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1. Inledning 

Jag har växt upp med en pappa som varje år påbörjar ett nytt 
byggnadsprojekt. Ofta var det någon del i huset som behövde byggas om 
eller underhållas. När jag kunde känna doften av en nysågad bräda, då var 
det vår för mig. Jag fick alltid vara med och hjälpa till om jag ville, även om 
jag oftast var till mer besvär än nytta. Detta har lärt mig att upptäcka nya 
saker i hus som jag ser eller besöker. Det blir som ett äventyr för mig. Vilka 
detaljer t.ex. krokar eller bräder har husägarna valt? Vilken färg målades 
dörren i från första början och hur ser den ut idag? 

Det har därför blivit en självklarhet för mig att när något går sönder så skall 
man laga föremålet om det går. Det skulle aldrig falla mig in att kasta en 
byrå för att det är en spricka i virket eller att handtaget gått sönder istället 
för att laga den. Jag tänker likadant med hus. Det hus jag har hjälpt till att 
bygga det skall stå där för all framtid. 

När jag blev äldre insåg jag att samhället inte tänker likadant. Jag upptäckte 
till min förskräckelse att hus byggda på 1800-talet revs fast det var fullt 
dugliga att bo i under många år till. Detta var dock inte det värsta. Hus som 
bara var tio eller tjugo år gamla revs för att ge plats åt nya husbyggen. Ett 
hus som bara är tio år gammalt kan omöjligt ha blivit så slitet och att det 
måste rivas. Fanns det skavanker borde man i första hand åtgärda dem och 
inte riva. Kan hus från 1600-talet eller ännu äldre finnas kvar och vara fullt 
dugliga som bostäder så måste tioåriga hus också gå att bo i och renoveras 
istället för att rivas. Jag insåg då att dagens samhälle ofta väljer att bygga så 
billigt som möjligt för att spara pengar utan tanke på framtida hållbarhet. 
Hus byggda efter principen så billigt som möjligt kan omöjligt finnas kvar 
efter en längre tid. När husen inte håller någon högre kulturell eller 
stilmässig standard finns det ingen som vill bevara huset utan samhället har 
”tröttnat” på det. Jag upptäckte dock att inte hela samhället går i nybygg och 
rivtankar; det finns nämligen något som vi kallar ”K-märkta” hus.  

K-märkta hus är ett försök från myndigheterna att bevara hus som bedöms 
ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Att det finns någon form av regler 
gällande utpekade kulturhistoriska hus, är väldigt viktigt i det samhälle vi 
lever i idag med snabba förändringar av husbyggen och stadsplanering. Att 
inte bara riva allt ”gammalt” för att ge plats åt det nya. Att äldre hus får 
finnas kvar och bevaras. Jag anser att det är minst lika viktigt att det inte 
bara är gamla hus som blir bevarade, utan att även ”yngre” hus som har ett 
kulturhistoriskt värde skall få finnas kvar. K-märkningen är dock inte bara 
positiv. Det skapar ibland problem för husägaren. När det finns regler och 
bestämmelser för vad som får ändras och inte ändras på i ett hus, är det inte 
alltid intressant att bli ägare till K-märkta hus. Det finns flera exempel på K-
märkta hus som fått förfalla då ingen har velat stå för kostnaderna att 
underhålla det. Alternativet har blivit att riva det när huset inte längre går 
att rädda och bygga något nytt på platsen där huset stått. Det finns 
människor som köper K-märkta hus för att rusta upp det för att de vill att 
huset skall bevaras. Men som senare blir frustrerade över att reglerna 
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hindrar och fördyrar för dem att rusta upp huset till en acceptabel 
levnadsstandard som man vill ha i sitt boende i dagens samhälle.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka olika aspekter av 
byggnadsbevaring och vilka problem eller möjligheter husägare och boende 
har i ett K-märkt hus i ett större och ett mindre samhälle. Jag vill undersöka 
medvetenheten och den personliga uppfattningen om K-märkning i en utvald 
grupp samt om skyddet har någon praktisk betydelse för de utvalda 
personerna. Jag har valt att analyserar tre exempel på K-märkta hus, med 
fokusering på vilket kulturhistoriskt värde huset har.  
 
Mina frågeställningar är:  

• Vilka för- och nackdelar finns det med byggnadsbevaring av hus? 
• Hur påverkas de som äger, bor eller arbetar i K-märkta hus?  
• Vad anser de utvalda personerna om kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader? 
• Vilket värde har de tre utvalda K-märkta husen? 

1.2 Metod och avgränsningar 

Mitt tillvägagångssätt i denna undersökning är främst litteraturstudier och 
intervjuer. Undersökningen är såväl synkron (historisk tillbakablick) som 
diakron (gäller nutid, samtid). Jag har dels valt att använda mig av tryckta 
källor, texter och böcker ifrån olika myndigheter, samt undersökt vad 
lagarna bestämt. Intervjuerna har skett både via mail, telefon och genom 
personliga möten.  

Jag har inte utgått från ett frågeformulär utan ställer öppna frågor och 
anpassar mig utifrån de svar jag fått. Intervjuerna blev ofta rätt långa då de 
gjordes via telefon och i informella samtal. Jag har därför valt att göra om 
dem till kortare sammanfattningar. Jag har uteslutande använt mig av egna 
noteringar och anteckningar utan hjälp av ljudupptagningar under 
samtalen. Jag har intervjuat personer i blandade åldersgrupper, från 
ungdomar till pensionärer. Jag har utfört sex intervjuer. Personerna kommer 
från olika delar av landet, allt för att få en bredare inblick i vad de tycker och 
tänker. En av mina intervjupersoner bor i ett K-märkt hus och en annan har 
arbetat i 40 år i det K-märkta huset på Barnhusgatan 18 som jag har som 
exempel. Jag har inte intervjuat någon som äger ett K-märkt hus, då jag inte 
hittat någon som är villig att svara på intervjufrågor. Jag har valt ut dessa 
personer, då det är en stor blandning av både intresse, kunskap och ålder 
för att jag vill få så blandade svar som möjligt. Dock har jag inte utfört 
tillräckligt många intervjuer för att kunna dra en statistiskt säker slutsats 
om vad ”vanligt folk” anser om K-märkning. Men jag har fått en antydan i 
vad de intervjuade människorna tycker och tänker. Jag har valt att utföra 
intervjuer för att få reda på vad en utvald mängd människor anser om K-
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märkningen som komplement till hur regeringen och riksantikvarieämbetet 
ser på saken.  

Alla mina intervjupersoner är anonyma då det inte är relevant att veta vad 
de heter. Jag nämner dock yrke och hur insatta de är i ämnet, då det 
påverkar svaren jag får i mina intervjuer. Om de till exempel arbetar med att 
bygga nya hus, kanske de är mer negativa till K-märkningen då det hindrar 
dem i deras avsikter. På motsvarande sätt tycker de som arbetar med äldre 
metoder och renoverar hus kanske att K-märkningen är bra. Arbetet är en 
stor del av vår vardag och det påverkar våra åsikter. Jag har försökt att 
ställa öppna frågor, så att de inte känner att det finns ett ”rätt” svar utifrån 
vad de tror de borde tycka. Först frågar jag vad de vet om K-märkning. 
Därefter frågade jag vad de anser om K-märkning och om äldre hus i 
allmänhet, om de tycker att de behöver bevaras. Den som bodde i ett K-
märkt hus frågade jag vilka erfarenheter han har samt om han kan tänka sig 
bo i ett K-märkt hus även i framtiden. Jag frågade även de som inte bodde i 
K-märkta hus om de kan tänka sig bo i ett och i så fall varför. Jag ställde 
även frågan hur de tror att deras boende skulle påverkas om deras hus de 
bor i skulle bli K-märkt. Jag ville ta reda på vad de intervjuade anser om att 
hus skall bevaras eller varför de inte skall bevaras.  

Jag har använt mig av Beteendevetenskaplig metod, Intervjuteknik och analys 
av intervjudata1 skriven av Eva-Lotta Sallnäs vid Kungliga Tekniska 
Högskolan och Praktisk intervjuteknik2 skriven av Håkan Jonsson vid 
Luleå tekniska universitet vid utformningen av mina intervjuer. Utifrån 
deras texter har jag valt följande typ av intervjuer: Personlig intervju, 
besöksintervju och telefonintervju då jag bedömde att dessa passar mina 
frågeställningar bäst. För att få bästa tänkbara svar använde jag följande 
former av intervjuer: Fasta frågor och öppna med fasta frågeområden. 
Upplägget var strukturerad och frågorna förbestämda enligt min intervjuplan 
för att passa mig som ovan intervjuare. Frågeställningarna var av 
strukturerad karaktär där jag medvetet undvikit frågor som bara gav ja/nej 
svar.  Lagom många frågor för tiden vi hade tillgängligt samt anpassat till 
intervjuform. Alla frågor hade jag gjort en pilottest på för att se om de följde 
min tänkta strukturplan. Intervjuerna har utförts lika för alla respondenter, 
inga bundna svarsalternativ förekom då jag använde öppna frågor 
genomgående. För att få en bred erfarenhets och socioekonomiskt täckning i 
svaren valde jag ut respondenter utifrån detta. 

Innan genomförande av intervjuerna informerades alla om följande: 

• syftet med intervjun 
• Hur lång tid hela mötet kommer att ta 
• Att svar kommer att vara konfidentiella 

                                                      
1 Eva-Lotta Sallnäs, Beteendevetenskaplig metod, Intervjuteknik och analys av intervjudata. 
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Intervjuteknik07.pdf 2014-04-01. 
2 Håkan Jonsson, Praktisk intervjuteknik 
http://www.sm.luth.se/csee/courses/d0015e/media/pagaende/Intervjuteknik.pdf 2014-04-01. 

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Intervjuteknik07.pdf
http://www.sm.luth.se/csee/courses/d0015e/media/pagaende/Intervjuteknik.pdf
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Fördelen med personliga intervjuer är den större helhetsbild och möjligheten 
till förklaringar av tveksamheter i frågeställningen som respondenter kan ha 
och därmed möjligheten att få bättre/tydligare svar. Efter intervjuerna har 
analys och tolkning av resultat gjort för presentation i min redovisning. 

Jag har avgränsat temat till enbart Sverige, genom att förklara hur K-
märkningen går till, då de svenska lagarna och situationen är mer aktuell 
och intressant eftersom jag bor i Sverige. Jag har valt att inte ta med kyrkor 
då regelverket för dessa skiljer sig ifrån andra byggnader. Jag har även valt 
att inte ta med kulturhistoriska miljöer utan fokuserar bara på byggnader 
och deras bevarandeproblematik. Jag koncentrerar mig på reglerna idag och 
deras tillämpningar, inte på en historisk kartläggning av regelverket.  

Jag tar upp tre exempel; ett rivet K-märkt industrihus, en K-märkt 
kontorsbyggnad och ett ”vanligt” K-märkt bostadshus. Jag valde dessa tre 
”olika” sorters hus för att få en bredare uppfattning om hur en K-märkning 
motiveras och vad det betyder för dem som bor och arbetar i de valda 
byggnaderna. Ägare av ett kontorshus ställs inför andra problem/möjligheter 
än den som äger ett bostadshus. Jag valde även att ta med ett exempel på 
ett rivet hus, för att visa på att hus kan rivas trots ”skyddet” och de problem 
som uppstår för samhället vid en sådan oplanerad situation. De tre 
exemplen finns i Stockholms län.  

Det första exemplet jag valt ut är Barnhusgatan 18 som är en 
kontorsbyggnad från slutet av 1800-talet. Huset är ritat av en välkänd 
arkitekt (Ferdinand Boberg) och har alltid haft ett mycket dominerande läge 
vid ett av Stockholms större torg. Huset har haft samma ägare (LO) under 
lång tid (nästan 100 år) och det har medfört att det finns en kontinuitet i 
skötseln av huset som ger en unik bevarandehistorik och medvetenhet hos 
fastighetsägaren av huset kulturvärde i dag. Det finns inte många liknande 
byggnader att studera med bevarade detaljer i Stockholm på grund av de 
många ombyggnationer hus av den åldern ofta utsatts för.  

Mitt andra exempel är Oktobergatan 9-13 i Midsommarkransen som är ett 
så kallat smalhus, en vid tillkomsten unik byggnadsform i Stockholm. Detta 
hus är ett av de tidigaste husen av den typen och området har bevarat sin 
ursprungliga karaktär och utgör därför ett bra exempel på boende i en större 
stad.  

Den tredje typen av hus jag valt är en fabriksbyggnad i Norrtälje, 
Armaturfabriken. Ett K-märkt hus som olovandes revs i samband med en 
nybyggnation i området. Fabriksbyggnaden var mycket typisk för en industri 
i mindre verksamheter och liknande fanns på många platser i Stockholms 
län men få eller inga är bevarade i dag. Därför är det intressant att beskriva 
denna typ av byggnad och här tillkommer det faktum att huset rivits utan 
stadens medgivande och den process som startar mot byggherren på grund 
av detta. 
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1.3 Bakgrund och presentation av temat 

Medvetenheten om, och värderingen av kulturarvet har funnits länge i 
Sverige. Gustav II Adolf tillsatte Sveriges första riksantikvarie och 1666 
stiftade Sverige världens första fornminneslag. Lagen innebar att alla 
fornlämningar tillhörde staten och att all påverkan på fornlämningar var 
förbjuden.3 En fast fornlämning är ett spår efter mänsklig verksamhet, det 
kan vara boplats, anläggning, kyrka, kvarn, ruin eller annan äldre byggnad.4 

När nationalismen får fäste på 1800-talet blir bevarandet av det egna landets 
kulturarv viktigt för en större grupp människor än tidigare. Svenskt 
restaureringsideal var under 1800-talet ett stilideal utan krav på 
autenticitet, men utvecklingen gick mot mer objektivt bevarande av 
byggnadstradition och arkitekturhistoria. Vid förra sekelskiftet, 1900, 
intensifierades i Sverige diskussionen om värdet av att bevara andra 
kulturhistoriska intressanta byggnader än slott, herrgårdar och kyrkor. 
Dessa byggnader har haft ett naturligt skydd då de är symboler för makt, 
men alltefter franska revolutionen har dessa byggnader blivit symboler för 
kunskap.5 Sedan lång tid har slott, herrgårdar och kyrkor haft en form av 
bevarandeskydd. Men nu började man tala om byggnader för vanligt folk, 
men även industribyggnader och hela områden/miljöer. När människor 
flyttade in till städerna skapade det snabbt ett stort behov av fler och nya 
bostäder. Detta ledde till att gammal bebyggelse revs i snabb takt utan att 
man tog hänsyn till kulturhistoriska värden och intressen för områden eller 
enskilda hus. Skillnaden mellan gammalt och nytt ökade då det blev färre 
äldre hus som blev kvar.6 

Under 1910-talet blev byggnadsminnesvård ett samlande begrepp för 
bevarande av äldre hus. Två som var ledande och drivande i frågan om 
bevarandet av kulturhistoriskt viktiga hus var Sigurd Curman7 och 
Bernhard Salin8.9 

Unesco är ett FN-organ som bildades 1946 och bedriver ett internationellt 
samarbete inom bland annat kultur.10 Under 1970-talet startade en 
diskussion om det industriella kulturarvet, då de tidiga arbetarbostäderna 

                                                      
3 Kungliga Myntkabinettet, Kulturminneslagstiftningen i Sverige. 
http://www.myntkabinettet.se/fakta/kulturminneslagen 2014-03-20. 
4 National Encyklopedins hemsida, Fornlämning. 
http://www.ne.se/fornl%C3%A4mning?i_h_word=fornminne 2014-03-29. 
5 Thordis Arrehenius, the Fragile Monument On conservation and Modernity. (Stockholm, 2003) 95. 
6 Ola Wetterberg, Monument och miljö Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige. 
(Göteborg, 1992) 28-39.  
7 Arkitekt, kulturminnesvårdare, från 1906 tjänsteman vid Överintendentsämbetet, professor i svensk 
arkitekturhistoria 1912–17, byggnadsråd vid Byggnadsstyrelsen 1918–23 och riksantikvarie 1923-
1946: National Encyklopedins hemsida, Sigurd Curman. http://www.ne.se/sigurd-curman 2014-03-
10. 
8 Arkeolog, museiman, kulturhistoriker, styresman för Nordiska museet och chef för 
Skansen 1905–13, riksantikvarie 1913–23; National Encyklopedins hemsida, Bernhard Salin 
http://www.ne.se/bernhard-salin 2014-03-10. 
9 Ola Wetterberg, Monument och miljö Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige. 
(Göteborg, 1992) 73-80, 85-90. 
10 National encyklopedins hemsida, Unesco. http://www.ne.se/unesco 2014-03-23. 

