Behörig kulturbyggnader - kurs 2½ dagar Eksjö 22-24 mars 2018
Byggnadsvårdsföretagen har i samarbete med Hantverkslaboratoriet tagit fram en kurs som
riktar sig till företag verksamma inom byggnadsvård som vill säkerställa att medarbetarna har
nödvändiga kunskaper om byggnadsvårdens teori-bitar. Kursen är en del av BVFs satsning på
kompetensutveckling i medlemsföretagen. Kursintyg och dekal ”Behörig kulturbyggnader”
delas ut efter genomförd kurs. Kursen innehåller följande moment;
- Arkitekturhistoria – internationell/europeisk
- Svensk bebyggelsehistoria inklusive regionala exempel
- Restaureringshistoria i Europa & Sverige från 1700-talet fram till idag
-

Internationella dokument som vägleder byggnadsvården
Vem gör vad inom kulturmiljövården – rollfördelning mellan olika aktörer
Kulturmiljölagen; byggnadsminnen & kyrkor
Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 2010:1121

Huvudlärare är Anders Franzén, byggnadsantikvarie med egen konsultverksamhet i Uppsala.
Dessutom medverkar Länsstyrelsen i Jönköpings län, Katja Meissner, BYGGKULT samt Henrik
Larsson, Hantverkslaboratoriet
Tid; Torsdag 22 mars kl 12 - Lördag 24 mars kl 16.30, Stadshotellet i Eksjö
Avgift; 2900:- + moms inkl. 3 luncher & fika för företag anslutna till BVF, övriga 3400:- + moms.
Behöver du boende erbjuds följande paket;
Alt 1; Kurs inkl. 2 nätters boende i dubbelrum samt 2 middagar; 4500:-/5000:- + moms.
Alt 2; kurs inkl. 2 nätters boende i enkelrum samt 2 middagar; 5000:-/5500:- + moms.
Har du redan alla kunskaper som lärs ut under kursen kan du komma och göra enbart provet
för att få intyg och dekal som visar att du har kompetens motsvarande ”Behörig
kulturbyggnader”, avgift 500:- + moms.
Anmälan; sker till Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet på
henrik.larsson@conservation.gu.se Ange namn på deltagare, företagsnamn, adress samt
organisationsnummer. Faktura skickas från Göteborgs universitet.

Program
Torsdag 22 mars
12.00
Samling på Stadshotellet i Eksjö och vi inleder med lunch.
13.00
Presentation av kurs, kursledare och deltagare.
13.30

Begrepp inom byggnadsvård; renovera-reparera-restaurera-konservera. Vad är
kulturhistoriskt värde och varför är det viktigt med bevarande? Diskussion.
Anders Franzén

14.00

Lagar. Kulturmiljölagen kapitel 1,3 & 4; intro, byggnadsminnen och kyrkor
Plan- och bygglagens möjligheter till skydd och bevarande
Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
Länsstyrelsen Jönköping

14.45

Fika

15.15

Vem gör vad inom kulturmiljövården? Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen,
museerna, konsulterna och företagen och deras olika roller.
Länsstyrelsen Jönköping.

16.00

Vilka typer av bebyggelsemiljöer anses bevarandevärda i regionen?
Bildspel med exempel från Småland. Länsstyrelsen Jönköping

16.45

Slut för dagen.

Fredag 23 mars
8.00
Arkitekturhistoria. Förmiddagen ägnas åt genomgång av milstolparna inom
arkitekturhistorien. Anders Franzén.
9.30

Fika

10.00

Fortsättning Arkitekturhistoria

11.00

Bensträckare

11.15

Svensk byggelsehistoria. Vi fortsätter med den svenska bebyggelsehistorien
och typiska stildrag, gårds- och hustyper mm. Anders Franzén
- Medeltid
- 1500-tal
- 1600-tal
- 1700-tal
- 1800-tal
- 1900-tal
- 2000-tal; vad kan tänkas bli kulturhistoriskt värdefullt från vår tid? Diskussion.

12.00

Lunch

13.00

Fortsättning Svensk bebyggelsehistoria

14.30

Fika

15.00

Exempel från byggnadskulturen i Småland och på Öland
Katja Meissner, BYGGKULT

16.30

Slut

Lördag 24 mars
9.00
Byggnadsdetaljer i svensk byggnadstradition. Vi går igenom karakteristiska
detaljer i hus genom olika tidsperioder. Anders Franzén.
- Dörrar inne/ute, beslag
- Fönster, beslag
- Lister, paneler, inne/ute
- Färgsättning inne/ute
10.00

Fika

10.30

Fortsättning Byggnadsdetaljer

12.00

Lunch

13.00

Restaureringens historia i Europa & Sverige
Bevarandet av kulturhistoriska byggnader har en lång historia och man har vid
olika tidpunkter haft olika syn på målsättningen med arbetet. Vi gör en kort
genomgång av personer och projekt som haft en särskild betydelse inom
byggnadsvården, t.ex. Scott i England, Viollet-le-Duc i Frankrike samt Helgo
Zetterwall, Sigurd Eriksson, Erik Lundberg och Ove Hidemark i Sverige.

13.45

Restaureringsprinciper. Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer är inget fenomen som är begränsat till Sverige, utan det sker i hela
världen. Därför har organisationen ICOMOS arbetat fram olika dokument som
ska vägleda byggnadsvårdens arbete. Vi tittar närmare på några internationella
restaureringsdoktriner t.ex. Venedig-dokumentet, 1964; Burra-dokumentet
1979; Nara Document on Authenticity, 1994; Charter on the built vernacular
architecture, 1999; Principles for the Preservation of Historic Timber Structures,
1999 och den uppdaterade versionen från december 2017; Principles for the
Preservation of Wooden Built Heritage.

14.15

Fallstudie. Presentationer av ett ambitiöst genomfört restaureringsprojekt där
de flesta viktiga moment utförts under både inför och under
restaureringsarbetet. Anders Franzén.

14.45

Fika

15.15

Kunskapsprov. Vi gör ett prov som har det pedagogiska syftet att befästa
kunskaperna. Vi arbetar i grupp och studiematerial är tillgängligt att använda
för att besvara frågorna. Godkänt krävs på samtliga frågor för att klara provet.

16.00

Slut

Kurshäfte/artikelsamling delas ut.
Tips på litteratur för den som vill fördjupa sina studier.

