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Förord 

Denna skrift om kulturhistorisk värdering av bygg

nader vänder sig framför allt till fackmän, som i sin 

dagliga gärning skall kunna argumentera för beslut i 

bevarandefrågor samt ge råd och riktlinjer för under

håll och vård . Förhoppningsvis skall den också för 

politiker och en intresserad allmänhet kunna vara ett 

underlag som främjar ett aktivt samtal om kulturar

vet som en resurs i samhällsutvecklingen. Syftet är 

att erbjuda en vägledning och ett enkelt system för 
kulturhistorisk värdering av byggnader. Systemet bil

dar grunden för den kulturhistoriska värdering som 

används i kulturmiljövårdens bebyggelseregister. 

Bevarande, vård och dokumentation av bygg

nader och byggnadsmiljöer måste för att få avsedd 

effekt utgå från en genomtänkt målsättning och 

motivering. En kulturhistorisk ana lys av motiven för 

bevarande utgör härvid själva grundvalen. Den bör 

vara avgörande inte bara för urvalet utan också för 

hur byggnaden sedan skall tas om hand så att målet 

för bevarandet tillgodoses på bästa sätt. 

Ett andra steg i en kulturhistorisk värdering är 

att bedöma vilken ambitionsnivå som bör vara väg

ledande för bevarande, vård och dokumentation. De 

olika skyddsformerna enligt Kulturminneslagen 
respektive Plan- och bygglagen förutsätter en sådan 

bedömning, likaså reglerna för ekonomisk stödgiv

ning och andra typer av prioriteringar. Analys- och 

värderingsmodellen skall kunna fungera som en bas 

och ett hjälpmedel i byggnadsvårdsarbetet såväl vad 

gäller de märkligare monumenten som den mer 

anspråkslösa bebyggelsen. 
Skriften växte ursprungligen fram i en tid då 

behovet av en större tydlighet i den kulturhistoriska 

värderingen blev uppenbar. 1970-talets diskussioner 

om en bättre byggnadsvård, initierade av dåvarande 

riksantikvarien Roland Påtsson och överantikvarien 

Margareta Biörnstad, följde på flera årtionden där 
bevarandefrågorna i samhället haft låg prioritet och 

där en modern byggnadsteknik stod främmande för 

äldre tiders värderingar och byggnadsskick. Bygg

nadsvårdsåret 1975 utgjorde i hela Europa en väck

arklocka. En arbetsgrupp inom Riksantikvarie

ämbetet (RAÄ) bestående av arkitekten Christina 

von Arbin, antikvarien Ulf Gyllenhammar, bygg

nadsingenjören Ingmar Holmström och antikvarien 

Axel Unnerbäck arbetade under 1980-talet fram en 

första version av föreliggande skrift, med Axel 

Unnerbäck som huvudförfattare. Denna har sedan, 

efter olika former av samråd och praktisk försöks

verksamhet, fungerat som en arbetshandling inom 

kulturmiljöorganisationen. 

När skriften nu i anslutning till skriften "Fem 

pelare - en vägledning för god byggnadsvård" ges ut 

i tryckt och något bearbetad form är det som en upp

följning av Riksantikvarieämbetets redovisning av 

1999 års regeringsuppdrag att formulera förslag till 



byggnadsvårdsprinciper. Synpunkter på manuskrip

tet har lämnats av Boverket. 

Skriftens ämne är den profana byggnaden och 

bebyggelsemiljön, däremot inte kulturmiljön i vidare 

mening. Skälet till denna gränsdragning är den ovan 

nämnda direkta kopplingen till de konkreta bygg

nadsvårds- och skyddsfrågorna. 

Erik WegrtEus 
Riksantikvarie 
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SAMMANFATINI NG 

Sammanfattning 

Kulturhistorisk värdering har en lång tradition i svensk 

och västerländsk kulturmiljövård. Samhället förut

sätter genom lagar och förordningar att den profes

sionella byggnadsvården följer vissa allmänt accepte

rade principer för bedömning av kulturhistoriskt vär

de. Att värderingar skiftar och alltid har skiftat över 

tiden och rymmer subjektiva inslag, präglade av de eta

blerade antikvariernas bakgrund och utbildning, är en 

oundviklig följd. Medvetenheten om detta kräver ly

hördhet och öppenhet och en beredskap att kontinu

erligt ompröva rådande värderingsprinciper. 

Riksantikvarieämbetet har utarbetat ett system för 

kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Bakgrunden 

är behovet av underlag för en tydligare byggnads

vårdspolicy, baserad på varje byggnads/anläggnings kul

turhistoriska egenskaper. För detta behövs dels en de

finition av de kulturhistoriska värdekriterierna dels ett 

system för urval och värdering, som kan kopplas till 

olika former av uppföljande åtgärder som lagskydd, 

dokumentation och konkret vård. 

Grundtanken är att de kulturhistoriska motiven 

måste definieras tydligt för att det skall vara möjligt att 

bevara, skydda, dokumentera och vårda en byggnad el

ler bebyggelsemiljö på ett ändamålsenligt sätt. I alltför 

många fall har ambitiösa bevarandeaktioner p.g.a. otyd

liga antikvariska utgångspunkter till slut resulterat i 

misslyckanden, i form av exempelvis ovarsamma re

noveringar, som utplånat just de egenskaper hos bygg

naden som var avgörande när den valdes ut för beva

rande. 

Systemet går i korthet ut på att: 

• 	 definiera och beskriva olika bevarandemotiv samt 

göra en sammanvägd bedömning av de olika kri

terierna . 

• 	 välja ambitionsnivå för bevarande. 

• 	 koppla motivering och ambitionsnivå tilllämpliga upp

följningsåtgärder- dvs. bedöma vilken form av skydd 

som byggnaden eller byggnadsmiljön bör ha, hur 

den skall dokumenteras och hur den skall vårdas. 

Systemet är tänkt att användas främst för enskilda bygg

nader eller anläggningar men i någon mån också för 

samlade bebyggelsemiljöer. Det har försöksvis tilläm

pats även på andra kategorier, såsom kyrkliga inven

tarier och kulturlandskap. Vissa grundmotiv måste 

då ersättas med andra, men systemet som sådant har 

visat sig användbart. Det är också användbart för kul

turhistorisk analys inför restaurering av enskilda bygg

nadsdelar, exempelvis en portal. 

Värderingssystemet 
Steg 1: 

De viktigaste kriterierna, grundmotiven, definieras i tex

ter och bilder. De sorteras i två huvudgrupper: doku

l l 
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mentvärde (dvs. traditionella, huvudsakligen historis

ka egenskaper såsom byggnadshistoriskt värde, arki

tekturhistoriskt värde och personhistoriskt värde), 

samt upplevelsevärde (arkitektoniskt värde, identi

tetsvärde, patina m.m.). 

Till grundmotiven kan läggas förstärkande och 

övergripande motiv, dvs . kriterier som inte är själv

ständiga men kopplade till grundmotiven kan för

stärka dem. Dessa är kvalitet, autenticitet, pedagogiskt 

värde, sällsynthet och representativitet. 

Motiven har ställts upp i ett schema avsett att fun

gera som en enkel checklista vid en systematisk kul

turhistorisk analys och motivskrivning. 

Steg 2: 

Analysen av bevarandemotiven-ett eller flera grund

motiv plus eventuella förstärkande/övergripande mo

tiv- följs av ett andra steg, innebärande en sortering 

i olika ambitionsnivåer, som kan kopplas till olika for

mer av insatser för skydd, vård och dokumentation. Föl

jande fyra nivåer har visat sig lämpliga att använda: 

l . Musealt bevarande, konservering. Lagskydd som 

byggnadsminne. 

2 . Det kulturhistoriska värdet skall vara styrande, hög 

ambitionsnivå i dokumentation och vård . Lagskydd 

som byggnadsminne eller motsvarande. 

3. Det kulturhistoriska värdet skall ses som en posi

tiv tillgång. Aktiva insatser för säkerställande och 

adekvat vård förutsätts. skyddsbestämmelser enligt 

Plan- och bygglagen eller motsvarande. 

4. Inga särskilda krav utöver en konsekvent tillämp

ning av allmänna varsamhetsbestämmelser i Plan

och bygglagen och annan lagstiftning. 

Nivåerna skall också kunna kopplas till det statliga eko

nomiska stödsystemet. 

Kulturhistorisk målsättning 
Den kulturhistoriska motivskrivningen och analysen 

av ambitionsnivån avses leda fram till en kulturhisto

risk målsättning för hanteringen av byggnaden eller 

byggnadsmiljön. Den ger underlag för konkreta åt

gärder i form av tillskapande av lämpligt skydd, do

kumentation och vård samt ekonomiskt stöd. Beva

randemålsättningen ligger också till grund för andra 

typer av ställningstaganden, exempelvis avseende an

vändning och levandegörande. 

I ett första skede ska ll den grundläggande kultur

historiska värderingen och målsättningen renodlas, på 

samma sätt som exempelvis ekonomiska, tekniska och 

andra typer av bedömningar. Sammanvägningen sker 

i ett senare skede av urvals- och bevarandeprocessen. 

12 




VAD, VARFÖR OCH HUR SKALL VI BEVARA? 

Vad, varför och hur 

skall vi bevara? 
Byggnader och byggnadsmiljöer är en del av vårt kul

turarv. De är en levande historiebok som berättar om 

gångna tiders liv och arbete, om samhällsutveckling, 

skönhetsideal, livsvillkor för olika befolkningsgrupper, 

förhoppningar och ambitioner. De vittnar också om 

tekniskt kunnande, hantverksskicklighet och material

kännedom. De utgör en fysisk ram för vår tillvaro 

som, förutom tak över huvudet, ger positiva upplevelser 

av trygghet, identitet, kontinuitet, trivsel och skönhet 

- men också negativa känslor och budskap. För da

gens kulturmiljövård gäller det att uppmärksamma och 

ta vara på denna mångfald. 

I början av förra seklet gällde bevarandeambitio

nen både miljöer och enskilda byggnader, men det ak

tiva bevarandearbetet kom främst att fokuseras på 

enskilda, särskilt märkliga byggnader. Ett bredare syn

sätt har successivt vunnit insteg under efterkrigstiden. 

Kriterierna för urval har därigenom vidgats och för

ändrats både vad gäller innehåll och synen på objek

tet som del av en miljö. Större krav än tidigare ställs 

därför på analys av vad varje objekt eller miljö står för. 

Statsmakterna har i de kulturpolitiska målen 1974 

respektive 1988 (prop. 1974:28 och 1987/88:104) 

konkretiserat sina intentioner för kulturmiljövårdens 

förändrade mål och inriktning (senare ytterligare ut

vecklat i prop. 96/97:3 ). Bevarandearbetet skall speg

la hela samhällets historia. I propositionen 1988 in

troduceras termen kulturmiljövård som ett samlande 

begrepp för att markera att uppgiften gäller vården av 

kulturkvaliteterna i bebyggelsen generellt. Vården av 

de traditionella kulturminnena skall dock inte tillmä

tas mindre betydelse än tidigare. Omsorgen om bygg

nadsminnen och sammanhållna kulturmiljöer skall 

fortfarande vara en kärna i kulturmiljöarbetet. 

Samma ambition har statsmakterna markerat i 

Plan- och bygglagen (PBL). I regeringens nya sek

torsmål för kulturvården 2001 markeras kulturarvets 

roll som drivkraft i omställningen mot ett långsiktigt 

hållbart samhälle och betydelsebärare i ett pluralistiskt 

och mångkulturellt samhälle. 

Denna breda bevarandesyn gäller även i Europas öv

riga länder och har bl.a. stadfästs i Europarådskon

ventionen rörande byggnadskulturarvet (1985). 

Ända sedan 1700-talets senare del har olika förhåll

ningssätt till vården av den historiska bebyggelsen dis

kuterats. I det s.k. Venedigchartret sammanfattades år 

1964 en bevarandeideologi som i sina huvuddrag ännu 

fungerar som ett grundläggande policydokument, även 

om det sedan dess har utvecklats ett fördjupat synsätt 

och en öppenhet för bedömningar från fall till fall. 

Bland senare policydokument kan nämnas det s.k. 

Nara-dokumentet om autenticitet (UNESCO, ICCROM, 

ICOMOS och japanska staten 1994 ). Där påpekas ock

så vikten av ett stabilt kunskapsunderlag som grund för 

13 
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bevarande och vård. Autenticiteten betonas även i do

kumentet Principles for the preservation of historie tirn

ber structures (ICOMOS 1999): originalmaterialet bör 

bevaras så långt möjligt, ändringar bör vara reversibla, 

traditionella material och metoder bör användas. Do

kumentet om det folkliga byggnadskulturarvet (ICOMOS 

1999) framhåller bebyggelsen som en del av kultur

landskapet, men också det värde som ligger i dess arr

vändningshistoria och i traditioner knutna till bebyggelsen. 

I Sverige var det den ideologiska diskussionen un

der 1900-talets början med arkitekten och riksantik

varien Sigurd Curman som främste företrädare som 

lade grunden till ett nytt synsätt med krav på hänsyn 

till originalet och anpassning till objektets förutsätt

ningar vid val av åtgärder, metoder och material. 

Att vårda den befintliga bebyggelsen ställde förr 

inte väsentligt annorlunda krav på byggmarknaden än 

att bygga nytt. Byggnadsindustrins utveckling mot allt

mer industrialiserat byggande har emellertid fjärmat 

byggmarknaden från den traditionella byggnadstek

nik som formade våra äldre byggnader. Behovet av att 

definiera inte bara de värden som skall bevaras utan 

också på vilket sätt det bör ske har därmed blivit allt 

större. Kulturminnesvårdarna måste på ett helt annat 

sätt än förr bemöda sig om att tydligt beskriva vad som 

är bevarandevärt och vad det ställer för krav i valet av 

byggnadstekniska åtgärder. 

Mot bakgrunden av den ovan skisserade utveckling

en har det vuxit fram ett synsätt inom den svenska bygg

nadsvården som kan sammanfattas i följande punkter: 

• 	 De kulturhistoriska kvaliteter som finns i den bygg

da eller odlade miljön skall uppmärksammas och 

tas tillvara som en tillgång för dem som bor, lever 

och vistas där. 

• 	 Bevarandeambitionen skall spegla hela samhällets 

historia så att resultaten av varje generations arbete 

och byggande återspeglas i den yttre miljön som ex

empel på levnadsvillkor och utvecklingstendenser 

under tidigare epoker. Den skall syfta till att främ

ja den enskildes känsla av trygghet och förankring 

i tillvaron och främja förståelse människor emel

lan i ett alltmer mångkulturellt samhälle. 

• 	 Urvalet skall motiveras. Motiveringen skall vara ut

förlig och så tydlig att den ger en grund för den fram

tida hanteringen av byggnaden eller byggnadsmil

jön avseende såvällagskydd som vård, dokumen

tation och levandegörande. 

• Vid urvalet gäller att: 

- byggnader från tiden före år 1900 som i huvud

sak är oförändrade, och därmed sällsynta, skall 

bevaras i så autentiskt skick som möjligt. 

- byggnader och miljöer från medeltiden och re

nässansen skall bevaras och dokumenteras, även 

om de är förändrade eller endast fragmentariskt 

bevarade. 

-byggnader 	och miljöer från perioden efter år 

1900, där antalet byggnader är så stort att ett ur

val måste göras, skall bevaras om de har ett klart 

definierbart kulturhistoriskt värde. Med kultur

historiskt värde avses både historiska egenskaper 

och upplevelsemässiga egenskaper. 

• 	 Miljövärdet skall tillmätas stor betydelse. En bygg

nad ska ll t.ex. kunna skyddas som byggnadsminne 

enbart på grundval av sitt miljöskapande värde, om 

den ingår i en miljö som i sin helhet är värdefull. 

• 	 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

skall bevaras så intakta som möjligt. 

• 	 Vid hanteringen av kulturhistoriskt värdefulla bygg

nader och miljöer skall en helhetssyn gälla som 

omfattar hela objektet, från den yttre miljön ner till 

den enskilda byggnadsdetaljen. 

• 	 Utgångspunkten bör vara att byggnadens och bygg

nadsmiljöns kontinuerligt framvuxna årsringar be

varas, såvida det inte finns särskilda, väl under

byggda motiv att genom restaurering återskapa ett 

ä ld re tillstånd. 

14 
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• 	 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

skall vårdas så att det kulturhistoriska värdet be

varas och så att deras framtida bestånd är säkrat. 

Mål och metoder i det praktiska vårdarbetet skall 

utgå från de kulturhistoriska värden man tillmä

ter byggnaden. Vårdarbetet skall utföras med re

spekt för originalet, minimala ingrepp, reversibla 

åtgärder, strävan efter lång livslängd samt utbyt

barhet hos de material som kommer till använd

mng. 

• 	 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

skall garanteras ett långsiktigt skydd genom lämp

liga administrativa åtgärder, såsom byggnadsmin-

Utdrag ur propositionen 

Kulturmiljövård 

87/88:100 

• 	 Kulturmiljövården skall bevara och 
levandegöra kulturarvet 
En kärna i detta arbete utgör omsorgen om de vär
defulla kulturminnena och strävan att ta till vara kul
turh istoriska värden i sammanhållna miljöer i od
lingslandskapet, i tätorter och industribebyggelse. Kul
turmiljövården skall dock också bidra till att bibehå l
la och utveckla en rik vardagsmiljö. Här påpekas sam
tidigt att tidsperspektivet förkortas och att bevaran
demålet därför blir relevant för många miljöer som 
präglas av vår egen tid. 

• 	 Kulturmiljövården skall syfta till kontinuitet 
i utvecklingen av den yttre miljön 
Här framhålls att det är viktigt att resu ltaten av varje ge
nerations arbete och byggande återspeglas i den yttre 
miljön och kan bilda åskådningsexempel på levnads
villkor och utvecklingstendenser under tidigare epoker. 

nesförklaring eller skyddsbestämmelser enligt Plan

och bygglagen. 

• 	 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

bör vara vä l dokumenterade. Dokumentationen 

skall utgå från de kulturhistoriska värden man till

mäter byggnaden, ge underlag för ställningstagan

den om användning och vård samt förmedla kun

skap om byggnaden. För byggnader med synnerli

gen högt kulturhistoriskt värde bör dokumentatio

nen vara så utförlig att byggnaden eller miljön kan 

rekonstrueras om den helt eller delvis skulle förstöras. 

• 	 Användningen ska ll ske på byggnadens/byggnads

miljöns villkor. 

• 	 Kulturmiljövården skall främja 
den lokala identiteten 
Här påpekas att det gä ller att bevara sä rpräglade tra
ditioner i byggandet och synliga påminnelser om ort
ens historia, dess näringar och kulturella arv. 

· 	 Kulturmiljövården skall möta 
hoten mot kulturmiljön 
Det konstateras att immateriella värden ofta ställs 
mot materiella i bostadsbyggande, an läggande av 
affärscentra m.m. För att motverka sådana konflikter 
bör kulturmiljöaspekter uppmärksammas och sam
ordning och samarbete mellan myndigheter och för
va ltningar etableras redan i ett tidigt skede av plan
enngen. 

• 	 Kulturmiljövården skall bidra till att öka 

medvetenheten om estetiska värden och 
historiska sammanhang 

Här påtalas myndigheternas skyldighet att medverka till 
att öka kunskaperna om skönhets- och kulturhistoriska 
värden i den byggda och odlade miljön samt behovet 
av ett aktivt lokalt engagemang i ku lturmi ljöfrågor. 

15 
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Utdrag ur 

Europarådskonventionen 1985 

Bevarandepolitik 
4. då så är möjligt och inom ramen för den fysiska 

Artikel 10: planeringen, underlättar bevarande och utnyttjan
Va rje part åtar sig att anta en bevarandepolitik som: de av vissa byggnader, vars inneboende betydel
l . innefattar skyddet av byggnadskulturarvet som ett se inte skulle garantera dem skydd enligt artikel 3, 

viktigt mål i fysisk planeri ng samt säkerställer att hän punkt l i denna konvention, men som är av in
syn tas ti ll detta krav på alla stadier, både i planar tresse med hänsyn ti ll deras placering i stads- el
bete och vid tillståndsgivning; ler landsbygdsmiljön och på grund av det vä rde de 

2. främjar progra m för resta urering och underhå ll av har för livskva liteten; 
byggnadsku lturarvet; 5. främjar tillämpning och utveckling av trad itionella 

3. gör bevarande, främjande och upprustning av bygg färd igheter och material eftersom detta är nöd
nadskultu rarvet till ett viktigt inslag i kultur-, miljö vändigt för att kunna bevara byggnadskulturarvet 
och "planeringspolitiken"; för framtiden. 

Utdrag ur regleringsbrev för 

Riksantikvarieämbetet 2000 

Verkamhetsmål för kulturmiljöarbetet 

- ett försva rat och bevarat kultura rv 
- ett hållbart samhälle med goda och 

stimulerande miljöer 
- kulturmiljöarbetet som en drivande kraft 

i omstä llningen 
- nationell och internationell solidaritet och 

respekt inför olika gruppers ku lturarv. 

16 




MEDVETEN MÅLSTYRNING 

Medveten målstyrning 
- en principmodell 
När bevarandemålen skall omsättas i praktiken upp

står frågor och k ra v på preciseringar. Detta gäller 

bland annat hur en byggnad eller byggnadsmiljö kan 

användas, hur den skall underhållas, vad man kan till

låta av förändringar, hur den skall dokumenteras och 

vilken typ av formellt skydd den skall ha . 

Kulturminneslagens formulering "synnerligen märk

lig genom sitt kulturhistoriska värde " uttrycker tyd

ligt att värdefull bebyggelse skall bevaras och få ett lång

siktigt skydd, men utvecklar inte varför och därmed 

inte hur. 

Svaren på dessa frågor måste sökas i de bedömningar 

som gjordes när byggnaden eller byggnadsmiljön valdes 

ut som skyddsvärd. Detta ställer krav på en noggrann 

analys i urvalssituationen och en motivskrivning som är 

så tydlig och samtidigt så detaljerad, att den kan förstås 

av alla och ligga till grund för den framtida hantering

en och vården av byggnaden. Motivskrivningen skall inte 

bara vara en förklarande kommentar, utan också kun

na utgöra en första målsättning för bevarandearbetet och 

den långsiktiga hanteringen av objektet. 

Inom byggnadsvården finns många exempel på 

misslyckanden som beror på att man vid exempelvis 

reparationer eller beslut om ändrad användning inte 

haft klart för sig vad som egentligen är skyddsvärt i 

just den byggnaden. En i och för sig ambitiös restau

rering som inte utgår från en klart preciserad beva

randernåisättning kan således skada eller helt utplåna 

just de kvaliteter som varit avgörande när byggnaden 

valdes ut för bevarande- det kan till exempel gälla den 

väderbitna panelen på ett fiskartorp eller den kärvt 

funktionspräglade atmosfären i en industribyggnad. 

Nyckeln till ett framgångsrikt bevarande ligger 

således i en konsekvent koppling mellan å ena sidan 

de grundläggande bevarandemotiven och å andra si

dan valet av åtgärder för dokumentation, säkerstäl

lande och vård. 

Gäller det till exempel att reparera en svårt röt

skadad timmervägg måste man veta om det är själva 

väggen som genom sin ålder eller speciella utformning 

är så märklig att den måste bevaras intakt och kanske 

skyddas med en panelbeklädnad. Om byggnaden där

emot har sitt huvudsakliga värde som komponent i 

en byggnadsmiljö, kan det innebära att det är prin

cipen "synlig timrad vägg" som ska gälla . Är hu

vudmotivet för bevarande av en byggnad dess 

personhistoriska betydelse ger det andra utgångs

punkter för dokumentation, levandegörande och 

vård, än om intresset är knutet till en speciell bygg

nadsteknisk konstruktion osv. 