http://www.myntkabinettet.se/fakta/kulturminneslagen
http://www.ne.se/fornl%C3%A4mning?i_h_word=fornminne
http://www.ne.se/sigurd-curman
http://www.ne.se/bernhard-salin
http://www.ne.se/unesco
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och fabrikerna ansågs vara ett potentiellt kulturarv. Det gjordes flera 
utredningar om dess plats i kulturmiljövården och det ledde till att allt fler 
intresserade sig för sin lokalmiljö. Rivningarna av den äldre 
stadsbebyggelsen ifrågasattes. Med start på 60-talet fram till 80-talet skedde 
en mängd rivningar runt om i hela Sverige, utan någon helst tanke på 
byggnadens kulturhistoriska värden. Under 1950- och 1960-talet i Sverige 
var kulturarvet inte högt värderat. De ganska intakta gamla 1600- och 1700-
tals byggnader som fanns på Norrmalm i Stockholm, jämnades i stort sett 
med marken. Riksantikvarien reagerade inte alls. Under 1970-talet ändrades 
åsikten om kulturarvet och det växte fram lagar kring kulturmiljövård.11  

Sigurd Curman skriver i Varför vårda vi våra kulturminnen? att det finns ett 
begär som ligger i människans natur att få sanningen om livets uppkomst 
och utveckling. Att intresset för att lära sig om sina förfäders liv är ett av de 
första tecknen på högre kultur. Om du får lära dig om dina förfäders liv, får 
du även reda på vart du kommer ifrån och varför ditt liv ser ut som det gör. 
Kulturminnen är en stor kunskapskälla och därför är det vår plikt att bevara 
kulturminnen åt framtiden. Det är lika viktigt som att bevara för framtiden 
som att bevara för dåtiden, att våra förfäder får leva kvar i arvet som vi 
bevarar. För vårt lands tillgångar är kulturminnen viktiga och om vi inte 
bevarar dem lurar vi de kommande generationerna på deras rättfärdiga 
arv.12 

Det finns inte mycket forskning om temat. Det som finns handlar mer om 
hur lagarna växt fram och varför eller allmänt om kulturarvet och inte 
specifikt om byggnaders bevaring. Det finns inget i lagboken som heter ”K-
märkt”, då det mer är ett samlingsord för någon form av skydd för 
kulturhistoriska byggnader och områden. För att underlätta har jag dock 
valt att använda mig av ordet K-märkning då jag här menar skydd i generell 
form, men i exemplen beskriver jag det exakta skyddet. 

1.4 Teori 

Museologi är ett brett ämne. Museologin har utvecklats från att gälla endast 
museiinstitutionen, till att gälla människans och samhällets förhållande till 
det materiella och immateriella värden och kulturarv. Det är en 
tvärvetenskap som använder sig av etnologiska-, idéhistoriska-, historiska-, 
arkeologiska-, sociologiska perspektiv. Museologin behandlar även 
människans förhållande till tiden. De bemöter hur, var och varför frågor 
kring dokumentation, bevaring och bruk av ting, miljöer och arv. Till 
exempel kan det gälla en byggnad som jag i denna uppsats undersöker. Det 
handlar om bevarandet och dokumentation av dåtid, nutid och framtid.13 

                                                      
11 Svante Beckman, Nationalhelgedom och tillväxtmotor: Vad vill staten med kulturarvet? 
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/11/05_SvanteBeckman_Nationalhelgedom-och-
tillv%C3%A4xtmotor.pdf 2014-03-23. 
12 Sigurd Curman, Varför vårda vi våra kulturminnen? Jämten (1926). 
13 Kerstin Smeds, Vad är museologi? RIG - Kulturhistorisk tidskrift, vol. 90, nr. 2, 2007: National 
Encyklopedins hemsida, Museologi. http://www.ne.se/museologi 2014-03-31. 

http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/11/05_SvanteBeckman_Nationalhelgedom-och-tillv%C3%A4xtmotor.pdf
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/11/05_SvanteBeckman_Nationalhelgedom-och-tillv%C3%A4xtmotor.pdf
http://www.ne.se/museologi
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I boken Museer och kulturarv14 har författarna Lennart Palmqvist och Stefan 
Bohman delat upp innebörden av kulturarv i tre kategorier; det föredömliga, 
det allomfattande och det analytiska. Det föredömliga kulturarvet är det som 
anses vara positivt arv och därför skall prioriteras i bevarandet och 
förmedlandet. Den allomfattande synen är att allt vi ärver anses som 
kulturarv. Det analytiska tankesättet menar att kulturarv är de arv som är 
mest symbolbärande och som har format samhället oavsett om vi gillar de 
eller inte och skall därför prioriteras i bevarandet.15 Detta resonemang är 
aktuellt vid urvalet av vilka byggnader som anses ha ett kulturhistoriskt 
värde. Den allomfattande synen används inte, det går inte ekonomiskt att 
bevara alla byggnader och det skulle inte medge att samhället växte då 
utrymmet skulle ta slut. De föredömliga och det analytiska ställs mot 
varandra. Skall bara byggnader med ”bra” historia bevaras, eller kan ett 
fängelse eller institution med ”dålig” historia med kulturhistoriskt värde 
bevaras? Oavsett om en byggnad tillhör de föredömliga eller analytiska 
måste ett aktivt val göras. Någon måste bestämma om just denna byggnad 
har ett värde och skall bevaras.  

Byggnadshistoriskt värde förknippas vanligen med ålder och ålderdomlighet. 
Huvudkriteriet i Kulturminneslagens bestämmelser om byggnadsminnen 
gäller just ålderdomlighet, vittnesberättelsen om en gången tids 
byggnadsskick. En byggnads ålder kan i sig vara ett avgörande 
bevarandemotiv. De få medeltida byggnader som inte kopplas till religion och 
som finns bevarade är viktiga som vittnesberättelser om medeltidens 
byggnadsskick. Det måste därför bevaras, även om de bara finns kvar som 
delar av en byggnad. Byggnader och miljöer förändras naturligt över tiden.  
En byggnad som vi tolkar som genuin är präglad av användning under dess 
livstid. Byggnaden behöver inte vara i sitt ursprungliga skick för att vara 
värdefull ur byggnadshistoriskt avseende. Värdet kan ligga i de förändringar 
och ombyggnader som skett under tidens lopp. Många förändringar i sig kan 
ha ett stort byggnadshistoriskt värde, genom den information vi får om 
byggnadsteknik, material, metoder, vi får av byggnadens historia. Många 
byggnader gömmer på en intressant historia bara vi lär oss att leta efter 
den.16 

Det byggnadshistoriska värdet kan lätt sammankopplas med ett samhälls-, 
social-, och byggnadsteknikhistoriskt värde. Sällsynta byggnader får ofta ett 
högt värde. Men värdet behöver inte innebära att byggnaden är sällsynt, 
värdet kan vara att den är representativ för en större kategori.  Vid 
utväljandet av bevarandeobjekt är det viktigt att bedömningen av sällsynthet 
eller representativitet sker utifrån nationell-, regional- och lokal nivås 
synvinkel. En enkel herrgård i Mellansverige får lätt ett lågt värde, då 
hustypen är vanlig och flera finns bevarade i regionen. Finns den däremot i 
övre Norrland får den troligen ett högt värde då få byggnader av den typen 
finns i regionen. Det finns dock byggnader från alla perioder där 

                                                      
14 Lennart Palmqvist och Stefan Bohman (red.) Museer och kulturarv. (Stockholm, 2003). 
15 Lennart Palmqvist och Stefan Bohman (red.) Museer och kulturarv. (Stockholm, 2003) 12-13. 
16Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetets hemsida. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292 2014-03-31. 

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292
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byggnadstekniken är av intresse vid beslut om skydd. Exempel på detta är 
tekniska innovationer, speciella material och metoder, eller uppfinningsrika 
lösningar av speciella problem. Bevarandet av viktiga ursprungliga 
funktioner är alltid av betydelse för bevarande i framtiden. När det gäller 
bevarandet av byggnadsteknikhistoria är autenticiteten viktig. Om vi skall 
kunna lära oss får kunskapskällan inte förvanskas eller tas ur sin 
funktion.17 

Vårt kulturarv utgörs av byggnader och byggnadsmiljöer. Byggnaderna kan 
tala om för oss tidigare generationers tekniska kunnande, 
hantverksskicklighet och materialkännedom. Under 1800-talet och tidigare 
var det vanligen slott, herrgårdar och kyrkor som bevarades. Synsättet 
förändrades och efter världskrigen ökade kriterierna vid bevaring av 
byggnader. Varje enskilt objekt analyserades och motiverades till varför 
byggnaden var viktig att bevara. Regeringen har under åren flera gånger 
förändrat kulturmiljövårdens syfte.18 

Förr i tiden vid vård av en byggnad var det samma metoder som vid 
nybyggnad som användes, men eftersom byggmetoderna har 
industrialiserats gäller det inte i dagens samhälle. Hantverket har blivit en 
monteringsteknik. Hantverket försvinner ur samhällets kunskap, vilket 
ställer till med problem när äldre byggnader behöver repareras och de inte 
vill använda modernt material som har en okänd livslängd eller 
miljöpåverkan. Därför har bland annat kravet på dokumentationen av en 
kulturhistorisk byggnad uppkommit och den skall vara så noga att det går 
att rekonstruera den om byggnaden skulle förstöras. Husets framtid skall 
vara säkrad med ett långsiktigt skydd. Vid vård av byggnader skall det 
utföras med respekt för originalet, minimala ingrepp, alla åtgärder skall gå 
att ångra och det skall dokumenteras väl.19 

De kulturhistoriska värden som finns i en byggnad skall uppmärksammas 
och bevaras som en tillgång för de som bor, arbetar eller besöker platsen. 
Byggnaden skall vara bevarad så intakt som det går. Målet med 
byggnadsbevaring skall vara att hela samhället och varje generation skall 
finnas representerade och bevarade för att öka förståelsen mellan 
generationer och skapa ett mångkulturellt samhälle. Det skall även finnas 
tydliga motiveringar till varför en byggnad är värd att bevara. Om byggnaden 
ingår i en miljö som tillsammans skapar ett stort värde, skall byggnaden 
bevaras. Miljövärdet och helhetsintrycket skall prioriteras.20 

De byggnader som är ifrån medeltiden eller renässansen skall bevaras och 
dokumenteras oavsett om den är i original eller om den är förändrad. Andra 

                                                      
17 Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetets hemsida. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292 2014-03-31.  
18 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292 2014-04-02. 
19 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292 2014-04-02. 
20 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292 2014-04-02. 

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292
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byggnader före 1900 som är i största del oförändrade och som därför är 
sällsynta skall bevaras i autentiskt skick. Av de byggnader som är efter 1900 
och som finns i ett stort antal, skall ett urval ske. Endast de som har ett 
tydligt kulturhistoriskt värde skall bevaras, historiska och 
upplevelsemässiga egenskaper av byggnaden skall tas till hänsyn. 
Användningen av byggnaden skall anpassas till byggnadens värde.21 

Det går inte att vara helt objektiv med bevaring av ett hus, eftersom 
inställningar och kunskap ständigt förändras. Några begrepp bör 
inledningsvis förtydligas, orden har jag slagit upp på Nationalencyklopedins 
hemsida.22 

• Restaurera betyder att återställa till ett tidigare skick. 
• Konservera betyder att bevara i existerande skick genom minimalt 

underhåll utan förändringar.  
• Reparera betyder att laga. 
• Renovera betyder att förnya. 
• Rekonstruera betyder att återuppbygga när det ursprungliga 

försvunnit. 

Att bevara är en blandning av dessa fem begrepp. Det gör att de ofta blir 
konflikter när en byggnad skall bevaras. Vissa anser att rekonstruera är att 
bevara medan andra inte håller med. Ekonomi- eller kulturperspektiv ställs 
också ofta mot varandra. Kulturen skall bevaras, men ofta saknas det 
pengar så kulturen får stå tillbaka för de ekonomiska intressena.  

John Ruskin (1819–1900) var bl.a. konstnär, konstkritiker, poet, författare 
och professor i konsthistoria i Oxford.23 Ruskin var samhällskritisk och han 
förespråkade prerafaeliternas24 idéer. Prerafaeliterna och Ruskin var 
motståndare till det industriella och moderna och ville återgå till hantverket 
och hade en egen syn på de estetiska värden som låg i 
hantverkskunskaperna.25 Ruskin ansåg att restaurering var det mest 
förödande en byggnad kan råka ut för. Ruskin skrev 1849 i boken The Seven 
Lamps of Architecture att varje byggnad skall respekteras och konserveras för 
kommande generationer. Han ansåg att varje minnesmärke till slut måste 
”dö”, men att vi skall försöka få minnesmärket att leva kvar så länge det går. 
Dock inte genom restaurering! Ruskin menade att då får det hellre förfalla 
och bli en ruin. Byggnader skall omsorgsfullt underhållas och större ingrepp 
bör undvikas. Om man skulle restaurera eller göra ändringar på en byggnad 

                                                      
21 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292 2014-04-02.  
22 National encyklopedins hemsida, Uppslagsord: restaurera, konservera, reparera, renovera och re-
konstruera. http://www.ne.se 2014-03-27. 
23 National encyklopedins hemsida, John Ruskin http://www.ne.se/john-ruskin 2014-03-30. 
24 Prerafaeliterna var en konstnärsgrupp som var skapad 1848 och leddes av Dante Gabriel 
Rossetti, William Morris och William Holman Hunt. 
25 National encyklopedins hemsida, Prerafaeliterna 
http://www.ne.se/prerafaeliter?i_h_word=prerafaeliterna 2014-03-30. 

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/john-ruskin
http://www.ne.se/prerafaeliter?i_h_word=prerafaeliterna
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så skulle den, enligt Ruskin, inte längre vara densamma utan bli en ny 
byggnad.26 

E.E Viollet Le-Duc och J.B.A Lassus ansåg att byggnader eller ruiner som 
inte användes skulle inte restaureras utan konserveras, men om det gällde 
”levande byggnader” kunde det restaureras till sin forna form. Att restaurera 
är inte samma sak som att underhålla. Det är att återställa byggnaden till 
sin forna form, som kanske inte har existerat i någon given tid. En byggnad 
består då av olika tillbyggnader och reparationer som utvecklats genom 
tiderna och tillsammans blir det då den byggnad som finns idag.27 

Camillo Boitos ansåg däremot att alla förändringar och tillägg som en 
byggnad fått genom tiden är lika viktiga som ett historiskt dokument. Vid 
ombyggnationer bör det göras i samtida stil, (men så att det ändå passar 
med de äldre delarna), så att betraktaren inte ”luras” av vad som är ”äkta” 
på huset så att betraktaren kan särskilja nya och äldre delar på huset.28  

Den svenska fornminneskommittén och ansvariga 
kulturvårdandemyndigheter arbetade vid förra sekelskiftet 1900 med att 
modernisera byggnadsminnesvården för att anpassa den till de nya tekniska 
framstegen och till upplysningstidens nya idéer. Tidigare restaureringar 
innebar i stort sett att reparationer utfördes i det rådande modets stil. Under 
1800- talets slut började teorierna om dessa restaureringsmetoder att 
omvärderas. Enligt Ola Wetterberg (Professor vid Göteborgs universitet) 
utgjordes restaureringen under tidigare sekel i stort av reparationer av 
byggnader i enlighet med det rådande stilidealet under aktuell epok, men 
under 1800- talets lopp började det komma nya teorier kring restaurering. 
Det nya var registreringsprincipen. Den innebar att bara vissa utvalda och 
registrerade byggnader skyddades. Grunden till detta förfarande är den 
franska lagstiftningen för kulturminnesvård. Enligt Wetterberg finns det 
problem med metoden som i och för sig innebar en utvidgad 
skyddsmöjlighet. Det formella skyddet stärktes men skapade samtidigt ett 
regelverk som minskade handlingsfrihet för den kulturvårdande 
myndigheten, genom att ett detaljstyrt regelverk skapades (där alla uppgifter 
om husen skulle samlas). Han anser att det är ett stort hinder för 
kulturmyndighetens arbete med ett så detaljstyrt ledningsverktyg. Mycket tid 
och arbete går åt till att kontrollera vad som står i registren, det finns även 
en eftersläpning i ett stort register. Det tar tid innan ändringar slår igenom 
och detta bromsar de kulturvårdande myndigheterna.29  

En lösning föreslogs av Sigurd Curman vid ett möte med 
fornminneskommittén 1913. Han lade fram ett förslag med två alternativ. 
Det första var att definiera ett noga bestämt antal kännetecken som skulle 
finnas på ett skyddsobjekt. Det andra förslaget var att överlåta besluten åt 

                                                      
26 John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture. (London, 1921) 170-173. 
27 Stig Robertsson, Fem pelare – En vägledning för god byggnadsvård. (Stockholm, 2002) 19-39. 
28 Stig Robertsson, Fem pelare – En vägledning för god byggnadsvård. (Stockholm, 2002) 19-39. 
29 Ola Wetterberg, Monument och miljö Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige. 
(Göteborg, 1992) 94-96. 



