplanfardplan

skkf.se/ 
fardplan
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Musik, guider, öppna hus och ett 
storstilat firande med stora skaror 
av besökare. Det är inte varje dag 
ett världsarv fyller ett hundra år –  
så då måste man ju passa på.

Och sedan kom coronapandemin. 
Men skam den som ger sig. Stock-

holms kyrkogårdsförvaltning väljer 
att i stället skapa en utomhus-
utställning och en film för att fira 
något av det finaste staden har.

Det var en tävling som resulterade i att 
Skogskyrkogården i Stockholm alls blev 
den plats det är. De båda svenska 
30-åriga arkitekterna Gunnar Asplund 
och Sigurd Lewerentz vann en interna-
tionell tävling, utlyst av Stockholms stad 
redan 1914. Förslaget hade fått namnet 

”Tallum” – och gillades. Byggnationen 
inleddes 1919, och året därpå, 1920 – 
för 100 år sedan – stod det hela så pass 
klart att det kunde invigas, med närva-
ro av bland andra dåvarande kronprins 
Gustav Adolf, sedermera kung Gustav vi.

deN 19 september, var det meningen att 
det, som 1994 kom att föras upp på 
Unescos världsarvslista, skulle högtid-
lighållas på sin hundraårsdag.

Det skulle bli ett stort firande med 
musik och guidning på plats i Enske-
de i södra Stockholm. Planerna var 

redan igång i mars när allt ställdes på 
ända i och med att coronapandemin 
slog till med full kraft.

– Vi har fått riva de gamla planerna 
och tänka om från grunden, berättar 
Karin Söderling, projektledare och ko- 
ordinator av stadens världsarv.
Vad gör ni i stället?

– Redan i början av september kom-
mer det att finnas en utomhusutställ-
ning på plats innanför huvud entrén mot 
Sockenvägen. Den berättar om livet på 
och kring Skogskyrkogården under dess 
första sekel.

Fokus kommer att ligga på allt det 
arbete som görs – och har gjorts på 
kyrkogården, säger Karin Söderling. 

– Under tidigt 1900-tal tog förvalt-
ningen hjälp av dalkullor, som kom 
vandrande från Dalarna för att ta hand 
om sommarsäsongens sysslor på Skogs- 
kyrkogården och Norra begravnings- 
platsen i Solna. Det är en av flera saker 
som utställningen berättar om. 

eN aNNaN berättelse är den om arbetet 
med att bygga den 3 782 meter långa 
mur som omgärdar Skogskyrkogården, 
och som har givit namn åt en av vägar-
na på utsidan av den, Bogårdsvägen.

Muren är till större delen uppförd 
som nödhjälpsarbete, ett statligt, så 
kallat ak-arbete, mellan 1923 och 1932 

under den svåra arbetslösheten. Mate-
rialet är i huvudsak hämtat från parti-
er av berg inom begravningsplatsen.

uNder seklet har gravskicken också för- 
ändrats. Kremeringen har blivit van-
ligare, och det ursprungliga krematori-
et är stängt till förmån för ett nytt, 2014.

– Parallellt har kyrkogården utveck-
lats till en multikonfessionell begrav-
ningsplats med särskilda kvarter för 
olika inriktningar.

Ett av dem är den ortodoxa avdel-
ningen, men också dem för muslimer, 
katoliker och bahai (som Kyrko går den 
skrev om i #2–2019). Utanför Skogs-
kyrkogården finns den judiska delen 
med ett eget kapell, allt förvaltat av 
Judiska församlingen i Stockholm.

En kort film ska produceras, möjlig 
att se via kyrkogårdens webbplats.

– det här blir ju iNte alls vad vi hade 
tänkt oss från början, men det är ju ändå 
ett slags firande, även om det inte är så 
storslaget, säger Karin Söderling.

Utställningen kommer att finnas kvar 
under hela hösten, så det finns alla 
chanser att besöka, läsa och promene-
ra genom det levande världsarvet. 
Audioguider och qr-koder hjälper be- 
sökarna att hitta runt mellan alla gra-
var och byggnader. johan lindstén

Världsarvet firas på eget sätt
skogskyrkogårdeN fyller 100 år

Vid en stora huvudentrén till Skogskyrkogården i Stockholm placerades i början av september 20 paneler ut med intressant information om platsen.  fotomontage: Johan lindstén, stockholms stad

Dödens ritualer

Övergångsriter 
De handlar om att passera mellan olika stadier i den mänskliga livscykeln. De kan markeras med ceremonier kring händelser som födelse, dop, inträde i vuxenlivet, utbildningar, giftermål och inte minst dödsfall.