Från dokumentationssynpunkt är det viktigt att 

vara klar över vad som särskilt bör uppmärksammas 

om dokumentationen skall fungera som ett bra underlag 

för vård och forskning. Det är också viktigt att fast
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ställa om en byggnad eller en särskild del av den har 

så högt värde att den skall kunna återuppbyggas i 

händelse av brand eller liknande. 

Valet av skyddsinstrument är direkt kopplade till 

bevarandemotiven, även om det sambandet sällan for

mulerats tydligt ens vid byggnadsminnesförklaringar. 

Den kulturhistoriska värderingen 
i bevarandeprocessen 
Den kulturhistoriska värderingen skall göras helt fri 

stående från andra faktorer som påverkar bevarandet. 

Resultatet skall vara en renodlad kulturhistorisk ana

lys och ambitionsredovisning. Ekonomiska, tekniska 

och andra faktorer vägs in i det följande skedet och 

ingår i en samlad bedömning av förutsättningarna för 

ett bevarande. Det tredje steget kan omfatta olika pro

gram och konkreta åtgärder- vårdprogram, införan

de av lämplig skyddsform, dokumenta tion osv. 

När man gör den kulturhistoriska värderingen mås

te man vara medveten om att begreppet kulturhisto

riskt värde inte är entydigt. Det är sällsynt att det kul

turhistoriska värdet utgår från ett enda kriterium, till 

exempel personhistoriskt värde. Nästan undantagslöst 

är det kulturhistoriska värdet uppbyggt av flera olika 

egenskaper, som kan innefatta både fakta och rena 

upplevelsevärden. Försöker man renoc!Ja ett enstaka mo

tiv innebär det risk för en stark förenkling av den ny

ansrika och komplicerade verklighet som en kulturhi

storiskt värdefull byggnad eller byggnadsmi lj ö av

speglar. Samtidigt är det, som tidigare framhållits, ett 

Identifikations- och målsättningsskede - kulturhistorisk värdering 

Alla motiv som finns för att bevara byggnaden identifieras, bearbetas och utvärderas till en sammanvägd 

motivering, där det framgår vilket motiv som väger tyngst och vilka som är underordnade. 
Ambitionsnivån för bevarande skall därefter analyseras och en kulturhistorisk målsättning formuleras. 

Analysskede - sammanvägning med andra bedömningar 

Den kulturhistoriska målsättningen vägs mot övriga bedömningar för att nå fram till en samlad 

bedömning av förutsättningar och villkor för bevarande av byggnaden. 
Den kulturhistoriska målsättningen och den samlade bedömningen bildar den grund som alla 

beslut och åtgärder måste vila på. 

Program- och åtgärdsskede 

Först därefter kan man ta ställning till hur byggnaden skall hanteras och gå vidare med konsekvenspro
gram för säkerställande, vård och förvaltning, datainsamling, dokumentation och levandegörande. 
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krav att det kulturhistoriska värdet och motiven för be

varande skall kunna beskrivas tydligt och lättfattligt. 

Behovet av bättre ana lys och precisering av de kul

turhistoriska egenskaperna hänger nära samman med 

breddningen av kulturmiljövårdens ansvarsområde. 

Tidigare var urvalet i stor utsträckning inriktat på 

unika eller särskilt märkliga objekt med ett odiskuta

belt, och i det allmänna medvetandet väl förankrat, be

varandevärde. Att exempelvis Ornässtugan och Vitt

skövle slott var minnesmärken som skulle bevaras be

hövde knappast förklaras närmare. I dag är urvalet inte 

längre lika självklart, ens för experterna . Uppgiften gäl

ler att belysa en äldre situation i stort, att bevaka kon

tinuitet och mångfald i den byggda miljön, att ta till 

vara estetiska och upplevelsemässiga värden och att 

se till att urvalet blir sådant att det kan levandegöras 

i dagens och framtidens samhälle. Det gäller dessutom 

att underbygga med en argumentation som ger möj

lighet för allmänhet och beslutsfattare att förstå och 

engagera sig i urval och bevarande. 

För hanteringen av en byggnad eller en bygg

nadsmiljö i ett längre perspektiv är det en grund

förutsättning att bevarandemotivet formuleras så tyd

ligt som möjligt. Varje beslut om ändrad användning, 

ombyggnad, restaurering eller reparation måste grun

das på en medvetenhet om den verk liga innebörden 

i ett grundläggande bevarandebeslut. Det är uppen

bart att det allt överskuggande motivet för en bygg

nadsminnesförklaring av Mårbacka är att bevara Sel

ma Lagerlöfs sista hem i autentiskt skick. Lika upp-

Den röda stugan är något av nationell symbol och en viktig del av det mellansvenska kulturlandskapets identitet. 

Oftast är stugan panelklädd medan boden får sin karaktär av att timmerväggen är synlig. Halmby i Funbo socken, 

Uppland. 
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enbart är att varje tanke på en ombyggnad som skul

le förändra till exempel interiören väsentligt är orim
lig. Om det däremot gäller en mellansvensk herr

gårdsbyggnad kan det behövas en mer utförlig moti
vering, som klargör varför j u st den har valts ut som 
särskilt skyddsvärd. Är det den yttre miljön, att den 

ingår i ett komplett byggnadsbestånd, är det bygg
nadens arkitektur, dess fasta inredning, dess bygg

nadshistoria eller en långtgående autenticitet i form 

av bevarade originalfönster? Eller är det flera av des
sa egenskaper som samverkar? Redan vid motiv

skrivningen för urval är det angeläget att klargöra det
ta, så att man inte riskerar att en rutinmässig under

hållsåtgärd, t.ex. invändig ommålning, förstör auten
ticiteten i bevarade ytskikt- kanske den värdefullaste 
egenskapen i just den byggnaden. 
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Ett kulturhistoriskt 
värderingssystem 
En medveten målstyrning förutsätter en systematik i 

urvals- och värderingsarbetet. 

Något allmänt etablerat och enhetligt system för vär

dering och redovisning av de kulturhistoriska egenska

perna har tidigare inte funnits i Sverige. Den praxis som 

vuxit fram grundar sig i stor utsträckning på erfarenhet 

och kunskap hos enskilda institutioner och experter. 

Syftet med den värderingsmodell som redovisas i 

fö lj ande schema (sid. 24) är att erbjuda en enkel me

tod för att systematiskt definiera det kulturhistoriska 

värdet hos en byggnad, samt en checklista som tar upp 

de viktigaste värderingskriterierna och sorterar dem i 

olika grupper. Det bör understrykas att modellen är 

ett hj älpmedel, inte en tvingande mall. Den är en 

checklista, där varje delmoment i och för sig är vik

tigt, men där produkten kan variera från en omfattande 

analys till en koncentrerad definition. Ledmotivet är 

att alla berörda i bevarandeprocessens olika led skall 

bli medvetna om varför och i vilket syfte ett objekt be

varas, och därmed också få ett bättre underlag att fat

ta rimliga beslut inom sitt eget område. 

Värderingen görs i tre steg: identifikation, bear

betning och sammanfa ttande värdering. 

Identifikation, grundmotiv 
Det första steget innebär en identifiering av vilket el

ler vilka grundmotiv som talar för ett bevarande. Des

sa motiv kan vara flera och av varierande styrka . Ofta 

finns det ett dominerande kriterium- t.ex. teknikhis

toriskt värde - som bildar själva huvudmotivet; men 

det kan lika ofta vara fråga om flera olika grundmo

tiv som samverkar med ungefär samma eller olika 

styrka. 

Grundmotiven sorteras i två grupper: 
• 	 Dokumentvärde (historiska egenskaper) 

l denna grupp ingår ett flertal traditionella kriteri

er baserade på historisk kunskap Det är således frå

ga om vad man brukar kalla "objektiva" egenska

per, men det är viktigt att understryka att uppgif

ter av denna typ ändå är mer eller mindre beroen

de av bedömarens kunskap och inriktning. Det är 

ett kunskapsunderlag som kan ändras över tiden. 

• 	 Upplevelsevärde (estetiska, upplevelsemässiga och 

socialt engagerande egenskaper) 

Upplevelsevärdet omfattar dels de traditionella be

dömningsgrunderna arkitektoniskt värde, konst

närligt värde och patina, dels kriterier som mil

jövärde, kontinuitetsvärde etc. Gränsen mellan oli

ka kriterier kan ibland vara flytande. Man måste 

också vara medveten om att upplevelsen i sig är sub

jektiv och bedömningen därför kräver särskild om

sorg, exempelvis diskussioner i en större grupp av 

bedömare. 
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Bearbetning 
Det andra steget innebär en generell bearbetning av den 

grundläggande värderingen. I den ingår först en kom

pletterande bedömning utifrån vissa övergripande el

ler förstärkande kriterier (kvalitet, autenticitet, pe

dagogiskt värde). Därefter görs en sortering enligt be

dömningsgrunderna sällsynthet/representativitet på 

nationell, regional eller lokal nivå. 

En byggnad i autentiskt skick kan vara mera värd 

att bevara än en som är ombyggd. Om en byggnad å 

andra sidan på ett pedagogiskt sätt åskådliggör t.ex. 

ett historiskt förlopp kan detta bli ett tungt argument 

för bevarande. Samtidigt ställer dessa egenskaper sina 

speciella krav på hanteringen av objektet i framtiden. 

Sortering enligt kriterierna sällsynt/representativ 

är i många fall avgörande för en slutlig bedömning av 

bevarandevärdet hos en byggnad. Det är uppenbart att 

en, i sitt slag, unik eller mycket sällsynt byggnad ofta 

har ett högt bevarandevärde. Sällsynthetskriteriet in

nebär t.ex. att alla hus som är byggda före år 1900 och 

bevarade i ursprungligt skick tillmäts ett kulturhisto

riskt värde på grund av sin relativa sällsynthet. I andra 

sammanhang gäller det däremot att välja ut det mest 

typiska i ett större bestånd, särskilt när det är fråga 

om att belysa en utbredd samhällsföreteelse från äldre 

tid: den typiska arbetarbostaden eller bondgården kan 

exempelvis vara viktigare än den unika eller udda. 

Denna analys leder självklart fram till förutsätt

ningarna för den framtida vården: den unika byggna

dens speciella kvaliteter får inte förvanskas; det typiska 

i den representativa byggnaden eller byggnadsmiljön 

får inte utplånas. 

Kulturhistorisk värdering 
Identifikationen och den följande kompletteringen 

med förstärkande och övergripande motiv skallleda 

fram till en sammanfattande kulturhistorisk värdering. 

Denna skall innefatta huvudmotiv (ett eller flera) , yt

terliga re grundmotiv, som kan vara av varierande styr

ka, samt i vissa fall också förstärkande och övergri

pande motiv. 

Av den sammanvägda värderingen skall det fram

gå vilket eller vilka motiv som väger tyngst och däri

genom blir mest vägledande för den fortsatta hanter

ingen av byggnaden. 

Precisering och redovisning av den 
kulturhistoriska värderingen 
Den kulturhistoriska värderingen kan inte göras en 

gång för alla och detaljeringsgraden kan variera bero

ende på syftet. Den värdering som exempelvis krävs för 

bevarandebedömningar i en kommunal översiktsplan 

blir mera översiktlig än den som görs i en redan skyd

dad byggnad som står inför restaurering eller om

byggnad. Ofta är det fråga om en kontinuerlig värder

ingsprocess, som går från den översiktliga inventerin

gens preliminära urval mot en alltmer fördjupad och 

detaljerad precisering av det kulturhistoriska värdet. Me

todiken är dock densamrna oavsett detaljeringsnivå. 

Bedömningen av det kulturhistoriska värdet skif

tar också över tiden. En byggnad eller byggnadsmiljö 

som i dag förefaller ointressant kan i framtiden anses 

som kulturhistoriskt värdefull. Hur man bedömer be

ror också på erfarenhet, intresseinriktning och omdöme. 

Därför är det viktigt att kulturhistoriska värderingar 

diskuteras i en större grupp med en bred samlad korn

petens och erfarenhet. 

Redovisningen av den kulturhistoriska värdering

en sker på olika sätt, beroende på sammanhanget och 

målgruppens behov av information och detaljering. For

men för värderingens presentation måste anpassas till 

det sammanhang där den ska användas. I vissa situa

tioner kan det vara fråga om att redovisa den kultur

historiska värderingen i en mycket summarisk form, 

i andra sammanhang skall den redovisas utförligt. 

Den underliggande motivskrivningen måste dock all
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Edlunds kvarn i Mjölby, byggd 1884-1885, för några år 

sedan betraktad som ett värdelöst rivningshus, nu restau

rerad och något av en sevärdhet i stadens centrum. När 

kommunen ville riva den förfallna byggnaden och anlägga 

en park på tomten, hävdade en lokal opinion att kvarnen 

hade stora kulturhistoriska värden. Som en av de allra sista 

bevarade kvarnarna i Mjöl by med dess tradition som bety

dande kvarnställe alltsedan medeltiden hade den ett stort 

samhällshistoriskt värde och ett kontinuitetsvärde, fram

höll man. Man påpekade också att den hade teknikhisto

riskt och byggnadshistoriskt värde. Med sitt läge på en liten 

holme i Svartån illustrerade den på ett pedagogiskt sätt 

hur man utnyttjade vattenkraften. För miljön i centrala 

Mjölby ansågs den omistlig, och dess originella yttre gav 

stadskärnan en egen identitet. Uppfattningen att huset var 

fult bemöttes av bevarandeförespråkarna. De kunde visa 

att det under fasadernas beklädnad av asbestplattor fanns 

en välbevarad fasspåntpanel och spår efter ambitiöst ut

formade fönsterfoder och annan utsmyckning, synlig ock

så på gamla fotografier i hembygdsgården. 

Bevarandeopinionen vann gehör och huset såldes till 

en intressent som rustade upp det. Kvarnen står nu som 

ett till det yttre sällsynt välbevarat och representativt 

exempel på 1800-talets kvarnanläggningar och som en 

symbol för kvarnstaden Mjölby. 

Exemplet visar hur viktigt det är att kunna förklara vad 

som ligger i begreppet kulturhistoriskt värde, särskilt när 

en byggnad som i detta fall betraktas mera som ett för

fallet ruckel och en skamfläck än som en tillgång. En 

sammanvägd bedömning, där de olika kulturh istoriska 

kriterierna lyfts fram och förklaras, ger argumentationen 

den vederhäftighet och tyngd som är nödvändig när kul

turhistoriska värden skall vägas mot ekonomiska eller 

andra samhällsintressen. 
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tid vara utförlig, och så väl underbyggd att det när som 

helst är möjligt att få fram en fullständig information 

av vad som utgör det kulturhistoriska värdet och vad 

som motiverat den valda ambitionsnivån. 

I det tidiga skedet kan det vara aktuellt att vä lj a en 

presentationsmodell som talar översiktsplanens språk; 

i ett senare skede ställer exempelvis restaureringspro-

Här bedöms vilka 

grundmotiv som är aktuella 

IDENTIFIKATION 

GRUNDMOTIV 

.L. Dokumentvärde 

(historiska egenskaper) 

• byggnadshistoriskt värde 

• byggnadsteknik

historiskt värde 

• patina 

• arkitekturhistoriskt värde 

• samhällshistoriskt värde 

• socialhistoriskt värde 

• personhistoriskt värde 

• teknikhistoriskt värde 

1., Upplevelsevärde 

(estetiskt och socialt 

engagerande egenskaper) 

• arkitektoniskt värde 

• konstnärligt värde 

• patina 

• miljöskapande värde 

• identitetsvärde 

• kontinuitetsvärde 

• traditionsvärde 

• symbolvärde 

gram eller byggnadsbeskrivning krav på en annan och 

mera preciserad redovisning. 

Värderingen ska ll inte bara rikta sig till fackman

nen utan också till fastighetsägare, allmänhet och po

litiker. Detta ställer krav på presentationsformer som 

gör motiven begripliga för alla och väcker intresse 

och engagemang för bevarandefrågorna. 

Här vägs eventuella förstärkande 

motiv in och byggnadens kultur

historiska värde bedöms natio

nellt, regiona lt och lokalt 

BEARBETNING 

FÖRSTÄRKANDE j 

ÖVERGRIPANDE MOTIV 

• Kvalitet • Sällsynthet 

• Autenticitet, äkthet • Representativitet 

• Pedagogiskt värde, tydlighet (regionalt, regionalt, lokalt) 
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De olika motiven sammanställs till 

en sammanvägd motivskrivning 

VÄRDERING 

SAMMANVÄGD 

MOTIVERING 

• HUVUDMOTIV 

(det dominerande grundmotivet) 

• YTTERLIGARE GRUNDMOTIV 

• FÖRSTÄRKANDE / 

ÖVERGRIPANDE MOTIV 

Här tar man ställning till hur starkt bevarande

motivet skall hävdas och hur byggnaden skall 

dokumenteras och vårdas 

VAL AV AMBITIONSNIVÅ 
FÖR BEVARANDE, DOKU
MENTATION OCH VÅRD 

m KULTURHISTORISKT VÄRDERINGSSYSTEM 
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Edlunds kvarn efter restaureringen 

Här överför man resultatet av den 


kulturhistoriska värderingen i praktisk 


handling för att tillgodose bevarande


målet 


KOPPLING TILL UPP

FÖLJNING AVSEENDE 

- skyddsform 


- dokumentation 


- vård 
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Laurinska huset höjer sitt karaktäristiska torn över Mariabergets husgytter och är vida synligt över Stockholm. Det är 

av stor betydelse både för närmiljön och stadssilhuetten och bör på grund av sitt miljövärde bevaras som byggnads

minne. Husets silhuettverkan och takarkitektur är viktigare än den enskilda detaljen. Till höger syns tornet på Maria

hissen. Det revs, men återuppfördes på 1970-talet i samband med restaureringen av bebyggelsen på Mariaberget 
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Ambitionsnivåer 
för bevarande 
Motiven redovisar varför en byggnad bör bevaras, men 

inte hur starkt bevarandekravet skall hävdas, dvs. vilken 

ambitionsnivå som bör väljas för skydd, dokumentation 

och vård. Den bedömningen ingår som ett självklart led 

i den samlade kulturhistoriska analysen, speciellt när den 

skallläggas till grund för urval och prioriteringar. 

Lagstiftningen till skydd för kulturhistoriskt vär

defull bebyggelse förutsätter en gruppering av beva

randeobjekten på olika nivåer, från byggnadsminnes

bestämmelsernas höga kvalifikationskrav till de all

männa varsamhetsbestämmelserna i Plan- och bygg

lagen. En byggnad som bedömts ha ett mycket högt 

kulturhistoriskt värde behöver ett skydd som ligger på 

samma höga nivå, dvs. byggnadsminnesförklaring. Är 

det däremot fråga om en byggnad utan större egen

värde men av viss betydelse för miljön, kan bevarande

målet tillgodoses i lämpliga kommunala beslut. 

Mellan kulturhistorisk ambitionsnivå och vård 

finns motsvarande koppling, men inte lika rak och 

självklar. Bedömningen av hur högt kraven ska stäl

las sker i realiteten enligt en glidande skala: ju mer 

sällsynt eller autentiskt ett objekt är, desto högre am

bitionsnivå . Vid bedömning av åtgärder av en kvali

fikationsgrad som ger s.k. antikvariska överkostna

der och därmed kan berättiga till ekonomiskt stöd, 

har en pragmatisk gränsdragning praktiserats från 

fall till fall. 

En gradering av ambitionsnivån i ett antal tydliga 

steg underlättar kopplingen mellan kulturhistorisk 

värdering och val av åtgärder. Det blir med andra ord 

lättare att omsätta bevarandemålen i konkreta beslut 

och åtgärder för skydd, vård och dokumentation. 

Det kulturhistoriska värdet kan lämpligen grupperas 

i fyra ambitionsnivåer, där den högsta motsvarar krav 

på musealt bevarande/konservering, medan den lägsta 

ligger i nivå med samhällets generella hänsynskrav i 

exempelvis byggnadslagstiftningen. Sorteringen i fyra 

nivåer skall inte ses som en låsning vid ett givet gra

deringssystem. Avsikten är att ge ett stöd för preci

seringen av mål och åtgärdsprogram i bevarandearbetet. 

Ambitionsnivåer: 
l. Musealt bevarande, konservering, skydd som bygg

nadsminne. 

2. Det kulturhistoriska värdet skall vara styrande. 

Lagskydd som byggnadsminne eller motsvarande; 

hög ambitionsnivå i dokumentation och vård. 

3. Det kulturhistoriska värdet skall ses som en posi

tiv tillgång. Aktiva insatser för säkerställande och 

adekvat vård förutsätts. skyddsbestämmelser enligt 

Plan- och bygglagen eller motsvarande. 

4. Inga särskilda krav utöver en konsekvent tillämp

ning av allmänna varsamhetsbestämmelser i Plan

och bygglagen och annan lagstiftning. 
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Nivåerna skall också kunna kopplas till det statli

ga ekonomiska stödsystemet. De svarar mot den ni

vågradering som använts exempelvis i de bebyggelse

inventeringar Stockholms stadsmuseum sedan länge 

gjort som underlag för kommunal planering och bygg

lovsgranskning. 

Ambitionsnivåer bör konkretiseras för såväl hela 

byggnaden som för dess delar. I princip kan ett objekt 

rymma alla fyra nivåerna inom sig: ett borgarhus från 

1800-talet kan till exempel ha en 

-välbevarad och skyddsvärd fasad (2) 

-värdefull praktinredning i ett rum (l) 

- inredning av mera genomsnittlig typ i andra lokaler 

(2 för gemensamhetsutrymmen som trapphall etc., 

4 för övriga rum) 

- yngre uthusbyggnader av visst värde (fasader 3, 

stomme och interiörer 4 ). 

Valet av olika ambitionsnivåer inom ett och samma 

objekt bör utgå från en helhetssyn. Har ett rum i en 

byggnad bedömts ligga på nivå l, ställer det krav på 

hanteringen av angränsande utrymmen, framför allt 

dem som leder besökaren fram till eller ligger i visu

ell anslutning till rummet (i exempelvis en rumsfil) . 

En gruppering i nivå 2 bör i sådana fall väljas för se

kundärrummen, även om de i sig själva inte skulle till

mätas det värdet. Möj ligheten att uppleva det värde

fulla rummet blir lidande om det behandlas som ett 

isolerat objekt, utan stödjande miljösammanhang. 

Det gäller således att också interiört tillämpa den mil-

Lusthuset på Grönsöö, byggt 1783 och helt unikt. Det är skyddat som byggnadsminne och av sådant kulturhisto

riskt värde att det skall bevaras och vårdas musealt. 
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jösyn som gäller för det yttre. Den finns konkretise

rad i Kulturminneslagens bestämmelser om skydds

områden till stöd för miljön kring byggnadsminnena 

och i möjligheterna att förklara ett märkligt bebyg

gelseområde för byggnadsminne, även om inte varje 

enskild byggnad fyller kvalifikationskravet "synner

ligen märklig". 

Nivå 1 
Bevarandekraven är utgångspunkten för alla åtgärder. 

Detta innebär i princip ett musealt bevarande, där 

troheten mot originalet är primär och en fullständig 

dokumentation nödvändig. 

Nivån kan gälla en hel byggnad eller en del av en 

byggnad, t.ex. en rumsinteriör med konstnärligt vär

defull inredning, en arkitektoniskt värdefull fasad el

ler en byggnadstekniskt märklig konstruktion. Krav

nivån är så restriktiv att det i varje enskilt fall noggrant 

måste anges vad den gäller och vad den innebär. 

