
 
 

Behörig kulturbyggnader 
- Kulturhistorisk grundutbildning för medarbetare i byggnadsvårdsföretag 

 

Plats; Missionshuset, Vallby friluftsmuseum, Västerås, torsdag-lördag 11-13 

oktober 2018. 

 

Kursstart torsdag 11 oktober kl 13.00 

 

Kursen riktar sig till företag verksamma inom byggnadsvård och som vill säkerställa att deras 

medarbetare har nödvändiga teoretiska kunskaper för att vara verksamma inom området. 

Kursen omfattar europeisk arkitekturhistoria och svensk bebyggelsehistoria, 

restaureringshistoriens utveckling sedan 1700-talet fram till idag samt en genomgång av de 

internationella dokument som preciserar de restaureringsprinciper som ger riktlinjer för hur 

god byggnadsvård bör bedrivas. Vidare behandlar kursen rollfördelningen mellan olika 

aktörer inom byggnadsvården samt relevanta lagar och förordningar som styr 

byggnadsminnesförklaring, skydd av kyrkor samt byggnadsvårdsbidrag. I utbildningen ingår 

många konkreta exempel och fallstudier som förklarar de ämnen som behandlas. 

 

Grundupplägget för genomförandet av kursen är att den genomförs koncentrerat under en 

weekend med start fredag efter lunch och totalt omfattar ca 20h utbildning, men kursen kan 

även genomföras som studiecirkel kvällstid med motsvarande antal timmar. Genomförandet 

ska ske i en sådan form att den uppmuntrar deltagarna att ta aktiv del i diskussioner och 

resonemang. Efter genomförd kurs får deltagarna ett intyg samt en dekal hemskickad som 

styrker kompetensen. Medlemmar  

 

Torsdag 11 oktober  

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? Gemensam 

diskussion. Henrik Larsson & Anders Franzén 

14.00 Kulturmiljölagens och Plan- och bygglagens möjligheter till skydd och 

bevarande samt förordningen om byggnadsvårdsbidrag.  

Linda Wångdahl, Länsstyrelsen Västmanland 

14.45 Fika 



 
 

15.15 Vem gör vad inom kulturmiljövården: Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, 

museerna, företagen och deras olika roller. 

Linda Wångdahl, Länsstyrelsen Västmanland 

 

16.00 Vilka typer av miljöer anses bevarandevärda i Västmanland?  

 Bildspel med exempel. 

Linda Wångdahl, Länsstyrelsen Västmanland 

 

16.45 Slut. 

 

 

Fredag 12 oktober 

9.00-10.00 Restaureringsprinciper & internationella dokument. Henrik Larsson 

 

10.00-10.20 Fika 

 

10.20-17.00 Arkitekturhistoria och svensk byggelsehistoria inklusive typiska stildrag och 

materialhistoria, 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. 

 

Avbrott för fika och lunch och fika. 

 

Lördag 13 oktober 

9.00-12.00 Byggnadsdetaljer i svensk byggnadstradition, Anders Franzén; 

- Dörrar inne/ute, beslag 

- Fönster, beslag 

- Lister, paneler, inne/ute 

- Färgsättning inne/ute 



 
 

12.00 Lunch 

 

13.00 Presentationer av några ambitiöst genomförda restaureringsprojekt – 

fallstudier som ska belysa hur man kan arbeta och förhålla sig till bevarande av 

en kulturbyggnad med höga ambitioner. Målsättningar, genomförande, 

dokumentation m.m. 

 

14.30 Fika 

 

15.00 Kunskapskontroll – utförs i grupper med studiematerial tillgängligt. 

 

16.00 Slut 

 

 

 

Kurshäfte/artikelsamling 

Kurslitteratur 

 

 

 
 