Spår av riter finns från alla tider: 
Neandertalgravar med ängsblommor och 
djurben; stenåldersgravar med rödockra 
på kroppen, verktyg, vapen, mat, husdjur; 
bronsåldershögar som markerade status och ägor. Järnålderns brandgravar vittnar om en mer abstrakt uppfattning om ett ”dödsrike”. Kristendomens jordgravar  visar på människan som en odelbar helhet av kropp och själ.

Begravning och 
samhällsutveckling
Efter första världskriget påverkades begravnings-traditioner av kristider och ekonomisk nedgång, utvecklingen av det demokratiska samhället med välfärd och jämlikhet, liksom modernismens visioner.

Teknologi, medicin och sanitära kunskaper bidrog till att döden blev mindre fysiskt nära. Sista 
rummet blev oftast ett sjukhus eller vårdhem. Begravningsfirmor övertog omhändertagandet av den döde från familjen.

Lagen om religionsfrihet 1951 gav möjlighet till icke-religiös borgerlig begravning, något som skapade debatt om samhällets ”avkristnande”. År 2000, efter 464 år, separerades svenska kyrkan från staten. Idag garanterar generella begravningsavgifter alla medborgare en värdig begravning.

Traditioner i förändring
Under 100 år har begravningen, förr den mest offentliga ritualen, blivit mer privat. Den är mindre i omfång och tid, med deltagare utan nära familjerelationer som arbetskamrater och vänner.

Svart sorgefärg har gett vika för ljusare färger på kistor, dekor och klädsel. Tydliga påminnelser om döden i hem och på kläder är mer ovanligt. Globaliseringen har påverkat med ökande 
kulturell mångfald och variation.

Idag är vi mer mobila och har svårare att besöka eller sköta en gravplats. Minneslundar har ofta ersatt den individuella platsen och vi lägger blommor och tänder ljus på andra platser än gravplatsen.

Men minnesplatser kan även vara digitala; 
webbsidor och sociala medier, eller kanske ett hologram?

Döden har på olika sätt blivit mer otydlig för många. Samtidigt är mycket fortfarande traditio- nellt; ceremoni med blommor, tal, musik; minnes-stund med något att äta… men kanske mest den respekt och värdighet vi visar våra döda.

Oavsett tro och traditioner har de 
flesta kulturer föreställningar om 
något bortom döden. Gravgåvor och 
tempel kring de döda vittnar om det. 
Vi använder ofta uttryck som att 
någon ”gått bort”, ”lämnat”, 
”insomnat” – att återuppstå eller 
existera vidare i någon form.

Allhelgona. Foto: Mattias Ek, SSM.

Bild: Himmel. Foto: Eva Larsson.

Minnesstenar på gravsten. Foto: Eva Larsson.

Respekt och 
Hänsyn Fonus 

Strindbergs begravning 1912 Norra begravningsplatsen. Foto: SSM.

Minneslunden. Foto: Eva Larsson.

DöBra 
forskningsprogram

Gravtraditioner

De dödas stad
Norra begravningsplatsen blev populär först i slutet på 1800-talet då industriborgarklassen reste stora gravmonument. Social status blev tydlig på ”fåfängans kulle” som August Strindberg kallade Lindhagens kulle. Här restes en mångfald monument;  mausoléer, gravkammare,  

klippgravar, ofta med påkostade konstverk.

När Södra begravningsplatsen (Sandsborg) 
öppnade 1895 tonades gravanordningarna ner. Det speglade samhällets utveckling med nya mer demokratiska ideal.

Skogskyrkogården
I tävlingsförlaget föreskrev arkitekterna en  
blandning av gravtyper för att undvika 
statusindelning. Gravarnas gestaltning skulle vara värdig och inte monumental. Det var kontroversiellt,  men uppskattades senare av både allmänhet och institutioner. Men debatterna var tidvis många  och intensiva kring gravvårdsfrågan.

Kvarter ordnades för större familjegravar,  
enskilda gravar, barngravar och allmängravar som bekostades med allmänna medel. Först  restes enkla träkors, vanligen tills man hittat önskad gravsten. Gravkullar var vanligt, med  gräs och vintertid granris. Skötseln av kullarna blev tidskrävande och de jämnades ut till  

dagens gräsyta.

”Råd och anvisningar till allmänhetens vägledning vid ordnande av begravning” från 1924 var en skrift för att enklare välja lämplig begravning och grav: ”Billig men oklanderlig” kr 120:50. ”Högre kvalitet” kr 202:50. ”Det bästa, men utan överflöd” kr 1122, med familjegrav för 5 kistor.

