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Ordföranden har ordet 
 

Vi har vårt årsmöte inom en knapp vecka. Det är tid för summering och framför allt avstamp för 

förnyad kraft och utveckling. Efter många år med positiv syn på och stort intresse för kulturhistoriskt 

värdefulla miljöer synes den trenden ha brutits till förmån för det moderna och mer tillfälliga. Som 

internationell organisation med stor kompetens på området och goda möjligheter till kunskapsutbyte 

och jämförelser med andra länder borde ICOMOS SWEDEN kunna påverka såväl nationella 

spelregler på kulturmiljöområdet och hur de tillämpas i enskilda fall i högre grad än vi traditionellt 

gjort. Också de ökande svårigheter som vi ser bl a med de alltmer politiserade byggnadsnämnderna 

och för enskilda befattningshavare att framföra från makthavare avvikande mening ökar behovet av 

vårt agerande på hemmaplan. 

 

Ett sätt att nå större effektivitet är att i linje med ICOMOS centralts intentioner mer involvera våra 

representanter i de internationella kommittéernas i styrelsens arbete. Det sker genom att Lena 

Palmkvist som är deras kontaktperson deltar i styrelsemötena och ordföranden mer frekvent i deras 

möten. Det gäller att vi alla arbetar mot samma mål. Styrelsen arbetar också med ett strategiarbete 

som baserar sig på den diskussion som fördes på höstens sista medlemsmöte ”Kulturarvet som resurs i 

samhällsutvecklingen” och som avses att vidareutvecklas under våren. Årsmötesseminariets tema 

”Räkna med kulturarvet” är också ett led i denna strävan. 

 

Kulturmiljövården har som det verkar mycket att lära av naturmiljövården i sättet att få gehör för sina 

synpunkter. Det kan handla om hur kulturhistoriska värden beskrivs och hur argument underbyggs 

med fakta och hur de förs fram på ett pedagogiskt lättfattligt sätt. Hur gränsen för det acceptabla med 

behållande av väsentligt värde beskrivs är en viktig del i detta.  

Det blir allt viktigare att kunna omfatta ett helhetsperspektiv på vad som är värdet av en byggnad, en 

grupp av byggnader eller ett landskap i sin miljö eller på en hel stad i den kraftiga stadsomvandling 

som följer av bl a globaliseringen. Unescos rekommendation för ”Historic Urban Landscapes” som 

betonar bl a behovet av nya verktyg och kompetens med tanke på detta känns som ett steg i 

rättriktning. 

 

Lagstiftningen avseende kulturmiljövård synes inte utvecklas i takt med lagstiftningen avseende 

naturmiljövård. Också kulturmiljöns resurser att ta fram relevant kunskap och använda den synes ligga 

långt efter naturmiljövårdens. Frågan är också om vi använder de möjligheter som vi har? Hur ofta 

reserverar vi oss mot beslut som fattas mot vår övertygelse t ex? Hur många 

byggnadsminnesförklaringar initierar vi, hur många kommer till stånd och hur respekteras de? Initieras 

de som borde det över huvudtaget? 

 

Vi har påbörjat ett samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen för att finna form för att påtala 

och agera starkare mot de övertramp som görs. Det finns också alla skäl för oss alla att stödja den så 

att den kan utvecklas. Behovet av en kraft likande Naturskyddsföreningen för kulturmiljövården går 

inte att underskatta. Likaså är det viktigt att vi alla bidrar till att Byggnadsvårdsföreningens gula lista 

för hotade byggnader blir så fullständig som möjligt. 

