


 

 

Framtiden har en lång historia…  

 
Erika Hedhammar 

 





Vad gör Riksantikvarieämbetet? 

Riksantikvarieämbetet har ansvar för frågor om 
kulturmiljön och kulturarvet.  

 

 



”Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet 

bevaras, används och utvecklas” 

 



Vad är kulturarv? 
• traditioner 

• språk 

• konstnärliga verk 

• historiska lämningar 

• arkiv- och föremålssamlingar  

• kulturmiljöer och kulturlandskap 

 

 

 



Hur vet man vad som är 

skyddat?  

• Bebyggelseregistret  

• Skylt 

 

 

 

• Kulturmiljölagen 

• Plan- och bygglagen 

 



Materiellt kulturarv 

Ett axplock 

• 15    världsarv 

• 41    kulturreservat 

• 1 771   områden för riksintresse för kulturmiljövården 

• 2 500   byggnadsminnen 

• 3 700   kyrkor med inventarier 

• 10 000   hembygdsgårdsbyggnader med inventarier 

• 100 000   statliga offentliga konstverk 

• 700 000   fasta fornlämningar i landskapet 

• 63 000 000  museiföremål 

 

     och mycket mer …….. 

 

 



”Alla tänker i tid” 



Fråga 1 

Vilka har erfarenheter av en brand i en kyrka, 

ett museum eller en annan kulturbyggnad?  
 

• JA, jag har varit med om att släcka en sådan brand. 

• NEJ, jag har ingen som helst erfarenhet av en sådan brand.  

• Vet ej / kommer inte ihåg.  
 



Varför får kulturarv inte gå upp i rök?  



Gammal bebyggelse 

• Trähus 

• Tät bebyggelse 

• Dålig framkomlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dåliga brandcellsgränser 

• Tillgång till släckvatten?  

 

Sundsvall 1888 



Branden i Eksjö, augusti 2015 

 
 



• Stora förebyggande insatser med 
automatlarm och fasadsprinkelers. 
 
• Larmet avstängt p.g.a. 
driftskostnad.  
 
• Hur hade det kunnat sluta?  

– Om larmet var anslutet?  

– Om man inte hade gjort 
förebyggande arbeten?  

 
 

 



Muramaris, Gotland, 2013 

Byggnadsminne utanför Visby 





Etnografiska museet, 

Stockholm, 2012 
  



 



Vintrosa kyrka, Örebro, 2014 
• Spridning från intilliggande 
byggnad. 
 
• Svårt att ta sig in i kyrkan 
och på kyrkogården.   
 
• Församlingsbor ville rädda 
inventarier 
 
• Avspärrningar 
 
 
 



Att komma in i en kyrka.  

 



Fråga 2:  

Vilka har kontaktat ett museum, en kyrka 

eller annan kulturarvsinstitution för att bidra 

i deras arbete med insatsplaner eller planer 

för vad som ska räddas vid en brand?  
 

• JA, min arbetsplats har varit med om att ta fram planer 

för detta 

• Nej, min arbetsplats har aldrig varit involverade i ett 

sådant arbete 

• Vet ej 
 



Insatskort - Restvärdesplaner 

”Ta något som ser gammalt ut!”  







Vilka bör kontaktas?  

• RVR-tjänsten 

• Länsstyrelsen 

• Länsmuseet 

• Stiftet – Svenska kyrkan 

• Kommunantikvarie 

• Konservator 

 

 







Fråga 3 

Vilka skulle vilja bli inbjudna till sitt lokala 

museum/kyrka/förvaltare av kulturbyggnader 

för att samarbeta innan det sker en brand?  

 
• JA, vi kommer gärna på besök!  

• NEJ, sådant har vi inte tid/möjlighet att göra.  
 

 



Första hjälpen för kulturarv 

• Stöldskydd  

• Dokumentation av det som finns kvar.  

• Stabilisering av det som finns kvar.  

• Sanering av vatten och sot.  



Vattenskador – Sotskador - Rök 



Vad hände sen?  

 



Riksantikvarieämbetet önskar 

• Bättre förebyggande brandskydd i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, utan 

att de kulturhistoriska värdena påverkas.  

• Bättre beredskap för hur man agera vid bränder i kulturhistoriska byggander 

och byggander som innehåller samlingar.  

• Bättre samarbete före, under och efter en brand som berör kulturarv.  

• Alla tänker i tid!  

 



Tack! 

www.raa.se/rvr  

http://www.raa.se/rvr