Minneslund och Askgravplats
Gravar har anpassats till nya behov. Gravstenar har blivit mer individuella och inspirerats av olika kulturers traditioner. Kremationens omfattning på 1950-talet innebar också många fler urngravar än planerat. 

1961 invigdes minneslunden, ritad av Sigurd 
Lewerentz. Här gravsätts helt anonymt, ca 1400 askor per år. 2020 är ca 77 000 askor gravsatta.

Askgravplatser, en individuell gravplats för aska utan urna, blir allt vanligare. Nya askgravplatser från 2018 ligger precis öster om huvudingången. På Sandsborgskyrkogården anlades 2014 en askgravlund med spridning i vatten.

Skogskyrkogården har idag ca 105 000 gravar, totalt närmare 500 000 gravsatta, vilket gör den till en av norra Europas största begravningsplatser.

Gravar är de mest beständiga spåren 
av kultur; stenålderns megalitgravar, 
bronsålderns rösen och järnålderns 
gravhögar. Med kristendomen fick 
vi gemensamma gravplatser runt 
kyrkan, oftast med ett enkelt träkors. 
Betydande personer fick egna 
gravkor, stenhällar inne i kyrkan eller 
gravplats närmast kyrkan.

Bild: Äldre gravkvarter. Foto: Eva Larsson.

Träkors och gravkullar. Foto: KYF.

Sandsborgskyrkogården. Foto: Mattias Ek, SSM.

Lindhagens kulle. Foto: Mattias Ek, SSM.

Askgravlund Sandsborg. Foto: Eva Larsson.

 

Gravplatser KYF
Kyrkans begravningsplatser  
förr och nu Kolumbarier

Skogskyrkogården 100 år  
– och 25 år som världsarv!

Det är en plats som rymmer många känslor och som med sin omsorg i landskapets former och byggnadernas gestaltning ska fungera som tröst  och påminnelse om livets fortgång och kretslopp.

Sedan 25 år är platsen även en angelägenhet för hela mänskligheten då begravningsplatsen sattes upp på Unesco:s lista för Kultur- och Naturarv som ska bevaras för all framtid.

I följande utställning görs en tidsresa genom de 100 åren sedan begravningsplatsen invigdes: Från bakgrunden och de första besluten, tankarna hos arkitekterna och den långa utvecklingen i landskapsutformning och byggnader och blickar framåt mot kommande renoveringar.

Skogskyrkogårdens betydelse för stockholmarna kan inte underskattas. I 100 år har platsen varit en viktig angelägenhet i människors möten med de svåraste stunderna i livet. I mötet med en kär anhörig eller väns bortgång, i återkommande besök till gravar och minneslund för att minnas nära och kära. Men också som en plats att besöka för en stunds eftertanke, rofylldhet eller skönhetsupplevelse.

Vi ser bakåt i historien kring begravningar,  
kremering och gravtraditioner och beskriver platsen som arbetsplats, från de arbetslösas beredskapsarbeten till de många hundra,  
ja tusentals, kyrkogårdsarbetare och andra  som arbetat här.

Curators: Eva Larsson, Stadsmuseet (SSM), Karin Söderling, Kyrkogårdsförvaltningen (KYF), Stockholms Stad.Layout och produktion: OneMotion IMC.
Historiska fotografier: KYF arkiv. SSM arkiv. Arkitektur och Designcentrums (ArkDes) arkiv. 

Kantskärare Norra. Foto: Eva Larsson

Unesco
Kyrkogårdsförvaltningen

Skogskyrkogårdens  
hemsida

Foton: Eva Larsson, SSM.

Kremation

De första 
krematorierna 
Under 1800-talet började romantikens före-
språkare se på själ och kropp som separata.  Tankar föddes om att genom eld frigöra själen från kroppen. Själen kunde då färdas vidare eller återuppstå i ny skepnad. Den visionen utmanade den kristna kyrkan.

Samtidigt drev befolkningsökningen på 
problemen med överfulla och osanitära 
stadskyrkogårdar. Teknisk utveckling, 
industrialisering och nya medicinska kunskaper bidrog till att kremation blev ett alternativ.

Europas första moderna krematorium uppfördes i Milano 1876, och under slutet av 1800-talet byggdes ett flertal i Europa. Krematoriet i Gotha från 1878 låg närmast Sverige och en handfull svenskar kremerades där. 

Svenska kyrkan var länge motståndare,  
första församlingsägda krematoriet byggdes  i Luleå 1930.

Svenska 
Likbränningsföreningen
Likbränningsföreningen i Stockholm bildades 1882 av ideologiska entusiaster, rationella tekniker och hygienmedvetna läkare. Deras mål var ”att främja  en god begravningsverksamhet genom hygienisk och platsbesparande eldbegängelse av de avlidna”.