13 
 

en kommitté att avgöra i varje enskilt fall. Fornminneskommittén beslöt att 
anpassa byggnadsvården så att den myndighet som hade ansvar för 
registreringen skulle förses med nödvändig kompetens för arbetet utan att 
de detaljstyrde hur den kulturhistoriska värderingen skulle se ut. Med dessa 
förslag fick myndigheten den nödvändiga handlingsfriheten som behövdes, 
enligt Wetterberg. 30 Curman såg på restaurering som en gestaltning av 
historiens skiftande epoker och som en konstnärlig helhet. På det sättet 
kunde husen uppdateras så att moderna funktionskrav kunde tilläggas i 
husen.31   

Två viktiga tendenser inom byggnadsvården kommer runt sekelskiftet 1900. 
Anledningen var en reaktion på fokuseringen av det snabba byggandet som 
skedde på bekostnad av de kulturhistoriska värden som gick förlorade då 
ingen hann med att bevaka den delen. Denna snabba utbyggnad var 
framförallt i städerna. Det går ändå att se ett stark förtroende för 
arkitekternas förmåga att göra tydliga stadsplaner. För att befintliga 
byggnader skall få finnas kvar kräver det att antikvarierna tidigt får komma 
med i planeringen. En livligt debatterad fråga vid sekelskiftet var hur man 
skulle skilja på kulturminnesvård och hembygdsvård. I Stockholm hade 
skönhetsrådet (som ansvarade för kulturvården) 1919 motsagt sig ett 
graderingssystem av kulturhistoriskt intressanta byggnader. I slutet av 
1920-talet hade de ändrat sig i frågan och tyckte det var intressant, även om 
motståndet fortfarande var stort. Politiker i Stockholm engagerade sig i 
frågan, bland annat Anna Lindhagen (socialdemokratisk politiker 1870 – 
1941) som var drivande för att skapa ”reservat” som en sista utväg för att 
spara skyddsvärda hus till eftervärlden. Konflikten mellan bevarande och 
rivande beror ofta på att ett ekonomisk och bevarande intresse ställs mot 
varandra.32 

Staten kan inte vara moraliskt skyldig att värna om allt som kan tänkas vara 
kulturarv. Ett urval måste ske, allt som är minnesvärt kan inte bevaras. 
Urvalet sker hos politiker som väljer ut vad som ska bevaras eller ger 
uppgiften vidare till utvalda personer som väljer ut vad som ska bevaras 
enligt politikernas riktlinjer. Bevarandeprocessen är då politiskt laddad. 
Samhällets medborgare har rätt till medbestämmande, vilket sker genom att 
välja vilka politiker vi vill ska styra. Det går att ge förslag eller säga sin åsikt 
i enskilda fall, men besluten fattas inte av medborgarna utan av politikerna 
eller de av dem bemyndigade kulturminnesvårdande institutionerna. 
Minnesvårdande organisationer är däremot inte framröstade av samhället, 
men de är underställda regeringens kulturorgan (kulturdepartementet) och 
har i uppdrag att genomföra den officiella kulturpolitiken.33 

                                                      
30 Ola Wetterberg, Monument och miljö Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige. 
(Göteborg, 1992) 94-96. 
31 Stig Robertsson, Fem pelare – En vägledning för god byggnadsvård. (Stockholm, 2002) 19-39. 
32 Ola Wetterberg, Monument och miljö Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige. 
(Göteborg, 1992) 324-363.  
33 Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder En idéhistorisk bakgrund och 
analys. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:576355/FULLTEXT01.pdf 2014-03-19. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:576355/FULLTEXT01.pdf
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I artikeln Restaurering med ny eller gammal teknik? skriver Tord Andersson34 
om att i alla tider har människor reparerat sina hus. Den moderna 
ideologiskt grundade restaureringen uppkom i början av 1800-talet. Vid den 
tiden var de stora gotiska katedralerna i behov av omfattande reparationer. 
Detta gällde katedralerna i flera länder till exempel Frankrike, Tyskland och 
England. Till viss del var behovet av reparationer skapat av åldrande, men 
också på grund av luftföroreningar. Med den industriella utvecklingen 
försurades stadsmiljöerna då industrierna använde sig av stenkol. Detta 
ledde till att husfasader började vittra sönder. I och med behovet av 
restaureringar utvecklades tekniken kring det, mestadels på materialsidan. 
Eftersom man upptäckte att material som tidigare ansågs vara starkt (till 
exempel sten, puts och metaller) börjat brytas ned, funderade man på nya 
material som skulle kunna förbättra situationen för de framtida kulturarvet. 
För att göra detta ville man förstärka och på så sätt minimera underhållet 
genom att göra byggnaderna tåligare. Till exempel ersattes kalkbruket med 
cement, järn ersattes med rostfritt stål osv.35  

Ett nytt problem uppstod: hur skall vi idag reparera/restaurera den byggnad 
som redan har blivit reparerad. Det material som är tillagt i tidigare 
reparation, går det att ta bort utan att skada originalobjektet? Detta är enligt 
Andersson grundfrågan i den tekniska delen av restaureringsprocessen. 
Ingen reparation håller för evigt, vi kommer förr eller senare behöva reparera 
byggnaden igen. Om byggnadens tidigare reparation använt sig av en bra 
teknik, används den tekniken igen, men i vissa fall är den tidigare tekniken 
mindre bra. I de fall när tekniken inte varit bra, skiljer sig åsikterna om hur 
restaureringsarbetet ska göras. En del anser att arbetet ska utgå ifrån hur 
byggnaden ursprungligen byggdes, det vill säga använda kalkputs istället för 
cementputs. Andra anser att dagens stadsluft inte lämpar sig för kalk, utan 
att man vid restaureringen bör använda sig av en ny modifierad cementputs 
som står emot dagens sura stadsluft. Det är viktigt att tänka på var och hur 
de nya teknikerna används. Det är inte alltid bra att använda moderna 
material, i flera fall är det de äldre metoderna och materialen som är bättre 
än dagens moderna. Det är också viktigt att tidigt bestämma de antikvariska 
kulturhistoriska kraven. Det är viktigt för de människor som arbetar med 
restaurering eller med att utveckla nya metoder och material ska känna till 
förutsättningarna. Moderna och gamla tekniker kan och ska samverka enligt 
Andersson.36  

  

                                                      
34 Tord Andersson, Konservator specialiserad på sten och verksam vid Restaurator Conservation AB i 
Stockholm. 
35 Tord Andersson, Byggnadsvårds hemsida. Restaurering med ny eller gammal teknik? 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/restaurering/restaurering-med-ny-eller-gammal-teknik 
2014-03-20 
36 Tord Andersson, Byggnadsvårds hemsida. Restaurering med ny eller gammal teknik? 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/restaurering/restaurering-med-ny-eller-gammal-teknik 
2014-03-20. 

http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/restaurering/restaurering-med-ny-eller-gammal-teknik
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/restaurering/restaurering-med-ny-eller-gammal-teknik
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1.5 Källor och litteratur 

Mina huvudsakliga källor är lagböcker och lagtexter, tidningsartiklar, 
protokoll från kommuner och intervjuer. Plan- och bygglagen kapitel åtta, 
Kulturmiljölagen kapitel tre och Miljöbalken kapitel sju är de lagar som jag 
har hämtat fakta ifrån, då det är de lagar som berör bevarande av 
byggnader.  

Plan- och Bygglagen reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. 
Den innehåller bestämmelser för; översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, 
byggtillsyn och för byggnämndens verksamhet. Lagen tillkom 2010 och 
ersatte plan- och bygglagen ifrån1987 som hade ersatt byggnadslagen från 
1947 och byggnadsstadgan från 1959. Den största förändringen från lagen 
1947 och 1959 var att kommunerna fick ökat ansvar för långsiktigt hållbar 
förvaltning av kulturhistoriska värden. Jag har mest använt mig av kapitel 
åtta Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
eftersom det står där om lagen som gäller för kulturhistoriska byggnader.37 

Kulturmiljölagen heter den lag som omfattar och bestämmer allt om 
kulturmiljöer. Lagen skrevs 1988, men har förändrats genom åren senast 
uppdaterades den 2013 och samtidigt ändrades lagens namn till 
kulturmiljölagen. Tidigare hette den kulturminneslagen. Jag har använt mig 
av kapitel tre Byggnadsminnen där det står om regler för byggnadsminnen.38 

Miljöbalken tillkom 1998 men uppdaterades senast 2014. Lagen vill främja 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
garanteras en hälsosam och god miljö. I kapitel sju Skydd av områden står 
det om skydd av områden och byggnader i dessa skyddade områden.39  

Lagboken jag har använt mig av finns på internet på Sveriges riksdags 
hemsida och är uppdaterad efter förändringar, därför kan jag lita på att 
källan är pålitlig och korrekt. De tidningsartiklar jag har använt mig av är 
från Norrtäljetidning och handlar om den rivna armaturfabriken. Vad 
artiklarna beträffar har jag dubbelkollat deras källor/fakta så att det som 
står i artiklarna stämmer med verkligheten. Till exempel så har jag 
dubbelkollat att de lagar och föreskrifter artiklarna nämner stämmer överens 
med verkligheten. Jag har använt mig av lagboken på Sveriges 
riksdagshemsida när jag dubbelkollat fakta. Dock kan det i artiklarna stå 
synpunkter från intervjuer eller som är skribentens åsikt, men det framgår 
tydligt i artiklarna vad som är ren fakta och inte.  

                                                      
37 Sveriges riksdags hemsida, Plan- och bygglag (1987:10). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-198710_sfs-1987-10/ 2014-03-20. 
38 Sveriges riksdags hemsida, Kulturmiljölag (1988:950).  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3 
2014-03-15. 
39 Sveriges riksdags hemsida, Miljöbalk (1998:808). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7 2014-
03-15. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-198710_sfs-1987-10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-198710_sfs-1987-10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7
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Jag har även använt mig av Riksantikvarieämbetets hemsida, då de har bra 
och informativ fakta om både bevarande av byggnader och om olika lagar 
kring kulturarv. Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med 
ansvarar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. De lyder under 
Kulturdepartementet, med uppdrag fastställt av regeringen.40  

I mina intervjuer har jag frågat personer som är insatta och inte insatta i 
ämnet för att få en bredd inblick och kanske olika åsikter i vad de anser om 
K-märkning. Intervjusvaren är de intervjuades personliga åsikter, så det är 
präglad utifrån den personens synvinklar och erfarenheter. Jag har medvetet 
försökt ställa öppna frågor och inte ledande, för att inte påverka personens 
åsikt utifrån formuleringen på mina frågor.  

Jag har använt mig av Ola Wetterbergs avhandling från 1993 på Chalmers 
tekniska högskola Monument och miljö Perspektiv på det tidiga 1900-talets 
byggnadsvård i Sverige41 för att få en historisk och teoretisk inblick i 
byggnadsbevaring. I avhandlingen fokuserar han på tre huvudområden 
(urval, skydd och organisation) som jag anser ger en bra överblick för 
gällande byggnadsvård i dag och dess bakgrundshistoria.  Wetterberg har 
nyligen utnämnts till professor i kulturvård vid Göteborgs Universitet. Jag 
har även använt mig av Axel Unnerbäcks bok Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse42 för att få olika värdegrunder till teorikapitlet och kunna jämföra 
med den äldre avhandling som Wetterbergs bok är. Boken är utgiven av 
riksantikvarieämbetet 2002 och ger bra exempel på hur organisationen 
bakom en fungerande byggnadsvård i dag kan vara uppbyggd. Även Thordis 
Arrehenius bok the Fragile Monument On conservation and Modernity43 har 
jag använt mig av för att få teorier. De slutsatser som författarna gör i dessa 
tre böcker finner jag trovärdiga och relevanta för dagens arbete med 
byggnadsvård.  

1.6 Uppsatsens disposition 

I det första kapitlet ” Regelverk för kulturhistoriska byggnader” beskriver jag 
vilka skydd för kulturhistoriskt viktiga byggnader som finns samt hur K-
märkningsprocessen till. Sedan går jag vidare med tre kapitel med de tre 
exemplen på K-märkta hus jag valt ut. Jag går utförligt igenom exemplen, 
och beskriver hur reglerna ser ut i praktiken. Jag redovisar och diskuterar 
de material jag fått fram ifrån mina interjuver i kapitel ”Åsikter om K-
märkning”. I det sista kapitlet diskuterar och resonerar jag, samt kommer 
fram till en slutsats om bevarande av byggnader och K-märkningen.   

                                                      
40 Riksantikvarieämbetets hemsida, Om Riksantikvarieämbetet.  http://www.raa.se/om-
riksantikvarieambetet/ 2014-03-20. 
41 Ola Wetterberg, Monument och miljö Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige. 
(Göteborg, 1992. 
42 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292 2014-04-02. 
43 Thordis Arrehenius, the Fragile Monument On conservation and Modernity. (Stockholm, 2003). 

http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/292
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2. Regelverk för kulturhistoriska byggnader 

Vad betyder det att en byggnad har ett kulturhistoriskt värde och därmed är 
viktig för vårt gemensamma kulturarv? Ordet ”kultur” betyder odling44. 
Kultur är alltså något som skapas och får växa fram allt eftersom åren går. 
Kulturen förändras i takt med samhället det finns i. Det betyder att kulturen 
som finns idag är morgondagens kulturarv. Allt har möjligheten att bli 
kulturarv, men för att bli det måste någon peka ut objektet som just 
kulturarv annars är det bara ett arv. Kulturarvet kan både vara det 
föredömliga eller det analytiska, som två av de tre kategorier Bohman och 
Palmqvist har definierat kulturarv som.  

