
 
 

 
Behörig kulturbyggnader 

- Kulturhistorisk grundutbildning för medarbetare i byggnadsvårdsföretag 

 

Tid; fredag-lördag 14-15 februari 2020. 

Plats; Västerbottens museum – Gammlia - Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå 

Avgift; 1000:- + moms. 

 

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

teoretiska kunskaper om det som ligger till grund för byggnadsvården i Sverige. Kursen 

arrangeras av Hantverkslaboratoriet och branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen i 

samarbete med nätverket Byggnadsvård i Norr.  

 

Anmälan med namn och faktureringsuppgifter inkl. organisationsnummer sker per mejl till 

Henrik Larsson; henrik.larsson@conservation.gu.se senast fredag 7 februari. 

 

Obs! Branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen utfärdar ett intyg till sina anslutna 

medlemsföretag samt möjlighet att använda en särskild dekal (fysisk & digital) som intygar 

att man genomgått utbildningen och som kan användas i företagets marknadsföring. Företag 

inom Byggnadsvård i Norr som vill ansluta till BVF anmäler detta till ordförande Kent 

Vesterlund på e-post; kent@mixterx.se . 

 

Program 

 

Fredag 14 februari  

9.00-9.30 Presentation av kurs, kursledare och deltagare samt en kort gemensam 

diskussion om begrepp inom byggnadsvård; renovera-reparera-restaurera-

konservera, vad är kulturhistoriskt värde samt varför är det viktigt med 

bevarande?  

 
9.30-10.00 Kaffe 
 
 
10.00-12.00 Bebyggelsehistoria och bebyggelsetraditioner i övre Norrland (Norrbotten och 

Västerbotten), Helena Wikberg, Länsstyrelsen Västerbotten 

mailto:henrik.larsson@conservation.gu.se
mailto:kent@mixterx.se


 
  
12.00-13.00 Lunch i egen regi på stan. 
 
13.00-14.30 Lagstiftning – översiktlig genomgång av PBL och 3 och 4 kap KML:s skydd av 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer, Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten 

  
14.30-15.00 Kaffe 
 
15.00-16.30 Vem gör vad inom bidrags- och tillståndsärenden; antikvarisk expert, 

fastighetsägare, Länsstyrelse och entreprenör? Hur går processen till, 
lagstiftning mm. Hur undviks missförstånd och konflikter. Helena Wikberg, 
Länsstyrelsen Västerbotten 

  

 
Lördag 15 februari 
9.00-10.00   Restaureringshistoriens utveckling i Europa från 1700-talet till idag, exempel  

England, Henrik Larsson. 
 
10.00-10.30 Fika 
 
10.30-12.00 Restaureringshistoria i Sverige, Henrik Larsson  

Helgo Zettervall och de omdanande stilrestaureringarna 

Kritik mot stilrestaureringar av bl.a. Verner von Heidenstams   

Sigurd Curman, Erik Lundberg och Ove Hidemark och restaureringen av 

Skoklosters slott – starten på modern svenska byggnadsvård. 
 
12.00-13.00 Lunch i egen regi på stan. 
 
13.00-14.00 Internationella organisationer inom byggnadsvård; UNESCO, ICOMOS & ICCROM 

Världsarv – vad är det? Restaureringsprinciper & internationella dokument.  

Atendokumentet – svar på första världskrigets förstörelse. 

Venedigdokumentet – fokus på de stora monumenten. 

The Nara document – mångfald. Olika lager och tillägg viktiga. 

The Burra Charter 1999/2013 – betydelsefulla platser & nyare kulturarv.  

Principles for preservation of the built wooden heritage 2017 – träbyggnader. 
 Henrik Larsson 
 
14.00-15.30 Repetition i mindre grupper utifrån frågelista.  
15.30-16.00 Muntlig gemensam genomgång, därefter slut. 