 

Hanteringen av de svenska världsarv där risk för dess goda fortbestånd uppstår är förstås en viktig 

fråga för ICOMOS SWEDEN. Som ideell förening kan vi påverka på ett friare sätt än de institutioner 

som har till uppgift att värna kulturarvet. Vi har påbörjat en diskussion med svenska Unescorådet som 

synes vilja ta sig en större roll när det gäller världsarvens goda fortbestånd. En självklar uppgift för 

ICOMOS SWEDEN är att förslag till arbetsplan för förbifart Stockholms passage över Lovö kommer 

att ställas ut i juni. Sedan ett bra tag går en stor del av min tid åt att på olika sätt att förbereda och 

förankra aktiviteter som stöd för lösningar som ger minsta möjliga påverkan på världsarvet 

Drottningholm. Lika mycket gäller det att ta tillvara de möjligheter för världsarvet som förbifarten kan 

föra med sig. Processen hittills inger betänkligheter. Och den fortsatta utvecklingen får visa om vi 

måste arbeta för ett lagskydd som ger bättre möjligheter att hävda världsarvens betydelse. 
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Nedanstående visioner för ICOMOS SWEDEN menar jag skulle kunna gälla såväl vårt svenska som 

vårt internationella arbete: 

 

− Kulturmiljöfrågorna har fått en större tyngd i samhällsutvecklingen och kulturarvet ses som en 

oumbärlig resurs i samhällsutvecklingen kulturellt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
 

− Kulturarvssektorn ses som en drivande, respekterad och efterfrågad kraft i utvecklingen mot ett i alla 

avseenden hållbart samhälle.  

 

 

Kerstin Westerlund Bjurström 

Ordförande ICOMOS SWEDEN 
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ÅRSMÖTE 2011 
 

Tisdagen den 15 MARS 

Plats: Stallet, Nordiska Museet, Stockholm 

 

 

17.30 Årsmötesförhandlingar 

 

1.  Mötets öppnande 

2.  Godkännande av kallelseförfarandet 

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4.  Val av justeringsman 

5.  Fastställande av dagordning/ev. övriga frågor 

6.  Godkännande av årsberättelse 

7.  Godkännande av revisionsberättelse 

8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.  Budget för år 2011 

10.  Årsavgift för år 2012 

11.  Fyllnadsval till styrelsen för år 2011 

12.  Kontaktpersoner till ICOMOS internationella 

kommittéer. Svenska arbetsgrupper 

13.  Val av valnämnd och revisorer 

14.  Utseende av röstberättigade till årets 

generalförsamling i Paris 

15.  Styrelsens förslag till studerandes deltagande i 

ICOMOS Sweden 

16.  Motioner 

17.  Övriga frågor/Information 

18.  Avslutande av årsmötesförhandlingar 
 

 

Vi ber de medlemmar som planerar närvara vid 2011 års 

generalförsamling i Paris att anmäla detta till styrelsen före årsmötet. 
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ICOMOS SWEDEN – Årsmötesseminarium den 15 mars 2011 
 

Plats: STALLET - Nordiska Museet, Stockholm 

Tid: 15.00 – 17.00 (kostnadsfritt) 

 

PROGRAM 

14.30 Kaffe  

15.00 – 17.00  Seminarium 

 

Kulturarvet som drivkraft  

- för hållbar utveckling Christer Gustafsson – Kulturmiljö Halland 

- för regional tillväxt 

 

Ove Bengtsson– Riksantikvarieämbetet 

Kulturarv – demokrati och 

mänskliga rättigheter 

Malin Myrin – Kulturarv utan gränser 

 

Klockan 17.30 börjar ICOMOS årsmöte i samma lokal: Stallet, Nordiska Museet. 

 

 
VÄLKOMMEN! 

 

Med rätt hyresgäst gav den räddade kvarnen liv åt en sovande by. 

Foto: Kerstin Westerlund Bjurström. 
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Stallet, Nordiska museet, ligger bakom villa Lusthusporten.  

Djurgårdsvägen/ Rosendalsvägen 3. 
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Kulturarvet under vatten 
 

På världskulturdagen den 18 april invigs en mindre utställning på Sjöhistoriska museet om 

skeppsvraken i Dalarö och arbetet med Dalarö dykpark. Världskulturdagen handlar om kulturarvet 

under vatten, ett kulturarv i form av skeppsvrak, stenåldersboplatser och hamnanläggningar som 

uppmärksammas alltmer av både allmänhet och experter.  