Kulturarv är det utvalda arv som finns kvar från gångna tider. 
Uppskattningen och värderingen av gamla monument är beroende av 
åtskiljningen av gammalt och nytt. Problemet mer restaurering är att skapa 
och följa åtskiljningen. Byggnader med historiskt värde är beroende av att 
någon kan historien och vid bevaring av byggnaden är det en viss tids epok 
som skall bevaras. Till exempel kan det vara när någon känd person bodde i 
byggnaden eller vid en specifik händelse. Byggnader som inte har historiskt 
värde men som har ålderdomlig prägel eller är i ruiner gör att byggnaden 
tydligt skiljer sig ifrån dagens moderna byggnader. Detta lockar den 
”moderna” personen. All restaurering är ett hot mot denna typ av byggnad, 
då restaurering tar bort åldersstämpeln.45   

Den lag som berör kulturminnen heter kulturmiljölagen. Den hette tidigare 
kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som i första 
hand styr frågor gällande kulturminnen. De har till viss del 
tolkningsföreträde i hur kulturmiljölagen tillämpas i praktiken och de 
ansvarar för att peka ut riksintressen efter miljöbalken. Länsstyrelserna 
ansvarar för tillämpningen av kulturmiljölagen i praktiken; de kontrollerar 
att lagen efterföljs, de har tillsynsansvar över kulturminnesvården och de ger 
även upplysningar och förklaringar kring lagen. Länsstyrelsen kan tilldela 
bidrag till vård av särskilda värdefulla byggnader, fornlämningar eller 
kulturlandskap.46  

Länsmuseerna ansvarar för att tillgängliggöra länets kulturarv för alla. I flera 
kommuner har länsmuseerna fått ansvaret att göra antikvariska 
besiktningar och till exempel utföra en byggnadsinventering där de 
kulturhistoriska byggnaderna lyfts fram. Länsmuseerna ger även råd 
gällande skötsel och restaurering av bebyggelse.47 

På kommunalnivå ansvar kommunerna för att fatta beslut genom 
detaljplanerna och genom att utmärka de byggnader som har 
                                                      
44 National Encyklopedin, Kultur http://www.ne.se/kultur/233228 2014-02-19. 
45 Thordis Arrehenius, the Fragile Monument On conservation and Modernity. (Stockholm, 2003) 26-29. 
46 Riksantikvarieämbetets hemsida, Lagar och ansvar http://www.raa.se/hitta-
information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/ 2014-02-27. 
47 Länsstyrelsen Östergötland, K-märkt? 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-
bebyggelse/k-markt/Pages/default.aspx 2014-02-28. 

http://www.ne.se/kultur/233228
http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/
http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/k-markt/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/k-markt/Pages/default.aspx
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kulturhistoriskt värde. Det är även kommunernas uppgift att se till att 
husen som har kulturhistoriskt värde skyddas på rätt sätt. Kommunerna 
följer vad som står i plan- och bygglagen och det är även denna lag som 
reglerar användningen, utvecklingen och bevarandet av områdena. De skall 
också ta hänsyn och följa riksintressena i sina detaljplaner för sin egen 
kommun enligt miljöbalken”.48 

Vid värdering om en byggnad skall få ett skydd eller inte skall flera aspekter 
beaktas. Först är det dokumentvärdet som skall undersökas; 
byggnadshistoriskt-, teknikhistoriskt-, arkitekturhistoriskt-, 
samhällshistoriskt-, socialhistoriskt- och personhistoriskt värde. De andra 
värdena som skall undersökas är; arkitektoniskt värde, konstnärligt värde, 
patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, 
traditionsvärde och symbolvärde. Sedan skall; kvalitet, autenticitet, 
pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet betraktas. Efter detta 
gjorts betraktas och alla värden vägs ihop och ett beslut fattas.49 

2.1 Kulturmiljölagen  

Kulturmiljölagen inleds med ”Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön”.50 Det innebär att ansvaret för kulturmiljön gäller 
alla i samhället. Alla skall visa hänsyn och omtanke mot kulturmiljön. Den 
som skall planera eller bygga om i samhället skall se till att skador undviks 
eller begränsas. Lagen finns till för att försäkra nuvarande och kommande 
generationer skall ha tillgång till ett stort antal kulturmiljöer. 
Kulturmiljölagen bestämmer om; ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen 
och kyrkliga kulturminnen samt om export av äldre föremål och 
återlämnande av kulturföremål.51 

I kapitel tre i kulturmiljölagen står det om byggnadsminnen. En byggnad 
som har ett särskilt högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett område 
som har ett sådant värde kan förklaras som ett byggnadsminne av 
länsstyrelsen. Vem som helst kan ge förslag till länsstyrelsen på vilka 
byggnader som de anser skall byggnadsminnesförklaras. När en byggnad har 
blivit förklarad som ett byggnadsminne, skall länsstyrelsen ange vilka 
skyddsbestämmelser som skall gälla. Det vill säga hur byggnaden skall 
vårdas och underhållas samt vad som inte får ändras. Det kan även vara att 
en bit av omliggande område runt huset inte får ändras om det ändrar 
karaktären på byggnadsminnet. Skyddsbestämmelser får bara användas till 
särskilt värdefull bebyggelse som inte får förvanskas. 
Skyddsbestämmelserna kan även leda till ersättningsrätt. Vid beslut om 

                                                      
48 Riksantikvarieämbetets hemsida, Lagar och ansvar  http://www.raa.se/hitta-
information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/ 2014-02-27. 
49 Stig Robertsson, Fem pelare – En vägledning för god byggnadsvård. (Stockholm, 2002) 39-53. 
50 Sveriges riksdags hemsida, Kulturmiljölag (1988:950).  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3 
2014-03-15. 
51 Sveriges riksdags hemsida, Kulturmiljölag (1988:950).  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3 
2014-03-15. 

http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/
http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
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skydd skall det tas hänsyn till byggnadens användning och till viss grad 
ägarens önskemål. I ytterst särskilda fall får länsstyrelsen lämna tillstånd 
om att ett byggnadsminne får ändras även om det strider mot 
skyddsbestämmelserna. Om detta sker, utfärdas det även villkor för hur 
ändringen skall ske samt om en eventuell dokumentation behövs. Om 
bevarandet av ett byggnadsminne orsakar mer hinder eller kostnader än vad 
som är rimligt för dess betydelse kan länsstyrelsen häva 
byggnadsminnesförklaringen eller ta bort skyddsbestämmelserna. Det går 
även att häva beslutet om det framstår som ändamålslöst.52  

Det finns även statliga byggnadsminnen. ”Förordning (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen” är den gällande lag för denna typ av byggnadsminne som 
trädde i kraft den första januari 2014 och den gamla förordningen slutade 
gälla. De byggnader som tillhör staten och som har ett ytterst högt 
kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ytterst 
högt kulturhistoriskt värde får förklaras som statligt byggnadsminne. Det är 
regeringen som beslutar vilka statliga byggnader som skall bli statliga 
byggnadsminnen efter förslag från riksantikvarieämbetet. 
Riksantikvarieämbetets förslag skall innehålla en beskrivning av byggnaden, 
en bedömning av det kulturhistoriska värdet samt ett inlägg från den 
myndighet som har hand om byggnaden. Om ett statligt byggnadsminne 
skapar mer hinder, kostar mer än vad som är rimligt i förhållande till dess 
betydelse eller om byggnadsminnesförklaringen är ändamålslös kan 
regeringen häva beslutet. I dessa fall skall en ansökan göras av den 
myndighet som tar hand om byggnaden och skicka in till 
riksantikvarieämbetet som sedan överlämnar ansökan till regeringen med 
deras egna yttranden. Riksantikvarieämbetet kan även på egen hand göra en 
anmälan för att häva en byggnadsminnesförklaring. Riksantikvarieämbetet 
ansvarar även för att föra en förteckning över statliga byggnadsminnen och 
tillhandahålla de myndigheter som tar hand om byggnaderna med 
förteckningen. De statliga myndigheter som tar hand om byggnaderna skall i 
sin tur tillhandahålla riksantikvarieämbetet med det material som ämbetet 
behöver för att bedöma vilket kulturhistoriskt värde byggnaden har samt 
sina övriga uppgifter rörande statliga byggnadsminnen.53 

När en statlig byggnad har blivit byggnadsminnesförklarad skall 
riksantikvarieämbetet ange skyddsbestämmelser. Om den myndigheten som 
tar hand om byggnaden motsäger sig skyddsbestämmelserna skall ärendet 
ges till regeringen för beslut. I särskilda fall efter ett tillstånd, får ett statligt 
byggnadsminne förändras som strider mot skyddsbestämmelserna. Ett 
                                                      
52 Sveriges riksdags hemsida, Kulturmiljölag (1988:950).  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3 
2014-03-15. 
53 Sveriges riksdags hemsida, Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
2013558-om-statl_sfs-2013-558// 2014-03-31. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
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tillstånd kan ges med villkor för utförandet, dokumentation och/eller 
antikvarisk undersökning och medverkan. Riksantikvarieämbetet behandlar 
frågan om tillstånd för förändring och deras beslut kan inte överklagas. 
Skyddsbestämmelserna kan även ämbetet ändra på om de skapar mer 
hinder eller kostnader än vad som är rimligt i förhållande till 
byggnadsminnets betydelse.54  

Om ett statligt byggnadsminne skall överlåtas till en annan myndighet skall 
den nuvarande myndigheten förklara skälen för överlåtandet till 
riksantikvarieämbetet och få ett godkännande. Om de motsäger sig, krävs 
regeringens godkännande. Ett överlåtande får inte ske om det finns risk för 
att byggnadens kulturhistoriska värde minskar. Vid överlåtande skall även 
myndigheten meddela länsstyrelsen i det län som byggnadsminnet finns i. 
Om överlåtandet av ett statligt byggnadsminne leder till att ägaren blir någon 
annan än staten, blir byggnaden ett byggnadsminne enligt 
kulturmiljölagen.55 

2.2 Plan- och bygglagen 

Det är inte bara i kulturmiljölagen som det står om byggnader av 
kulturhistoriskt värde. Det finns även bestämmelser i plan- och bygglagen. I 
plan- och bygglagen står det i kapitel åtta;  

”13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”56 

”17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 
vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden.”57 Denna lag gäller alla byggnader och inte bara 
byggnader av särskilt värde. 

14 § säger att ett byggnadsverk skall behållas i välskött skick. Underhållet 
skall ”anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt”.58 Om en 

                                                      
54 Sveriges riksdags hemsida, Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
2013558-om-statl_sfs-2013-558// 2014-03-31. 
55 Sveriges riksdags hemsida, Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
2013558-om-statl_sfs-2013-558// 2014-03-31: Sveriges riksdags hemsida, Kulturmiljölag (1988:950).  
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-
1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3 2014-03-15. 
56 Sveriges riksdags hemsida, Plan- och bygglag (2010:900). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8 2014-03-15. 
57Sveriges riksdags hemsida, Plan- och bygglag (2010:900). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8 2014-03-15. 
58 Sveriges riksdags hemsida, Plan- och bygglag (2010:900). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8 2014-03-15. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/?bet=1988:950#K3
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byggnad av särskilt värde till exempel; historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärligt värde skall byggnaden underhållas så att de 
särskilda värdena bibehålls.59  

Plan- och bygglagen säger i korthet att en förändring av en byggnad skall ske 
varsamt och att kulturhistoriska byggnader inte får förvanskas och skall 
bevaras i ett bra skick. Lagen säger även att all bebyggelses karaktäristiska 
detaljer skall tillvaratas vid ändring eller underhåll av byggnad. Det gäller 
både exteriör och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. 
Fastighetsägaren och/eller byggherren är ansvarig att lagen följs.60  

Det finns egentligen inget som heter K-märkt i lagtexter utan det är ett 
samlingsord hos gemene man som avser olika typer av markeringar av ett 
hus som anses ha ett kulturhistoriskt värde och skall bevaras/skyddas. På 
stadsplaneringsbestämmelserna förr i tiden kunde vissa byggnader ha 
utmärkts med ett stort K i detaljplanen, vilket innebar att huset inte fick 
rivas eller på något sätt förstöras. Idag finns K:et inte kvar, inte heller Q som 
innebar att fastighetens användning skall vara anpassad till bebyggelsens 
kulturvärde, användningen får inte påverka bevaringen. Det markeringar 
som finns kvar idag är q eller k beroende på vilken grad av skydd huset 
har.61  

Som tidigare nämnts får byggnader av särskilt värde inte förvanskas enligt 
plan- och bygglagen. Kommunerna kan skydda dessa byggnader genom 
detaljplaner. Detaljplanering kallades förr stadsplan och används som ett 
verktyg för kommunerna i lokala ställningstaganden om bebyggelsens 
utformning. De beslut som sker och skrivs in i detaljplanen blir juridiskt 
bindande och består av både rättigheter och begränsningar för förändringar 
inom kommunens område. Detaljplanen gäller tills den upphävs eller ersätts 
av en ny. Skydd av kulturhistoriskt värdefull byggnad eller bebyggelse 
markeras antingen med q eller k.62  

q- Byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde och får därför inte 
förvanskas. Denna benämning är det starkaste skyddet en byggnad kan få i 
detaljplanen. I en plankarta definieras vad som inte får förstöras i en 
skyddsbestämmelse, till exempel kan det stå bestämmelser om hur den 
befintliga utformningen skall bevaras och rivningsskydd kan även anges här. 
Lilla q kan även reglera åtgärder som inte kräver bygglov till exempel ändring 
av interiör i en byggnad.63 Om en byggnad har skyddsbestämmelser eller 

                                                      
59Sveriges riksdags hemsida, Plan- och bygglag (2010:900). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8 2014-03-15. 
60 Sveriges riksdags hemsida, Plan- och bygglag (2010:900). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8 2014-03-15. 
61Länsstyrelsen Östergötland, K-märkt? 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-
bebyggelse/k-markt/Pages/default.aspx 2014-02-28. 
62 Riksantikvarieämbetets hemsida, Lagar och ansvar  http://www.raa.se/hitta-
information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/ 2014-02-27. 
63 Riksantikvarieämbetets hemsida, Lagar och ansvar  http://www.raa.se/hitta-
information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/ 2014-02-27. 
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rivningsförbud betecknas q:et med en indexsiffra. Boverket rekommenderar 
att indexsiffrorna används på följande sätt: 

q1       Byggnaden får inte rivas 
q2      Befintliga ... (detaljer) skall bevaras 

q3 Växtligheten skall bevaras och skötas enligt vad som preciseras i 
planbeskrivningens avsnitt om ...64 

Om byggnaden endast får användas i ett visst syfte anges en 
användningsbestämmelse kompletterad med skyddsbestämmelsen, till 
exempel B q1 som innebär att byggnaden inte får rivas.65 

k- Vid en ändring måste byggnadens karaktär och dess kulturhistoriska 
värden tas hänsyn till. I plankartan preciseras varsamhetsbestämmelserna, 
till exempel kan det vara vilken färg som skall användas vid ommålning av 
fasaden eller bestämmelser om fönstrens utformning. Bestämmelsen k 
hindrar dock inte att originaldetaljer byts ut och de åtgärder som inte kräver 
bygglov kan inte regleras med k.66 

2.3 Miljöbalken 

Miljöbalken skyddar miljöer som är särskilt värdefulla utifrån ett nationellt 
perspektiv. Om ett område är utpekat som riksintresse för kulturmiljövärden 
innebär det inte något juridiskt skydd, men bestämmelserna skall beaktas 
vid prövning och planering enligt annan lagstiftning. Ett mark- eller 
vattenområde får förklaras som kulturreservat av länsstyrelsen för att sköta 
om och bevara värdefullt kulturpräglat landskap. Både natur- och 
kulturmiljövärden kan skyddas och vårdas i ett kulturreservat. Till exempel 
kan det vara byggnader, lämningar, marker, kunskaper och traditioner som 
kulturreservatens förvaltning bevarar och arbetar med.67 

  

                                                      
64 Boverkets hemsida, Skyddsbestämmelser och rivningsförbud. 
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Egenskapsbestammelser/Skyddsbestammelser-
och-rivningsforbud/ 2014-03-20. 
65 Boverkets hemsida, Skyddsbestämmelser och rivningsförbud. 
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Egenskapsbestammelser/Skyddsbestammelser-
och-rivningsforbud/ 2014-03-20. 
66 Riksantikvarieämbetets hemsida, Lagar och ansvar  http://www.raa.se/hitta-
information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/ 2014-02-27. 
67 Sveriges riksdags hemsida, Miljöbalk (1998:808). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7 2014-
03-15. 
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2.4 Bidragsmöjlighet  

Det går i vissa fall att få bidrag till underhåll och restaurering av 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. Enligt bestämmelsen ”Förordning 
(2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer” kan 
statsbidrag i mån av tillgång lämnas till vård eller tillgängliggörande av 
värdefull kulturmiljö/byggnadsminne. Till kulturmiljö räknas 
bebyggelsemiljöer, byggnader och andra anläggningar. Det skall vara en 
kulturhistoriskt motiverad kostnad. Bidrag får endast ges där det ”kan antas 
att miljöns kulturhistoriska värden kommer att bevaras för framtiden”. 68 Vid 
beslutet om ett bidrag skall ges eller inte skall detta betraktas; om 
byggnaden och dess värde är eller ämnas bli tillgängligt för allmänheten 
samt om ägaren till byggnaden kan på egen insats långsiktigt upprätthålla 
de kulturhistoriska värdena i tillämplighet med ändamålssyftet. Bidrag får 
ges med syftet för tillgängliggörande av kulturmiljön, vid detta bidrag skall 
det läggas särskild vikt på att kulturarvet skall tillgängliggöras och blir 
användbart för alla i så stor utsträckning som det går.69 

Ansökan om bidrag skickas till länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet eller 
länsstyrelsen efter bemyndigande ifrån riksantikvarieämbetet prövar 
ansökan. Vid beslut om bidrag, sker även villkor för bidragets användning, 
till exempel antikvarisk medverkan, dokumentation, besiktning, bevarande 
och tillgängliggörande. Vid beslutet anges även tiden som bidraget finns 
tillgängligt. Efter att åtgärder utförts som bidraget var till för, skall det 
redovisas och i vissa fall besiktigas av den myndighet som bestämde beslutet 
om bidraget. Den myndighet som beviljat bidraget kan dra tillbaka det om de 
kan ana att beslutet skett utifrån felaktiga uppgifter. Mottagaren av bidraget 
är då skyldig att betala tillbaka hela eller delar av beloppet med ränta som 
beslutats av myndigheten. Samma gäller om villkoren inte följts.70 

2.5 Stockholms stads klassificering 

Hur bevarandet av kulturhistoriska byggnader används i praktiken, varierar 
mellan kommunerna i landet. I Stockholm har Stockholms stadsmuseum 
uppgiften att välja ut vilka byggnader och bebyggelsemiljöer som är av 
kulturhistoriskt värde enligt Plan- och bygglagen. Ansvarig för besluten är 
stadsmuseets chef och stadsantikvarien, som tilldelats uppgiften av 
kommunfullmäktige. För att göra denna indelning använder de sig av ett 
färgklassificeringssystem. Systemet är att med hjälp av tre färger, visa på 

                                                      
68 Sveriges riksdags hemsida, Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmil-
jöer. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
20101121-om-bidr_sfs-2010-1121/?bet=2010:1121 2014-03-01. 
69 Sveriges riksdags hemsida, Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmil-
jöer. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
20101121-om-bidr_sfs-2010-1121/?bet=2010:1121 2014-03-01. 
70 Sveriges riksdags hemsida, Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmil-
jöer. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
20101121-om-bidr_sfs-2010-1121/?bet=2010:1121 2014-03-01. 
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vilket sätt byggnaden är värdefull för kulturarvet och i vilken skyddsklass 
det skall placeras i.71  

• Blå; (högsta klassen) är ovanliga och mycket kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som motsvarar kraven för byggnadsminnen i 
kulturminneslagen.  