Lusthuset på Grönsöö 

Det kinesiska lusthuset på Grönsöö, som stod färdigt 

år 1786, är unikt i sitt slag i Sverige. Såväl arkitekto

nisk uppbyggnad som utförande är av högsta kvali

tet. Byggnaden har inte genomgått några förändring

ar, den är välbevarad och helt autentisk. Med sin ut

sökta elegans, lekfullhet och fantasirikedom är den ett 

dokument över sin tids "förlustelsearkitektur" . Grund

motiven för bevarande är flera: byggnadshistoriskt, ar

kitektur historiskt och konstnärligt värde samt patina; 

förstärkande egenskaper är byggnadens autenticitet och 

sällsynthet. Bevarandet måste därför framför allt in

rikta sig på att bibehålla byggnaden med sin patina i 

autentiskt skick . 

Det betyder att 

• 	 den självklara skyddsformen är byggnadsminnes

förklaring, med skyddsföreskrifter som omfattar 

byggnaden i dess helhet (exteriör, interiör, ytskikt, 

stomme), samt omgivningen med staket, stenfot m.m. 

• 	 endast kvalificerat underhåll och restaurering kan 

komma ifråga . Varje åtgärd kräver antikvarisk och 

teknisk expertmedverkan, erfarenhet och specia

listkompetens hos dem som utför arbetena samt en 

noggrann dokumentation. 

• 	 byggnaden skall vara så väldokumenterad att det 

finns ett fullständigt underlag för restaurering/re

konstruktion i händelse av partiell skada, och för 

forskningen om den skulle förstöras he lt. 

Nivå 2 
Bevarandekraven har sådan tyngd att de skall vara väg

ledande vid åtgärdsvaL Alla skyddade eller med stat

ligt stöd finansierade bevarandeobjekt som inte förts 

till nivå l hör därigenom till denna kategori . 

För dessa objekt eller delar av objekt gäller att 

• 	 de bör tillförsäkras lämplig form av långsiktigt 

skydd, exempelvis genom byggnadsminnesför

klaring eller skyddsföreskrifter enligt Plan- och 

bygglagen. 

• 	 befintliga kvaliteter skall tas till vara. Byggnads

teknik och materialval skall anpassas till objektets 

antivariska karaktär och tekniska beskaffenhet. 

• 	 åtgärder som berör tidigare gjorda, klart förvans

kande förändringar bör i princip sikta mot åter

ställande. 

• 	 dokumentationen bör vara så utförlig att den ger 

en tydlig bild av byggnadens beskaffenhet, utseen

de, konstruktion och speciella kulturhistoriskt vär

defulla egenskaper, samt ett underlag för ställ

ningstaganden vad avser dess förvaltning och vård. 

Kravnivån innebär ofta sådana avsteg från gängse ru

tiner beträffande byggteknik och förvaltning att en pre

cisering av dess innebörd bör göras i varje enskilt fall. 

29 




AMBITIONSNIVÅER FÖR BEVARANDE 

Drängstugan. 

Drängstugan på Skuttunge prästgård 

skuttunge prästgård, vars äldsta delar härrör från 

1600-talet, har använts som prästbostad fram till1902. 

Byggnaderna är dels s.k . laga hus, dels icke laga hus. 

Samtliga nio byggnader är bevarade. Den före detta 

drängstugan är byggd av timmer och panelklädd. Hu

vudmotivet för bevarande är att prästgården som hel

het är komplett och därmed utgör ett samhällshisto

riskt och socialhistoriskt dokument från den tid då 

prästernas bostadsförhållanden och församlingarnas 

byggnadsskyldighet var reglerad i lag. Drängstugan 

är främst värdefull som en del av anläggningen, men 

också på grund a v sin välbevarade exteriör, sin bygg

nadsteknik och sin placering, som bidrar till att ge en 

bild av den sociala skiktningen i prästgårdens slutna 

värld. Invändigt har den emellertid vid flera tillfällen 

under 1900-talet ändrats och reparerats på ett så

dant sätt att de äldre rumssammanhangen och in

redningsdetaljerna gått till spillo . 
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Den självklara utgångspunkten är att stugans funk

tion som en viktig del av en fullständig prästgårdsmiljö 

även fortsättningsvis skall förbli tydlig och att dess ut

seende och konstruktion bevaras så intakt som möj ligt. 

Detta innebär att 

• 	 srugan bör skyddas som byggnadsminne med skydds

föreskrifter som omfattar läge, exteriör, stomme och 

bevarade delar av fast inredning. 

• 	 traditionell teknik och traditionella material skall 

användas för underhåll av stugans exteriör i syfte 

att även fortsättningsvis bevara dess autenticitet i 

konstruktion, ytskikt och detaljer. Varje åtgärd bör 

baseras på noggranna antikvariska och tekniska an

visningar och utföras av erfarna hantverkare med 

erforderlig specialkompetens. 

• 	 stugan skall, med hänsyn till sin viktiga roll i hel

heten, vara så väldokumenterad att den, åtminstone 

exteriört, kan rekonstrueras ifall den skulle bli 

förstörd. 
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skuttunge prästgård är en sällsynt välbevarad prästgårdsanläggning från 1600- och 1700-talet. Den är förklarad 

för byggnadsminne. 

En systematisk kartläggning av kulturhistoriska 

värdekriterier och bevarandemålsättning leder i detta 

fall till en ambitionsnivå som ligger högt i fråga om 

exteriören. "Nivå l" vore i och för sig tänkbar, men 

kraven på ett absolut bibehållande av byggnadens 

substans i varje detalj är här inte lika stränga som be

träffande lusthuset på Grönsöö. Det tunga bevarande

motivet - drängstugan som en del av prästgårdsan

läggningen och ett socialhistoriskt dokument- kan till

godoses även inom ambitionsnivå 2. För den om

byggda interiören borde egentligen den lägsta nivån 

vara tillämplig och därigenom inte ställa några särskil

da krav utöver dem som regleras i byggnadslagstift

ningen. Med tanke på stugans socialhistoriska intres

se i dess egenskap av bostad för prästgårdsdrängarna 

blir det lämpligt att välj a den närmast högre ambi

tionsnivån (3) . En målsättning bör vara att vårdin

satserna på längre sikt inriktas mot att återställa stu

gans interiör så att den också invändigt kan illustrera 

drängstugans bostadsmiljö. Den helhetssyn som alltid 

bör gälla som grundprincip och som innebär att en 

byggnad skall ses som en organisk helhet har i detta 

fall stöd av starka pedagogiska motiv. Samtidigt mås

te ett eventuellt återställande bedömas mot att den upp

levelse av autenticitet och kontinuitet som präst

gårdsmiljön som helhet förmedlar kan påverkas negativt 

av en okänsligt utförd rekonstruktion . 

Nivå 3 
På denna nivå ligger bl.a. de kulturhistoriskt intressanta 

objekt som främst har sin betydelse som delar i ett 

stadsparti eller kulturlandskap. Tillägg och förändringar, 

liksom modern byggteknik, kan i princip tillåtas om 

den effekt som objektet har som del av en helhet inte 

äventyras. Byggnaden får inte heller riskera skador på 

grund av va l av olämpliga material. 

Om en byggnad eller anläggning till någon del de

finierats att tillhöra nivå l eller 2, gäller nivå 3 för de 
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angränsande delar som är väsentliga för totalupple

velsen av objektet. Det kan t.ex. gälla en yngre ladu

gård inom en byggnadsminnesförklarad herrgårdsan

läggning, men också interiörer i en byggnad, där ex

teriör och vissa rum har ett skydd motsvarande någon 

av de högre ambitionsnivåerna. Ett sådant fall kan vara 

trapphusen i en teaterbyggnad, där exteriören och sa

longen är skyddade som byggnadsminne. 

För val av skydds- och bevarandeåtgärder gäller att 

• 	 det skall finnas någon form av skydd eller möjlig

het till styrning av förändringar som påverkar hel

heten, t.ex. bestämmelser i den kommunala pla

neringen (generella eller knutna till objektet) eller 

skyddsföreskrift om byggnaden ligger inom skydds

område för byggnadsminne. 

• 	 förändringar bör pröva mot helheten; grundprin

cipen att använda adekvata material och metoder 

skall gä lla för såväl underhåll som eventuella om

byggnader. 

• 	 dokumentationen utgår från att ett sammanhang 

skall åskådliggöras . 

Kravnivån kan innebära att vissa konflikter med 

modern byggteknik och förvaltning uppstår. En pre

cisering av dess innebörd bör därför göras i varje en

skilt fa ll. Man bör vara klar över att de miljökvalite

ter som man vill skydda i många fall är mycket käns

liga för materialförändringar, och att kraven därför mås

te vara tydliga på den punkten. 

Nedre Gärdet i Stockholm 
Den enhetliga bebyggelse som under 1930-talet upp

fördes vid Tessinparken på nedre Gärdet i Stockholm 

präglas bl.a. av att allt är underordnat helheten. Ar
kitekturen är enhetlig i stort, men lätt varierad i de

taljspråket. De friliggande byggnadskropparna är av 

enhetlig storlek, har släta fasader, låga tak, balkonger 
och fönster av enhetlig typ samt entrepartier där de

taljurformningen av portar och fönsterpartier varierar 

inom vissa gränser. Fasaderna är slätputsade och av

färgade i en kulör, färgmaterialet är kalkfärg eller i vis

sa fall i genomfärgad s.k. ädelputs. Kulörerna på de 

olika byggnaderna håller likartade pastellnyanser. Inom 

denna skala finns en viss frihet till förändring, medan 

avsteg från skalan innebär en oönskad förändring av 

helhetsbilden. Fönster, balkonger och burspråk är ol

jemålade i nyanser som antingen obetydligt avviker från 

putsfärgen eller bryter av i grönt, brunt eller gråvitt. 

Dessa byggnader kan vid renovering, ombyggnad el
ler upprustning inte ses som enstaka objekt. Åtgärds

förslag och materialval måste bedömas utifrån stads

rummets helhetsverkan. 

Utgångspunkten för val av åtgärd, material och me

toder måste vara att ta hänsyn till omgivande bebyggelse 

Stockholm, Strindbergsgatan på Gärdet. 
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Även en vardaglig miljö som denna har kvaliteter som 

måste vårdas. Kyrktornet från 1700-talet svarar för konti

nuiteten över tiden, silon i fonden likaså, ty i Mjölby har 

kvarnbyggnaderna dominerat sedan medeltiden. 1940

talshuset i gult fasadtegel ingår i ett tidstypiskt och väl

bevarat affärscentrum, medan huset till vänster trots om

byggnad är ett exempel på sekelskiftets lokala byggnads

stil. Bankhuset är knappast välanpassat, men miljön har 

tålt det utan att förlora sin identitet. Kyrkan skyddas av 

bestämmelserna i Kulturminneslagen, men i övrigt är det 

Plan- och bygglagens varsamhetsbestämmelser som gäl

ler för vården av bebyggelsen. 
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och stadsmiljön i stort samt att vara uppmärksam på 

den arkitekturideologi och de bostadssociala mål som 

format stadsdelen. 

Nivå 4 
På denna nivå svarar bevarandeambitionen mot sam

hällets ambitioner för byggenskapen generellt. I prin

cip krävs inga specifika bevarandeåtgärder utöver dem 

som kan förväntas bli beaktade i gängse planerings

och beslutsprocess. Kravet på va rsamhet enl. PBL 3:10 

utgör samhällets ambitionsnivå . 

Denna nivå ställer inga specifika krav på kultur

miljövården vad gäller preciseringar. Regionalt finns 

informationen i form av exempelvis miljöregler och be

skrivningar i översiktsplaner av länsstyrelser, länsmu

seer och kommuner. 

Särskilt under senare delen av 1800-talet och de första decennierna av 1900-talet blir takarkitekturen en viktig del 

av den arkitektoniska gestaltningen. l stenstadens stora hyreshus lika väl som i den enklare träarkitekturen möter 

man ovanför husets fasader en värld karaktäriserad av formrikedom, ibland direkta fantasterier, dramatik och detalj

kvalitet. Dagens vindsinredningar med takkupor och takfönster kan leda till ingrepp som sargar arkitekturen och 

måste därför bedömas med stor omsorg. 
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Från kulturhistorisk 
motivering till 
konsekvent hantering 

säkerställande genom lagar och förordningar 

Ansvaret för att ta ti llvara och skydda kulturvärdena 

i den byggda miljön delas av stat, kommun och fas

tighetsägare. 

De allmänna förutsättningarna och kraven vad gäl

ler markanvändning och byggande regleras i Plan

och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. Omsorgen om 

värdena i den byggda miljön lyfts där fram som ett vä

sentligt inslag i den kommunala planläggningen och 

lovgivningen. 

Miljöbalken (Mb) ställer ett generellt krav att om

råden med särskilda kulturvärden skyddas mot föränd

ringar som skadar kulturmiljön. Den lägger ett ansvar 

på de statliga sektorsmyndigheterna att peka ut och av

gränsa riksintressen, dvs. områden som skall hanteras 

med särskild hänsyn till sina natur- och kulturvärden. 

Det primära ansvaret för bevakningen av riksin

tressena ligger hos kommunen. Om kommunen åsido

sätter detta kan staten via länsstyrelsen gripa in. Det 

sker genom att länsstyrelsen avger ett s.k. gransk

ningsyttrande över kommunens p lanläggning eller be

gär in kommunens plan för överprövning. 

Plan- och bygglagen (PBL) är ett kommunalt styrin

strument. Den omfattar dels generella krav på var

samhet mot befintlig bebyggelse och miljö, dels möj

ligheter att genom bestämmelser i detaljplan och om

rådesbestämmelser skapa ett skydd för särskilt vär

defulla byggnader eller byggnadsmiljöer. I översiktsplan 

kan kommunen ge uttryck för bevarandeambitioner 

och ställa upp bevarandemåL I detaljplan och områ

desbestämmelser kan kommunen införa bestämmelser 

som reglerar byggnadslovsplikt och lov för rivning, 

särskilda skyddsbestämmelser för enskilda byggnader 

och miljöregler. 

Kulturminneslagen (KML), som omfattar bestäm

melser till skydd för fornminnen, kyrkor och bygg

nadsminnen m.m., är ett statligt styrinstrument. Be

stämmelser om byggnadsminnen finns i 3:e kapitlet. 

Byggnader eller bebyggelsemiljöer som är synnerligen 

märkliga genom sitt kulturhistoriska värde kan för

klaras för byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklar

ingen utfärdas av länsstyrelsen, som också har det pri

mära ansvaret för tillsyn och rådgivning. I samband med 
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byggnadsminnesförklaringen preciseras skyddets om

fattning och ambitionsnivå i formella skyddsföre

skrifter. Om en åtgärd som strider mot skyddsföre

skrifterna skall vidtas krävs tillstånd från länsstyrelsen. 

Syftet är att ge ett starkt och långsiktigt skydd åt 

den värdefullaste bebyggelsen, där kravet på tillsyn och 

rådgivning är stort. Urvalet skall vara representativt 

och spegla samhällets historia och framväxt. 

Byggnadsminnesbestämmelserna kan tillämpas både 

på enskilda byggnader, på olika typer av anläggning

ar, såsom parker och kommunikationsleder, och på 

sammanhållna miljöer av högt kulturhistoriskt värde. 

Ett skydd med i princip lika långtgående krav kan ge

nom kommunala beslut åstadkommas med hjälp av de

taljplan eller områdesbestämmelser i PBL. 

Förordningen om statliga byggnadsminnen gäller 

byggnader och byggnadsmiljöer i statlig ägo. Bestäm

melserna motsvarar dem i kulturminneslagen, med 

den skillnaden att beslut om byggnadsminnesförklar

ing fattas av regeringen och att tillståndsgivning för 

åtgärder i strid mot skyddsföreskrifterna ligger hos Riks

antikvarieämbetet (i viktigare fall regeringen). 

Med detta spektrum av skyddsmöjligheter, som 

spänner från allmän hänsyn och varsamhet till bindande 

skyddsföreskrifter enligt KML, finns det möjlighet att 

välja olika modeller för skydd avpassade efter gällan

de omständigheter. 

Kopplingen mellan kulturhistorisk 
värdering och skyddsinstrument 
Den kulturhistoriska värderingen klargör dels vari en 

byggnads värde består, dels om dess värde är av lokal, 

regional eller nationell betydelse. Dessutom framgår 

om byggnaden är sällsynt eller representativ för en spe

ciell företeelse. Dessa data ger skilda utgångspunkter 

för val av skyddsinstrument, detaljeringsgrad och inne

håll i skyddsföreskrifter och riktlinjer etc. 

Det som i första hand bestämmer valet av skydds

form är ambitionsnivån, som kan variera från krav på 

ett närmast musealt bevarande till ett mera allmänt be

hov att bevaka miljökvaliteter. 

För den mera detaljerade utformningen av skyddet 

-antingen det gäller skyddsföreskrifter enligt KML el

ler PBL, miljöregler eller riktlinjer i kommunal planering 

- är det den sammanvägda motiveringen, med sin be

skrivning av vad det är som skall skyddas, som skall 

ge underlaget. Den kulturhistoriska värderingen blir 

därigenom det grundläggande dokumentet för såväl 

kommunala tjänstemän som kulturmiljövårdens egna 

företrädare. 

Ovan har fyra ambitionsnivåer redovisats i den 

kulturhistoriska värderingen. Varje ambitionsnivå kan 

normalt sägas svara mot en skyddsform, även om va

let av skydd i praktiken påverkas av flera andra om

ständigheter. 

För den högsta nivån blir det i regel aktuellt med 

ett starkt statligt skydd i form av byggnadsminnes

förklaring med utförliga skyddsföreskrifter. Också på 

nivå 2, innefattande objekt av så stort värde att de kul

turhistoriska egenskaperna bör vara styrande, kan 

byggnadsminnesförklaring med skyddsföreskrifter an

passade till ambitionsnivån vara aktuell, alternativt 

skyddsbestämmelser i områdes- eller detaljplan ( "3: 12

byggnad" ). På den tredje nivån, dvs. objekt som främst 

är av betydelse i den yttre miljön, bör skyddsbehovet 

i första hand kunna tillgodoses med varsamhets- el

ler skyddsbestämmelser enligt PBL, genom beslut i 

detaljplan eller genom områdesbestämmelser om utö

kad bygglovplikt i kombination med rekommenda

tioner för kommunens prövning av bygglov. På den 

fjärde nivån förutsätts att kraven på hänsynstagande 

till kulturhistoriska värden blir tillgodosedda av de ge

nerella krav på hänsyn och varsamhet som formule

rats i PBL och andra lagar. 
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skyddsformer för kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

Byggnadsminne 

Lagen om kulturminnen m.m. kap. 3 
Byggnad eller byggnadsmiljö som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska 

värde kan förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Byggnadsminnesförklaring 
kan ske mot ägarens vilja. Om pågående markanvändning avsevärt försvåras kan 

ägaren begära ersättning. Tillstånd till åtgärder i strid mot skyddsföreskrifterna får 
lämnas av länsstyrelsen. (Se vidare Byggnadsminnesförklaring. Allmänna råd till 
3 kap. lagen om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetet 1991). 

statligt byggnadsminne 

Förordningen om statliga byggnadsminnen 
Byggnad eller byggnadsmiljö som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska 
värde kan förklaras för byggnadsminne av regeringen på förslag av Riksantikvarieäm

betet. Tillstånd till ändring av byggnadsminne kan lämnas av Riksantikvarieämbetet 
eller regeringen. 

"3:12-byggnad" 

Enligt Plan- och bygglagen kap. 3 § 12 kan kommunen i detaljplan eller översikts
plan upprätta skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull byggnad eller bygg

nadsmiljö. skyddsföreskrifterna kan omfatta både exteriör och interiör. Om möjlig
heten att nyttja fastigheten försvåras eller om underhållet fördyras avsevärt kan fas
tighetsägaren begära ersättning. Tillstånd till åtgärder i strid mot föreskrifterna kan 

meddelas av kommunen. 
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Dokumentation 

I vården av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggel

sen ingår dokumentation som en viktig del. Doku

mentationens syfte är att ge en mer eller mindre full

ständig bild av byggnaden, dess delar och dess miljö. 

Den skall fungera dels som underlag för forskning och 

annan kunskapsuppbyggnad, forskningsdokumenta

tion, dels som underlag för byggnadens vård, vårdin

riktad dokumentation. Häri ingår också dokumenta

tion som utgångspunkt för kontroll enligt PBL samt lö

pande dokumentation av underhålls- och föränd

ringsåtgärder. Vidare gäller det att åt eftervärlden be

vara bilden av en byggnad eller miljö som av något skäl 

måste försvinna eller förändras, skyddsdokumentation. 

Under den enhetliga reve

teringen från 1879 på 

detta borgarhus avslöjades 

att byggnadslängan består 

av flera sammanbyggda 

timrade handelsbodar. 

städernas timmerbyggnads

kultur från 1600-, 1700

och 1800-talet är ganska 

litet utforskad men i 

många fall lika intressant 

som medeltidens stenhus. 

Vadstena, kvarteret ståt

hållaren vid Bakgatan. 

Den traditionella dokumentationen i form av upp

mätningar, fotografier och beskrivning ger en objek

tiv bild av själva byggnaden, dess mått, materia l, färg

sättning, detaljutformning etc. De mera abstrakta kul

turhistoriska kvaliteterna, t.ex. socialhistoriskt vär

de, patina och identitetsvärde kräver komplettering

ar i form av förmedlande dokumentation, exempelvis 

frihandsteckningar, konstnärlig fotografering och lit

terär beskrivning. Ett sådant underlag är viktigt inte 

minst för byggnadens hantering och vård, som ju skall 

ske med hänsynstagande inte bara till de objektivt re

gistrerbara egenskaperna, utan även till de upplevel

sevärden som vägts in i bevarandemotivet. 
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En viktig uppgift för dokumentationsarbetet är att 

ge underlag för publikationer och aktiviteter som syf

tar till att sprida kunskap till allmänheten och göra kul

turarvet levande. Den förmedlande dokumentationen 

får därmed allt större betydelse, inte minst när det gäl

ler att skapa medvetenhet om kvaliteterna i den mera 

vardagliga bebyggelsen. 

Dokumentation som instrument 
i byggnadsvården 
För byggnader som valts ut att bevaras bör finnas en 

grunddokumentation (ambitionsnivå "normaldoku

mentation", se nedan) som ger en allmän uppfattning 

om byggnadens utformning och karaktär och en ut

gångspunkt för handläggningen av mera rutinmässi

ga vård- och tillståndsfrågor. Den bör också kunna fun

gera som en enkel skyddsdokumentation om bygg

naden skulle förstöras. Omfattningen och ambi

tionsnivån bestäms med utgångspunkt från objektets 

art och ställs i relation till styrkan i det kulturhisto-

DOKUMENTATION 

riska värdet och typen av lagskydd. En lämplig ambi

tionsnivå redovisas nedan. 

Vård- och förändringsåtgärder skall alltid redovi

sas i en åtgärdsdokumentation. Innehåll och ambi

tionsnivå beror på byggnadens kulturhistoriska vär

de samt åtgärdens art och omfattning. Syftet är att ge 

underlag för byggnadens bevarande och kontinuerli

ga vård. Dokumentationen skall redovisa vidtagna åt

gärder, arbetsmetoder och vilka material som använts 

och kan förutom beskrivning, fotografier, ritningar 

och recept också innefatta tillvaratagande av materi

alprover m.m. 

Koppling bevarandemotiv- fördjupad 
dokumentation 
Grunddokumentationen har karaktären av en generell 

dokumentation av en byggnad, medan de egenskaper 

som konstituerar byggnadens individuella kulturhi

storiska värde motiverar en fördjupning kopplad till 

bevarandemotiven. Dokumentationen av exempelvis 

l denna bild av Alvastra 

klosterruin har konst

nären velat förmedla 

upplevelsen av ruinen i 

dess romantiska förfall. 
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en byggnad med byggnadsteknikhistoriskt värde mås

te självfallet redovisa de tekniska egenskaper som gör 

den intressant. Om det socia lhistoriska värdet är hu

vudmotiv för bevarande kan det behövas en förmed

lande dokumentation. Den kan innefatta en utförliga

re beskrivning av omständigheterna kring byggnadens 

tillkomst och användning, framtagning av äldre foto

grafier och annat material ur arkiv och tryckta källor, 

intervjuer med tidigare boende, en reportagemässig do

kumentation av bostadsmiljöer som ännu finns kvar osv. 