 

Kulturarvet under vatten i Östersjön är det bäst bevarade i världen. Tränedbrytande organismer, som 

skeppsmask, kan inte överleva i Östersjöns bräckta vatten. Dessa särskilda bevaringsförhållanden, i 

kombination med en intensiv sjöfart och utnyttjande under flera tusen år, har resulterat i ett 

häpnadsväckande kulturarv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För forskarna är Östersjön ett marinarkeologiskt arkiv med potential att belysa en stor del av Europas 

sjöfartshistoria. Men kulturarvet under vattnet i Östersjön är relevant för alla. Vasamuseet är idag 

Skandinaviens mest välbesökta museum. Ingen vet hur många vrak som finns i Östersjön, men bara 

idag är omkring 20 000 vrak kända. 

 

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, arbetar med att bygga upp kunskap 

om, bevara och tillgängliggöra kulturarvet under vatten. Vid Dalarö öppnar Sveriges första marina 

kulturreservat under hösten 2011. Ambitionen är att kulturreservaten ska bli en dykpark som både 

skyddar och tillgängliggör de välbevarade vraken vid Dalarö. Kanske kan Dalarö vara en av de platser 

runt Östersjön som särskilt lyfter fram Östersjöns kulturarv och sjöfartshistoria? Målgruppen är både 

sportdykare och en icke dykande allmänhet och det är en förhoppning att dykparken även ska locka 

besökare från andra länder. Arbetet med dykparken är ett pilotprojekt som ska inspirera både andra 

svenska och utländska aktörer runt Östersjön till ytterligare dykparker. Projektet är ett samarbete 

mellan Sjöhistoriska museet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Stockholms län och Haninge 

Kommun. 

 

Andréas Olsson 

 

Läs mer om arbetet på www.sjohistoriska.se

Sjöhästenvraket är ett oidentifierat vrak med en galjonsfigur i form av en sjöhäst, är beläget  

på 100 meters djup utanför Gotland och är daterat till 1700-talets mitt. Foto: Anders Näsman. 

http://www.sjohistoriska.se/
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Frågan om studerandemedlemskap 
 

Fråga till årsmötet för ICOMOS SWEDEN om anknytningen mellan svenska ICOMOS och 

studerande som vill bli medlemmar 
 

Den internationella organisationen ICOMOS kan som individuella medlemmar endast innehålla 

personer med erfarenhet antingen av yrkesverksamhet inom organisationens verksamhetsområde eller 

som beslutsfattare. Undantag kan medges i synnerliga fall. Som yrkesverksamma kan också ”young 

professionals” under 30 år antas som individuella medlemmar. De har fulla rättigheter men betalar 

reducerad avgift. 

 

Studerande kan alltså inte vara medlemmar i internationella ICOMOS, åtminstone inte så länge de 

saknar yrkesverksamhet eller inte är beslutsfattare. För att ändå kunna knyta studerande till respektive 

nationalkommittéer har det accepterats att kommittéerna kan ha ”associerade medlemmar”. Dessa kan 

inte medverka i internationella ICOMOS organ eller verksamhet. 

 

ICOMOS SWEDEN har i sina stadgar för några år sedan öppnat för att styrelsen skall kunna associera 

personer, men inga har ännu blivit associerade och styrelsen har inte utarbetat några riktlinjer eller 

gjort något uttalande om vad en association skulle innebära. 

 

ICOMOS exekutivkommitté (styrelse) har nu tillkännagett att den vill lämna förslag till ändring av 

ICOMOS stadgar rörande bl. a. medlemsskapskategorier.  

 

Den svenska styrelsen finner det lämpligt att i avvaktan på den kommande utformningen av ICOMOS 

stadgar hantera ansökningar om medlemskap från studerande eller andra som inte uppfyller kraven på 

medlemskap på följande sätt. Personen erbjuds att bli ICOMOS-aspirant med rätt att få kallelser och 

nyhetsbrev samt att få delta i alla evenemang som ICOMOS SWEDEN anordnar. För detta betalas en 

avgift om 50 kr per år. När aspiranten anser sig kvalificerad för medlemskap får detta anmälas till 

styrelsen. 