1888 tilläts kremering i lag. Då hade första 
kremationen redan utförts vid Norra begravnings- platsen. Askorna av de första kremerade gravsattes i föreningens gemensamma grav. 1917 bytte man namn till Svenska Eldbegängelseföreningen.  Sedan 1993 heter organisationen Sveriges 
kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF).

Krematorierna i Stockholm
Likbränningsföreningen fick 1887 arrendera mark i Hagalund intill Norra begravningsplatsen för ett provisoriskt krematorium. Magnus Isaeus ritade en enkel byggnad inte så lämplig för ceremonier. Mellan 1887 och 1909 kremerades 1006 personer  i Hagalundskrematoriet.

1909 stod nya Stockholms Crematorium 
(Norra kapellet) klart, ritat av Gustaf Lindgren. Hagalundskrematoriet revs samtidigt. Norra kapellets krematorium stängdes 1989 efter  
nästan 94 000 kremationer.

Sandsborgskrematoriet
När Sandsborgskapellet invigdes 1895 förbereddes för ett krematorium. Det byggdes klart 1931 och användes tills Skogskrematoriet var klart 1940. När kremationerna ökade rejält på 1950-talet  var Sandsborgskrematoriet reserv, men  
behövde aldrig användas.

Kremation, kremering, eldbegängelse, 
förekommer i många kulturer världen 
över, i Norden under järnåldern. Med 
kristendomen följde föreställningen 
om den fysiska kroppens uppståndelse 
på den yttersta dagen. Kremation 
ansågs hednisk och år 785 drev Karl 
den Store igenom ett förbud i stora 
delar av Västeuropa.

Hagalundskrematoriet 1887. Foto: SSM.

Sandsborgskrematoriet. Foto: Mattias Ek, SSM.

Bild: Stig vid Nya krematoriet. Foto: Eva Larsson.

Första meddelande Likbränningsföreningen 1883.  Foto: Göteborgs Stadsmuseum.

SKKF hemsida

Krematoriet Gotha 1886. Foto: okänd.

Arbete på en  
begravningsplats

Om Skanstulls dödgrävare 
Tidigt 1800-tal var lönen 16 skilling banko per nedsatt  kista, under övervakning att man grävde tillräckligt djupt.  Till det fick man 4 jungfrur brännvin (33 cl), en kvarts  kanna öl (65 cl), en kvarts kanna svagdricka per dag!

Utearbetet är fortfarande till stor del säsongsarbete. Ännu på 1980-talet  kallades säsongsarbetarna ”sommarfåglar”. Från början utfördes arbetet  med handverktyg; spadar, spett, häcksaxar, gräsklippare och vatten bars  i hinkar. Senare underlättade vattenspridare och modernare maskiner.
Krematoriepersonal och teknisk personal ansvarar för de komplexa  anläggningarna. De sätter in kistor, bereder askor och fyller urnor eller tygpåsar.

Kapellvärdar hjälper begravningsbyråer och anhöriga med allt i och  kring kapellen. De utför gravsättningar av urnor och sprider askor  anonymt i minneslunden.

Administrationen tar hand om information, beställning av ceremonier,  gravavtal, arkiv, ekonomi och IT.

Officianter, präster, organister och musiker engageras oftast via  begravningsbyråerna eller privat.

Representanter, begravningsbyråer, började verka i städerna  på 1920-talet. De kan ta hand om allt från planering till gravsättning.
Kistbärare är fortfarande ett hedersuppdrag som görs av närstående  eller speciella bärarlag. Många bärarlag har hållit ihop i åratal, och har uppdrag för olika trosinriktningar.

Florister verkar ”bakom scenen”, skapar blomdekorationer och smyckar  kistor och urnor.

Blomsterbodar
Redan från början planerade arkitekterna bodar och stånd för blomsterförsäljare.

Ekonomigården
Första byggnaden för arbetarna ritades av Gunnar Asplunds kontor. Den byggdes 1923-24, i trä liksom Skogskapellet. Den inreddes med klädskåp och tvättrum för män respektive kvinnor, torkrum för gravkläder, matrum, redskapsförvaring, pannrum och torkvind för fröer. Huset kompletterades med längor för smedja, snickeri, garage, förrådsrum, materialskjul, idag rivna.

1998 byggdes huset om för att vara världsarvets besökscenter.

Asfaltkokare ca 1900. Foto Malmström SSM

Förslag till blomsterbod, ej utförd. Foto: ArkDes.

Kistbärare troligen 1910-tal. Foto: S. Lindström, Örebro länsmuseum.