• Grön; Byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde och som är 
särskilt värdefulla utifrån ett historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synvinkel.  

• Gul; Byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och/eller en positiv 
betydelse för stadsbilden.  

Det finns även byggnader som är gråmarkerade och de husen går inte att 
placera in i dessa tre kategorier. De byggnader som är markerade med ett 
streck har Stadsmuseet ännu inte undersökt vilket värde de har, alternativt 
att det är obebyggda fastigheter (tomter). På Stadsmuseets hemsida där de 
förklarar dessa värderingar är de tydliga med att berätta att även fast 
byggnader inte är klassificerade och i de fall där museet ännu inte tagit 
ställning, kan husen ändå ha ett kulturhistoriskt värde.72  

2.6 Venedigdokumentet   

Vid ett möte i Venedig 1964 med kulturminnesvårdare från flera länder 
beslöts att bilda en internationell organisation under Unesco:s ledning för 
byggnadsvård, beslutet är känt som Venedigdokumentet. Året efter 1965 i 
Warszawa bildades ICOMOS (International Council On Monuments And 
Sites)som i dag fungerar som UNESCOs expertorgan för kulturmiljövården 
och Världsarvslistan. Ett av ICOMOS viktigaste uppgifter är att utveckla 
grundregler och normer i bevarandearbetet och för att göra detta har flera 
chartrar och andra internationella dokument skrivits.73  

I dokumentet definieras olika begrepp som är kopplade till bevarandet av 
kulturmiljöer. Olika begrepp definieras. Ett viktigt konstaterande är att det 
inte bara är framstående föremål eller byggnader utan också mer 
anspråkslösa, som med tiden fått en kulturell betydelse. Även om det 
fastslås att de principer som skall tillämpas vid bevarande och restaurering 
av historiska minnesmärkena formulerats på internationell nivå, kvarstår 
det faktum att varje land skall beakta den egna kulturen och traditioner.74  

                                                      
71 Stockholms stadsmuseums hemsida, Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering 
http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Om-hus/Klassificering-och-K-markning/Stadsmuseets-
kulturhistoriska-klassificering/ 2014-02-20. 
72 Stockholms stadsmuseums hemsida, Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering 
http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Om-hus/Klassificering-och-K-markning/Stadsmuseets-
kulturhistoriska-klassificering/ 2014-02-20. 
73 ICOMOS Sverige hemsida, Internationella dokument. http://www.icomos.se/sv/svenska-
dokument/internationella-dokument/ 2014-04-01. 
74 ICOMOS Sverige hemsida, Venedig Chartret. http://www.icomos.se/wp-
content/uploads/2013/05/Venice_Charter_-Sv.pdf 2014-04-01. 
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Under ett antal ”artiklar” redogörs för vad man måste ta hänsyn till vid 
arbete med historiska minnesmärken. Två viktiga punkter som tas upp är 
att konservering och restaurering kräver fackkunskap och att de måste veta 
syftet med konserveringen. Att restaurering och bevarande kräver ett 
kontinuerligt underhåll kan tyckas vara självklart men finns med i en av 
artiklarna. Ett viktigt moment är kravet på dokumentation: 
”Konserveringsarbeten, restaureringar och arkeologiska utgrävningar skall 
alltid åtföljas av en noggrann dokumentation i analytisk och kritisk form, 
illustrerad med ritningar och fotografier”.75 

1987 utvecklades Venedigdokumentet och kompletterades med 
Washingtondokumentet. Dokumentet fokuserar på stadssamhällen med så 
specifika problem att ett eget dokument var nödvändig. Oavsett storlek på en 
stadsmiljö skall alla omfattas och skyddas för att de har ett historiskt värde. 
”Bevarandet av historiska städer och stadsmiljöer bör, för att bli effektiv, 
utgöra en integrerad del i en sammanhållen ekonomisk och social 
utvecklingspolitik och beaktas i regionalpolitiken och samhällsplaneringen 
på alla nivåer”.76 

AB Stadsholmen är ett företag som äger, rustar upp och förvaltar hus med 
antikvariska värden i Stockholms stad. De har Venedigdokumentet som 
utgångspunkt. Enligt AB Stadsholmen gäller det att: kontinuerligt 
underhålla en byggnad, att först vid skada byta ut olika delar som då skall 
vara så lika originaldelarna som möjligt, att det är viktigt att ha en 
underhållningsplan där vart 20:e eller 30:e år underhålla större detaljer och 
att både titta kort och långsiktigt. Deras utgångspunkter är att; bevara 
karaktären, minsta möjliga ingrepp, förhindra skador, traditionella material 
och metoder, allt som görs skall vara omvändbart, årsringar skall synas, 
naturligt att åldras. 77 

  

                                                      
75 ICOMOS Sverige hemsida, Venedig Chartret Dokumentation artikel 16. http://www.icomos.se/wp-
content/uploads/2013/05/Venice_Charter_-Sv.pdf 2014-04-01; ICOMOS Sverige hemsida, Venedig 
Chartret. http://www.icomos.se/wp-content/uploads/2013/05/Venice_Charter_-Sv.pdf 2014-04-01. 
76 ICOMOS Sverige hemsida, Internationellt charter för bevarande av historiska städer Principer och 
målsättning. http://www.icomos.se/wp-content/uploads/2013/05/stadscharter_Sv.pdf 2014-04-02; 
ICOMOS Sverige hemsida, Internationellt charter för bevarande av historiska städer. 
http://www.icomos.se/wp-content/uploads/2013/05/stadscharter_Sv.pdf 2014-04-02. 
77 Christina Lillieborg, Byggnadsvård hemsida. Byggnadsvård är vardagsarbete. 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/%C3%B6vrigt/byggnadsvard-ar-vardagsarbete 2014-
03-20. 
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http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/%C3%B6vrigt/byggnadsvard-ar-vardagsarbete
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3. Tre exempel på K-märkta byggnader 

3.1 Barnhusgatan 18, Norra Bantorget (Stockholm) 

Byggandet av huset påbörjades 1898 och stod färdigt 1901. Tomten är 
triangelformad och är 1174 kvm stor, belägen centralt vid ett av Stockholms 
större torg. Huset byggdes ursprungligen som ett bostadshus, men används 
idag som kontor. Huset har haft flera olika namn genom tiderna; 
Carlbergska huset, Nobelhuset, Vatikanen men idag kallas det LO-huset 
eller LO-borgen. LO (Landsorganisationen LO som är ett samarbete mellan 
fjorton svenska fackförbund)78 har haft sitt kansli i huset sedan 1926. Det 
var arkitekten Ferdinand Boberg (arkitekt och formgivare, ledamot av 
Konstakademin) som ritade huset, på uppdrag av Gustav Carlberg som var 
byggherre och Lars Fredrik Bang som var byggmästare. Gustav Carlberg var 
även husets första ägare. Utsidan av huset samt entrén är blåmarkerad (K-
märkt) sedan 1983 när första inventeringen gjordes av Stockholms 

stadsmuseums skyddsklassning då 
byggnaden anses ha ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde.79  

Huset har genom åren renoverats och 
anpassats för en modern kontorsmiljö med 
de olika bekvämligheter som krävs för en 
god arbetsmiljö idag. Trots renoveringarna 
finns det många originaldetaljer kvar. Golv, 
dörrar, målningar och kakelugnar är några 
saker som finns kvar i original. Det visar på 
en medvetenhet och omtanke om husets 
historia att bevara dessa detaljer, även om 
det inte är något krav på bevarande av 
interiören i K-märkningen då det bara är 
utsidan och entrén är K-märkta. Enligt 
stadsmuseet så är det fasad och entré som 
är tidstypiska och därför skall skyddas. 
Flera originaldetaljer har restaurerats under 
åren då de blivit utslitna, där det inte varit 
möjligt att restaurera har de gjort en 
rekonstruktion. Till exempel har LO sigillen 
och klockan på fasaden, restaurerats då de 
blivit slitna och har nu återställts till 

tidigare skick. Fasaden har också tvättats i samråd med en 
byggnadsantikvarie på Stadsmuseet. Att de valt att inte ersätta med nytt 
visar på en stor omtanke och kunskap om husets historiska värde även på 
de delar som inte K-märkts. 

                                                      
78 LO´s hemsida, Presentation av LO http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo 2014-02-
25. 
79 Anneli Alriksson, LO-huset Ett K-märkt hus vid Norra Bantorget. (Stockholm, 1995): 
Riksantikvarieämbetets hemsida, Stockholm skolan 1 - husnr 1. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21420000010855 2014-02-16. 

1. LO- Huset  
Foto: Kenneth Walldén 2014  
Finns i privat ägo 

http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21420000010855
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Huset är blåmarkerat, vilket är den högsta klassificeringen men ändå är 
bara delar av huset K-märkt. Det gör att byggnaden fortfarande kan 
användas som kontor och att det går att ändra på inredningen om det skulle 
behövas för att fungera bättre för verksamheten. Det är mindre bra då flera 
detaljer på insidan också är viktiga att bevara då de är en del av husets 
historia och själ. Dock anser jag att byggnadsskyddet fungerar, fasaden har 
med regelbundenhet (1950, 1994 och 2005) rengjorts och lagats. De har 
restaurerat de nedblåsta tornen efter höststormen 1984 och återställt dom i 
ursprungsskicket. Husägaren har trots avsaknaden av krav på bevarande av 
detaljer inne i entrén skyddat och bevarat väggmålningar fast de inte formellt 
ingår i skyddet. Det kan till viss del bero på att det varit samma ägare i 
nästan hundra år men om inte intresset för kultur funnits hade troligen 
färre delar bevarats.80   

Jag intervjuade en pensionär som har arbetat i LO-huset sedan 1971 fram 
till pension och som fortfarande sköter guidade turer för konsten i huset. 
Hon berättar att det inte finns någon skylt eller liknande som berättar att 
huset är K-märkt. Hon fortsätter berätta att det dock syns väl att huset är så 
pass gammalt och att med en så välkänd arkitekt som Ferdinand Boberg 
kanske det går att gissa att huset är K-märkt. Hon tycker det är en unik 
miljö att arbeta i och att vardagen påverkas positivt av det höga kulturvärdet 
som huset har. Det är tidskrävande och kostsamt att ha sin verksamhet i ett 
K-märkt hus. Det tog lång tid att få ändringar gjorda som LO-verksamheten i 
huset ansett vara nödvändiga, till exempel nämner hon ljusgården som de 
byggt över den tidigare innergården för att bättre kunna utnyttja utrymmet. 
Där var det inte bara de kulturhistoriska bitarna som skulle falla på plats 
utan även brandskyddet som medförde stora tilläggsarbeten i form av 
brandklassade fönster och dörrar som kunde smälta in i den historiska 
miljön. Ett annat exempel, efter stormen 1984 när båda lanternorna på 
tornen hade blåst ner, var de tvungna att rekonstruera exakta kopior och 
ersätta.81 Här hade man svårigheter att hitta plåtslagare som kunde göra det 
avancerade arbetet med kupolerna, även kostnaderna blev större på grund 
av detta arbete. 

På husväggen finns det en skylt där det står att Ferdinand Boberg ritade 
huset till Gustav Carlberg. Att nobelkommittén och nobelinstitutet är 
tidigare ägare och att det nu är LO som äger huset. Det är samfundet S:t 
Erik (ideell förening stiftad 1901 med syfte att sprida kunskap om 
Stockholm och dess historia82) som satt upp skylten. Det är bra att det finns 
en skylt med kort information om byggnaden, så att de som är intresserade 
lätt kan stanna till och läsa om huset. Men hur bra är det att ha en skylt om 
den inte syns ordentligt? Min intervjuperson hade aldrig sett denna skylt 
trots hon arbetat i byggnaden i över fyrtio år. I byggnaden finns upp till 
tusen unika konstverk; målade motiv på väggar, tavlor, skulpturer, glas, 
keramik och textiler som LO har samlat på sig genom åren genom gåvor och 
inköp. En del av budgeten går till att köpa in ny konst varje år. Det sker 

                                                      
80 Anneli Alriksson, LO-huset Ett K-märkt hus vid Norra Bantorget. (Stockholm, 1995). 
81 Intervju med anonym 3, 2014-02-18. Anteckningar finns i författarens ägo. 
82 Samfundet S:t Eriks hemsida, http://www.samfundetsterik.se/ 2014-03-02. 

http://www.samfundetsterik.se/
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guidade turer där konstverken visas för de som är intresserade. Det visar på 
en stor medvetenhet om husets unika historia och de stora kulturvärde som 
finns. Det kan vara för att Norra Bantorget och LO har starka historiska 
rötter i huset. Det kan därför kännas lättare för en husägare till ett delvis K-
märkt hus att bevara de detaljer som inte är krav på om man har en 
historisk koppling till huset.83 

3.2 Enen 24, Midsommarkransen (Stockholm) 

I slutet av 1800-talet skedde en större etablering av industriverksamhet i 
Liljeholmen (förort söder om Stockholm). En av industrierna var LM Ericsson 
som byggde sin stora nya fabriksanläggning på platsen. Behovet av bostäder 
i närområdet var stort och detta ledde till att omkringliggande område blev 
attraktivt för bolag att bygga bostäder i. Bland annat i Midsommarkransen 
byggdes bostäder som var riktade till arbetarfamiljer. Staden hade tagit fram 
riktlinjer i en plan för bostadsbyggande i det nya området. Det skulle vara 
billiga bostäder, ha bra kommunikationer och närhet till naturen. Området 
skulle ha tillgång till bussar och spårvagnar, vilket inte var så vanligt 
”utanför staden”. Midsommarkransen ansågs ligga för långt bort från 
centrum och det var viktigt att ha ”fördelar” för att locka människor att flytta 
utanför stadens centrala delar. Detta skulle skapa ett bättre alternativ än de 
trångbodda lägenheter som innerstaden hade att erbjuda. Området med LM 
Ericsson fabriken och bostäderna som byggdes till arbetarna kallas LM-
staden. LM-staden är till stora delar bevarad och de flesta husen har till 
någon grad ett skydd mot rivning eller förändring. Idag räknas 
Midsommarkransen till innerstaden och det tar inte lång tid in till centralen 
och city med tunnelbanan.84  

Kvarteret Enen 24 (som ligger på Oktobergatan i Midsommarkransen) 
byggdes 1939-1940 av AB Stockholmshem där Olle Engkvist var 
byggmästare och hade använt sig av Stockholms stads fastighetskontors 
husbyggnadsavdelnings arkitekter. Kvarteret består av ett smalhus med fem 
portar som är tre våningar höga. I mitten av huset är det butiker på 
bottenvåningen och vid husen finns även gräsytor och träd där barnen kan 
leka. Kvarteret ligger i det som kallas LM staden. Byggnaderna är 
grönmarkerade enligt Stockholms stadsmuseum klassificering som anser att 
byggnaden har arkitekturhistoriskt och byggnadshistoriskt värde.85  