 

Thomas Adlercreutz 
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I C O M O S    S W E D E N  

INTERNATIONAL  COUNCIL  ON  MONUMENTS  AND  SITES 

CONSEIL  INTERNATIONAL  DES  MONUMENTS  ET  DES  SITES 

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2010  

 

The Executive of ICOMOS SWEDEN, was elected 9 March 2010 and has had the following 

members:  

 

Kerstin Westerlund Bjurström, President  

Stina Wedman, Secretary 

Daniel Kwiatkowski, Treasurer 

Karin Schibbye 

Kjell Lundquist 

Nils Ahlberg 

Henrik Lindblad 

Thomas Adlercreutz 

Lena Palmqvist, adjuncted 

 

The Executive has had seven meetings during 2010 – 8 February, 2 March, 28 April, 3 June, 30 

August, 20 October and 30 November. Beside this a number of informal Bureau meetings have taken 

place. 

 

 

Members  
 

By the end of December 2010 ICOMOS SWEDEN had 17 institutional members and 136 individual 

members. Two appointed Honorary Members of ICOMOS SWEDEN Ove Hidemark and Birgitta 

Hoberg, and one appointed Honorary Member of ICOMOS Birgitta Hoberg. 

 

During the year 2010 ten new individual members have been elected: 

André Strömqvist, Stockholm, Anna Reuter Metelius, Göteborg, Cecilia Andersson, Uppsala, Helene 

Simonsson, Visby, Nils Klahr, Göteborg, Johanna Alton, Lidingö, Pernilla Nordström, Nacka, Karin 

Schartau, Skultuna, Rein Matson, Stockholm, Marja-Leena Pilvesmaa, Stockholm. 

 

During 2010 one new institutional member has also been elected: 

Gotlands Museum, Visby. 

 

During the year one individual member has left ICOMOS SWEDEN: Eva Bergdahl. 

 

 

Publications  
 

The Nyhetsbrev (Newsletter) which is mainly written in Swedish has been issued four times. The first 

one, in February, contained, among other things, the Annual Report 2009 and other documents for the 

Annual General Meeting and Annual Seminar 2010. The second one, in July, contained among other 

things, a report from a seminar in Dalby in Skåne, report from the Historic Town meeting in Malta, 

news about The Planning and Building Act 2011, about the increasing role to environmental 

organizations and its impact on Cultural Heritage, information about the World Heritage working 
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process.  The following number, in October, included among other articles a report from a workshop 

in Cordoba about the landscape as infrastructure, the Park as Cultural Heritage and an interview with 

J. Jokilehto. There was also a report from the CIAV meeting and seminar, (International Committee of 

Vernacular Architecture) in Finnskogen in Norway and Sweden, in May/June 2010. The fourth and 

last Newsletter, in December, was about the Swedish ratification of the European Landscape 

Convention, a report from a Nordic World Heritage Conference in Visby, an article about how huge 

cities, without loss of character, have a resource for future and also a report from the World Exhibition 

in Shanghai 2010. 

 

 

Events  
 

The Annual Seminar and the Annual General Meeting took place on the 9 of March 2010. The theme 

for the seminar was “Illegal handel med kulturföremål – ett internationellt problem” (Illegal trade in 

cultural goods – an international problem). The meeting was attended by 25 people from different 

professions engaged in monuments and sites. Lecturers were Swedish Thomas Adlercreutz and Anna-

Gretha Eriksson, experts involved in monuments and sites. Kerstin Westerlund opened the meeting. 

 

The international seminar “Sustainable Management and Preservation of Stone in Masonry 

Buildings” arranged by the Swedish Stone group in collaboration with National Heritage board, 

National Property Board. Swedish Stone association. Lecturers were Jan Rosvall, Andreas Heymowski 

and stone specialists from different countries  

 

On the International Day of Monuments and Sites the 18 April, ICOMOS SWEDEN didn’t arrange 

any activity. 

