
 

Behörig kulturbyggnader - Kulturhistorisk grundkurs för medarbetare i 

byggnadsvårdsföretag 

Tid; fredag 31 mars 2023.  

Plats; Föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32 i Linköping 

Avgift; 1000:- + moms. Faktureras i efterhand av Byggnadsvårdsföretagen. 

Syfte; Kursen riktar sig till byggnadsvårdsföretag som vill säkerställa teoretiska kunskaper om det 

som ligger till grund för byggnadsvården i Sverige. Kursen arrangeras av branschföreningen 

Byggnadsvårdsföretagen i samarbete med nätverket Byggnadsvård i Östergötland. Kursen är öppen 

för medarbetare i företag anslutna till branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen. 

Anmälan med namn och faktureringsuppgifter sker per mejl till Henrik Larsson; 

henrik.larsson@conservation.gu.se senast måndag 27 mars. 

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.  

Program Fredag 31 mars 

9.00-9.15 Presentation av kurs och deltagare. 

9.15-9.45 Plan- och bygglagens paragrafer som rör kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sara 

Norrbrink, Bygglovhandläggare 

9.45-10.15 Fika 

10.15-11.15 Rollfördelningen inom kulturmiljövården och Länsstyrelsens roll för skydd och vård av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Raoul Hjärtström & Elisabeth Lagvik, Länsstyrelsen i Östergötlands län  



Genom Kulturmiljölagen 1988 (950) anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för 

viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 

byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Raoul och 

Elisabeth förklarar vad som gäller genom en genomgång av 3 kapitlet (Byggnadsminnen) och 4 

kapitlet (kyrkor) i Kulturmiljölagen 1988 (950).  

Raoul och Elisabeth går också igenom Kulturmiljövårdsbidraget  som är statliga medel som 
får lämnas till kulturmiljövårdande insatser samt funktionen antikvarisk medverkan i 
restaureringsprojekt.  

11.15-12.00 Restaureringshistoriens utveckling i Europa från 1700-talet till idag samt 

restaureringshistorien i Sverige, Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet. Byggnadsvård är inget 

isolerat fenomen för Sverige, utan det är en företeelse som startade redan i slutet av 1600-talet i 

Europa. En kort genomgång ger den historiska bakgrunden ute i Europa innan vi går in på den 

medvetet planerade restaureringsverksamheten som tog fart i Sverige under 1800-talets andra hälft 

och hur reaktioner mot dessa tidiga så kallade stilrestaureringar har lett fram till det förhållningssätt 

vi har idag inom byggnadsvården.  

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.30 Bebyggelseutveckling i Östergötland från medeltid till 1900-tal. Marie Hagsten, 

byggnadsantikvarie & Anita Löfgren Ek, byggnadsantikvarie 

14.30-15.00 Fika 

15.00-15.45 Internationella organisationer inom byggnadsvård; UNESCO, ICOMOS & ICCROM 

Världsarv – vad är det? Restaureringsprinciper & internationella dokument. Henrik Larsson, 

Hantverkslaboratoriet 

Som ett svar på första världskrigets förstörelse av kulturminnen anordnades en kongress i Aten 1933 

då man enades kring en slags etiskt förhållningssätt för kulturvården -det kom att kallas 

Atendokumentet. 1945 bildades UNESCO – ett FN-organ som arbetar med frågor som rör utbildning, 

forskning och kultur. 1964 fastställde UNESCO det så kallade Venedigdokumentet vid en kongress i 

just Venedig. Samtidigt bildades ICOMOS – en professionell stödorganisation till UNESCO som 

arbetar med att bevara kulturarv och ge UNESCO stöd kring Världsarven. Venedigdokumentet 

fokuserade på de stora monumenten, men senare har ytterligare flera dokument fastställts som 

fokuserat på andra aspekter.  

15.45-16.15 Sammanfattande diskussion 

16.15 Avslutning 

 

 