Detta gäller också flera av de olika upplevelsevär

dena . En byggnads arkitektur kan dokumenteras i upp

mätning och professionell fotografering. Patina, åldrande 

och liknande egenskaper däremot kräver en förmedlande 

dokumentation i form av exempelvis teckningar, konst

närlig fotografering och litterär beskrivning. Doku

mentationen skall tydliggöra det som inte syns i en ob

jektiv registrering. Syftet är att öppna ögonen hos dem 

som är engagerade i vård- och byggprocess så att des

sa subtila värden observeras och skyddas. 

l denna byggnad från 1700-talet har 

skiftande användning avsatt årsringar 

från olika tider. Taklisten i stuck är ur

sprunglig, bröstpanelen är från senare 

delen av 1700-talet, pardörrarna och 

kakelugnen från omkring 1860. De 

många färglagren på snickerierna lik

som tapeterna vittnar om skiftande 

smak men också om sociala föränd 

ringar: frå n början en del av en palats

miljö har rummet så småningom kom

mit att bli en bostad med låg social sta

tus. Årsringarna är en viktig del av hus

ets historia. Den givna utgångspunkten 

bör i regel vara att behålla dem. 

I dokumentationen av byggnader som främst har ett 

miljöskapande värde är det angeläget att belysa deras 

roll i miljösammanhanget. Viktigare än uppmätningar 

är fotografier och teckningar som lyfter fram de egen

skaper och detaljer som ger byggnaden en miljömässig 

betydelse. Det kan vara byggnadens a llmänna arkitek

toniska uttryck, taksilhuetten, husets proportioner i 

förhållande till omgivningen, dess färgverkan eller lä

get i landskapet. Dokumentationen bör också ge en bild 

av helhetsmiljön med dess olika komponenter. 

Samma förtyd ligande ro ll har dokumentationen av 

bebyggelse där kontinuitetsvärdet eller symbolvärdet 

är det främsta bevarandemotivet. Bodarna vid Ström

mingssundet i Hudiksvall har inte bara ett stort sam

hällshistoriskt värde utan är också ett karaktärsfullt in

slag i stadsbilden. De ger en speciell identitet åt Hu

diksvall och en känsla av kontinuitet i en stad som i 

övrigt förändrats över tiden. Här bör dokumentatio

nen vara så beskaffad att den ger underlag för en åter

uppbyggnad om husen skulle skadas av brand. 
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Strömmingssundet i Hudiksvall. 

Också till vissa av de övergripande och förstärkande 

urva lsmotiven finns kopplingar; har den pedagogiska 

aspekten varit ett tungt motiv vid urvalet kan det fin

nas skäl att låta dokumentationen ytterligare kom

plettera och förtydliga vad byggnaden har att berät

ta. En byggnad som är bevarad i autentiskt skick rym

mer värdefull information som måste säkras åt fram

tiden i en utförlig dokumentation; det kan gälla t.ex. 

färgsättning, byggnadsteknik eller inredningsdetaljer. 

En byggnad som är märklig genom sin sällsynthet 

måste vara vä l dokumenterad, så att dess unika egen

skaper åtminstone finns tillgängliga i olika slags do

kument om den skulle förstöras . Är den däremot vald 

på grund av att den är representativ för en viss bygg

nadstyp, t.ex. 1940-talets s.k. barnrikehus, kan det vara 

byggnadstypen som bör dokumentera. 

Ambitionsnivåer för dokumentation 
Ambitionsnivån i dokumentationen bestäms av styr

kan i det kulturhistoriska värdet men också av andra 

faktorer, som byggnadens tålighet för slitage eller an

nan påverkan, hotbilder och förändringstryck. En trä

byggnad behöver t.ex. en mer omfattande dokumen

tation än ett stenhus, eftersom risken att den total

förstörs vid brand är större. Dokumentation av vård

och förändringsåtgärder bestäms av åtgärdernas art och 

omfattning i varje särskilt fall. 

För bevarande och vård har redovisats fyra gene

rella ambitionsnivåer (se sid. 27). Valet av dokumen

tationsåtgärder kan delvis sorteras in i samma mall men 

måste också delvis ske från andra utgångspunkter. 

För en byggnad som har ett så betydande värde att 

det blir fråga om ett musealt bevarande (nivå l) krävs 

i princip också att dokumentationen ligger på samma 

höga ambitionsnivå. För övriga ambitionsnivåer är 

det inte lika givet vilken omfattning dokumentationen 

bör ha . I nivå 2 gäller i princip ett krav på en kvalifi

cerad dokumentation där de kulturhistoriska egen

skaperna skall vara tydligt registrerade. Inom den 

tredje ambitionsnivån gäller dokumentationen, liksom 
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valet av bevarandeåtgärder, framför allt de mi ljöbe nomgripande ombyggnad kan det bli aktuell t att ge

tingade kvaliteterna. nomföra en utförlig dokumentation även om byggnaden 

Samtidigt styrs valet av ambitionsnivå också av i bevarandehänseende har prioriterats lågt, eftersom 

andra omständigheter. Inför hot om rivning eller ge- det kan finnas kvaliteter som är dolda. 

Generella ambitionsnivåer 
för dokumentation 

Totaldokumentation 

Bör ge en så fullständig bild som möjligt av objek
tet och dess olika egenskaper, dess konstruktion, 
material och andra kvaliteter. Dokumentationen skall 
ge underlag för ställningstaganden i vård-, konser
verings- och användningsfrågor samt på längre sikt 
ha som målsättning att utvinna så mycket kunskap 
som möjligt ur objektet. Den skall, t.ex. via publika
tioner, förmedla en god uppfattning av objektet med 
dess fysiska egenskaper och atmosfär även till dem 
som inte har möjlighet att besöka det. 

l tekniskt avseende bör den vara så fullständig att 
en återuppbyggnad är möjlig om den skulle förstöras. 

Totaldokumentation bör tillämpas för objekt av 
mycket högt kulturhistoriskt värde samt för objekt av 
stort värde där risken för skador är särskilt stor, t.ex. 
trähus och taklag. Dokumentationen kan avse hela 
byggnaden eller vissa delar. 

Normaldokumentation 

Skall ge en objektiv och fyllig bild av byggnaden och 
en god uppfattning även om mer abstrakta kvalite
ter, som patina, identitetsvärde och pedagogiska 
egenskaper. Den skall vara en utgångspunkt för ställ
ningstaganden i förvaltnings- och vårdfrågor och så 
beskaffad att den kan fördjupas och kompletteras för 
olika ändamål, exempelvis forskning eller projekter
ing av byggnadsvårdsåtgärder. 

Krav på normaldokumentation bör gälla för stat
liga och enskilda byggnadsminnen samt byggnader 
och anläggningar som har motsvarande skyddsbe
stämmelser knutna till statlig ekonomisk stödgiv
ning. Den är framför allt vårdinriktad och förmedlande. 

Lämplig ambitionsnivå (jfr Förundersökning enl. 
Boverkets ändringsråd, BÄR): 

Fotografier av byggnadens exteriör, tagna så att alla 
fasader och viktigare detaljer finns dokumentera
de. Viktigt är att också tak och sockel är väl synliga. 
Fotografier av byggnadens miljö på sådant sätt att 
man tydligt upplever hur byggnad och miljö sam
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spelar, hur byggnaden tar sig ut i närmiljön och 
på längre avstånd. 

• 	 Fotografier av byggnadens interiör. Är interiören 
skyddad bör fotografier finnas av samtliga skyd

dade utrymmen, inklusive detaljfotografier av 
snickerier, spislar, golv, taklister, takstolar etc. Är 
interiören inte skyddad eller bara delvis skyddad, 

bör fotografering ändå ske av vissa huvudutrym
men såsom trappuppgång, sal, vind, samt even
tuellt ytterligare rum som ger en representativ 

bild av byggnadens bevarandestatus. Detta gäl 
ler oavsett om rummen i sig tillmäts kulturhisto
riskt värde eller inte; det gäller att skapa en hel

hetsuppfattning av byggnaden. 
• 	 Uppmätningsritning av åtminstone ett plan i bygg

naden. 
• 	 Sektionsritningar, som visar takfall och takkon

struktion, grundläggning och våningshöjder etc. 

• 	 Beskrivning av byggnadens exteriör, interiör och 
miljö. Detaljeringsgraden anpassas till skyddets 

omfattning och byggnadens värde. 

Allmän dokumentation 

skall ge en allmän bild av byggnaden eller miljön och 
dess kvaliteter samt möjliggöra preliminära bedöm

ningar i exempelvis vård- och användningsfrågor. 
Dokumentationen är åtgärdsinriktad och förmed 
lande. Objektets typ bestämmer innehåll och metod. 

Generellt gäller fotografering av exteriörer och mil 
jö, i vissa fall invändig fotografering av representati 
va utrymmen och kortfattad verbal beskrivning. 

Åtgärdsdokumentation 

Skall kontinuerligt registrera vidtagna underhålls

och ändringsåtgärder i byggnader som bevaras på 
grund av sitt kulturhistoriska värde. 

Ambitions- och detaljeringsnivå anpassas till bygg
nadens kulturhistoriska värde och till åtgärdernas art 

och omfattning. Dokumentationen skall också re 
dovisa metoder och material, samt i vissa fall inne

fatta tillvaratagande av materialprover etc. 
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Vård 
Vården av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggel

sen styrs dels av vissa generella principer, dels av spe

ciella krav, som utgår från varje byggnads individu

ella kulturhistoriska och tekniska egenskaper. När 

man konstaterat att ett objekt har ett kulturhisto

riskt värde leder det vanligen till olika restriktioner 

för dess framtida användning, vård och förvaltning. 

Styrkan i restriktionen avgörs främst av ambitionsni

vån, medan restriktionernas inriktning avgörs av det 

kulturhistoriska värdets karaktär. 

Den generella nivån 
Teknisk-antikvariska principer, livslängd 

För all bebyggelse som skall bevaras åt framtiden på 

grund av sitt kulturhistoriska värde gäller att bygg

naderna skall garanteras en lång - i princip oändlig 

-livslängd, och att vården skall ske på ett sådant sätt 

att det kulturhistoriska värdet bevaras. 

Det grundläggande kravet på lång livslängd gäller 

oavsett vilket kulturhistoriskt motiv som föranlett 

bevarandebeslutet. Det gäller ju att garantera sjä lva 

byggnadens eller byggnadsmiljöns fysiska existens 

vare sig det är ett byggnadshistoriskt, personhisto

riskt eller arkitektoniskt värde som gör att vi vill 

bevara och vårda den. 

Kravet på livslängd är kopplat ti ll de tekniska 

egenskaperna och leder fram till ett antal principer 

som i dag utgör grunden i vården av den äldre 

bebyggelsen. De innebär bl.a . att en byggnad skall 

kunna underhållas kontinuerligt, att material är rever

sibla och möjliga att reparera och förnya i princip ett 

oändligt antal gånger och att material och arbete 

uppfyller höga kvalitetskrav. 

Följande riktlinjer är också allmänna: 

• 	 Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsätt

ningar - bevara karaktären. 

• 	 Använd minsta möjliga ingrepp. 

• 	 Förhindra skador. 

• 	 Arbeta med traditionella material och traditionell 

teknik. 

• 	 Spara i stä llet för att ta bort. 

• 	 Patinan är en del av åldrandet- inte en teknisk brist. 

Kulturhistoriska principer: helhetssyn, 

omsorg om detaljen, respekt för originalet 

En grundläggande princip i omsorgen om de kultur

historiska värdena är en helhetssyn som uppfattar 

byggnaden eller byggnadsmiljön som en levande 

organism, där olika delar och egenskaper samverkar 

och skall respekteras. Upplevelsevärdet, dvs . männi

skornas möj lighet att uppleva en historisk närvaro i 

all dess mångfald och nyansrikedom, ti llmäts i dag 

stor betydelse. I den yttre miljön lägger man därför 

stor vikt vid miljösammanhang och helhetsupplevel

se. Samma synsätt bör gälla för den enskilda bygg

naden. En värdefu ll byggnad eller rumsinteriör, som 

blivit en isolerad ö i en starkt förändrad omgivning, 

har förlorat en väsentlig del av sitt upplevelsevärde. 

Tillämpningen av en helhetssyn är i grunden en 

fråga om autenticitet och trovärdighet. En arkitekto

niskt värdefull byggnad kan förlora sin trovärdighet 

om man enbart ägnar fasaden kvalificerad vård, men 
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Asa herrgård i Småland, byggd år 1800, har till det yttre 

i huvudsak bevarat sin ursprungliga karaktär av palladi

ansk villa. Invändigt är byggnaden emellertid förvanskad 

av ombyggnader som utplånat dess gamla inredning 

och atmosfär. De sengustavianska fasaderna står nume

ra som kulisser kring ett innehåll som talar ett helt an 

nat språk. Oavsett vilka kriterier som varit avgörande för 

att bevara en byggnad måste byggnadsvården ske uti 

från en helhetssyn som ser byggnaden, dess exteriör 

och interiör, helhet och detaljer, arkitektur och närmiljö 

som en organisk helhet. Med ett sådant synsätt hade 

ombyggnaden av Asa herrgård till skogsskola kunnat 

ske med större pietet, utan att man därför behövt ge 

avkall på funktionskraven. 

Helhetssynen måste också omfatta närmiljön, antingen 

det gäller en gata, en arkitektoniskt utformad herrgårds

park eller, som här, en grusad gårdsplan med röda 

uthus och en anspråkslös fruktträdgård. Sandbergska 

gården i Skänninge. 
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De bevarade fönsterluckorna från 1700-talet är vackert 

proportionerade och välgjorda, men mycket av deras 

skönhet ligger också i en patina som ger en upplevelse 

av ålder och äkthet. Det kräver att man behåller origi

nalen och reparerar dem på ett sätt som bevarar deras 

patina, även om det från krasst ekonomisk synpunkt 

verkar enklare att göra nya kopior. 

samtidigt tillåter långtgående invändiga förändringar 

eller materia l och metoder som strider mot byggna

dens kvalitet och helhetskaraktär. Inför nästa 

ombyggnad kan det bli svårt att enbart utifrån de 

bevarade fasaderna hävda byggnadens bevarande

värde i konkurrens med andra samhällsintressen. 

Ett totalbevarande av varje rum och varje detalj i 

en byggnad som är i bruk är sällan möjligt; helhets

synen innebär inte heller ett sådant krav. Den kultur

historiska värderingens roll är här att analysera vad 

som är av primär betydelse och vad som är mindre 

viktigt om man vill bevara sammanhanget mellan 

exteriör och interiör, helhet och detaljer eller mellan 

rumsdisposition i stort och de rum som utgör det pri

mära bevarandeintresset. 

Helhetssynen innefattar också omsorg om detal

jen. Det kulturhistoriska uttrycket hos en byggnad 

eller byggnadsmiljö ligger inte bara i proportioner 

och byggnadsmaterial utan lika ofta i detaljarbetet, 

som skapar nyanser och närhet. Det kan gälla snick

eri profiler, bes lag, ytskikt och färgsättning men 

också spår av hantverkarens verktyg eller perfektio

nen i den industriellt tillverkade byggnadsdelen. 

Detaljerna tillför en rikedom av fina nyanser som i 

hög grad bidrar till byggnadens eller byggnadsmil

jöns individualitet och utstrålning. En ovarsam be

handling av detaljerna kan leda till en utarmning av 

byggnadens kulturhistoriska budskap. 

Respekten för originalet, oavsett om det handlar 

om ursprungliga byggnadsdelar och material från 

byggnadstiden eller sådana som tillhör senare 

årsringar av kulturhistoriskt intresse, är likaså en 

grundläggande förutsättning om man vill eftersträva 

kvalitet och trovärdighet i bevarandearbetet. Här 

handlar det om att bevara den historiska äktheten. 

En aldrig så välgjord kopia kan inte ersätta värdet av 

den äkta detaljen . Sedan sin tillkomst för kanske 

hundra år sedan har den fyllt sin särskilda funktion; 

slitage och patina bidrar till att vittna om byggna

dens användning under generationer. 

Den individuella nivån. Koppling bevaran
demotiv - vårdinriktning 
Vissa kulturhistoriska egenskaper ställer specifika 

krav på inriktningen av vårdåtgärderna. Vanligast 

är dock att det sammanvägda kulturhistoriska vär

det är komplext och att det inte på förhand går att 

göra en direkt koppling till vissa bestämda vårdåt

gärder. Bedömningen måste ske från fall till fall, 

men utgå från de generella vårdprinciperna och den 
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sammanvägda kulturhistoriska värderingen av det 

aktuella objektet. 

Tillämpning av en helhetssyn, respekt för origina
let och omsorg om detaljen skall alltid gä lla. Av de 
individuella kulturhistoriska egenskaperna är det, 

förutom grundmotivens båda huvudgrupper doku
mentvärde och upplevelsevärde, vissa av de förstär
kande och övergripande motiven som har särskild 

betydelse för inriktningen a v vården. Särskilt styran
de blir ambitionsnivån vad gäller au tenticitet och 
pedagogiskt värde - tydlighet. 

Vården av en byggnad av högt byggnadshisto
riskt värde, där en vä l utvecklad patina bidrar till att 
förmedla en upplevelse av tid och åldrande, kräver 

särskilda hänsynstaganden både vad gä ller materia l 
och metoder, vilket i sin tur styr byggnadens använd
ning. Om man vill bevara den som ett autentiskt och 
pedagogiskt tydligt vittnesbörd kan den knappast 

byggas om till en modern kontorsfunktion med höga 
krav på komfort och perfektion i klimat och ytskikt. 

En byggnad av byggnadsteknikhistoriskt värde 
ställer krav på bibehållande av den ursprungliga 

autentiska - konstruktionen även om man, som vid 
reparationen av Skeppsholmsbron, måste byta ut rost
skadade delar och komplettera med förstärkningar 

som tål dagens belastning. Den tekniska lösningen 
måste samtidigt ta hänsyn till det pedagogiska värdet 
- den ursprungliga konstruktionen bör vara lätt att 

uppfatta även efter reparationen. 
Miljösammanhang kan ställa särskilda krav på vår

dens inriktning och ambitionsnivå. En oansenlig torp
stuga eller lada kan vara av stor miljöskapande bety
delse i ett ålderdomligt kulturlandskap och därmed 

behöva ägnas kvalificerad vård så att den inte genom 
yttre förvanskning förvandlas till ett negativt inslag. 

Den kulturhistoriska värderingen ger också under

lag för mer intrikata restaureringsideologiska ställ 
ningstaganden. På en byggnad vars särskilda värde 

ligger i dess fasadarkitektur kan det exempelvis bli 
aktuellt att återställa sentida förändringar eller re

konstruera borttagna originaldeta ljer. Med denna 
prioritering a v tydlighetskriteriet har man valt att 

stödja upplevelsevärdet framför ett bibehållande i 
detalj av den historiska autenticiteten. I andra fa ll 
kan senare tiders årsringar ha ett sådant värde att en 

rekonstruktion av den ursprungliga gestaltningen 
inte är acceptabel. 

Ytterligare exemplifiering av samband mellan 

kulturhistoriska kriterier och uppföljning i vård och 
dokumentation ges i följ ande kapitel. 

Den enskilda detaljen är 

viktig för den kulturhisto

riska helheten. Den för

stärker upplevelsen av 

äkthet, den berättar om 

hantverkskunnande och 

den kan ge kunskap om 

äldre tiders teknik och es

tetiska smak, vare sig det 

gäller en praktfull palats

inredning från 1700-talet 

eller som här en smidd 

dörrklinka i ett allmogehus. 

Foto: Axel Unnerbäck 
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Kulturhistoriska kriterier 


Grundmotiv dokumentvärde 
Biskopshuset i Vadstena, byggt 1473 och tillbyggt av 

Gustav Vasa 1528, är en av landets märkligaste och bäst 

bevarade medeltida profanbyggnader. Både helhet och 

detaljer, från planen till ytstrukturen på den invändiga 

putsen, ger intressant information om medeltidens sätt 

att bygga. 

Profana byggnader av denna ålder och långtgående 

autenticitet är mycket sällsynta i Sverige. Därför måste 

Biskopshuset bevaras utan förändringar - endast ett 

musealt bevarande är acceptabelt. Det är också viktigt att 

vara rädd om den patina som ger en upplevelse av husets 

höga ålder. Vid en reparation 1986- 1987 behöll man 

1800-talets spritputs på tre fasader, medan huvudfasadens 

medeltidsputs försiktigt frilades, lagades och kalkades. 

Ett hus av detta värde bör vara fullständigt dokumen

terat. Självklart måste också varje åtgärd dokumenteras 

- det gäller ju att ta till vara all den unika kunskap som 

byggnaden ger. 
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Detta anspråkslösa hus i Vadstena är liksom Biskops

huset ett senmedeltida hus, bevarat till två våningars 

höjd men starkt ombyggt under 1700-talet och vid 

sekelskiftet 1900 och alltså inte lika autentiskt. På grund 

av sin höga ålder och sällsynthet skall huset självklart 

bevaras och skyddas, men här behöver det inte bli fråga 

om ett musealt bevarande. Det viktiga är att skydda den 

medeltida stommen från rivning och murgenombrott 

och att alltid dokumentera murverk och skarvar i sam

band med renoveringar som frilägger stommen. 

Med sitt läge i en central gatubild har huset också ett 

miljöskapande värde. 

Byggnadshistoriskt värde 
Byggnadshistoriskt värde förknippas traditionellt 

ofta med begrepp som ålder och ålderdomlighet. 

Huvudkriteriet i Kulturminneslagens bestämmelser 

om byggnadsminnen gäller just ålderdomligheten, 

vittnesbördet om en gången tids byggnadsskick. 

En byggnads ålder kan i sig vara ett avgörande 

bevarandemotiv. De medeltida profanbyggnader som 

finns bevarade är så få och därmed så viktiga som vitt

nesbörd om medeltidens byggnadsskick att de måste 

bevaras, även om de bara finns kvar som fragment . 

Byggnader och miljöer förändras över tiden. 

Även en byggnad som vi upplever som genuin är ofta 

präglad av olika tiders användning och estetik . För 

byggnadshistorikerns uppgift att framkalla och för

medla den oförvanskade bilden av byggnaden som 

den en gång tedde sig är just själva byggnaden den 

viktigaste urkunden. 

En byggnad behöver inte vara i ursprungligt skick 

för att vara värdefull i byggnadshistoriskt avseende 

tvärtom kan värdet i lika hög grad ligga i de föränd

ringar och ombyggnader som under tidernas lopp 

har format den. Vadstena klosterkyrka är ett sällsynt 

enhetligt byggnadsverk som i stora drag är oföränd

rat från byggnadstiden. Klosterbyggnaderna i övrigt 

däremot framstår som ett lappverk genom de många 

ombyggnader som skett genom århundradena. Just i 

de många förändringarna ligger ett stort byggnadshi

storiskt värde; de ger information om byggnadstek

nik, material, metoder och sättet att undan för 

undan återanvända och anpassa ett gammalt bygg

nadskomplex till nya ändamål. Denna typ av infor

mation finns i nästan all äldre bebyggelse; ett bor

garhus från tidigt 1800-tal kan t.ex. gömma en 

intressant byggnadshistoria bakom sin lugna panel

fasad och på torpstugans vind berättar skarvat tim

mer och taklag att parstugan en gång varit en låg 

enkelstuga . 
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En byggnads biografi kan ha ett värde i sig. Den 

ger kunskap om hur huset en gång planerats, grund

lagts och byggts upp, utsmyckats, inretts, ändrats 

och byggts om, råkat ut för brand eller andra kata

strofer, räddats och reparerats och formats till vad 

det är i dag. Men det byggnadshistoriska värdet lig

ger också i den information som byggnaden ger om 

sin omvärld, om äldre byggnadsteknik, praktiska 

krav, estetiska ideal, funktioner och användning i en 

gången tids samhälle. Här sammankopplas det 

byggnadshistoriska värdet således med andra motiv 

som samhällshistoriskt, socialhistoriskt och bygg

nadsteknikhistoriskt värde. Särskilt viktig är na tur

ligtvis den kunskap som byggnaden ger om en bygg

nadsteknik som i stor utsträckning är glömd och om 

material som inte längre är i bruk. 