Urntransport med äldre fordon. Foto: KYF.

Äldre kantskärare. Foto: Eva Larsson.

Smeden Karlsson. Foto: KYF.
Ekonomigården troligen 1970-tal. Foto: KYF.

Tallumpaviljongen – Visitors Centre

Dödgrävare Skogskyrkogården. Foto: KYF.

Arbetet på begravningsplatserna var 
historiskt slitsamt, utfört av många  
arbetsvandrande kvinnor och män.  
Än idag är arbeten utomhus och  
i krematorier tunga. Många 
arbetsuppgifter finns kvar och en  
del har tillkommit under 100 år.
Bild: Kapellvärd i Heliga korsets kapell. Foto: Eva Larsson.

Arbete och  
levnadsvillkor

Arbetsvandring och 
”herrarbete” 
Säsongsarbete och arbetsvandring var vanligt från 1700-talet. Kända är vandringarna för fattiga bondefamiljer från Dalarna till ”herrefolket” i Stockholm. De gjordes vår och höst, ibland i stora grupper med medföljande spelmän, med övernattning i lador, på höskullar eller i skogen.

Vissa var specialister som timmermän, murare och stenarbetare, men många, även kvinnor, tog grovarbeten på olika byggen och kyrkogårdar. 

Nödhjälpsarbete
Redan på 1800-talet fanns kronoarbetsstationer och tvångsarbetsanstalter. 1914 bildades Statens arbetslöshetskommission (AK) för att motverka kommande arbetslöshet under första världskriget samt testa arbetsviljan.

AK-arbeten var behovsprövade, riktade till män med familjer att försörja och fick inte konkurrera med privata marknaden. Kvinnor arbetade ofta utan ersättning. Ett känt nödhjälpsarbete för kvinnor var Bohus stickning för krisdrabbade stenhuggarfamiljer.

1922 var arbetslösheten 34% bland män. 32 000 deltog i skogsarbete, utdikning, ledningsdragning, AK-vägar och broar. Det var hårt kroppsarbete med spadar, hackor, skottkärror och man bodde  i baracker ofta långt hemifrån.

1922 tjänade en industriarbetare ca 2000 kr/år  och en statare ca 600 kr/år. AK-arbete gav 
som bäst 75% av lägsta lön för statare eller grovarbetare; under existensminimum.  

Låg lön skulle motivera arbetare att söka sig till privata arbetsmarknaden. Den som vägrade  AK-arbete blev utan ersättning. Under 1930-talets depression infördes beredskapsarbeten med något förbättrade villkor.

Levnadsvillkor
Bostadsbristen var stor i Stockholm och större städer. Levnadskostnaderna hade ökat med  180% från 1914 till 1920, och dyrtidsanslag fick införas för mindre bemedlade familjer. 

Villkoren var hårda även under 1930- och 40-talen. Arbetsgivare kunde fritt anställa och avskeda så länge man följde uppsägningstiderna. Om jobbet inte utfördes tillräckligt bra kunde det bli löneavdrag på 15%. Ledigt fick man för att gå och rösta och efter 10 år kunde en dagarbetare få max 15 dagars semester.

   

Asfaltkokare ca 1900. Foto Malmström SSM

AK-vägarbete 1921. Foto: Lundh, Nordiska museet.
Arbetarbostad 1919. Foto: A. Malmström, SSM.

Dalkarlshärbärget 1940-tal. Foto: L. af Petersens, SSM.

Säsongsarbetare 1921, Norra begravningsplatsen. Foto: KYF.

Vid tiden för Skogskyrkogårdens 
planering är samhället i förändring. 
Unionen med Norge är upplöst. 
Liberala reformarbeten och 
skatteförändringar sker liksom fackliga 
kamper, storstrejker och kamp för 
kvinnlig rösträtt. Första världskriget 
påverkar med stängda gränser, 
ransoneringar och hungerkravaller.

Bild: Asfaltkokare ca 1900. Foto: A. Malmström, SSM.

Ett världsarv 
sedan 1994
�n Skogskyrkogården  

firar även 25 år som 
världsarv, och är 
nummer 558 av  
1 121 objekt på 
Unescos lista.

�n Det finns totalt  
15 svenska världsarv.
• whc.unesco.org/ 
  en/list/

Böcker som 
berättar
�n Det finns flera 

böcker som på olika 
sätt berätta om 
Skogskyrkogården, 
både som helhet och  
om olika delar och  
ur egna perspektiv.

�n Vi har samlat  
 några av titlarna  
på vår webbplats.

skgBocker. 
kyrkogarden.com

26 #4  2020   kyrkogårdeN

aktuellt