                                                      
83 Anneli Alriksson, Barnhusgatan 18 LO-huset vid Norra Bantorget. (Stockholm, 2001). 
84 Göran Söderström (red.) Stockholm utanför tullarna: nittiosju stadsdelar i ytterstaden. (Stockholm, 
2003) 173-178. 
85 Riksantikvarieämbetets hemsida, Stockholm kn, Enen 24 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000023819 2014-02-20. 

http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000023819
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Smalhus är hus där lägenheterna är genomgående från ena sidan huset till 
det andra och med ett husdjup på cirka 6-10 meter. Huset är en fristående 
huslänga i två till tre våningar, och i med att lägenheterna är genomgående 
får de boende ljus oavsett tid på dygnet. Det var en lösning för att få så ljusa 
lägenheter som möjligt och det gjorde att det var vanligt med cirka två 
lägenheter per våning och port. Denna hustyp blev vanlig på 30-talet och i 
Midsommarkransen byggdes det ett stort antal smalhus.86 

Kvarteret Enen är ett av de fjorton barnrikehus med 233 lägenheter som 
uppfördes i Midsommarkransen under åren 1939-1940. Det byggdes 
ytterligare tolv hus med 248 lägenheter under 1946. Barnrikehus byggdes 
med hjälp av statliga lån för "mindre bemedlade barnrika familjer".87 
Bostäderna var tänka till familjer med minst tre barn. 1935 skedde en 
bostadssocial utredning och lånereglerna var ett resultat av den. Lånen gavs 
till kommuner för att de på egen hand eller genom bostadsbolag skulle bygga 
bostadshus för barnrika familjer. Det gick även att få bidrag till 
bostadsbolagen för att kunna reducera hyrorna. Några av de villkor som 
fanns för lånen var att varje lägenhet skulle ha en minimistandard om två 
rum och kök med varm- och kallvatten. Det skulle finnas lekplatser till 
barnen och de större kvarteren skulle ha daghem. 1947 ändrades reglerna 
för statliga lån och bidrag, vilket ledde till att byggandet av barnrikehus 
stoppades. 12 100 lägenheter i barnrikehus byggdes under 1936 till 1948 i 
hela landet. I Stockholm byggde AB Familjebostäder och AB Stockholmshem 
barnrikehus mellan 1935 och 1947. Byggandet av husen var intensivt åren 
innan andra världskriget, Stockholmshem var helt inriktade på barnrikehem 
fram till 1943.88 

                                                      
86 Nationalencyklopedins hemsida, Hus Nutida hustyper. http://www.ne.se/hus/nutida-hustyper 
2014-03-05. 
87 Riksantikvarieämbetes hemsida, Stockholm Enen 24 - husnr 5 Byggnad – Beskrivning. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000291327 2014-03-31. 
88 Riksantikvarieämbetes hemsida, Stockholm Enen 24 - husnr 5 Byggnad – Beskrivning. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000291327 2014-03-31. 

2. Oktobergatan, husets framsida 
Foto: Daniel von Essen 2014 
Finns i privat ägo 

3. Oktobergatan, husets baksida 
Foto: Daniel von Essen 2014 
Finns i privat ägo 

http://www.ne.se/hus/nutida-hustyper
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000291327
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000291327
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Huset på Oktobergatan är tidstypiskt och en del av en större bevarad miljö 
ifrån 30- och 40-talet. De bostadssociala motiven till husens uppkomst gör 
att husen har höga socialhistoriska värden och eftersom kvarteret är en 
ursprunglig och integrerad del av LM-staden har den även stora 
kulturhistoriska värden. Byggnaden är välgjord och har bevarad arkitektur, 
det tillsammans med en enhetlig miljö gör att kvarteret har stora 
miljöskapande värden. LM-staden är av riksintresse att bevara för 
kulturmiljövården, vilket byggnaden är en del av.89 

3.3 Armaturfabriken (Norrtälje) 

2013 skulle det byggas 70 lägenheter i kvarteret Niord som ligger i 
korsningen Baldersgatan/Narvagatan i Norrtälje norr om Stockholm. I denna 
korsning låg en hundraårig armaturfabrik som Norrtälje kommuns miljö- 
och byggnämnd velat bevara och var därför q1märkt. I detaljplanen stod det 
att användningen av marken ska anpassas till byggnadens kulturvärde och 
att byggnaden inte får rivas. ”Befintlig armaturfabrik med visst 
kulturhistoriskt intresse bevaras och blir en del av bostadsmiljön.”90 
Fabriken hade de klassiska sågtandstak som ansågs vara särskilt 
kulturhistoriskt värdefullt. Efter byggandet av lägenheterna var det tänkt att 
fabriken skulle fungera som ett garage till de nybyggda husen. Det är positivt 
att planen var att byggnaden skulle bevaras och bli funktionsdugligt i 
dagens samhälle.91  

Det som däremot är mindre positivt är att planen inte fungerade, 2012 revs 
delar av armaturfabriken och bara de K-märkta delarna var kvar. Efter att 
byggföretaget Credentia (som ledde bygget) sanerat invändigt, konstaterades 
det att byggnaden var i mycket dåligt skick. Taket var ruttet och i behov av 
ett helt utbyte. I mars 2013 började delar av fabriken rasa i samband med 
byggandet av de nya bostäderna och hela byggnaden revs därefter. Allt 
skedde mycket snabbt, på torsdagen den sjunde mars upptäcktes sprickor i 
väggen och senare samma dag rasade en del av väggen, arbetsplatsen fick 
spärras av. På fredagen, dagen efter samrådde byggföretaget tillsammans 
med byggnadsnämnden och en länsantikvarie och det konstaterades att 
byggnaden var i dåligt skick. Byggföretaget fattade beslutet att riva 
byggnaden på lördagen då det var rasrisk, för att undvika personskador. 
Byggföretaget berättar för Norrtäljetidning att de var medvetna om att det 
inte hade något rivningslov, men att de satte säkerheten före. De anser att 
de hade blivit tvungna att riva byggnaden oavsett om delar av väggen hade 
rasat eller inte. Byggnadsantikvarie Cecilia Pantzars (arbetar på WSP Group 
och har tidigare arbetat som byggnadsantikvarie på bl.a. Stockholms Läns 
museum) inspekterade fabriksbyggnaden innan den revs och sa att man 

                                                      
89 Riksantikvarieämbetes hemsida, Stockholm kn, Enen Anläggning - Värdering 24 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000023819 2014-03-31. 
90 Norrtälje kommuns hemsida, Kommunstyrelsens arbetsutskott – sammanträdesprotokoll 2010-09-29 
http://diabas01.norrtalje.se/norrtalje/famdok.asp?DSN=0&P=111062 2014-02-15. 
91 Norrtälje tidnings hemsida, Grethel Hjuberger K-märkt hus på väg att rasa 
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2001202-k-markt-hus-pa-vag-att-rasa 2014-02-28: 
Norrtälje kommuns hemsida, Kommunstyrelsens arbetsutskott – sammanträdesprotokoll 2011-09-12 
http://diabas01.norrtalje.se/norrtalje/famdok.asp?DSN=0&P=772903 2014-02-15. 

http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000023819
http://diabas01.norrtalje.se/norrtalje/famdok.asp?DSN=0&P=111062
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2001202-k-markt-hus-pa-vag-att-rasa%202014-02-28
http://diabas01.norrtalje.se/norrtalje/famdok.asp?DSN=0&P=772903
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måste ta hänsyn till vilket skick byggnaden är i när man K-märker den och 
att hon inte ansåg att det gjorts i detta fall. Pantzars ansåg att byggnaden 
var för nedsliten för att kunna bevaras. Frågan är då varför ingenting gjordes 
åt skicket om en byggnadsantikvarie påpekar att skicket är för dåligt?92  

Det är positivt att rivningen ledde till kännbara konsekvenser för 
byggföretaget som rev en q-märkt byggnad utan rivningslov. Bygg- och 
miljönämnden arbetsutskott behandlade ämnet och kommunen kräver att 
byggföretaget skall betala 616 770 kronor i en byggsanktionsavgift. De skall 
även se till att bygga ett likadant hus med samma karaktäristiska 
sågtandstak och med ljusinsläpp från söder. Detta nya bygge skall ske i 
samråd med antikvarisk expertis. Det är viktigt att reglerna följs och 
eftersom det inte gjorts i detta fall så är det viktigt med kännbara 
konsekvenser för att visa hur viktigt skyddet är.93  

Det är inte konstigt att byggnaden föll samman 
då delar av byggnaden revs året innan. Om delar 
av en byggnad tas bort påverkas även stabiliteten 
på den kvarstående delen av byggnaden. Det var 
bestämt att delar av byggnaden inte fick 
förändras för den hade kulturhistoriskt värde 
och i plan- och bygglagen står det att inget som 
förändrar karaktären får ske, men påverkas inte 
en byggnad om delar av den tas bort? Hur kan 
bara delar av en fabriksbyggnad vara K-märkt? 
Armatur är en benämning på utrustningsdetaljer 
till maskiner, anläggningar och byggnader, men 
används främst till belysnings och VVS- 
utrustning.94 Fabriksbyggnaden var över hundra 
år. Den var från början en armaturfabrik som 
bland annat arbetade med tungmetallgjuterier.95 
Marken runt fabriken är därför mycket förorenad 
och behöver saneras innan nytt kan byggs upp. 
Fabriksbyggnader är minst lika viktiga att bevara 
som vilken annan byggnad som helst, men det 

tillkommer fler problem vid bevaring av fabriker. Fabriker har genom 
historien ofta använt ämnen som vi idag vet är miljöfarliga. Dessa ämnen 
finns kvar i marken och i byggnaden i en fabrik. Skall det saneras, vilket det 
enligt mig borde, men går det att göra på ett säkert sätt så att byggnaden 
inte skadas?  

                                                      
92 Norrtälje tidnings hemsida, Ann Sjöblom, Kommunen rasar mot rivning av k-märkt hus. 
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2006696-kommunen-rasar-mot-rivning-av-k-markt-hus 
2014-02-27: Norrtälje tidnings hemsida, Kjell Ericsson, K-märkta fabriken rivs. 
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2002377-k-markta-fabriken-rivs 2014-02-27. 
93 Norrtälje tidnings hemsida, Ann Sjöblom, Credentia kan krävas på miljonbelopp. 
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2248329-credentia-kan-kravas-pa-miljonbelopp 2014-
02-28. 
94 National Encyklopedins hemsida, Armatur. http://www.ne.se/lang/armatur 2014-03-15. 
95Svts hemsida, Pejl, Armaturfabriken Svecia, Norrtälje armaturfabrik, 
http://pejl.svt.se/miljo/fororenade-platser/stockholm/norrtalje/130788_armaturfabriken-svecia-
norrtalje-armaturfabrik/ 2014-03-15. 

4.  
Platsen där Armaturfabriken låg 
Foto: Kenneth Walldén 2014 
Finns i privat ägo 

http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2006696-kommunen-rasar-mot-rivning-av-k-markt-hus
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2002377-k-markta-fabriken-rivs
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2248329-credentia-kan-kravas-pa-miljonbelopp
http://www.ne.se/lang/armatur
http://pejl.svt.se/miljo/fororenade-platser/stockholm/norrtalje/130788_armaturfabriken-svecia-norrtalje-armaturfabrik/
http://pejl.svt.se/miljo/fororenade-platser/stockholm/norrtalje/130788_armaturfabriken-svecia-norrtalje-armaturfabrik/
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4. Åsikter om K-märkning 

Hur lagar ser ut och hur det används i praktiken är intressant, men vad 
anser de intervjuade personerna om K-märkning och bevaring av hus? Jag 
har intervjuat ett halvt dussin personer för att ta reda på detta. Jag har 
ställt öppna frågor och diskuterat enskilt med varje person om vad just de 
anser om K-märkning.  

Intervjuperson 1 som bor i ett äldre hus och är intresserad av äldre 
hantverkarkunskaper anser att samhället absolut skall ha K-märkta hus. 
Hon anser att kunskapen i Sverige är låg vad gäller kulturhistoriska värden 
och hur en koppling till historien skapar en struktur för identitet i 
samhället. Arkitekturen skall få utvecklas i olika riktningar, och inte tvingas 
bygga nya hus i gammal stil. K-märkningen handlar inte bara om utseende 
utan även om hantverkarkunskap vilket är viktigt att bevara. Hon skulle 
kunna tänka sig bo i ett K-märkt hus och att det skulle vara en rolig 
utmaning. Om hon skulle bo i ett K-märkt hus skulle hon kunna tänka sig 
att visa upp delar av huset för hantverkare för att utveckla/föra vidare 
kunskapen. ”HUR man bygger enligt gamla beprövade metoder, vilket är 
nyckeln till miljötänk och hållbar utveckling idag!”.96 Jag håller med 
intervjuperson 1, de gamla metoderna hur ett hus byggdes behöver tas 
tillvara på och på många sätt var det bättre förr när det gäller husbygge. Allt 
förr var inte bra, precis som allt idag inte är bra. Om byggherrarna tar de 
bästa metoderna från förr och blandar det med dagens, skulle husbyggena 
säkert ha högre kvalitet. För att kunna det måste de gamla 
hantverkarkunskaperna bevaras, och för att kunna göra det är bevarandet 
av hus viktig. Hur skall du kunna lära dig lägga tak om du inte får se hur 
resultatet ser ut? 

Intervjuperson 2, som är student och bor i ett K-märkt hus (gulmarkerat 
enligt Stockholms stadsmuseum), anser att det är bra att bevara äldre hus. 
Att husen är en del av vårt kulturarv och därför behöver bevaras. Om några 
hus är bevarade i olika område kan samhället se hur området såg ut från 
början. Han anser även att det är snyggt att blanda gamla hus med nya i ett 
bostadsområde. Intervjuperson 2 hade bott i sin lägenhet i några år innan 
han fick reda på att huset var K-märkt. Föreningen i bostadsområdet (som 
han satt med i) hade diskuterat möjligheten att bygga balkonger till 
lägenheterna och efter kontakt med myndigheterna framgick det att huset 
var K-märkt. Eftersom huset är K-märkt fick de inte göra förändringar på 
fasaden. Intervjupersonen blev förvånad över att huset är K-märkt då han 
inte anser att huset är särskilt snyggt eller ser märkvärdigt ut på något sätt. 
Det finns ingen skylt och de boende får ingen information när de flyttar in 
att huset är K-märkt. Eftersom detta hus är gulmärkt har det inte många 
krav på vad som inte får ändrats och eftersom intervjupersonen inte har 

                                                      
96 Intervju med anonym 1, 2014-02-11. Anteckningar finns i författarens ägo. 
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märkt någon skillnad på att bo i ett K-märkt hus kan han tänka sig att bo i 
ett annat K-märkt hus om han skall flytta i framtiden.97 

Det är inte bara ägare till K-märkta hus som påverkas. Om du arbetar eller 
bor i ett K-märkt hus kan du bli påverkad. För det första får du ta del av en 
bit historia som du bor eller arbetar i. Om du till exempel hyr en lägenhet i 
ett K-märkt hus, finns det troligen restriktioner du måste följa. Det beror på 
vilken del av huset som är K-märkt, in- eller utsidan av huset. Som 
hyresvärd får du till exempel inte sätta upp jalusier om det är husets utsida 
som är K-märkt eller som i intervjuperson 2s fall balkonger. 

Till intervjuperson 3 ställde jag mest frågor kring huset på Barnhusgatan 18, 
då hon hade arbetat i huset i över 40 år. Resultatet av intervjun redovisas 
under kapitel tre om Barnhusgatan 18.  

Intervjuperson 4, arbetar på kontor och anser sig inte att ha så stor kunskap 
om K-märkta hus och inte har någon erfarenhet av de heller men anser att 
det är bra att K-märka hus. Det sparar en del av historien och att det är 
häftigt med byggnaderna. Hon kan inte tänka sig bo i ett K-märkt hus själv, 
då det finns restriktioner av vad du får göra med huset. Hennes första tanke 
när jag frågade om det huset hon bor i skulle K-märkas, hur skulle hon 
känna sig var; nej, nej, nej. Hon säger att det finns vissa som vill bo i äldre 
hus och tycker det är kul att renovera, men att det är en minoritet och det är 
inget hon själv skulle göra. Det vore bättre om det inte är privatägda hus 
som är K-märkta då det försvårar för gemene man att bo i sådana, att det är 
företag eller olika institutioner eller myndigheterna som skall äga husen. 
Privatpersoner slipper då problemen som finns med att de inte får göra vad 
de vill med sina egna hus.98 Det är intressant att hon anser att det är 
mycket bra att bevara äldre hus och att det är viktigt för vår historia, men 
att det är inget hon själv vill göra. Jag tror det är en vanlig tanke, att en sak 
kan vara mycket bra så länge jag själv slipper göra något.  