Autenticitet, både i betydelsen ursprunglighet och 

äkthet, är en egenskap som väsentligt förstärker det 

byggnadshistoriska värdet. Den pedagogiska aspek

ten väger också tungt, eftersom vården av det bygg

da kulturarvet i hög grad måste bygga på engage

mang och kunskap hos de människor som bebor och 

använder husen. 

Är en byggnad sällsynt får den ett särskilt högt 

värde. Men värdet kan lika vä l ligga i att den är repre o 

sentativ för en större kategori. Vid urvalet av beva

randeobjekt är det viktigt att bedömningen av säll- Kronhuset i Göteborg, byggt 1642- 1654 som magasin. 

synthet eller representativitet sker utifrån såväl natio- Den byggnadstekniskt intrikata lösningen med första 

nell som regional och lokal nivå. En enkel empireherr våningens bjälklag upphängd i takkonstruktionen ha r 

gård kan exempelvis bedömas ha relativt begränsat gjort det möjl igt att i bottenplanet skapa ett väldigt rum 

kulturhistoriskt värde i Mellansveriges herrgårdsbyg fritt från bärande väggar och stöd. 

der; är den däremot belägen i övre Norrland får den 

ett högt värde genom sin sällsynthet. 

Patina 
Patina kan betecknas både som ett dokumentvärde 

och ett upplevelsevärde. Se text nedan under mellan

rubriken "Upplevelsevärde" (sid . 80) . 
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Enanderska varuhuset i Västervik, uppfört 1907- 1908 

efter ritn ingar av dåvarande stadsarkitekten Fr. Ander

berg. Byggnaden är ett tidigt exempel på modern bygg

nadsteknik med fribärande stomme och uttaekade väg

gar. Förutom sitt byggnadsteknikhistoriska värde har 

byggnaden också ett arkitektoniskt intresse i sin person

liga och för västerviksarkitekten typiska jugendstil. 

- l en byggnad av denna typ är det väsentligt att vara 

rädd om fasadens upplösning i bärande element och 

stora glasytor, men också om den öppenhet och flexibi 

litet i planlösningen som betingas av den speciella kon

struktionen. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 
Byggnadshistoria och byggnadsteknik hör nära sam

man. Särskilt i forskningen kring medeltidens och 

renässansens byggnader har studiet av murnings

och valvslagningsteknik, sammansättning av mur

bruk, sättet att behugga stenytor osv. sedan länge 

utnyttjats som en viktig kunskapskälla . För byggna

der från senare perioder med ett rikare skriftligt käll

material och en tydligare stilistisk tidsförankring har 

studiet av byggnadstekniken ofta spelat en mera 

undanskymd roll. 

Det finns emellertid byggnader från alla epoker, 

där själva byggnadstekniken har ett primärt intresse 

som exempel på tekniska innovationer, användning 

av speciella material och metoder, eller som ingen

jörsmässigt skickliga lösningar av speciella problem. 

Cumlösa kyrka är av stort intresse som den äldsta 

tegelbyggnaden i landet, men det kan också vara 

fråga om en byggnad av slaggsten från 1800-talet, 

takstolskonstruktionen i en 1600-talsbyggnad eller 

ett monteringsfärdigt småhus ur första generationen . 

Ett viktigt motiv för att bevara exempelvis 

Centralpalatset i Stockholm och Enanders varuhus i 
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Västervik är att de tillhör de tidigaste svenska exem

plen på en byggnadsteknik med bärande betong

stom me och icke bärande fasader. 

Autenticiteten är viktig i dessa sammanhang, 

likaså den pedagogiska aspekten. Om byggnadstek

nikhistoriska egenskaper skall fungera som kun

skapskälla och impulsgivare får de inte förvanskas, 

sättas ur funktion eller göras otydliga . Vid fasadar

beten på Centralpalatset är det därmed väsentligt att 

slå vakt om tydligheten i fasadernas växling mellan 

bärande betongpelare och utfackade väggar. I 

Kronhuset i Göteborg måste man respektera den 

djärva konstruktionen med bjälklagen som hänger i 

Bron över Jälundsviken i 

Hyltinge socken i Söder

manland imponerar ge

nom sin ålderdomlighet. 

Den är ännu i bruk på all

män väg, men ombyggd. 

De ursprungligen stenfyll

da timmerkaren har nu

mera endast funktionen 

att bevara intrycket av en 

ålderdomlig tekn ik och 

dölja en ny betongkonst

ruktion. Tidigare var det 

livsviktigt att hålla tim

merkonstruktionen i full

gott skick - nu har den 

fått förfalla. 

takstolen; om man delar upp de stora magasinspla

nen med mellanväggar är det inte längre lika lätt att 

förstå den för sin tid geniala lösningen av problemet 

med att skapa stora ammanhängande ytor i flera 

våningsplan. En byggnad med en märklig skiftes

verkskonstruktion i fasaden får inte kläs över med 

panel och i den medeltida kyrkspirans intrikata tim

merkonstruktion måste man undvika förstärkningar 

eller andra arrangemang som ändrar eller gör den 

otillgänglig för studium. Det kan också gälla att 

spara hålen i putsen efter spikarna, där den medelti

da murmästaren fäste snöret när han skulle dra upp 

valvkonturen på väggytan. 
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Bevarad funktion är alltid av stor betydelse för 

möjligheten att förstå och uppleva en äldre bygg
nadskonstruktion. Det ligger ett stort pedagogiskt 
och upplevelsemässigt värde i en konstruktion som 

ännu, efter kanske sexhundra år, fungerar på 
ursprungligt sätt, och därmed bevisar sin duglighet 
och vittnar om skickligheten hos den tidens bygg

mästare, konstruktörer och hantverkare. En kon
struktion som bevaras som en kuliss för en modern 

ersättningskonstruktion ger i bästa fall en bild av 
äldre teknik, men inte den tydliga upplevelsen av den 

tekniska kunskapen som ett levande kulturarv. 
Det byggnadsteknikhistoriska värdet kan självklart 

ses ur såväl riksperspektiv som ur lokalt perspektiv 
och kan gälla både det unika och det typiska. Dalarnas 

timmerbyggnadskultur med rötter i medeltiden är av 
stort intresse generellt, inte bara regionalt utan också 

ur ett nationellt perspektiv, medan exempelvis de spe-

Halmtaket - under århundra

den en vanlig teknik, numera 

sällsynt, men liksom vasstaket 

på nytt använd vid vården av 

äldre bebyggelse i vissa regio

ner. Det finns starka skäl att 

slå vakt om det som ännu 

finns kvar. Lika viktigt är att 

dokumentera bevarade exem

pel på en teknik och kunskap 

som varit på väg att glömmas. 

Segerstorp, Norra Kyrketorps 

socken, Västergötland. 

ciella gjuthusen i Bergslagen är exempel på hur lokala 

förutsättningar, i samspel med den framväxande bygg
nadstekniska litteraturen under 1800-talet, skapat en 

för regionen säregen byggnadsteknik. 
För den konkreta vården kan det byggnadstek

nikhistoriska värdet vara både en restriktion och en 
impulsgivare. Respekt för ursprunglig teknik och 

originalmaterial är en självklar utgångspunkt i 

dagens byggnadsvård. 
Att bevara en ålderdomlig konstruktion, speciella 

material eller strukturen i en putsyta kan ställa stora 

krav på varsamhet och teknisk fantasi. Samtidigt visar 
det sig ofta att en tillämpning av den gamla tekniken 

ger den överlägset enklaste och bästa lösningen. I den 
gamla tekniken finns dessutom värdefull kunskap som 

kan komma dagens byggande tillgodo; detta gäller 
inte bara material och materialbehandling utan också 

tekniska lösningar både i konstruktioner och detaljer. 

54 




En noggrann dokumentation är ett viktigt hjälpme

del att utvinna och långsiktigt bevara den tekniska 
information som finns i en byggnad. Dokumenta
tionen är dessutom en metod för att djupare tränga in 

i och förstå den gamla tekniken och dess möjligheter. 
Värdefulla tak- och tornkonstruktioner, som ofta 

totalförstörs vid brand, bör alltid finnas fullständigt 

dokumenterade i ritning, fotografier och beskriv
ning. sektionsritningar av en byggnad är i många fall 
viktigare än planritningar. Men dokumentationen 

kan också behöva gå ned i de mycket subtila detal
jerna. För kunskapen om medeltidens murningstek

nik är det viktigt att dokumentera murfogarnas 
utformning; lika viktigt kan det vara att dokumente
ra och analysera 1700-talets spritputs med dess spe

ciella sammansättning och teknik. Tillvaratagande 
av materialprover är ett viktigt moment i dokumen

tationen av äldre byggnadsteknik. 

DOKUMENTVÄRDE 

Arkitekten Carl Hårlemans omgestaltning av Uppsala 

slotts exteriörer vid mitten av 1700-talet har ett bety

dande arkitekturhistoriskt intresse i sin medvetna strä
van att förena Vasaslottets renässanskaraktär med 

1700-talets smak. 

Arkitekturhistoriskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde kan vara knutet både till en 
enskild byggnad och en större anläggning. Det kan 

avse verk från skilda tider, som i sin arkitektoniska 
gestaltning på ett eller annat sätt blivit mönsterbil
dande eller betecknat höjdpunkten i en utveckling, 

löst ett arkitektoniskt problem på ett speciellt sätt eller 
tillämpat ny teknik som arkitekturskapande medium. 

Det arkitekturhistoriska värdet är ofta nära för

knippat med ett rent konstnärligt arkitektoniskt 
värde. Carl Hårlemans ombyggnad av Uppsala slott 
har främst ett betydande arkitekturhistoriskt intresse 

i sin medvetna strävan att förena Vasaslottets renäs
sanskaraktär och typiska färghållning med l 700

talets smak; det konstnärligt-arkitektoniska värdet 
kommer här i andra hand. 

Ofta finns det anknytningar till en rad andra kri

terier och företeelser, som givit utslag i en arkitekto
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T.v. ovan: Påbyggnaden av en tredje våning utfördes 

1802-1804 av arkitekten Gustaf Pfeffer - ett av de få 

profana verk vi känner av hans hand. Han löste uppgif

ten på ett byggnadsteknikhistoriskt intressant sätt: det 

gamla taklaget lyftes bort och återanvändes sedan 

murarna höjts. 

T.v nedan: Granhammars slott byggdes ursprungligen 

1750-1752 efter ritningar av Carl Hårleman. Genom att 

ritningarna publicerades som kopparstick av Jean Eric 

Rehn, fick Granhammar betydelse för utvecklingen av 

det senare 1700-talets herrgårdsarkitektur. 

nisk utveckling. Kopplingarna mellan t.ex. samhälls

historia och arkitekturhistoria, där olika samhälls

funktioner drivit fram och inspirerat en viss arkitek

tonisk gestaltning, är ofta tydliga. Detta gäller 

särskilt när det varit fråga om att skapa ändamåls

enliga byggnader och miljöer för nya funktioner eller 

verksamheter i stark utveckling. Sådana exempel är 

kyrkobyggandets olika inriktning genom århundra

dena, medeltidens och nyare tidens försvarsanlägg

ningar, 1600- och 1700-talets herrgårdsbyggande, 

utvecklingen av olika typer av industribyggnader 

under 1800-talet, fängelsebyggandet vid 1800-talets 

mitt, utformningen av arbetarbostäder för industri 

och jordbruk under sent 1800-tal, 1930-talets förny

else av bostadsbyggandet, 1950- och 60-talets 

förortscentra osv. 

I bedömningen av det arkitekturhistoriska värdet 

ligger naturligt nog också en knytning till den enskilde 

arkitekten. Ett tidigt arbete av exempelvis Carl 

Hårleman kan ha ett högt arkitekturhistoriskt värde 

som ett vittnesbörd om arkitektens utveckling och 

beroende av tidigare byggande, utan att därför behöva 

ha samma konstnärliga värde som hans mogna verk. 

Sällsynthet eller representativitet är kriterier som 

kan förstärka värdet i olika fall. Det enda bevarade 

exemplet på en viss arkitekts arbete är naturligtvis 

från arkitekturhistorisk synpunkt viktigt att doku

mentera och bevara. Bland Folke Zettervalls många 

byggnader för Statens järnvägar kan det däremot 

gälla att utskilja de mest representativa. 

Vid värdering och urval på arkitekturhistoriska 

grunder spelar det pedagogiska värdet en viktig roll, 

eftersom det är fråga om att illustrera en historisk

konstnärlig utveckling på ett tydligt sätt. 

Samhällshistoriskt värde 
En byggnad eller byggnadsmiljö kan ge viktig infor

mation om samhällets historia både i stort och på en 

mera konkret regional eller lokal nivå. I alla lands

delar avspeglar tingshus och andra domstolsbyggna 

der viktiga stadier i rättsväsendets historia. Också 

andra områden, t.ex. fyr- och lotsväsendet, har 

manifesterats i ett statligt byggande som ofta är av 

hög kvalitet. 

Den regiona la och lokala samhällsutvecklingen 

kan avläsas både i enskilda byggnader och hela mil

jöer. Det kan vara fråga om det första huset i ett rela

tivt ungt samhälle, den första anspråkslösa fabriks

byggnaden som kanske bildar embryot till en stor 

industrimiljö eller en byggnad som markerar senare 
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l många kyrkbyar kan den bevarade 

kyrkskolan vittna om en reform av 

största betydelse både för samhället i 

stort och för den lokala bygden. l dag 

har de flesta av landsbygdens skolhus 

förlorat sin gamla funktion. De typiska 

stora fönstren, den karaktäristiska 

verandan, grusplanen och texten gör 

dock att huset i det här fallet har be

hållit sin pondus och tydligt berättar 

om sin en gång centrala roll i sock

nen. Holmestad, Västergötland. 
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T.v. ovan: Båtsmansstugorna i Västervik, de äldsta byggda på 1740-talet, ger en illustration till försvarsväsendets orga

nisation från stormaktstiden ända fram till senare delen av 1800-talet. städerna hade skyldighet att hålla båtsmän; för 

dessa byggdes efter centralt fastställda standardritningar stugor, som vanligen var samlade på en gemensam tomt. 

Ofta var det fråga om enrumsstugor av den typ som länge var dominerande i städernas enklare bostadsbebyggelse. 

T.v. nedan: Som kulturminnen är fäbodmiljöerna av utomordentligt värde i flera bemärkelser. De berättar om ett 

system som möjliggjorde en omfattande boskapsskötsel i de skogrika landskapen, men också om en speciell livs

form för dem som under ett par sommarmånader skulle leva och arbeta i social isolering långt från bygden. Vallåtar 

och visor från fäbodarna är en viktig del av den nordiska folkmusiken; både musiken och miljön har i sin tur inspire

rat tonsättare och författare. På fäbodvallarna levde också ett ålderdomligt byggnadssätt kvar med skilda byggnader 

för olika funktioner. Ofta har husen bevarats i sitt ålderdomliga skick. Klövsjö, Jämtland. 

milstolpar i utvecklingen på orten, t.ex. byggnader 

för olika publika ändamål som Folkets hus, skola, 
badhus, vattenverk. Det kan också gälla bygg
nadsmiljöer som beskriver ortens framväxt och 

utveckling: egnahemsområden, bruksgator, arbe
tarstadsdelar, högborgerliga stadsdelar, agrar bebyg

gelse efter jordbruksreformerna, torp- och malmbe

byggelse osv. Den samhällshistoriska värderingen kan 
gälla lokalt eller regionalt, men skall självklart också 
tillämpas i riksperspektiv. 

Det samhällshistoriska värdet knyts naturligtvis 
inte bara till byggnader som illustrerar innovationer 
och utgör den "första" i sin art. Det handlar också 

om kvarvarande exempel på företeelser och system 
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För några årtionden sedan betecknade man gärna byggnader av denna skala och utformning som störande i små

stadsmiljön. l dag ser vi byggnadens egna arkitektoniska kvaliteter och lyssnar till vad den har att berätta - här t.ex. 

om en epok av storstadsambitioner i den lilla staden. Söderköping, stadshotellet. 
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Många tätorter har uppstått i anslutning till järnvägarna. 

stationsmiljön med stationsbyggnad, uthus, godsmaga

sin och plattformstak utgör därmed ofta en påtaglig och 

lättfattlig illustration till ortens historia och bildar ofta 

kärnan i en tidstypisk stadsbild. l Hultsfred är järnvägs

stationen fortfarande i fun ktion. Den har förutom sitt 

samhällshistoriska värde också ett arkitektoniskt värde 

som ett originellt verk av arkitekten Georg A. Nilsson. 
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Lo kstallet vid Linköpings järnvägsstation. 

som inte längre existerar eller blir mer och mer säll

synta i det moderna samhället: fäbodar, statarbo

städer, förläggargårdar, handelsgårdar, bondgårdar 

både från tiden före skiftet och fu llständiga gårdar 

från efterföljande epoker, före dagens rationalisering 

och kreaturslösa driftsformer. 

Det samhällshistoriska intresset är ett vittomfat

tande och centralt kriterium vid urval av bebyggelse 

för bevarande. Gränserna mot andra kriterier, t .ex. 

det socialhistoriska området, är ofta flytande. I lik

het med andra kriterier kan det samhällshistoriska 

kriteriet sällan renodlas: ofta förekommer det till

sammans med andra motiv (t.ex. socialhistoriska, 

personhistoriska, teknikhistoriska). Omvänt finns 

det samhällshistoriska intresset ofta med som sido

motiv till övriga värderingsgrunder. 

Förstärkande/övergripande kriterier av särskild 

vikt är autenticitet, pedagogiskt värde och repre

sentativitet. 

Autenticitetsbegreppet betecknar i detta sam

manhang främst bevarad funktion - en fäbod i bruk 

berättar mer om en gången tids kreatursskötsel än 

om den är musealt bevarad eller används som t.ex. 

vandrarhem. 

Den pedagogiska aspekten är väsentlig. Som 

kunskapskälla för vårt samhälles historia är det 

sjä lvklart ett plus om byggnaden förmed lar kunskap 

på ett klart och tydligt sätt. 

Representativiteten hänger amman med vad som 

skall illustreras. En bred samhällsföreteelse eller ett 

system bör illustreras med byggnader som är repre

sentativa: dvs. den typiska fäboden, bondgården 

eller egnahemsmiljön. Särskilda händelser och inno

vationer har å andra sidan manifesterat sig i mer 

eller mindre unika anläggningar: det första vatten

verket i Sverige; riksdagshusets tidigare plenisalar 

som illustration till både tvåkammarriksdagen och 

som platsen för samhällshistoriskt avgörande beslut. 
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städernas tillväxt under decennierna kring sekelskiftet innebar en utveckling av en rad kommunala funktioner, som 

ofta manifesterade sig i ambitiöst utformade byggnader som vattentorn, gasverk, stadshus och brandstation. 

Brandstationen i Skänninge, byggd 1926, har kvar sin ursprungliga funktion, men på de flesta håll har man tvingats 

bygga nytt för att t illgodose nya utrymmesbehov och tekn iska krav. De gamla gedigna husen kan i regel återanvän

das. Här gäller det, på samma sätt som för exempelvis skolhusen, att finna en ny funktion som gör det möjligt att 

bevara och fortfarande förstå deras speciella karaktär och utformning. 

Socialhistoriskt värde 
Det socialhistoriska värdet är nära sammanflätat med 
det samhällshistoriska. Den främsta skillnaden är att 

det socialhistoriska intresset framför allt är knu tet till 

företee lser som rör människans situation i samhället. 
Byggnader och miljöer som avspeglar hur människor 

har levt, arbetat och umgåtts har ett socialhistoriskt 
intresse, som givetvis kan variera i styrka. 

Exempel på byggnader och miljöer där det socia l

historiska intresset kan vara ett primärt motiv för 
bevarande är arbetarklassens boende- och arbetsmil

jöer, samlingslokaler, statar- och arbetarbostäder, 
fabriker, verkstäder, Folkets hus och andra folkrörel

selokaler etc. Men det kan lika väl gälla andra sam
hällsklassers miljöer: borgargården, handelsgården, 

grosshandlarvåningen, konstnärsate ljen, herrgården, 
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allmogehemmet eller den genomsnittliga bondgården. 

Socialhistoriskt intresse knyts självfallet också till 

institutioner som samhället byggt upp för sociala 

ändamål: sjukhus, kriminalvårdsanstalter, arbets in

rättningar m.fl. 

Autenticiteten är viktig, om man därmed avser att 

byggnaden ifråga är något så när oförändrad ti ll sin 

allmänna disposition och karaktär. Autenticitet i 

År 1898 byggde Skromberga Arbetares Byggnadsförening 

ett Folkets hus. Det fick läggas långt utanför samhället 

eftersom Höganäsbolaget vägrade sälja mark åt arbetar

na. Huset var en av de tidigaste Folkets hus-byggnaderna 

i Malmöhus län, och har trots genomgripande ombygg

nader ett samhälls- och socialhistoriskt värde, framför 

allt på det regionala och lokala planet. Det fungerar fort

farande som möteslokal. Att slå vakt om denna kontinui

tet i funktionen kan i detta fall vara angelägnare än att 

återställa den förvanskade fasaden. 

Det är angeläget att bevara exempel på olika slags 

arbetsmiljöer som visar under vilka villkor man levde 

och arbetade. l de flesta fall blir det fråga om att doku

mentera miljön i bild, ritningar, beskrivning och inter

vjuer. Om man i en framtid skall kunna förstå något av 

den verklighet som gällde är det dock nödvändigt att 

också bevara vissa arbetsmiljöer musealt. Rydals textil

fabrik i Viskadalen har kvar sin gamla maskinpark och 

viss produktion och fungera r samtidigt som museum 

och turistmål. 

snävare bemärkelse, t. ex. bevarade originalfärger, 

förstärker bevarandemotivet, men är inte alltid en 

nödvändig förutsättning. I en arbetarbostad kan 

intresset t.o .m. ligga mera i tydligt urskiljbara, stän

diga förändringar som tjocka tapetlager som vittnar 

om täta flyttningar osv. 

Den pedagogiska aspekten väger tungt. En bygg

nad där tidigare sociala funktioner är tydligt avläsba
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l herrgårdarnas miniatyrsamhällen finns en tydlig be

byggelsestruktur, där karaktärsbyggnaden i sin park 

utgör själva kärnan. Många herrgårdsbyggnader står nu 

tomma, men hä r, liksom på de flesta andra gårdar, har 

man lagt ner möda och omsorg på att underhålla bygg

nader och park i medvetande om deras värde. sedan 

några år är huset åter bebott. Hovgården med rötter i 

1500-talets fogdegård , Hovs socken, Östergötland. 

ra är naturligtvis angelägnare att bevara än en bygg

nad där ta lrika funktionsbyten och ombyggnader 

endast lämnat otydliga rester av den ursprungliga 

karaktären. 