 

The seminar “Stockholm Identity” about the development of Stockholm took place on 4 May. The 

seminar was arranged in collaboration between ICOMOS SWEDEN, Europa Nostra, The Association 

S:t Erik (Samfundet S:t Erik), Swedish Association of Architects (Sveriges Arkitekter) and Museum of 

Architecture (Arkitekturmuseet). 

 

A discussion seminar to start ICOMOS SWEDENs strategy work was arranged in Stockholm on the 

21 October to discuss “Culture Heritage as a resource for development” (Kulturarvet som resurs i 

samhällsutvecklingen). About 15 people attended the seminar. Lecturers was Kerstin Westerlund, 

Katri Lisitzin, Jan Michael Bexhed, Thomas Adlercreutz, Karin Schibbye 

 

 

Other activities and work on Swedish level 

 

Letters in short to the authorities: 

–  Bypass Stockholm and the World Heritage “The Royal Domain of Drottningholm”. Two letters 

have been sent to the Ministry of Culture and Ministry of the Environment about the central road 

authorities planning of the motorway that will pass and disturb the world heritage. Contact has 

been taken with UNESCO and different stakeholders in the case. 

 

Letters and major comments: 

Major comments haven been sent by Kerstin Westerlund (on behalf of ICOMOS Sweden) and Nils 

Ahlberg (as Vice President of CIVVIH) on: 

 

– the proposed UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape 

– several drafts of The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, 

Towns and Urban Areas. 

– Comments by Jan af Gejerstam about the ICOMOS-TICCIH document Principles for the 

Conservation of Industrial Heritage Sites. 
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An information document in Swedish has been produced about The World Heritage Process for the 

members. 

By Britt Whist, Swedish representative in 20th Century Architecture Committee ICOMOS SWEDEN 

took part in the development of the “Heritage Alert” system with the experience from the Stockholm 

City Library as model. 

 

ICOMOS SWEDEN try to start a broad strategy discussion about how to work to avoid bad treatment 

also for less well known buildings than the library, assemblies of buildings and towns in the future. 

Basic is to find a strategy for:  

–  raised appreciation of Heritage 

–  raised ability in the heritage sector as driving force and respected partner 

 

ICOMOS SWEDEN create contact with the Swedish representatives in the international Committees 

by special meetings to improve cooperation and result 

–  23 March meeting with the Swedish representatives in the international Committees arranged by 

Lena Palmqvist at Nordiska Museet 

–  6 October meeting with the Swedish representatives in the international Committees arranged by 

Lena Palmqvist at the World Heritage “The Woodland Cemetery”. 

 

 

On the Nordic and Baltic level  

 

–  There was one Nordic-Baltic ICOMOS meeting 2010. It was held in Tallinn 20–21 February. 

Kerstin Westerlund and Nils Ahlberg participated. 

 

– A common Nordic-Estonian letter to respective countries Government about future nominations to 

World Heritage list. There was a proposal at the meeting in Tallinn to collaborate in the process of 

nominating candidates to the list, to select objects looking all over the region. 

 

 

On the international level  

 

–  ICOMOS SWEDEN has for this period had liaison officers to 17 International Committees. 

 

–  31 May – 4 June 2010 the National CIAV Committees of Norway, Sweden and Finland invited the 

CIAV members (International Committee of Vernacular Architecture) to the annual meeting and 

seminar in Kongsvinger, Finnskogen on the Norvegian and Swedish side of the border. The theme 

was  “Vernacular Crossing Borders”. 18 papers were presented from members representing 10 

countries. The conference had 52 participants from 15 countries.The Post Congress Tour, June 4 – 

June 7, started in Röros, Norway and went further to farms in Hälsingland, Sweden and ended up 

in Stockholm. 

 

–  9-11 June ICOMOS EUROPE meeting in Arles, France on historic urban landscapes, heritage 

conservation, valorization and regulations. Kerstin Westerlund and Stina Wedman participated. 

Kerstin Westerlund contributed with speech and paper about “threats to Historic Cities -Measures 

to take”. 