Även intervjuperson 5 hade liknande åsikter som intervjuperson 4. Men 
intervjuperson 5 skulle kunna tänka sig bo i ett gammalt hus och såg en 
charm i äldre hus men när det gällde K-märkta äldre hus, tvekade hon om 
hon skulle vilja äga det.99 De personer som jag intervjuade som bor eller har 
bott i K-märkta hus, var däremot positiva. De ansåg att även om det finns 
vissa krav på vad du inte får göra, är det väldigt sällan så stora krav att det 
inte går att leva med. De kanske är ovetande om exakt vad K-märkning är 
och att få människor har personlig erfarenhet som gör att de flesta inte vill 
själva äga K-märkta hus. 

Att svara på frågan om K-märkning är bra eller inte är en komplex fråga 
enligt intervjuperson 6, som är student och inte är särskilt insatt i ämnet. 
Hon anser att man måste se på det specifika fallet, att allt har för- och 
nackdelar. Hon berättar att hon har en förkärlek till allt gammalt och det 

                                                      
97 Intervju med anonym 2, 2014-02-11. Anteckningar finns i författarens ägo. 
98 Intervju med anonym 4, 2014-03-01. Anteckningar finns i författarens ägo. 
99 Intervju med anonym 5, 2014-03-05. Anteckningar finns i författarens ägo. 
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som bidrar till samhällets historia, och på det sättet tycker om K-
märkningen. Att samhället får sin charm ifrån att bevara äldre byggnader 
och inte bara ha ”betongsamhälle”. Om ett hus har blivit K-märkt har det 
blivit det av en anledning, byggnaden måste ha en betydelse och därför viktig 
att bevara. Intervjuperson 6 ser dock inte bara det positiva, dagens samhälle 
lider av bostadsbrist. Hon förstår varför vissa och ibland hon själv anser att 
ytan kan användas till något mer användningsbart. Ett hus med 
restriktioner kostar även ibland mer än det smakar. Hus är mer svåra att 
bevara än till exempel en bok. Därför är det viktigt att vara selektiv med 
urvalet av K-märkta hus. ”K-märkning kan vara bra om det används och 
väljs ut till rätt syfte”.100 Hon skulle inte i nuläget vilja bo i ett K-märkt hus, 
då det känns som mer jobb än belöning och hon vill ha fria händer i det hus 
hon bor i. Däremot anser hon att K-märkta hus passar till publika 
byggnader, så som kaféer, museer och konsthallar.101 

Jag håller med intervjuperson 6 när hon säger att K-märkning är en 
komplex fråga och att man måste se på det specifika fallet och att se på både 
för och nackdelar. Ett hus blir inte K-märkt bara för att det är fint, det 
måste ha ett visst värde och uppfylla flera krav samt att det är en yrkesvan 
person inom ämnet som väljer ut husen och inte gemene man. Även om de 
flesta av mina intervjupersoner inte själva skulle vilja äga ett K-märkt hus, 
så ansåg de att utmärkningen av kulturhistoriska hus är bra. I nuläget finns 
det en mängd problem med K-märkningen, till exempel hur man gör när 
husägarna inte sköter om huset eller när det är platsbrist. Men det är viktigt 
för vårt kulturarv att bevara hus och det gäller att vara noggrann vid urvalet 
av hus, men det är bättre att bevara ett hus för mycket än ett för lite. Om ett 
hus väl är rivet går det inte att få tillbaka det.  

  

                                                      
100 Intervju med anonym 6, 2014-02-16. Anteckningar finns i författarens ägo. 
101 Intervju med anonym 6, 2014-02-16. Anteckningar finns i författarens ägo. 
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5. Avslutande analys 

Det går inte att bevara allt som finns idag, och det är nog inget som man vill 
för då blir inget unikt. Samhället behöver plats att växa och utvecklas. 
Utvecklingen sker ofta på en begränsad yta. En stad kan inte svälla ut hur 
mycket som helst. Det betyder dock inte att allt som finns idag skall rivas 
och slängas för att ge samhället möjlighet att utvecklas. Det är viktigt att vi 
som samhälle kan bevara och ta hand om föremål, berättelser och 
byggnader. Om vi bevarar historien kan vi se hur och varför samhället har 
utvecklats så som det gjort. Vi kan lära oss av tidigare misstag och få nya 
idéer av hur de gjorde förr. Det är viktigt att inte glömma bort kunskap, 
många yrken finns inte längre men kunskapen kan behövas i framtiden och 
går det för lång tid kan den kanske inte återskapas. I dagens samhälle är vi 
fokuserade på att ständigt komma på nya idéer och att ständigt utvecklas 
framåt. Vi glömmer därmed bort många saker som är bra som det är eller 
lösningar som de gjorde förr faktiskt fungerar. Många yrken är på väg att 
försvinna och med dem en stor del kunskap. Hur du bygger ett hus, är en 
sak som har förändrats stort under årens gång. Ett hus kan berätta hur 
människor levde förr, genom hur rummen är byggda och inreda. De berättar 
hur hantverkare arbetade och vilka material de använde. Vi får även 
kunskap om sociala miljöer, via storlek på rum, köksutrustning, sanitära 
förhållanden osv. 

I en av mina intervjuer gavs exemplet att när hantverkare skulle lägga om 
panelen hos min intervjuperson som äger ett äldre hus, började det efter 
någon månad rinna vatten genom väggen. Det visade sig senare vara att 
hantverkarna inte hade lämnat en tillräckligt stor lucka mellan bleck och 
lister vid fönstren. När det sedan regnade på panelen och vattnet leddes till 
springan sögs allt vatten upp in i väggen, tills väggen var så full att det 
började läcka in i rummet. Kunskapen om hur du på rätt sätt sätter upp 
panel runt ett fönster saknades hos dagens hantverkare.102  

Allt som finns idag kan inte bevaras för framtiden. Om alla hus som finns 
skall bevaras, kommer det till slut inte finnas någon plats kvar att bygga nya 
på. Därför väljs särskilda byggnader ut, som samhället via länsantikvarierna 
och andra liknande organisationer anser vara viktiga för att bevara vårt 
kulturarv. Byggnaderna får genom att pekas ut sitt kulturhistoriska värde. 
För att en byggnad eller föremål skall ha ett värde måste en enskild personer 
eller samhället peka ut objektet. Ett objekt kan först därefter få ett värde när 
en människa sätter ett värde på det. En byggnad kan vara värdefull för mig 
som enskild person. För att byggnaden skall ha till exempel ett 
kulturhistoriskt värde måste en ”insatt person” (exempelvis länsantikvarie) 
peka ut det som värdefullt efter inspektion. På så sätt selekteras byggnader 
ut och de som är viktiga för samhället kan bevaras för framtiden. Det gör att 
alla byggnader från en epok inte bevaras, utan kanske den som är i bäst 
skick eller den byggnaden som har mest historia blir bevarad. Allmänheten 
kan påverka genom att ge förslag till antikvarierna och myndigheterna. 

                                                      
102 Intervju med anonym 1, 2014-02-11. Anteckningar finns i författarens ägo. 
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Genom att det är antikvarierna som arbetar med att välja ut byggnaderna, 
skall de se både på de positiva och negativa följderna innan de gör sitt 
beslut. På så sätt ökar chansen att de utvalda byggnader som föreslås 
bevaras är typiska och viktiga för framtiden. 

Antikvarierna ställs inför svåra val, när de skall välja ut bevarelsevärda hus. 
En fråga är vilka kriterier skall gälla; är det bara snygga hus som skall få 
finnas kvar? Intervjuperson 2 sa att han blev förvånad över att det huset 
han bodde i var värt att bevara för att han inte tyckte att det var så snyggt. 
Om vi idag skall välja ut de hus som är snygga och att bara de skall bevaras, 
vilken syn ger inte det samhället kring det förflutna. Det ger signaler om att 
det bara byggdes vackra hus förr. Det ställer även till problem för vems 
kriterier skall antikvarierna gå efter? Är det dagens ideal, eller idealet på den 
tiden huset byggdes? Ett hus vi idag inte anser är ”snyggt” kan ändå vara 
värt att bevara, då det kan visa hur idealet såg ut förr, hur det byggdes hus 
förr, vilket material de användes sig av osv.  

Tanken att bara ”fina och snygga” hus skall bevaras är nog vanligt 
förekommande bland folk när man talar om K-märkning av hus/byggnader. 
Varför skall det bevaras om det inte är vackert? Oftast är det unika 
byggnader som blir bevarade och det som är unikt anser människan nästan 
automatiskt är vackert. Unikt betyder att det inte finns något annat 
liknande, men är det bara unika byggnader som behöver bevaras? Om en 
unik byggnad bevaras från 1800-talet, säger det oss egentligen något om 
livet på 1800-talet? Berättar inte ett vanligt traditionellt hus från 1800-talet 
mer om byggande och boendemiljöer på den tiden för det stora flertalet 
människor? Enligt mig gör de det. Men de byggnader som har bevarats från 
en gången tid även om de var vanliga då, är unika i dag. Det finns inte så 
många 1800-tals byggnader bevarade i oförändrat skick idag och därför är 
alla som finns bevarade unika.  

En anledning till varför det inte finns så många äldre bevarade hus, beror 
inte på brist på K-märkning av hus utan det är bristen på skötsel och 
underhåll av husen. En hyresvärd som inte ser till att huset (ej K-märkta 
hus) är beboeligt t.ex. inte köper in olja så att värme saknas kan tillfälligt bli 
av med skötseln av huset genom tvångsförvaltning. Staden utser en 
förvaltare som övertar skötseln av huset, hyrorna betalas till förvaltaren och 
inte husägaren.103 Men för ett K-märkt hus finns inte detta krav? Det finns 
en lag att alla hus måste skötas om, men det är sällan man hör något om ett 
K-märkt hus som blivit omhändertaget för att husägaren skött det dåligt. K-
märkning måste betyda ett säkert skydd för all framtid av husen som 
bedöms vara viktiga enligt kommunens bevaringsplan. Har ett hus en gång 
fått skydd i form av K-märkning skall det inte kunna tas tillbaka, för att 
någon med andra synpunkter eller intressen sitter på den beslutande 
makten. Om samhället inte har framtidssäkra skydd för husen som är K-

                                                      
103 Sveriges riksdags hemsida, Bostadsförvaltningslag (1977:792). 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bostadsforvaltningslag-19777_sfs-1977-792/?bet=1977:792 
2014-03-20. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bostadsforvaltningslag-19777_sfs-1977-792/?bet=1977:792
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bostadsforvaltningslag-19777_sfs-1977-792/?bet=1977:792
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märkta och att K-märkningen bara är ett temporärt skydd, hur skulle det se 
ut? Att så länge de sittande politiker/tjänstemän tycker att skydd av 
kulturhistoriska hus är viktigt får det finnas men när andra 
politiker/tjänstemän blir tillsatta ändras regelverket utifrån deras tycke och 
smak. K-märkningen blir då bara ett fint begrepp utan värde i det långa 
loppet. Det är en klar nackdel att det idag är relativt enkelt att återta en K-
märkning, en K-märkning måste betyda ett starkare och varaktigare skydd 
för vårt kulturarv för kommande generationer. 

Först får ett hus en K-märkning för att det anses skyddsvärt utifrån de 
kriterier som myndigheten satt upp. När det är gjort får husägarna inte 
ändra på nummerskylten vid porten eller större ändringar som färg, fönster 
och dörrändringar. Det är däremot helt ok att låta huset stå och förfalla (låta 
bli att underhålla det) så att ägarna blir tvungen att riva det, då huset blivit 
en säkerhetsrisk. Detta ledder dock till att husägaren får betala böter, men 
är det tillräckligt avskräckande straff, borde det vara högre böter eller rent 
av fängelsestraff? Det sker fortfarande misskötsel av husen, vilket är negativt 
då det visar att straffen inte har den avskräckande effekt myndigheterna har 
tänkt sig. Det händer även att kommunen ändrar sig och väljer att ta bort K-
märkningen för att huset inte passar in i den nya stadsplanen, vilket också 
är negativt då nya stadsplaner borde anpassas till äldre befintliga byggnader. 
Varför finns det inget tvång för husägare att underhålla sina K-märkta hus 
så att de inte måste rivas? Eller mer korrekt varför kontrollerar samhället 
inte att lagen efterföljs? Det borde finnas tydliga rutiner för att kontrollera 
att lagen efterföljs. Det står att hus med särskilt värde inte får förvanskas, 
varför följs det inte? Det står skrivet i lagen att i yttersta fall får 
utmärkningen av ett kulturhistoriskt hus tas bort, men då måste det göras 
innan huset förfaller på grund av vanskötsel. Annars tas markeringen bort 
för att huset är misskött och inte för att huset har mist sitt kulturhistoriska 
värde. Hur bestäms det om ett hus som har kulturhistoriskt värde skall ta 
bort stämpeln och få bli ett ”vanligt” hus igen? Ett hus kan inte ha ett 
kulturhistoriskt värde den ena dagen men inte den andra dagen. Jag förstår 
att det måste gå att ändra på bestämmelser för att samhället skall utvecklas, 
men det blir ändå fel när det sker ett återtagande av K-märkningen som den 
enklaste lösningen. 

Hus som bara blivit utmärkta som skyddsvärda i kommunens detaljplan är 
inte lika juridiskt skyddade då planen bara gäller tills en ny detaljplan 
tillkommer. Det är negativt att på det sättet kan en byggnad ha ett 
kulturhistoriskt värde den ena dagen men inte den andra. Byggnadsminnen 
däremot är ett mer genomfattat beslut med ett mer strängt regelverk vad 
som får och inte får göras. Jag anser att det är positivt att det är 
länsstyrelsen som bestämmer vad som är ett byggnadsminne. Länsstyrelsen 
fattar sitt beslut utifrån att byggnaden anses ha ett synnerligt viktigt och har 
högt värde. I kommunernas detaljplaner är skyddsvärda hus inte lika högt 
värderade, främst för att detaljplaner är mer generella och övergripande. Om 
ett hus i en kommun hade varit högt värderat hade det troligen blivit 
byggnadsminnesförklarat. Ett sätt att höja statusen på detaljplanen kan 
vara att för att en förändring får ske, måste förändringsbeslutet tas under 
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två separata möten med en längre tidsskillnad, precis som flera föreningar 
har. Det skall inte vara lika lätt att göra ändringar. Det måste gå att häva 
beslut utifall det i framtiden sker ett bygge som gynnar samhället och som 
kräver att ett K-märkt hus rivs, men om ett hus har ett kulturhistoriskt 
värde så har huset det. Antigen skall vi bevara hus av visst värde, eller så 
skall vi det inte. Det är bättre att vara mer noggrann i urvalet, och inte 
behöva häva beslut. Det är en paradox i hur det bästa sättet att bevara 
byggnader på faktiskt är. Men byggnader behöver bevaras för den nutida och 
den framtida generationens kunskap och historia, därför måste vi göra det 
bästa som vi kan och hoppas att det räcker.  

Det är inte bara frågan om hur K-märkta hus skall bevaras eller hur vi ser 
till att lagarna efterlevs som är intressant att debattera. En annan stor fråga 
är hur samhället skall göra när ingen person vill äga ett K-märkt hus? De 
flesta av mina intervjupersoner ansåg att K-märkningen är mycket bra och 
att det skall finnas, men få ville själva äga ett hus som är K-märkt. Hur 
kommer det sig många anser att K-märkning är bra, men att de själva inte 
vill ha något att göra med husen? 