Det socialhistoriska kriteriet kan både gä lla det 

typiska (t.ex. en kriminalvårdsanstalt av den typ som 

lanserades på 1840-talet och byggdes i en rad svenska 

städer i endast lätt varierad form) och det mera unika 
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Lantarbetarbostäderna från 1940-talet vittnar om en 

tid när stataren som fr i lantarbetare fick flytta från sta

tarlängan till en bostad som mera liknade arbetarens 

och småborgarens egnahem. Exteriörerna visar att de 

har samma disposition som den traditionella bruks

arbetarbostaden, med två likadana lägenheter i varje 

hus. Om en miljö som denna skall kunna berätta sin 

historia är det viktigt att behålla husens enhetliga yttre, 

de karaktäristiska uthusen och trädgårdarnas anspråks

lösa nyttokaraktär. 

(t.ex. den äldsta bevarade Folkets hus-lokalen) . De 

socialhistoriska aspekterna framträder ofta tydligt och 

detalj rikt i det lokala och regionala perspektivet. När 

den lokala orten, socknen eller kommunen skriver sin 

historia ger de socialhistoriska minnesmärkena, i form 

av sociala institutionsbyggnader, arbetsplatser, före

nings- och nöjes lokaler, påtaglighet och konkretion åt 

den litterära framstä ll ningen. 
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Av det sena 1800-talets rikt inredda högborgerliga mil

jöer finns inte mycket bevarat i levande funktion . Vad 

som finns kvar är själva ramen - byggnaden, en kom

plicerad planlösning och en fast inredning med snick

erier, stucktak, kakelugnar och tapeter som ger varje 

rum dess egen karaktär. Dagens varsamhetstänkande 

ser det som självklart att bevara sådana kvaliteter, inte 

ba ra som exempel på sin tids inredningskonst och 

hantverk, utan också som positiva och trivselskapande 

inslag i vår boendemiljö. 

Personhistoriskt värde 
Anknytning ti ll en viss person är ett bevarandemo

tiv med lång tradition, kanske främst på kontinen

ten. Berömda personligheters livsmiljö har ofta vår

dats som en viktig del av kunskapen om personen 

ifråga och som en bakgrund och förklaring till 

hans/hennes verk . När det gäller framstående 

konstnärer och författare är det i många fall tydligt 
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Uthuslängan med vedboda r och avträden påminner 

om att också den relativt välbärgade småborgaren fick 

leva ganska obekvämt ännu långt fram på 1900-talet. 

l modern tid har uthusen i städerna försvunn it i rask 

takt. De som ännu finns kvar bör man va ra rädd om, 

både som tidsdokument, som viktiga inslag i den små

skaliga miljön - och som en praktiskt användbar till 

gång. På Nermanska gården i Vadstena har uthusläng

an fått ny användning som lägenhetsförråd, tvättstuga 

och cykelbod m.m. 

att hem- och arbetsmiljön spelat en konkret roll i 

konstnärskapet . Selma Lagerlöf k unde exempelvis 

förverkliga sin herrgårdsdröm i Mårbacka; när 

August Strindberg inredde sin sista bostad däremot, 

avstod han medvetet från sitt förflutna och skaffa

de ett helt nytt möblemang, en handling som kan 

sägas äga sin motsvarighet i hans konstnärliga ska

pande vid den tiden. 
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Ovan: Arbetarbostäderna vid Motala verkstad stod 

länge tysta och tomma. Ändå kunde de ge en bild 

av hur fabriksarbetarnas miljö tedde sig under 

den tidiga industrialismen kring 1800-talets mitt. 

Det är inte svårt att se ett myller av vuxna och 

barn på väg över gården till uthus och vedbodar, 

som enligt mönster från de äldre brukssamhälle

na ligger i en lång rad parallellt med bostadshu

sen. Att bevara byggnadernas karaktär av doku

ment över en social situation är inte bara en fråga 

om upprustning utan också en fråga om att 

behålla atmosfären av största enkelhet. Det borde 

också vara självklart att, som skett i detta fall, 

bevara någon eller några av de ursprungliga små

lägenheterna musealt när husen rustas till moder

na bostäder. Den traditionella dokumentationen 

av själva byggnaderna och miljön bör följas upp 

med intervjuer med människor som bott i husen. 

"Svarta raden" i Motala verkstad. 
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T.h: Det gamla mentalsjukhusets korridor med 

bastanta dörrar, stora salar och fängelseliknande 

isoleringsceller, där patienten kunde hållas under 

uppsikt genom en liten glasruta, vittnar om förhål

landen som samhället i dag helst vill glömma. Trots 

allt talar den också om ett för sin tid betydande 

framsteg i attityden till en kategori av människor 

som tidigare knappast tillmätts människovärde. För 

denna typ av miljöer, dömda att försvinna i nuva

rande form, måste kulturmiljövårdens insats fram

för allt ligga i en utförlig dokumentation. Men något 

måste också bevaras som fysiskt påtagligt bevis för 

förhållanden i en tid som trots allt inte är så avläg

sen. När ett gammalt sjukhus, ett fängelse eller lik

nande byggs om för nya ändamål bör det vara 

självklart att söka bevara någon del musealt eller 

åtminstone i så oförändrat skick, att man trots ny 

funktion kan göra sig en föreställning om villkoren 

för dem som bodde och arbetade där. 



Foto: Axel Unnerbäck 
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Biografen från 1940-talets början - en alltmer sällsynt relikt från en tid då bion var träffpunkt och för många den 

enda möjligheten att uppleva något utanför småstadens vardag. Biografen Saga i Mjölby är bevarad i originalskick, 

och de ursprungliga neonskyltarna på baldakinen ingår i en enhetligt gestaltad centrummiljö med rådhus, affärs

och bostadshus i tidens karaktäristiska material, gult fasadtegel. 
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l Övralid, byggt efter författarens egna skisser, skapade 

Verner von Heidenstam en passande ram kring sin 

person och diktning. Ett hus i kärv karolinsk enkelhet, 

en enslig plats och en grandios utbl ick över 

Lemundalandet nedanför berget och ut över Vättern 

ända bort mot födelsehemmet Olshammar på västgö

tasidan. Här kunde författaren, en gång hyllad som 

nationalskald, se ut över ett svenskt storslaget land

skap på samma sätt som Per Brahe behärskade sitt 

grevskap från Brahehus. 

I andra fall är det fråga om födelse- och barn

domsmiljöer som inte direkt påverkat personens livs

verk. Här bli r byggnaden mera en illustration av den 

sociala och fysiska bakgrunden, men också en hem

vist för minnet av en betydande människa och hen

nes verk, och ett vallfartsmåL Långbans anspråks lö

sa herrgård, bröderna John och Ni ls Ericsons födel

seplats, och Jöns Jacob Berzelius födelsehus vid 

Väversunda kyrka i Östergötland är exempel på den 

typen av personhistoriskt intressanta byggnader. 

l vården av Övralid är det ett grundläggande krav att 

vara lyhörd för de kvaliteter som Heidenstam efter

strävade. Den stränga fasaden får inte prydas av 

blomsterlådor eller markiser, den skall stå ensam och 

ren. Den skall avfärgas med ren kalk i enlighet med 

principen om äkta material som Heidenstam förfäkta

de i sitt angrepp på 1800-talets stilrestaurering av 

Gripsholms slott. Lika viktigt är att utsikten hålls 

öppen, eftersom det väldiga landskapsrummet hör till 

husets miljö och ide. 

Autenticiteten är väsentlig - detta gäller framför 

all t milj öer som de facto fungerat som ram för en 

konstnär lig eller veten kaplig verksamhet (t.ex. 

Strindbergs bostad). Å andra sidan kan det före

komma att även en förändrad byggnad, som inte 

längre bevarar någonting av utformning och karak

tär frå n den tid då personen föddes eller levde där, 

ändå fungerar som ett minnesmärke; här har bygg

naden blivit en symbol (se nedan under symbolvär

de) mera än en konkret illustration. Även i sådana 
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Minnesmärkena från industrial ismens blomstring under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första del är få. 

En industrianläggning är ofta svår att förstå när den ursprungliga verksamheten inte längre finns kvar. l många fa ll 

talar ändå själva byggnaden, dess utformning och läge ett språk som ger en tydl ig uppfattning om verksamhetens 

förutsättningar och funktioner. Viskabergs fabriker, i ett förtätat industrilandskap vid den kraftgivande Viskan, ger 

också exempel på en ambitiös fasadarkitektur. Byggnaderna revs 1982. 

fa ll kan det personhistoriska intresset bli ett avgö

rande bevarandekriterium. 
Den pedagogiska aspekten är viktig, särskilt i 

minnesmärken som förfa ttarbostäder etc. 
Anknytningen till person gör att det blir fråga om 

unika objekt. Detta hindrar givetvis inte att de i 

något annat avseende kan vara representativa, t.ex. 
för förra sekelskiftets borgerliga hemmiljö. 

Det personhistoriska kriteriet har oftast använts i 

ett riksperspektiv, eftersom det vanligen är fråga om 
riksbekanta personligheter. Inom denna kategori är 
också det internationella perspektivet betydelsefullt

vår skyldighet att bevara t.ex. Mårbacka gäller också 
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gentemot Selma Lagerlöfs läsekrets världen över. Men 
personanknytningen som urvalskriterium kan också 

vara aktuell på lokal nivå, då ofta jämsides med sam
hälls- och socialhistoriska motiv: en hembygdsföre

ning kanske bevarar hemmet efter bygdens bekanta 
original, som blev en legend redan under sin livstid. 

Teknik- och industrihistoriskt värde 
Traditionellt har det teknikhistoriska intresset som vär
deringsgrund framför allt kommit att förknippas med 

industrins byggnader och miljöer. En kategori som 
tidigt uppmärksammades var järnframställningens 

minnesmärken i form av gruvanläggningar, masugnar 
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Karaktären i en industrimiljö ligger också i det oplanerade gyttret av om- och tillbyggnader, transportarrangemang, 

upplag m.m. som illustrerar en intensiv och föränderlig verksamhet. Kulturmiljövårdens insatser ifråga om bevarande 

och dokumentation måste också gälla de triviala delarna av miljön, om bilden skall bli sann. Ovan fabriksområdet i 

Söderfors bruk i Uppland. 

och järnverk; detsamma gällde kvarnar och sågar och 
liknande i den agrara miljön. Industrialismens 
fabriksanläggningar har däremot i många fall upp

märksammats så sent att de rent teknikhistoriska 
detaljerna, framför allt den maskinella utrustningen, 
hunnit förnyas eller försvinna. Trots detta har det tek
nikhistoriska värdet ofta ansetts vara ett huvudkriteri

um för bevarande av äldre industribyggnader och 
industrimiljöer, men vanligen med stöd av sarnhällshi

storiska, arkitektoniska och socialhistoriska motiv. 
Autenticiteten är ett viktigt förstärkande kriteri

um för att den bevarade byggnaden på ett tydligt sätt 
skall kunna illustrera den tekniska processen. Att en 

fabrik bevarats i komplett skick är dock sällsynt: det 
ligger i sakens natur att industrianläggningar i bruk 

är föremål för ständig modernisering. Genom senare 
tiders omfattande strukturförändringar har de gamla 
industrimiljöerna i stor utsträckning fått nya funk

tioner eller övergivits helt, och den äldre maskinella 
utrustningen skrotats. Värderingen av industrins 
byggnader och miljöer kan därför innebära problem; 

det teknikhistoriska intresset, som i många fall är det 
primära, kan sällan stå helt ensamt, utan måste stöd

jas av andra aspekter som samhälls- och socialhisto
riska, byggnadshistoriska, arkitektoniska och peda

gogiska kriterier. 
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Endast i sällsynta fall finns det en bevarad äldre maskinutrtJStning. Maskinhallen i Nurnbergbryggeriet i Stockholm gav 

en enastående bild av gammal teknik och, inte minst viktigt, dåtidens attityd till tekniken. Maskineriet och dess stora 

transmissionssystem stod som en glänsande skulptur mitt i en väldig hall, som med sina stora välvda fönster, sitt på

kostade keramikgolv och sina järnkolonner bildade en representativ och värdig ram kring industriföretagets kraftkälla. 
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T.h : Av detta industrihistoriska minnesmärke, maskin

hallen i Nurnbergbryggeriet, finns numera trots uttalade 

bevarandeambitioner bara byggnadens exteriör beva 

rad. På 1980-talet byggdes hallen om till restaurang i 

1700-talsstil. 

Nedan: Beckholmen i centrala Stockholm fick sin första 

industri på 1630-talet då där anlades ett becksjuderi. 

1848-50 tillkom de båda skeppsdockorna under ledning 

av Nils Ericson. Varvet och dockorna är fortfarande i 

funktion. 
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T.h: Radiomasterna i Motala har bevarats som minnes

märken från radioteknikens genombrott i Sverige. 

Långvågssändaren i Motala var ända fram till 1950-talet 

landets viktigaste radiostation, och från antennen, som 

var spänd mellan de båda masterna, spreds radiovågor

na ut till hela Mellansverige, ja långt ut i Europa. l dag 

finns bara masterna kvar; själva antennen är paradoxalt 

nog borta till skada för den pedagogiska tydligheten. 

Masterna har fått karaktären av symbol för den epokgö

rande radiotekniken men också för Motala, där deras sil

huetter syns vida omkring. 

Nedan: Idyll och storskalighet lever sida vid sida och bil

dar tillsammans en dramatisk och imponerande stads

bild som tydligt illustrerar hur den gamla kvarnbyn vid 

Mölndalsån har utvecklats till en modern industriort. 
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Grundmotiv upplevelsevärde 


Arkitektoniskt värde 
Arkitektoniskt värde kan vara knutet till såväl 

enskilda byggnader som till större miljöer. 

Bedömningen av den enskilda byggnadens arki

tektoniska kvalitet skall ske utifrån byggnaden som 

helhet. Det arkitektoniska värdet kan i och för sig 

främst ligga i fasader och proportionering. Lika vik

tigt kan det dock vara att se till interiörgestaltningen 

som helhet, planlösning och gestaltning av enskilda 

rum, deras förhållande till varandra och till byggna

dens exteriör. Bedömningen av det arkitektoniska 

värdet måste ofta ske mot bakgrund av den yttre mil

jön, det gäller både förutsättningarna som ligger 

bakom en viss arkitektonisk lösning (t.ex. tomtens 

form) och mera allmänna miljöförutsättningar i 

form av befintlig bebyggelse, topografi etc. 

Det arkitektoniska värdet kan ligga både i rent 

estetiska egenskaper och i det sätt på vilket arkitek

ten har löst ett gestaltningsproblem utgående från 

givna förutsättningar. Mälsåkers slott är ett exem

pel på en estetiskt avancerad byggnad där bygg

nadsvolymens proportioner, fasader, takutformning 

och enskilda detaljer samspelar till en estetiskt 

verkningsfull helhet. Samtidigt utgör det ett intres

sant exempel på hur arkitekten Nieodemus Tessin 

d.ä. har löst ett svårt arkitektoniskt problem: att 

omskapa ett ålderdomligt trevånings stenhus till en 

tidsenlig palatsbyggnad i romersk klassicism och 

samtidigt tillgodose en rad funktionskrav i dess 

mre. 

Ett arkitektoniskt värde kan också ligga i ett områ

de eller en byggnadsgrupp gestaltad efter en enhetlig 

ide. Det kan gälla en stadsdel, som Blecktornsområdet 

i Stockholm från 1920-talet, ett villaområde från 

1910-talet med enhetligt utformade byggnader i en 

konsekvent genomförd stadsplan, men också en 

modern förort där höghus, smalhus och centrumbe

byggelse komponerats till en arkitektoniskt samstämd 

helhet. I ett sådant område har stadsplanen en väsent

lig del i den arkitektoniska gestaltningen, men också 

andra komponenter som gångvägar, vegetation och 

medvetet utnyttjade element i topografienär viktiga. 

Autenticiteten är väsentlig, men behöver inte obe

tingat gälla ned i minsta detalj . Den enskilda detal

jens betydelse kan vara större ju enklare formspråket 

är. I en byggnad från 1930-talet är originalfönstren 

med smäckra bågar och stora glasytor ofta känsliga

re för förändring än i en rikt utsmyckad 1800-talsfa

sad, där fönstren ingår som en av många delar i en rik 

ensemble. Autenticiteten i materialbehandlingen är 

ofta väsentlig: karaktäristiskt för jugendtidens sten

husfasader är t.ex. ofta en raffinerad sammanställ

ning av olika fasadmaterial som släta ytor i kalkputs, 

olika stenmaterial, kakel- och keramikplattor m.m. 

Åldrande och patina är kvaliteter som i många 

fall kan vara berikande för den arkitektoniska upp

levelsen och bilda ett förstärkande kriterium. Detta 

gäller naturligtvis speciellt när åldrandet, som i vissa 

av nationalromantikens byggnader, är en redan från 

början beräknad arkitektonisk kvalitet. 
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Mälåkers slott, byggt på 1670-talet efter ritningar av Nieodemus Tessin d.ä., är ett av den svenska barockarkitektu

rens främsta verk. slottet skadades svårt vid en brand 1945 och har senare varit utsatt för hårdhänta invändiga 

ombyggnader. Trots att byggnaden härigenom förlorat mycket av sin enastående autenticitet har den till det yttre 

bevarat karaktären av arkitektoniskt mästerverk. Med tillämpning av den helhetssyn som bör gälla fö r byggnader av 

detta värde har målsättningen under senare år emellertid va rit en fullständig restaurering och rekonstruktion också 

av slottets inre och dess rika stucktak. 

Representativitet respektive sällsynthet är kriterier rekturhistoriska aspekter. En byggnad av en vtss 

som egentligen saknar betydelse för bedömningen arkitekt kan vara värd att bevara enbart på grund 

av en byggnad ur rent konstnärlig-arkitektonisk av sitt stora arkitektoniska värde, medan en 

synvinkel; det arkitektoniska värdet kan fungera annan, konstnärligt enklare byggnad av samme 

som en sjä lvstä ndig kva litet. Samtidigt är det arkitekt ka nske är lika bevara ndevärd, men som 

naturligt att den arkitektoniska bedömningen sä l exempel på en arkitekturhistoriskt intressant rikt

lan sker utan en samtidig bedömning utifrån arki- nmg. 
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l Citypalatset i Stockholm, uppfört 1931, har arkitekten Ivar Tengbom skapat ett tidigt och mycket betydande verk i funk

tionalistisk stil. Fasadens ljusa marmor och inte minst raden av tätt placerade fönster med stora, skimrande rutor och 

extremt smäckra snickerier gav den stora byggnaden dess friska och lätta karaktär. En arkitektur som arbetar med så 

subtila medel är känslig för förändringar. En grundläggande förutsättning för ett bibehållande av de arkitektoniska kvali

teterna är att fasadmaterialet och originalfönstren med de hantverksmässigt gjorda glasen bevaras, något som tyvärr 

inte skedde när man vid början av 1990-talet satte in nya fönster med bågar av aluminium och perfekt plana glas. 

l all anspråkslöshet representerar också den

na byggnad ett arkitektoniskt värde som ex

empel på en regional byggmästares sätt att 

lösa den estetiska utformningen. Varje detalj, 
"" 
"" 
u 

a; från sockeln upp till takkupor och skorstens
c: 
c: 
::l krön, har en medveten formgivning som bör 
-.; 
~ respekteras, även om arkitekturen inte tål en 
ö 

jämförelse med de stora arkitekternas verk. & 
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Miljonprogrammets områden har kritiserats för bristande kvalitet och låga estetiska ambitioner. Det finns dock områ

den av sådan kvalitet att de bör behandlas med varsamhet och skonas från schablonmässiga förändringar som främst 

har till syfte att med hjälp av exempelvis en ny, brokig färgsättning och tillbyggnader av burspråk etc. göra området 

mera attraktivt. l Prästgårdsliden i Mjölby är det just de lågmälda kvaliteterna som ger området dess karaktär - den 

anspråkslösa men vårdade arkitekturen, enhetligheten i formspråk och färgsättning och anpassningen till topografin. 

Konstnärligt värde interiör med målningar, konstnärligt gestaltade föns

I regelligger en byggnads konstnärliga värde främst ter eller dylikt. Dramatiska teaterns byggnad i 
i dess arkitektur. Mera ovanligt är att en byggnad har Stockholm har utöver sitt arkitek toniska värde också 

ett konstnärligt värde i snävare mening; i sådana fa ll ett konstnärligt värde genom sina fasadskulpturer av 

gäller det oftast enskilda delar eller interiörer, t.ex. Christian Eriksson, Carl M illes m.fl. och genom sina 

en fasad med rik skulptural utsmyckning eller en invändiga väggmålningar av olika konstnärer. 
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Ovan: Dramatiska teaterns byggnad i Stockholm bygg

des 1901-1908 efter ritningar av arkitekten Fredrik 

Lilljekvist. Den rika konstnärliga utsmyckningen i form 

av utvändig fasadskulptur av John Börjesson, Christian 

Eriksson, Theodor Lundberg och Carl Milles samt invän

diga målningar av Oscar Björk, Julius Kronberg, Carl 

Larsson och Georg Pauli m.fl. gör att man måste tala om 

ett konstnärligt värde utöver det rent arkitektoniska. 

T.h : Inredning av högt konstnärligt värde finns också 

i borgarhus och allmogebebyggelse. Interiör från 

Brategården i Bråfors bergsmansby. 
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Upplevelsen av gamla byggnader och miljöer ligger ofta i de tydliga spåren av åldrande. Patinan ger en tidsdimen

sion som hjälper fantasin att förflytta sig från vår egen tid bakåt i historien. Patinan kan också ha en rent estetisk 

verkan som i denna byggnad, där till och med det prosaiska eternittaket på utbyggnaden bidrar till bilden av rom

antiskt förfall. Det är lätt att förbise värdet i tidens pålagringar, och alltför ofta har en ambitiös bevarandeinsats 

utplånat patinans subtila kvaliteter. 

Patina 
Ursprungligen betecknade ordet patina (på latin 

Aerugo nobilis) ärglagret på koppar och brons och 

ansågs som en prydnad och ett tecken på hög ålder 

och äkthet. 

Idag har begreppet en betydligt vidare innebörd. 

Patina kan betraktas både som ett dokumentvärde 

och ett upplevelsevärde på grund av sin egenskap att 

dokumentera spår av gångna tider, samtidigt som 

den förmedlar en upplevelse av tid och åldrande, ofta 

med en estetisk dimension. Med patina menas de 

spår av åldrande i form av oxidation, nötning etc., 
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som ger en byggnad eller ett föremå l en atmosfär av 

hög ålder och gammal kultur. Det finns i begreppet 

patina också en estetisk dimension, som klart skiljer 

det från banalt slitage. 

Om patinan avlägsnas återstår bara den objekti

va upplysning som föremålet eller byggnaden ger om 

sin tillkomsttid och beskaffenhet i dag; dess egen 

berä ttelse om mellanliggande tiders användning och 

olika öden går förlorad . 

Patinan som förmedlare av en upplevelse av ålder, 

åldrande och till och med vemodsfullt förfall, under 

vilket en djupare filosofisk eller känslomässig inne
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En sliten tröskel och ett 
obehandlat skurgolv för

medlar en atmosfär och 

ett budskap från alla de 
generationer som tidiga

re levat i huset. Slipning 

och lackering av ett 
sådant golv innebär att 
man skulle förlora den 

samtidigt ålderdomliga 
och fräscha karaktären 

och få en stum och livlös 
yta, och dessutom en 
helt annan färgverkan. 

Tegeltaket på Vittskövle 
slott lades på 1500-talet 

och har under århundra
denas lopp successivt 
reparerats och förnyats. 

