
Kulturegendomsrätt 7,5 hp

Kursens innehåll 
Kursen ger en översikt av principerna för den svenska 
rättsordningen samt de särskilda rättsliga regler som 
gäller för skyddet och förvaltningen av och i förekom-
mande fall handeln med fast och lös kulturegendom. 
Kulturegendom som behandlas under kursen är främst 
fornlämningar, fornfynd, sjöfynd, kulturhistoriska bygg-
nader, kyrkliga kulturminnen, antikviteter, konst och ar-
kivalier. Såväl offentligrättsliga som civilrättsliga regler 
tas upp. Även straffrättsliga regler berörs liksom EG-
rättsliga, Europakonventionsrättsliga och folkrättsliga 
aspekter. Immaterialrättsliga regler tas upp i den mån 
de har betydelse för historisk kulturegendom.

Kursen ges på halvfart och halvdistans under tio veck-
or med start vecka 45 2010.

Behörighet
Utöver grundläggande behörighet krävs särskild be-
hörighet: minst 30 hp i kulturvård, arkeologi/osteologi 
eller konstvetenskap alternativt minst 15 hp i juridik el-
ler relevant yrkeserfarenhet. 

Kursansvarig 
Jan-Mikael Bexhed, Jur. kand och adjungerad lektor i 
kulturvård vid Högskolan på Gotland
e-post janmikael.bexhed@hgo.se 

Några åsikter om förra årets kurs
”Den (kursen) kan inte göras bättre... Ovanligt !exibla 
föreläsningar... Kunnig vägledning och inspirerande 
uppgifter.”

”En av de bästa kurser jag läst... Otroligt kompetent 
och duktig lärare som har tagit fram bra material och 
case!”

Anmälan
Anmälan till kursen sker via studera.nu. Efter den 15:e 
april görs s.k. efteranmälan.

Kulturvård vid Högskolan på Gotland
Vill du veta mer om vilka program och kurser som ges 
inom ämnet kulturvård vid Högskolan på Gotland - 
Besök då vår ämnessida www.hgo.se/kulturvard.

Hösten 2010 ger vi för andra gången vår kurs i kulturegendomsrätt. Kursen ger en översikt av den 
svenska rättsordningen och en fördjupning i de särskilda regler som gäller för fast och lös kultur-
egendom, t ex fornfynd, historiska byggnader, antikviteter och arkivalier. Kursupplägget gör det 
möjligt att följa kursen vid sidan av yrkesarbete, 4-5 träffar i Visby om 2-3 dagar under de tio veckor 
kursen genomförs, därutöver enskilt arbete.

Swartlings ridskola på 
Valhallavägen (f.d. ge-
neralstabens stall) som 
räddats undan rivning 
genom att Kammarrät-
ten i Stockholm vägrat 
upphäva byggnadsmin-
nesförklaringen.