Jag anser att det inte finns någon tvekan om att byggnader skall bevaras för 
framtiden, men det finns många frågetecken kring bevarandet. De största 
problemen är hur och vad som skall bevaras. Det är inte en fråga som enkelt 
går att besvara. Samhället kan bara göra det bästa utifrån hur situationen 
ser ut idag, om några år kanske läget ser annorlunda ut och vi har kommit 
på ett bättre alternativ. De hus som väljs ut idag och har valts ut genom 
åren, måste vi satsa hundra procent på. Det skall inte gå att ändra på 
beslutet och att huset rivs, om ett hus en gång fått beslutet att det har 
kulturhistoriskt värde och därför skall bevaras kan det inte om tio år 
bestämmas att huset inte alls hade kulturhistoriskt värde och därför skall 
rivas. Vi måste stå fast vid våra beslut, hur skulle samhället se ut om de 
beslut som sker ständigt ändras? Besluten måste ske med en långsiktig 
planering, att det inte förändras efter mode eller hur samhället tycker just 
då. Det är bättre att innan beslutet sker, vara noggrann och utvärdera för- 
och nackdelar med beslutet. De hus som har till vis del historiskt värde, men 
inte tillräckligt för ett lagskydd, kan alternativ vara att dokumentera husets 
historia och kunskapen om husets bygghistoria. Det skulle kunna ske med 
hjälp av fotografering och nedskrivna texter så utifall ägarna vill riva i 
framtiden blir det ändå bevarat till viss del dokumentationen.  

Dokumentation är viktig, inte minst för museer. Museer ansvarar för att 
bevara föremål, möbler kan visas upp i utställningar och ge en inblick i hur 
liv såg ut förr men det är ofta i en steril ”onaturlig” miljö det visas upp i. Om 
hus bevaras från olika epoker, finns den ”naturliga” miljön kvar och 
beroende om huset är privatägt eller inte kan möbler och olika föremål visas 
i sin naturliga miljö. Detta gör bland annat Skansen och Jamtli, de visar upp 
föremålen i sin rätta miljö. Då är det istället husen som är tagna ur sin rätta 
och naturliga miljö. Husen som finns på Skansen och Jamtli är ditflyttade 
från andra platser i landet. Husen blir på ett sätt tillgängliggjorda för ett 
större antal personer då flera olika byggnader är samlade på en plats istället 
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för att behöva åka runt till en mängd olika platser. Du kan få mycket 
kunskap om husen och föremålen inuti om de är ”äkta”, men du tappar den 
rätta/riktiga utomhusmiljön. Du får inte se hur husen är placerade i relation 
till varandra och varför. Det går inte att bevara alla aspekter, och vi får 
kanske nöja oss med det som blir bevarat? Det är då min slutsats att det är 
bättre att bevara hus i ”fel miljö”, än att det inte finns kvar alls. En annan 
lösning är som tidigare nämnt, att dokumentera miljöerna för att ha kvar 
kunskapen kring den ”äkta miljön”. Med hjälp av dokumentationen skulle 
museet om de i framtiden vill, bygga upp en äkta miljö.  

För att försöka sammanfatta vilka kriterier som kan gälla vid urvalet och 
bedömning om ett hus har kulturhistoriskt värde eller inte tittar arkivarierna 
först på; tidsperspektiv, hur gammalt är huset, vad kan huset berätta om sin 
tid? Riks-, regional- och lokalt intresse och nivå måste tas till hänsyn vid 
besluten. Ett hus kan ha sitt värde i och med att det är sällsynt, 
representerar sin epok väl, huset är autentiskt, är en del av en bebyggelse 
miljö eller så kan huset ha ett symboliskt värde. Det som också tas till 
hänsyn är byggnadshistoriskt-, byggnadsteknikhistoriskt-, kulturhistoriskt-, 
samhällshistoriskt-, teknikhistoriskt- eller personhistoriskt värde. 
Byggnadens kvalitet måste tas tillhänsyn till, om den är i ett dåligt skick bör 
den inte bevaras om den inte är ytterst sällsynt. En byggnad som berättar 
något för nutiden om sin egen tid är en värdefull byggnad att bevara. Ett 
kulturhistoriskt hus fyller några av dessa kriterier för att bli bevarade. De 
flesta hus kan sättas in i någon kategori, det är därför viktigt att på till 
exempel riksnivå, finns det flera hundra bevarade hus i landet eller är det ett 
fåtal eller inga? Det gäller att vara noggrann och överväga kriterierna mot 
varandra vid beslut.  

Huset på Barnhusgatan 18 är ett bra exempel på hur de fem olika 
bevarandebegreppen jag beskrivit i början kan fungera ihop och bilda en bra 
bevarandestrategi. Huset har blivit bevarat i nuvarande skick genom ett 
minimalt underhåll utan att för den delen missköta huset genom åren. 
Därigenom har man uppnått en form av avsiktlig ”konservering” av 
byggnaden för att inte påverka den skyddade fasaden eller entrén. Där det 
har behövts har man restaurerat, d.v.s. återställt detaljer till tidigare skick 
där det blivit slitet. Om detaljer blivit förstörda har de rekonstruerats, 
återuppbyggts till att likna den ursprungliga detaljen. För att kunna bedriva 
en fungerande verksamhet i huset har det gjorts anpassningar och 
nybyggnationer men även renoveringar där trasiga delar reparerats genom 
åren men inga av ingreppen har påverkat de skyddade delarna. Alla dessa 
fem begrepp blir tillsammans ett bra exempel på hur man kan bevara ett 
hus i en storstad idag, så att de kulturhistoriska värdena finnas kvar men 
att huset ändå kan fungera som en modern arbetsplats. Det är positivt att se 
hur ett K-märkt hus kan fungera idag på ett bra sätt och förhoppningsvis, 
kan andra lära sig av detta.  

Barnhusgatan 18 är skyddat genom en blåmarkering av Stockholms 
stadsmuseum för att huset är tidstypiskt och ritad av en känd arkitekt, 
Ferdinand Boberg. Enligt de tre kategorier av kulturarv ifrån boken Museer 
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och kulturarv anser jag att byggnaden i sin helhet är det analytiska 
kulturarvet. Utsidan berättar en positiv historia, men insidan har inslag av 
både bra och dålig historia, som det analytiska kulturarvet kännetecknar. 
Husets insida berättar om arbetarrörelsens historia och framsteg och är 
därför en symbol på detta.  

Kvarteret Enen har däremot till större delen bara blivit konserverat med 
minimala reparationer av fasaden. Även här har man tagit större hänsyn till 
kulturbevarandet än vad som ingår i skyddsbeslutet. Den omgivande miljön 
är till största delen oförändrad från byggtiden och utgör därför ett bra 
helhetsexempel på ett smalhusområde från perioden. Miljön berättar en 
positiv bild av 1930-talet, genom bättre bostäder för barnfamiljer som 
normalt vid den tiden var trångbodda i innerstaden. Genom att berätta vad 
de gjorde för att underlätta för dessa familjer framgår även den negativa 
historien om hur den sociala situationen var vid denna tid. Även om de nya 
bostäderna var en förbättring, var familjerna fortfarande trångbodda enligt 
dagens standard. Två rum och kök till en familj på fem personer är trångt, 
så även detta hus passar in på det analytiska kulturarvet då det är 
symbolbärande för den socialhistoriska utvecklingen i Sverige.  

Armaturfabriken var konserverad. Fabriken hade däremot stora brister i 
underhållet då de hade låtit byggnaden hamna i ett dåligt skick. Här har de 
övervakande myndigheterna tydligt brustit i sitt uppdrag. Efter raset har 
byggföretaget fått kravet på sig att rekonstruera byggnaden. Den skall 
återuppbyggas till att efterlikna den ursprungliga byggnaden, det blir en 
rekonstruktion men inte till alla delar då det bara handlar om skalet. Om 
hela fabriken hade varit hel, kunde byggnaden ha berättat om en smutsig 
historia för fabriksarbetare genom tiderna. Det går inte när byggnaden är 
rekonstruerad, skalet som kommer inte att kunna berätta byggnadens 
historia som Armaturfabrik. En originalbyggnad hade kanske kunnat 
berätta om livet i fabriken genom smuts på väggarna eller slitna dörrar. 
Detta går inte att rekonstruera. Därför anser jag att fabriksbyggnaden är en 
del av de föredömliga kulturarvet. Det kommer vara en byggnad som är ett 
skal, men kommer inte kunna berätta om fabrikens hundraåriga historia.   

Jag anser att K-märkning av byggnader bara ger fördelar för samhället, K-
märkta byggnader ger samhället kunskap och identitet. De nackdelar som 
finns till största del för att de lagar som finns inte efterföljs. Om K-märkta 
hus tas hand om och underhålls, skulle problemen kring rivna eller förfallna 
K-märkta hus inte finnas. Om K-märkta hus får vara K-märkta utan att 
kommunen eller länsstyrelsen ändrar på märkningen, skulle även de 
kringliggande problemen försvinna. Om K-märkningen blir en självklarhet 
och problemen kring vad en husägare får eller inte får göra tydliggörs och är 
konstant (dvs. inte förändras) skulle troligen fler vilja äga K-märkta hus. K-
märkta hus påverkar hela samhället, direkt eller indirekt. Problemen, 
frågetecknen, möjligheterna, kunskapen, det påverkar oss alla. 

Hus är en stor del av våra liv, vi bor och arbetar i dem. Hus kan visa hur 
människor levde och tänkte vid tiden då huset byggdes. Det är därför viktigt 
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att bevara husen för framtiden för vi kan lära oss mycket av det äldre 
hantverket som finns i äldre byggnader. Hus är i grunden vår civilisation och 
därför måste vi bevara byggnadsutvecklingen även om det kostar pengar 
eller står i vägen för modern byggnadsutvecklig. Vi får inte radera vår 
historia för kortsiktiga vinstintressen eller modenycker inom 
samhällsplaneringen. Jag vill och hoppas att de gamla husen och hus som 
byggs idag skall få en självklar plats i framtiden.   
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Sammanfattning 

I dagens samhälle rivs byggnader för att ge plats åt nya. Men många av de 
byggnader som rivs är inte slitna och skulle mycket väl gå att bo eller arbeta 
i under flera år till. Äldre byggnader med mycket historia rivs för att de inte 
passar in i den nya stadsplanen och nya byggnader rivs för att de är byggda 
med mindre bra material och därför av dålig kvalitet. Det finns dock skydd 
för att bevara vissa byggnader, vilket är vad jag undersökt i min uppsats. 

Syftet med min uppsats är att undersöka olika aspekter av 
byggnadsbevaring. Jag undersöker medvetenheten och den personliga 
uppfattningen om K-märkning i en utvald grupp. Jag har även valt att 
analyserar tre exempel på K-märkta hus. 
 
Mina frågeställningar är:  

• Vilka för- och nackdelar finns det med byggnadsbevaring av hus? 
• Hur påverkas de som äger, bor eller arbetar i K-märkta hus?  
• Vad anser de utvalda personerna om kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader? 
• Vilket värde har de tre utvalda K-märkta husen? 

Museologin är en tvärvetenskap som använder sig av etnologiska-, 
idéhistoriska-, historiska-, arkeologiska-, sociologiska perspektiv. Lennart 
Palmqvist och Stefan Bohman föreslår i sin bok ”Museer och kulturarv” en 
uppdelning för innebörden av kulturarv i tre kategorier; föredömliga, det 
allomfattande och det analytiska. Det föredömliga kulturarvet är det som 
anses vara positivt arv och därför skall prioriteras i bevarandet och 
förmedlandet.  Den allomfattande synen är att allt vi ärver anses som 
kulturarv. Det analytiska tankesättet menar att kulturarv är de arv som är 
mest symbolbärande och som har format samhället oavsett om vi gillar de 
eller inte och skall därför prioriteras i bevarandet.   

Runt sekelskiftet 1900 byggde man mycket och det var snabba byggen som 
ofta blundade för de kulturhistoriska värdena. Konflikten mellan bevarande 
och rivande beror ofta på att ett ekonomisk och bevarande intresse ställs 
mot varandra. Regeringen har anpassat regelverket under åren och flera 
gånger förändrat kulturmiljövårdens syfte. Målet med byggnadsbevaring 
skall vara att hela samhället och varje generation skall finnas representerade 
och bevarade för att öka förståelsen mellan generationer och skapa ett 
mångkulturellt samhälle.  

En nackdel är att det ofta blir konflikter när en byggnad skall bevaras. Vissa 
anser att rekonstruera är att bevara medan andra inte håller med. John 
Ruskin ansåg att restaurering var det mest förödande en byggnad kan råka 
ut för. Han ansåg att varje byggnad skall respekteras och konserveras för 
kommande generationer. Men att varje minnesmärke tillslut måste ”dö”, men 
att vi skall försöka få minnesmärket att leva kvar så länge det går. Dock 
utan restaurering! Camillo Boitos ansåg däremot att alla förändringar och 
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tillägg som en byggnad fått genom tiden är lika viktiga som ett historiskt 
dokument.  

De tre lagar som skyddar byggnader av kulturhistoriskt värde är;  

• Plan- och bygglagen som säger i korthet att en förändring av en 
byggnad skall ske varsamt och att kulturhistoriska byggnader inte får 
förvanskas och skall bevaras i ett bra skick. Lagen säger även att all 
bebyggelse karaktäristiska detaljer skall tillvaratas vid ändring eller 
underhåll av byggnad. 

• Kulturmiljölagen som beslutar om byggnadsminnen, vilket är för 
byggnader med särskilda kulturhistoriska byggnader och beslutas av 
länsstyrelsen. Vem som helst kan ge förslag på byggnader som de 
anser skall bli byggnadsminnen. Efter att beslutet tagits bestäms 
skyddsbestämmelser, vilket berättar vad som får och inte får förändras 
med byggnaden. Om du äger ett byggnadsminne kan du söka bidrag. 

• Miljöbalken som skyddar miljöer som är särskilt värdefulla ifrån ett 
nationellt perspektiv. Det innebär inte något juridiskt skydd, men 
bestämmelserna skall beaktas vid prövning och planering enligt annan 
lagstiftning. 

Tre olika hustyper och ägarformer undersöktes i uppsatsen, ett bostadshus, 
ett kontors hus och en fabriksbyggnad. Barnhusgatan 18, Norra Bantorget 
(Stockholm) stod färdigt 1901 ritad av en berömd arkitekt Ferdinand Boberg. 
LO äger huset sedan 1926 och har medvetet valt att bevara husets exteriör 
och interiör redan innan K-märkningen. Bostadshuset Oktobergatan i 
Midsommarkransen (Stockholm) byggt på 1930-talet som ett ”smalhus” med 
för den tiden mycket modern standard. Fabriksbyggnaden, Armaturfabriken 
(Norrtälje) som har rivits, trots K-märkningen. Här kunde man följa 
kommunens agerande mot byggherren som olovandes rev det K-märkta 
huset. Krav på att bygga upp ett liknade hus samt böter blev resultatet. 

Jag intervjuade personer om deras åsikter och erfarenheter kring bevaring 
av byggnader. De flesta ansåg att K-märka hus är bra och viktigt för vårt 
kulturarv, men de ville inte själva bo i ett K-märkt hus.  

Jag anser att K-märkning av byggnader bara ger fördelar för samhället, K-
märkta byggnader ger samhället kunskap och identitet. De nackdelar som 
finns till största del för att de lagar som finns inte efterföljs. Om K-märkta 
hus tas hand om och underhålls, skulle problemen kring rivna eller förfallna 
K-märkta hus inte finnas. Om K-märkta hus får vara K-märkta utan att 
kommunen eller länsstyrelsen ändrar på märkningen, skulle även de 
kringliggande problemen försvinna. Om K-märkningen blir en självklarhet 
och problemen kring vad en husägare får eller inte får göra tydliggörs och är 
konstant (dvs. inte förändras) skulle troligen fler vilja äga K-märkta hus. K-
märkta hus påverkar hela samhället, direkt eller indirekt. Problemen, 
frågetecknen, möjligheterna, kunskapen, det påverkar oss alla.  
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Hus är en stor del av våra liv, vi bor och arbetar i dem. Hus kan visa hur 
människor levde och tänkte vid tiden då huset byggdes. Det är därför viktigt 
att bevara husen för framtiden för vi kan lära oss mycket av det äldre 
hantverket som finns i äldre byggnader. Hus är i grunden vår civilisation och 
därför måste vi bevara byggnadsutvecklingen även om det kostar pengar 
eller står i vägen för modern byggnadsutvecklig. Vi får inte radera vår 
historia för kortsiktiga vinstintressen eller modenycker inom 
samhällsplaneringen. Jag vill och hoppas att de gamla husen och hus som 
byggs idag skall få en självklar plats i framtiden. 
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