Men man har bibehållt 
den öppna läkten och 
tekniken med understryk

ning med kalkbruk. Med 
sina färgskiftningar och 
buktande ytor vittnar 

taket inte bara om en 
ålderdomlig teknik, utan 
ger också en stark upple

velse av hög ålder och 

autenticitet. 
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Pelarsalen i Vadstena slott, den ursprungliga borgstugan, bevarade en mycket ålderdomlig karaktär. Dess funktion 

som provisoriskt magasin för landsarkivet under de senaste l 00 åren hade låtit den stå i stort sett oförändrad. 
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börd kan anas, har uppmärksammats och medvetet 

utnyttjats a v konstnärer och arkitekter inte bara 

under romantiken utan även tidigare. Ett utslag av 

rokokotidens ruinromantik är exempelvis Carl 

Hårlemans omvandling av Mörby slott i Uppland ti ll 

en pittoresk ruin på 1740-talet. Romantikens dyrkan 

av skönheten i åldrande och förfall förknippas fram

för allt med den engelske konstkritikern John Ruskin. 

Patina kan förekomma på olika typer av objekt 

och kan ta sig olika uttryck. I en medeltida ruin kan 

det vara fråga om ett ojämnt murkrön, nedrasade 

stenar och gräs- och örtvegetation i fogar och 

skrymslen. Åt experten ger detta inga ytterligare 

historiska fakta . Åt lekmannen däremot ger det en 

upplevelse av ruinen som någonting mycket gam

malt, som skulle ha oändligt mycket att berätta "om 

murarna kunde tala". Fantasin stimuleras att söka 

sig tillbaka i historien och skaffa djupare kunskaper. 

En restaurering som jämnar ut murkrönen och ren

sar fogarna kan rädda ruinens tekniska bestånd och 

konservera dess byggnadshistoria men kan samtidigt 

spoliera den som levande berättare av en historia 

som sträcker sig från nutid till medeltiden. 

Patinan kan uppträda i skilda sammanhang och 

ta sig olika uttryck: en väderbiten träpanel, slitaget 

innanför tröskeln i en torpstuga, en med åren mattad 

oljefärgsyta, en många gånger lappad och lagad puts

vägg, skevheten i en gammal byggnad som råkat ut 

för sättningar. Gränsen me ll an patina och slitage 

eller direkta skador är ofta flytande. Bedömningen är 

i hög grad beroende av personlig lyhördhet för de 

subtila kvaliteter och den nyansrikedom som finns i 

spåren av ålder och långvarig användning. 

Patina är en ömtålig kva litet som lätt kan förstöras 

- och ibland utvecklas på nytt, men då ofta i andra 

former. 

Patina i bemärkelsen ålderdomlighet är något som 

traditionellt gärna förknippas med byggnader av hög 

Pelarsalen efter 1985 års ombyggnad till forskarsal för 

landsarkivet. Upplevelsen av ålder och äkthet är inte 

längre lika stark. Väggputsen med målningar från 1619 

finns visserligen kvar, men tegelgolvet från 1684 har 

ersatts med ett modernt golv, som tillsammans med 

möblering, nytt undertak och modern armatur har för

vandlat rummet till en neutral och effektiv arbetsmiljö, 

där byggnadens nyansrika berättelse om sin fyrahund

raåriga skiftesrika historia har svårt att göra sig hörd. 

ålder och byggnadshistoriskt värde; i det samman

hanget utgör patinan en berikande egenskap. Men 

patina kan förekomma i samband med varje äldre 

byggnad eller byggnadsmiljö, oavsett vad den i grun 

den representerar. I vissa fa ll bildar patinan då ett 

förstärkande kri teri um, som nära samverkar med 

andra bevarandemotiv som socialhistoriskt värde 

och traditionsvärde. I andra fa ll finns inte samma 

tydliga koppling. Förekomsten av patina innebär 

t .ex. bara sällan en direkt förstärkning av den arki

tektoniska kvaliteten hos en byggnad; däremot kan 

den tillföra en självständig kvalitet som ger ytterliga

re ett motiv för bevarande och en styrning av den 

framtida vården. 
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Läget i vinkeln mellan de båda 

gatorna och den karaktäristiska 

gaveln som anslår tonen när 

man passerar den gamla 

stadstullen gör att det oansen

liga huset till höger är ett av de 

allra viktigaste i miljön vid 

Fallingegatan i Skänninge. 

l det småskaliga och detaljrika 

småländska haglandskapet är 

det många faktorer som 

bidrar till den ålderdomliga 
karaktären: vegetation, sten

hägnader och rösen, vägar, 

stigar och bebyggelse. Skall 

man bevara karaktären måste 

man vara rädd om detaljerna, 

också i bebyggelsen. Med sin 

måttliga skala, sina fina detal

jer i fönster, tak och skorste

nar, sitt fasadmaterial och sin 

färgsättning berikar den upp

levelsen av det ålderdomliga 

kulturlandskapet. 
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Patina som kulturhistorisk och esteti sk kvalitet var 

ett centralt kriterium i 1920 års lagstiftning om bygg

nadsminnesmärken (KK 1920 med föreskrifter röran

de det offentliga byggnadsväsendet, § 18), som 

uttryckligen föreskriver att arbeten på byggnadsmin 

nesmärke "bör utföras så, att byggnadens ålderdomli 

ga karaktär och patina i möj ligaste mån lämnas orör

da" . Ett kulturpolitiskt mål som idag är starkt betonat 

är att göra äldre tiders kultur tillgänglig och levande 

för vår tids människor. Patinan, med sin förmåga att 

ge liv och ande åt artefakten och en förnimmelse av tid 

och historisk närvaro, måste mot den bakgrunden 

anses vara ett tungt vägande bevarandemotiv. 

Miljöskapande värde 
Kriteriet har en vid innebörd och kan gä lla byggna

der och miljöer av skilda typer. M iljövärdet kan vara 

ett huvudkriterium fö r bevarande men är ofta före 

Den tätt sammanpackade 
bostadsbebyggelsen utan 
egentlig tomt- och kvar

tersindelning tillsammans 

med en enhetlighet i fasad
material, färgsättning, tak

former och takmaterial 
ger de västsvenska fiske 

lägena deras speciella 
karaktär. 

nat med andra kriterier, t. ex. arkitektoniska, bygg

nadshistoriska eller socialhistoriska. 

Det milj öskapande värdet kan gälla en enskild 

byggnad i en enhetligt gestaltad miljö, där varje 

byggnad av milj öskäl kan vara omistlig utan att ha 

något mera betydande egenvärde. Här är milj övärdet 

ett klart objektivt fas tställbart kriterium. 

Det kan också gälla byggnader i en oenhetlig 

milj ö, t.ex. en stadskärna, där en värdefull helhet 

kanske till största delen består av byggnader av 

begränsa t egenvärde men högt milj öskapande värde. 

Styrkan i milj övärdet beror i hög grad av byggna

dens läge. En hörnfas tighet i ett kvarter kan genom 

sitt synl iga läge och sin betydelse för stadsbilden ha 

ett så högt milj övärde att den måste betraktas som 

omistlig, medan en likadan byggnad i ett mindre 

utsatt läge kanske inte kan tillmätas samma värde. 

Detsamma gäller t.ex. landsbygdens agrarbebyggelse, 
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stenstadens tätt sammanpackade husgytter med 

gårdshus, trapptorn, skorstenar och brandgavlar är miljö

er som på en koncentrerad yta har ett rikt innehåll av 

samhällshistoria och social historia. l dag är livet och 

funktionerna i de gamla stadskvarteren annorlunda än 

för bara några decennier sedan. Miljön ger dock fortfa

rande kunskap och låter oss uppleva storstadens villkor 

och atmosfä r under industrialismen. Om detta skall 

kunna behållas räcker det inte att slå vakt enbart om 

gathusen. Det är helheten som är viktig. 

Med sin förtätade stämning, sitt centrala läge och sitt 

innehåll av olika sorts lokaler erbjuder ett stadskvarter 

som detta rika möjligheter till återanvändning av kultur

arvet som en levande och fungerande del av dagens 

samhälle. Norrköping. 

Källa: E. Martin och F. Wulz: Bostadsområden i 
Stockholm 1930- 1980. Stockholm, 1980. 

Den moderna förorten är ofta byggd enligt en arkitek

tonisk helhetside som mer eller mindre tydligt genom

syrar allt från stadsplanemönstret och samspelet med 

topografin till utformningen av husens enskilda detaljer. 

Västertorp i Stockholm byggdes 1947-1950. Smalhusen 

och de höga punkthusen är typiska för tiden, likaså pla

ceringen av volymerna i terrängen. Om de arkitektonis
-" u 
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ka kvaliteterna skall kunna bevaras, gäller det att upp"" 

iii 
c 
c märksamma inte enbart de enskilda husens former och 

::::> 
Qj färgsättning, utan också miljön som helhet: stadspla
~ 

nen, topografin och vegetationen. ~ 
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Lantbrukets ekonomibyggnader har stor betydelse som 

visuella replipunkter i de öppna jordbrukslandskapen. 

Många har förlorat sin ursprungliga funktion som ladu

gård och lada men används bl.a. som garage för jord-

Gränsen mellan stad och landsbygd är i dag ofta obe

stämd. Utanför den gamla stadskärnan ligger zoner av 

industribebyggelse, modernare bostadsområden, villa

områden m.m. Endast i sällsynta fall har förindustrialis

mens omedelbarhet i mötet mellan stad och land 

bevarats. En värdefull relikt utgör detta landskap norr 

om Skänninge, där det finns stadsgårdar vid torget och 

Järntorgsgatan som fortfarande gränsar direkt mot 

beteshagarna vid Skenaån. Om denna ålderdomliga 

miljö skall kunna bevaras, måste beteshagarna hållas 

bruksmaskiner. Även om detta kräver ingrepp i form av 

nya och större portar kan miljövärdet bevaras om man 

är rädd om vägg- och takmaterial, dekorativa detaljer 

och den typiska färgsättningen i rött, vitt och svart. 

öppna och angränsande tomter och bebyggelse beva

ras utan nyexploatering. 

Koloniområdet med sin oreglerade bebyggelse och 

sina nyttaträdgårdar har lagt sig ett stycke utanför sta

den. Här kunde stadsbon arrendera en jordlott och odla 

rotfrukter och grönsaker som ett bidrag till sin försörj

ning. Koloniområden började anläggas i slutet av 1890

talet och bildar fortfarande karaktäristiska miljöer i 

utkanten av städer och samhällen. De representerar 

också ett samhälls- och socialhistoriskt värde. 
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Mellan den enskilda människan och hennes miljö finns ett mer eller mindre medvetet personligt förhållande som 

bygger på igenkännande, en känsla av trygghet, stabilitet och trevnad. Men sannolikt finns också andra upplevelser, 

som ger ett innehåll av stimulans och associationer. Miljön får ett identitetsvärde. 

där en bod vid gårdsplanen kan vara betydligt vär

defullare än en liknande byggnad i per iferin. 

I bedömningen av kulturlandskapet spelar bebyg

gelsens miljöskapande värde en väsentlig roll. En 

ängslada eller torkria kan vara av stor betydelse i ett 

ängslandskap och har därtill ett pedagogiskt värde 

som belysning av landskapets tidigare funktion. 

1800-talets stora sammanbyggda ladugårdar utgör 

karaktäristiska inslag och hållpunkter i det öppna 

j ord brukslandska pet. 
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Milj övärdet förutsä tter inte autenticitet i detalj; 

också starkt ombyggda hus kan vara av positiv bety

delse för en miljö. 

Representativitetskriteriet kan ge en förstärkning, 

men är ingen nödvändig förutsättning . Även en bygg

nad som är föga representativ- kanske tvärtom unik 

-kan självfallet ge slutenhet och karaktär åt en miljö. 

Miljökriteriet är aktuellt på såväl nationell som 

på regional och lokal nivå men får naturligt nog 

särskild tyngd lokalt, i hanteringen av den egna mil



UPPLEVELSEVÄRDE 

-:5 
.o "" 
~ 
c: 
c: 

::::> 
"iii 
~ 
ö 

~ ~--~-------------------w~~ 
Identitetsvärdets starkt lokala och personl iga förankring gör att det kan vara svårt att definiera. Kyrktornet och den 

stora si lon ger en för alla lätt fattbar identitet åt samhället på slätten. För dem som tillbringar sin vardag där är det 

kanske mera de anspråkslösa husen med butik och kafe som står för de positiva identitetsvärdena. 

jön med dess näraliggande, många gånger kanske med sin miljö. Det är a ll tså i första hand fråga om ett 

mera anspråkslösa kvaliteter. socialt värde där den kulturhistoriska aspekten ingår 

som en mer eller mindre framträdande faktor. 

Identitetsvärde Identitetsvärdet är svårt att beskriva i objektiva 

Den fysiska miljöns betydelse för människans vä lbe termer; i skönlitterära framställningar däremot är 

finnande och förmåga att fungera i ett komplicerat igenkännande, trevnad och djup samhörighet med en 

samhälle är idag allmänt erkänd . Beteckningen iden miljö eller byggnad ett ofta återkommande tema. 

titetsvärde sammanfattar de egenskaper hos en mi ljö Olust inför rivningar och andra genomgripande 

eller miljökomponent som ger människan en upple miljöförändringar bottnar ofta i känslan av att bli 

velse av trygghet, samhörighet och identifikation berövad ett värde som man har personliga relationer 
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l den i övrigt nästan helt rivna och nybyggda Gamla stan 
i Motala ligger denna anspråkslösa byggnad med uthus 

och trädgård som ett levande minne från den tid då hela 
stadsdelen var en småskalig trädgårdsstad. 

Snett över gatan ligger Dubergska gården, bevarad som 
exempel på den bebyggelse som fanns före 1960- och 

1970-talets exploatering. Men kontinuiteten är bruten. 
Den på en gång ambitiösa och hårdhänta restaurering

en och husets flyttning från sin trädgård har resulterat i 
en svårförståelig artefakt, som saknar granngårdens äkt
het och förmåga att ge en känsla av kontinuitet mellan 
då och nu. 

till, en kränkning av ens identitet och livskvalitet. 

Svårigheten att formulera argument, tydliga nog att 

hävda sådana kvaliteter gentemot exempelvis kon

kreta ekonomiska eller trafiktekniska argument, har 

ofta lett till att man försökt gripa till andra, mera 

"objektiva" kriterier för att inte stämplas som kon

servativ och verklighetsfrämmande. Protesterna mot 

rivningen av Sagerska husen i Stockholm bottnade 

inte främst i ett allmänt omfattat intresse för bygg

nadernas arkitektur, även om det motivet hävdades, 

utan snarast i behovet av att få behålla en välbekant 

gatubild och en miljö till vilken man hade ett per

sonligt förhållande . 

Identitetsvärdet är i princip oberoende av andra 

egenskaper. En miljö eller byggnad med högt identi

tetsvärde behöver inte vara speciellt intressant i 

byggna dshistoriskt, estetiskt eller ens mil j ö ska p a n de 

avseende, även om sådana egenskaper, liksom konti

nuitetsvärdet och symbolvärdet, ofta står i samband 

med identitetsvärdet. Primärt är det snarast fråga om 

byggnadens "personlighet" och dess funktion i det 

sammansatta fysiska och sociala kontaktnät som 

ingår i människornas livsmiljö. 

Utgångspunkten för en bedömning av identi

tetsvärdet blir därmed framför allt den boendes egen 

upplevelse av sin miljö och en lyhörd analys av vilka 

komponenter som konstituerar dess speciella karak

tär. Bedömningen sker alltså i hög grad utifrån soci

ala värderingar, där de kulturhistoriska aspekterna 

framför allt ligger i anknytningen till byggnader och 

miljö och i de samband som finns med andra, mera 

renodlat kulturhistoriska eller estetiska egenskaper. 

Autenticitet och pedagogiskt värde är egenskaper 

som i detta sammanhang är av underordnad betydelse, 

eftersom värderingen utgår från miljön eller byggna

den som den nu fungerar i ett aktuellt socialt mönster. 

Däremot kan den patina som finns i en levande miljö 

vara en faktor av stor betydelse genom sin förmåga att 
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förmed la ett levande intryck av dess funktion som ram 

även för tidigare generationers liv och verksamhet. 

Kontinuitetsvärde 
Behovet av historisk kontinuitet i miljön har under 

de senaste decennierna fått en tydlig politisk beto

ning mot bakgrunden av 1950- och 1960-talets stor

skaliga rivningar. 

Kontinuitetsvärdet ligger framför allt i det större 

miljösammanhanget och illustrerar den historiska 

framväxten och kontinuerliga förändringen i ett 

levande samhälle. Utan att äga några byggnader av 

egentligt kulturhistoriskt eller miljöskapande egen

värde kan t.ex. en stadsmiljö ofta tillmätas ett konti

nuitetsvärde genom att den illustrerar hur staden växt 

fram, utvecklats, förändrats, slitits och reparerats 

under genera tion efter generation. Byggnader och 

andra detaljer ger minnen och associationer av skif

tande slag åt skilda generationer. Kontinuitetsvärdet 

kan knappast ges en klar och objektiv avgränsning. 

Den sociala upplevelsen, känslan av identitet och 

samhörighet med miljön är viktiga samverkande 

motiv, likaså social- och samhällshistoriska aspekter. 

Kontinuitetsvärdet kan i många situationer vara 

ett avgörande motiv för bevarande av en enskild 

byggnad. Ett enda kvarvarande hus i ett förnyat 

område kan således- utan att behöva ha något egent

ligt egenvärde - anses omistligt som den enda kon

takten med en tidigare, nu helt utplånad miljö. 

Kontinuitetskriteriet kan också vara relevant ifråga 

om den enskilda byggnaden och dess delar. Inom en 

flera gånger omgestaltad byggnad kan det således 

vara angeläget att uppmärksamma spår och årsringar 

som vittnar om hur byggnaden har fungerat och bru

kats av tidigare generationer. 

I bedömningen av kontinuitetsvärdet är autentici

teten ofta av underordnad betydelse. Det kan däre

mot vara angeläget att bevara den patina i vidare 

Lundagård, parken mellan domkyrkan och universitets

platsen i Lund, var under medeltiden biskopsgård 

under mark finns arkeologiskt värdefulla lämningar av 

den medeltida anläggningen. På 1700-talet anlades en 

park, utformad av arkitekten Carl Hårleman. Den finns 

ännu kvar i sina huvuddrag, och har ett betydande park

historiskt värde, men har under 1800- och 1900-talet 

alltmera fått karaktären av romantisk park med åldriga, 

delvis förvuxna träd, grusgångar och gräsplaner. Det är i 

den gestalten som Lundagård har blivit en symbol för 

universitetsstadens rika traditioner. Det byggnadsarkeo

logiska, arkitektoniska och parkhistoriska värdet måste 

respekteras, men för dagens människor är det parkens 

traditionsvärde som kommer i första rummet. 
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Flustret i Uppsala - sommarrestaurangen som ända från 1840-talet är oupplösligt förknippad med studentliv och 

festtraditioner. Just detta traditionsvärde var ett avgörande skäl att omedelbart återuppföra byggnaden efter en för

ödande brand 1984. 

mening, som genom tiderna har kommit att prägla Kontinuitetsvärdet är naturligt nog ofta tydligast 

miljöns eller byggnadens olika de lar. urski ljbart och mest angeläget i det loka la perspek

Den pedagogiska aspekten är viktig eftersom det tivet. Samtidigt fi nns det ur riksperspektiv starka 

gäller att urskilja just de byggnader eller mil jökom skäl att verka för en generell bevakning av konti

ponenter som tydligast förmedlar upplevelsen av nuitetsaspekten i hanteringen av miljön, både 

kontinuitet i den byggda miljön. tä torter och i kulturlandskap. 
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kvarteret Pelikanen 

Traditionsvärdet är ofta förknippat med en händelse av 

historisk betydelse. l denna byggnad i Värnamo höll 

den numera världsomspännande Frälsningsarmen år 

1878 under ledning av William Booth sitt första möte 

utanför England, en händelse som på sätt och vis pla 

cerade Värnamo på världskartan. Men trots skylten som 

markerade husets särskilda betydelse revs det i början 

av 1980-talet - nu är det bara gatunamnet som erinrar 

om mötet i Hanna Ouchterlonys hem. 

Traditionsvärde 
Byggnader eller platser förknippas ofta med speciel
la händelser eller traditioner. Ibland är det fråga om 
bestämda tilldragelser som givit byggnaden eller 

platsen ett klart samhällshistoriskt eller socialhisto
riskt intresse, ibland gäller det mera svårdefinierade 

företeelser som gör byggnaden eller platsen till bärare 
av en tradition av något slag. Traditionsvärdet sam
verkar ofta med en rad andra bedömningsgrunder 

som samhällshistoriskt värde, kontinuitetsvärde, 
identitetsvärde och symbolvärde. 

Berns salonger i Stockholm, med sin mer än 
hundraåriga tradition som offentlig festlokal och 

sina litterära minnen från Strindbergs och Röda 
rummets dagar, är en byggnad med ett utpräglat tra
ditionsvärde. En gammal industrianläggning med en 

obruten tillverkningstradition långt tillbaka i tiden 
kan, utöver sitt industrihistoriska intresse, också 
anses ha ett traditionsvärde. Här behöver traditions

värdet inte ligga i den enskilda byggnaden, utan i det 
faktum att en process eller verksamhet under lång 

tid fungerat som en samlande och styrande faktor i 
en miljö, som undan för undan växt fram, föränd

rats och förnyats. 
Ett traditionsvärde kan å andra sidan även ligga 

i själva byggnadsverkets karaktär av sammanhållan

de faktor kring en lång och skiftesrik användning. 
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Ett exempel är klosterbyggnaderna i Vadstena, bygg

da på 1200-talet som kungligt palats, ombyggda till 

kloster på 1300-talet, sedan tagna i anspråk som 

sjukhem för krigspensionärer på 1600-talet, vid 

1800-talets början förläggning för straffkompani , 

därefter lokaler för landets största mentalsjukhus 

och idag museum, hotell och festlokaL 

Traditionsvärdet är ofta knutet till en enstaka 

händelse som blivit utgångspunkt för t.ex . en folkrö

relse eller reform. Den byggnad i Värnarna där 

Frälsningsarmen höll sitt första möte utanför 

Murar av svart granit och grov ädelputs, kraftiga galler 

för fönstren och tunga bronsportar. Med ett mycket 

medvetet symbolspråk framför den forna Enskilda 

Bankens hus vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm sitt 

budskap om soliditet och säkerhet. Byggnaden uppför

des 1912-191 5, arkitekt var Ivar Tengbom. 

l senare t id däremot har banker, postkontor och lik

nande institutioner i stä llet för slutenhet velat erbjuda 
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England hade således varit vä rd att bevara på grund 

av sitt traditionsvärde och socialhistoriska värde. 

Traditionsvärdet kan också avse byggnader eller 

platser där en tradition hålls levande, som Norra 

Bantorget i Stockholm, arbetarrörelsens samlings

plats med tradition från Hj almar Erantings dagar. I 

detta fall är traditionsvärdet nära förenat med ett 

sy m bol värde. 

Äkthet och orördhet kan vara faktorer som stö

der traditionsupplevelsen, likaså den pedagogiska 

tydligheten och förmågan att levandegöra innebä r

öppenhet, och genom stora fönster och lätta glasdörrar 

demonstrera den service man kunde erbjuda. 

För byggnadsvården är det viktigt att uppfatta och 

bevaka att denna typ av symbolspråk inte i onödan går 

förlo rat vid moderniseringar och ombyggnader. På En

skilda Banken finns numera en inre glasad entre men 

bronsportarna finns kvar, uppslagna under öppettid, 

stängda på kvällen och natten. 



den i en tradition. 

Traditionsvärdet är särskilt tydligt på lokal nivå, 

där man gärna uppmärksammar platser och lokaler 
som bildat ramen kring förenings liv, nöjen, folkrö

relsearbete, loka lt näringsliv o.dyl. 

Symbolvärde 
En byggnad kan utgöra en symbol - för en ort, en 
nation, ett högre värde, ett begrepp eller en samhälls
funktion. I vissa fall är symbolfunktionen avsedd, i 

andra fall har byggnaden i efterhand blivit symbol 
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för en speciell händelse, företeelse eller ide. 
Byggnaden som förmedlare av ett budskap har 

uråldrig tradition, inte bara inom statsmaktens och 

kyrkans byggande utan också inom andra delar av 
samhället för att manifestera makt, rikedom, infly

tande, samhällsnytta, framåtskridande, etiska vär
den, ideer, ideologier, rättskipning och andra sam

hällsfunktioner. Ofta är symbolfunktionen knuten 
till någon särskilt framträdande byggnadsdel - ett 

torn, en portal- men byggnadsverket kan också som 
helhet utgöra en symbol. 

Kyrktornet, symbolen för religiösa och kulturella värden Kockums varvsområde byggdes på 1970-talet blev den 

men också för den gamla hansastaden med dess han- en vida synl ig symbol för Malmö som framgångsrik 

del och hantverk, är fortfa rande ett dominerande inslag industristad. Länge därefter stod den som en påminnel

j stadsbilden i Malmö. När den väldiga bockkranen på se om ekonomisk kris och oro för framtiden. 
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Tempelmans kolonnad vid Härnösands läroverk 
symboliserar den klassiska bildningens ideal, Enskil

da bankens granitfasad vid Kungsträdgårdsgatan i 
Stockholm utstrålar säkerhet och soliditet, medan 

Berns salongers rikt smyckade fasad blir sinnebilden 
för fest och nöjesliv. Över 1800-talets industrisam
hälle höjer sig fabriksskorstenen som en vida synlig 

symbol för tekniskt kunnande, ekonomisk framgång 
och dagligt bröd, men också för hårt slit, ohälsosam 
miljö och ett segregerat klassamhälle. Kyrktornen 

markerar religiösa och kulturella värden men står 
också som symboler för sin bygd. 

Symbolfunktionen kan vara mer eller mindre 

framträdande och mer eller mindre starkt förankrad 
i det allmänna medvetandet. Den från början avsed
da symbolen talar ofta ett tydligt språk. Däremot 

kan det vara svårare att objektivt urskilja sekundära 
symbolfunktioner. Här finns heller ingen skarp gräns 
mellan den allmänt omfattade upplevelsen och den 
privata associationssfären. Innebörden i en symbol 

kan också radikalt förändras genom yttre händelser 
och upplevelser. Ett exempel är Kockums stora 

bockkran i Malmö, under lång tid symbolen för en 
framgångsrik storindustri som gav arbete och trygg

het; senare i stället en påminnelse om ekonomisk 
kris, oro för framtiden och arbetslöshet; idag för

svunnen ur stadsbilden och snart glömd. 
Somliga symboler framstår som närmast tidlösa. 

Stockholms stadshustorn är den klassiska symbolen 

för Stockholms stad. Men tornet symboliserar också 
Stockholm som Sveriges huvudstad; på tornkrönet har 
byggherren placerat rikssymbolen Tre kronor, en gång 

krönet på Stockholms slotts kärntorn Tre Kronor, som 
under århundraden var Sveriges reella och symboliska 
väktare vid sundet mellan Östersjön och Mälaren. 

I andra fall är symbolen mer tidsbunden. För 
1970-talets människor blev almdungen i Kungs
trädgården en symbol för folkviljans seger över tek

nokraternas rasering av det gamla Stockholm. För 
nästa generation är symbolen inte längre lika tydlig. 

Symbolen i sig har en pedagogisk funktion. När 
en symbol inte längre är tydlig och fattbar förlorar 

den sin karaktär av aktiv meddelare och får ett mera 

abstrakt historiskt intresse. 
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Förstärkande 
och övergripande motiv 

Kvalitet 
Begreppet kvalitet inbegriper flera olika egenskaper, 

från det rent hantverksmässiga utförandet till en när

mast estetisk aspekt, som ser ett slags skönhet i en 

väl uttänkt konstruktion, noggrant utformade detal

jer, väl valda material och ett intelligent och skickligt 

utfört hantverk. 

I den medvetna arkitektoniska gestaltningen finns 

kvalitetsbegreppet ofta inbyggt. Omsorg om detal

jerna och goda materia l är egenskaper som brukar 

förknippas med god arkitektur. Därmed knyts det 

konstnärligt-arkitektoniska värdet samman med 

mera jordnära kvalitetsbegrepp som hållbarhet, slit

styrka och funktionsduglighet . Samma kvalitetsbe

grepp förekommer nästan alltid i det traditionella 

folk liga byggandet och visar sig i byggnadens 

utformning, från val av timmer i väggar och taklag 

till detaljarbetet i fönsterspröjsar, lås och beslag. 

Ofta var denna strävan i den äldre byggnadstradi

tionen motiverad av både funktionella och estetiska 

krav. Det profilerade skorstenskrönet gav bättre vat

tenavrinning och skydd för skorstenens vertikala 

ytor; den utsökta virkeskvaliteten i fönsterbågarna 

tillät klena dimensioner, större ljusinsläppande glas

ytor och låg vikt; den gediget utförda linoljefärgsmål

ningen var hål lbar och gav ett bra skydd mot röta. 

Omsorgen om den estetiska kvaliteten och det gedig

na intrycket har till och med inneburit att man i vissa 

avseenden höll fast vid lösningar som kunnat göras 

enklare och enligt nutida synsätt mera funktionella. 

Kvalitet i utformning, konstruktion, hantverk och 

material har traditionellt tillmätts stor betydelse vid 

urval av bevarandevärd bebyggelse. Detta är inte lika 

självklart tillämpligt i dagens kulturmiljövård med 

dess uppdrag att bevaka all slags bebyggelse. I en 

enkel fabriksarbetarkasern från sekelskiftet t.ex. kan 

just bristen på ambition i teknisk och hantverksmäs

sig kvalitet vara en egenskap som illustrerar de soci

ala förhållandena och därmed är viktig att bevaka. 

I den konkreta byggnadsvården är hänsynen till 

hantverks- och materialkvalitet av fundamental 

betydelse. Bristande lyhördhet för dessa egenskaper 

leder, i förening med moderna material och ensidiga 

krav på funktionella lösningar, all tför ofta till för

enklingar och lösningar som framstår som direkt 

tarvliga och främmande för byggnaden. Omvänt 

finns det stor anledning att bevaka att man inte i 

vä lment nit gör förbättringar, och exempelvis på en 

fabriksarbetarbostad från tidigt 1900-tal applicerar 

detalj er och material av en kvalitet som mer hör 

hemma i den traditionella allmogebebyggelsen eller 

191 O-talets villa bebyggelse. 
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Hantverks- och materialkvalitet bör dokumente
ras på samma sätt som byggnadstekniska egenska

per; utöver en traditionell dokumentation i form av 
fotografier, ritningar och materialprover gäller det 

också att i bild fånga den estetiska dimension som 
ofta ingår i kvalitetsbegreppet. 

Autenticitet, äkthet 
Bedömningen av en byggnads kulturhistoriska värde 
har traditionellt starkt påverkats av dess bevarande
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Den balanserade arkitekturen, den 

perfekta ädelputsens hårda yta, den 
välhuggna graniten och den gedig
na dörren av utvalt ekvirke och kris

tallglas ger detta bostadshus från 
1920-talet en påkostad och estetiskt 

genomarbetad prägel som måste 
respekteras. Ett byte av porten mot 

ett modernt dörrparti av aluminium 
och glas vore inte bara ett estetiskt 
ingrepp i strid mot det allmänna 

varsamhetskravet Det skulle också 
innebära en standardsänkning och 
en ekonomisk förlust; att återskapa 

en dörr av en kvalitet som denna är 
i dag mycket kostsamt. 

tillstånd. Om en byggnad varit bevarad i ongi
nalskick eller endast lite förändrad har detta vägt 

tungt för bevarande, medan förändringar ofta 
ansetts försvaga bevarandemotivet. 

I princip är resonemanget ännu relevant. I prakti
ken måste autenticitetsbegreppet noga vägas mot 

innehållet i det grundmotiv som gäller för urvalet av 

en viss byggnad. 
För den del av byggnaden eller miljön som skall 

illustrera en viss företeelse (t.ex. personhistoriskt 



AUTENCITET 

l den äldre byggnadskulturen 

är hantverkskvaliteten ofta 

genomförd in i detalj. Teknisk 

kvalitet och estetisk formgiv

ning hör samman på ett na

turligt sätt, som i detta 1700

talsfönster på Liljeholmens 

herrgård i Östergötland. 

Fönsterbågarna är utförda i 

utsökt, tätvuxet virke och med 

stor precision. Detta var nöd

vändigt för att de skulle kun

na göras smäckra och förses 

med den skarpa profilering 

som ger en mjuk modellering 

av ljusinfallet Fönstret betrak

tades inte bara som en ljus

öppning utan som ett konst

fullt arbetat inredningsföre

måL När gamla fönster alltför 

slentrianmässigt utmönstras 

är orsaken mestadels inte 

bristande kvalitet, utan efter

satt underhåll och en under

skattning av deras estetiska 

funktion. 

värde) är autenticiteten en grundläggande förutsätt
ning. Är byggnaden i övrigt väl bevarad är detta 
givetvis ett plus, men inte alltid ett krav. 

Begreppet autenticitet inbegriper en rad faktorer, 
från en objektivt konstaterbar äkthet och orördhet 
till en mera subjektiv upplevelse av äkthet och ålder; 

här är autenticitetsbegreppet mycket nära förknippat 
med vissa upplevelsevärden, framför allt patina . 

Autenticitetsbegreppet innefattar både helhetsbilden 
och nyanserna i de små detaljerna. Detta gör att 

autenticitet nästan alltid är ett relativt begrepp. 
Drottningholmsteatern, en av landets bäst bevarade 
1700-talsbyggnader, har förändrats åtskilliga gånger; 

i vissa fall är det tydliga åtgärder som en nyare mel
lanvägg, i andra fall subtila ändringar som ny snick
erimålning från tidigt 1800-tal. Ändå uppfattas hel

heten som en närmast hundraprocentigt autentisk 

1700-talsmiljö. 
Autenticiteten har olika innebörd beroende på 

grundmotivet. I en socialhistoriskt värdefull arbe
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AUTENCITET 

Denna byggnad av en typ som vid slutet av 1800-talet var 

vanlig i Skellefteå var till det yttre bevarad i praktiskt taget 
autentiskt skick sedan byggnadstiden. Den huggna sten

sockeln, panelen, fönsterbågar, fönsterfoder, trappor och 

verandor, takplåten med sina små plåtformat, skorste

narna, uthuset, och sannolikt också den utvändiga mål

ningen, var bevarade i original. Denna långtgående 

autenticitet i både helhet och detaljer gav byggnaden ett 

särskilt högt värde som exempel på sin tids bygg

tarbostad ligger autenticiteten inte bara i planlös

ning och fast inredning, utan också i de många, mer 

eller mindre tydliga spår som generationers använd

ning har avsatt i huset: tjocka tapetlager, nötta kork

mattor, limfärgstak gulnade av matos och rökning. 

Bevaras en byggnad enbart på grund av sitt arkitek

toniska värde kan äktheten primärt ligga i exempel

vis en orörd fasaddekor, färgsättning och planlös
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nadskultur. Det är alltför vanl igt att autenticitet uppfattas 

som förfall och bristande underhåll och dömer byggna
den till rivning eller hård renovering. För byggnadsvården 

gäller det att förklara de värden som ligger i bevarad 

autenticitet och att bevaka just dessa egenskaper vid en 

upprustning. Äldre byggnader som bevarats orörda är i 

dag en sällsynthet. Om kunskapen och upplevelsen av en 
äldre byggnadskultur skall kunna bevaras och föras vida

re måste kraven på hänsyn till autenticiteten skärpas. 

ning, som tydligt åskådliggör arkitektens konstnärli

ga intentioner. 

Autenticitetsbegreppet kan ibland leda till kon

fliktsituationer. En arkitektoniskt värdefull fasad kan 

genom åldersförändringar ha förlora t mycket av sin 

autenticitet i det arkitektoniska uttrycket. I stället 

kan autenticiteten ligga i de åldrade materialens 

information om äldre byggnadsteknik, i patinan och 
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l övre farstun på Östads södergård i Östergötland är allt bevarat i autentiskt skick sedan byggnadstiden omkring 1850. 

Här har bevarats det obehandlade skurgolvet, väggarnas lerklining och enkla limfärgsmarmorering, fönster och dör

rar, trappräcket i pärlgrått och det limfärgade taket. Denna äkthet ger en rik kunskap om material, teknik och färg

sättning och en upplevelse av boendemiljön i en bondgård vid tiden för laga skiftet. 

spåren efter hög ålder och i de förändringar som på 

ett tydligt sätt åskådliggör husets skiftande funktio

ner genom tiderna. 

En noggrann analys av autenticitetsbegreppet, 

både i dess egenskap av förs tärkande kriterium och 

kriterium som blir styrande för den framtida vården, 

är så ledes av betydelse i urval och motivskrivning. 

Pedagogiskt värde, tydlighet 
Pedagogiskt värde och tydlighet är egenskaper som 

kan förstärka framför allt de historiska grundmoti

ven, där det ju är angeläget att byggnadens eller mil

jöns budskap går fram så tydligt som möjligt. En sta

tarbostad, där exteriörens enformiga rad av fönster 

och dörrar berättar om trångboddhet, låg standard 

och avsaknad av estetiska och sociala ambitioner hos 

byggherren, kan vara viktigare att bevara som soci

a lhistoriskt vittnesbörd än en kanske lika autentisk 

statarbostad inrymd i ett äldre hus, där fasaderna 

inre på samma sätt återspeglar funktionen. 

Sambandet med upplevelsevärdena är inte lika 

entydigt, även om tydlighet även här kan innebära en 

förstärkning. Den pedagogiska funktionen bygger ju 

på att ur ett svårgripbart sammanhang lyfta fram 

konkreta fakta och detaljer i syfte att förtydliga; där

med sker automatiskt en koppling med de mera 
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konkreta historiskt-dokumenterande egenskaperna. 
I den form av patina, som åskådliggör en långvarig 
användning, ingår en pedagogisk aspekt: ju tydligare 

och konkretare förnimmelsen av ålder och långvarigt 
bruk går fram, desto tyngre väger bevarandemotivet. 
Tydlighet kan vara en förstärkning till det arkitekto

niska värdet i den mån byggnaden, utöver den konst
närliga upplevelsen, också förmedlar hur och med 
vilka medel {proportionering, ornamentik, färgsätt

ning etc.) arkitekten har arbetat för att nå sitt konst
närliga syfte. 

Det pedagogiska värdet blir en tungt vägande 
faktor när det gäller att ur ett större bestånd av likar

tade objekt välja det mest representativa. Samtidigt 
är det viktigt att inte överbetona den pedagogiska 

aspekten; det gäller särskilt i samband med upplevel
sevärdena, som ju ofta består av en rad subtila och 

svårgripbara faktorer som sällan låter sig förtydligas 

och beskrivas i pedagogiska termer. 

Vid restaureringen av detta 1500-talshus i Vadstena av

lägsnades det sena 1800-talets spritputs och frilades en 

fasad som tydligt visar hur ett köpmanshus tedde sig vid 

en tid då de gamla marknadsbodarna började ersättas 

med affärshus. Man ser tydligt spåren efter husets ur

sprungliga bodluckor som öppnades ut mot gatan. Den 

pedagogiska aspekten har blivit tillgodosedd, men samti

digt har man offrat en del av byggnadens vittnesbörd om 

sin historia under de mellanliggande århundradena. 

Sällsynthet -representativitet 
Begreppet sällsynthet har varit ett ofta använt argu
ment för urval och bevarande. Det är också ett motiv 
som lekmannen lätt uppfattar och accepterar. 

Att skydda en byggnad enbart för att den är säll
synt är dock knappast rimligt. Sällsynthet är inte en 

egenskap som kan stå som självständigt urvalskrite
rium annat än i undantagsfall. Däremot är det en 
egenskap som på ett avgörande sätt förstärker andra 

bevarandekriterier. Bedömningen av en byggnad med 
exempelvis ett visst arkitekturhistoriskt och miljö

mässigt värde kan bli en helt annan och betydligt 
strängare om det vid en inventering visar sig att 

byggnaden är den enda bevarade i sitt slag. 
Naturligt nog har sällsynthetsbegreppet ofta för

knippats med hög ålder. Bevarade profana byggna
der från medeltiden och renässansen är i Sverige så 

sällsynta att de obetingat bör bevaras även om de är 
starkt förändrade. Väl bevarade byggnader från och 
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Byggnaden före restaureringen. Tomten i förgrunden 

har aldrig varit bebyggd. Under medeltiden ägdes den 

och övriga tomter vid gatan av klostret, som hyrde ut 

dem till marknadsbodar. Som vittnesbörd om ett 

system som försvann redan under senmedeltiden är 

tomten i sitt obebyggda skick av stort historiskt och 

pedagogiskt värde. 

med 1600-talet fra m ti ll 1800-talets slut är också så 
sällsynta att de bör bevaras så orörda som möjligt. 

Men sällsynthetsbegreppet är sjä lvfa llet lika rele

vant för yngre byggnadskategorier, särskilt om de 
representerar speciella företeelser. En byggnad kan 

vara ensam om att illustrera en viss byggnadsteknik, 
ett viktigt arkitekturhistoriskt skeende, en socialhi
storisk före teelse eller en industriell process. 

Begreppet representativitet kan ytligt sett tyckas 

vara en motpol till sä llsynthetsbegreppet men ligger i 
själva verket mycket nära. Vid en bedömning huru
vida en byggnad är representati v fö r en viss företeel

se blir det i praktiken ofta fråga om att göra ett urva l 
inom en stor och väl företrädd grupp. En mycket 

gammal och därmed sä llsynt byggnad kan i och för 
sig vara representativ för sin tids byggnadsskick eller 
för en social före teelse och därmed oersättlig. Men 

den kan också vara så starkt ombyggd att den inte 
längre är representativ men ändå bevarandevärd dels 

på grund av sin sällsynthet, dels på grund av att även 

fragmentarisk information frå n så avlägsna perioder 
är av värde. Representativitetsbegreppet är i detta 
fa ll underordnat sä llsynthetsbegreppet. 

Representativitetsbegreppet blir av primär bety
delse när det gäller den kulturhistoriska bedömning
en inom kategorier som fortfarande är företrädda 
med ett stort antal byggnader. Det gäller då att 

urskilja vilka byggnader inom beståndet som bäst 
representerar en viss företeelse. Självklart kan det 
finnas många som fyller kraven på representativitet, 

men det kan också visa sig att verkligt representativa 
byggnader är sällsynta. 

Att Gunnar Asplunds byggnader bör bevaras i 
fö rsta hand på grund av sina arkitektoniska och 
arkitekturhistoriska kva liteter är uppenbart. 

Eftersom hans produktion va r begränsad är byggna
der av hans hand dessutom sällsynta, vilket förstär

ker kravet på kultu rhistorisk t skydd ; det finns ur den 
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aspekten knappast någon Asplundsbyggnad som 

skulle kunna undvaras. Av den i Stockholm verk

samma arkitektfirman Hagström & Ekman finns ett 

betydande antal byggnader bevarade, många av dem 

fantasifulla och a v högt arkitektoniskt värde men 

inte var och en lika unik och betydelsefull som 

Asplunds byggnader. Här kan det bli aktuellt att ana

lysera vilka byggnader som bäst representerar det 

som Hagström & Ekman står för ifråga om arkitek

tonisk gestaltning, planlösningar, utsmyckning och 
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Vid restaureringen av 1600-talsportalen 

på Lewenhauptska huset i Gamla stan i 

Stockholm ställdes man inför frågan om 

den skulle konserveras i sitt svårt vittrade 

skick eller om man skulle rekonstruera 

bortfallna delar och därmed acceptera att 

den blev mindre autentisk. Det visade sig 

att portalens värdefulla arkitektur endast 

krävde smärre kompletteringar för att 

komma fullt till sin rätt. skulpturerna 

bedömdes i inte vara av sådant konstnär

lig betydelse att en rekonstruktion av 

bortfallna partier var motiverad. Däremot 

ansågs det viktigt att komplettera de vitt

rade vapensköldarna, detta främst av 

pedagogiska skäl, eftersom deras funk

tion är att tydligt upplysa eftervärlden om 

byggherren, hans ställning och hans tid. 

färgsättning. Självfallet kan det i många fall tillkom

ma en rad andra kriterier, t.ex. miljöskapande värde, 

samhällshistoriskt värde ell er kontinuitetsvärde, som 

gör det angeläget att ge ett starkt skydd åt en bygg

nad, även om den inte tillhör de mest representativa 

i arkitektens produktion. 

Sällsynthetsbegreppet bör tillämpas med urskill

ning, eftersom det finns risk för att det misstolkas 

och uppfattas som primärt i varje bevarandediskus

sion. Detta kan leda till en förenklad motargumenta
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l Norrland är herrgårdar relativt sällsynta. Baggböle herrgård, byggd på 1840-talet, är en av de få, men samtidigt 

representativ som exempel på komministern och arkitekten J.A. Linders omfattande byggenskap i Umeå med om

nejd vid mitten av 1800-talet. 

tion som renodlar sä llsynthetsaspekten på bekostnad 

av representativitetsaspekten: "Varför skall denna 

byggnad bevaras, det finns ju så många likadana på 

andra håll ?" 

Representa tivitetsbegreppet ställer å sin sida höga 

krav på överblick och deta ljkunskap, eftersom det är 

fråga om att göra ett urva l och argumentera för detta. 

Bedömningen av en byggnads sä llsynthet eller 

representa tivitet sker ofta frå n o lika perspektiv: 

nationellt, regionalt eller lokalt. Den enda bevarade 

väderkvarnen i ett visst område kan i ett lokalt eller 

regionalt perspektiv vara av stort intresse att bevara; 

ser man kvarnen i nationellt perspektiv är den 

kanske inte lika unik, eftersom det kan finnas många 

av samma typ på andra håll. 

Både den sällsynta och den representa tiva bygg

naden ställer krav på hög ambitionsnivå i säkerstäl

lande och vård. Är byggnaden unik eller mycket sä ll

synt är det ofta särskilt angeläget att den blir vä l 

dokumenterad. Ett profanhus från 1500-talet kan 
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behöva ett rent musealt skydd och en vård som utgår 

från målsättningen att byggnaden i varje detalj skall 
vara ett vittnesbörd om sin tids byggnadsteknik, hant

verk, materialanvändning och livsform. Den kunskap 
som byggnåden själv ger måste överföras i en utförlig 
dokumentation, inte bara som en säkerhet vid even

tuell totalförstörelse utan också mot bakgrund av de 
förändringar i form av slitage och vittring som bygg

naden, trots den mest ambitiösa vård, är underkastad. 

Detaljer som stenskulptur, ömtåliga snickerier, 

ytskikt, patinerade av ålder och slitage, måste doku
menteras i uppmätning, fotografier och beskrivningar 

för att kunna förmedla kunskap och upplevelse även 
efter en reparation eller förändring av själva byggna

den. Motsvarande krav på säkerställande och vård 
gäller i princip den byggnad som valts ut på grund av 
sin representativitet, men här utgående från de repre

sentativa egenskaper som bildar urvalsgrunden. 

T.h : Med sina reveterade väggar, sin frontespis 

och sin veranda är Vallsbergs gatugård i Väder

stad ett representativt exempel på en typ av man

gårdsbyggnader som blev vanliga på medelstora 

och större bondgårdar i Mellansverige under 

1800-talets senare hälft. 
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Salongen i sagabiografen i Mjölby var representativ för sin tid, 

1940-talets början. l dag är den en sällsynthet. 
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