 

–  29 September-1 October 2010, Kerstin Westerlund represented  ICOMOS International  in the 

Nordic World Heritage meeting in Visby, Gotland, Sweden with a speech about “ICOMOS A 

Worldwide Organisation – for protection of beloved monuments and sites”. 

 

–  27 October – 30 October 2010 Advisory Committee in Dublin, Ireland. ICOMOS Scientific 

Council and ICOMOS Scientific Symposium “Changing world, changing views of Heritage and 

the Impact of Global Change on Cultural heritage. Kerstin Westerlund and Stina Wedman 

participated. 
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ICOMOS SWEDEN is cooperating with the Swedish Foundation for Cultural Heritage without 

Borders (Kulturarv utan Gränser) in its work in Bosnia-Herzegovina and other parts of the world. 

ICOMOS SWEDEN is a founding member of the Foundation and appoints two members on the 

executive board, Malin Myrin (from May 2008) and Hanna Gårdstedt (from September 2009). In 

addition, Karin Schibbye has been a member of the executive, but representing the Swedish National 

Heritage Board.  

 

 

Representation and participation, various commissions concerning ICOMOS and the main tasks 

of ICOMOS 2010 
 

7–10 April, Nils Ahlberg participated in the Annual Meeting of ICOMOS International Scientific 

Committee on Historic Towns and Villages in Valletta, Malta. 

 

6–7 May 2010, Kjell Lundquist and Nils Ahlberg lectured at the seminar “The Park as Heritage. 

Management  and historical knowledge”at Grönsöö and Uppsala. 

 

31 May – 4 June 2010, a CIAV seminar on “Vernacular Crossing Borders” was arranged in 

Finnskogen in Norway and Sweden. The Scandinavian representatives in the CIAV Committee, from 

Norway, Finland and Sweden arranged the annual meeting and seminar, from Sweden Lena Palmqvist. 

 

9–11 June 2010, Kerstin Westerlund and Stina Wedman participated in the European meeting in Arles, 

France. 

 

13–16 September 2010, Thomas Adlercreutz participated in ICLAFI meeting in Jabłonna, Poland. 

 

22–24 September 2010, Kerstin Westerlund took as honorary member part in the ICOMOS ISCEC 

Committee on Economics of Conservation meeting and open seminar in Halmstad, Sweden. Initiator 

of the meeting was Christer Gustafsson, secretary and vice president of ISCEC, also Swedish 

representaive. Theme of the seminar was “Culture-led Regional Development”. 

 

29 September-1 October 2010, Kerstin Westerlund participated in the Nordic World Heritage meeting 

in Visby, Gotland, Sweden. The theme of the meeting was “World Heritage a Global Responsibility in 

our Hands”. 

 

27–30 October 2010, Kerstin Westerlund and Stina Wedman participated in the Advisory Committee 

meeting in Dublin, Ireland. 

 

26 October 2010, Britt Wisth participated in the meeting of 20
th
 Century Heritage in Dublin, Ireland. 

 

1 December, Thomas Adlercreutz, Nils Ahlberg, Anna Hegethorn, Gert Magnusson, Martin Paju and 

Kerstin Westerlund took part in a seminar on UNESCOs cultural conventions, organized by the 

Swedish National Commission for UNESCO. 

 

 

Elected officers and representatives 2009 - 2011 
 

Auditors: Börje Olsson and Lars Cnattingius. 

 

Nominations Committee: Anna-Gretha Eriksson (chairperson), Erik Orviste and Torbjörn Suneson 

 

Thomas Adlercreutz, liaison officer for ICOMOS International Committee on Legal, Administrative 

and Financial Issues.  
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Nils Ahlberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Historic Towns and Villages, of 

which he is also Vice President.  

 

Ulf Bertilsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Rock Art. 

 

Anna Henningsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Wall painting. 

 

Anna Hegethorn, liaison officer for ICOMOS International Committee on Cultural Tourism.  

 

Daniel Kwiatkowski, liaison officer for ICOMOS International Committee on Stone, and Chairperson 

of the Swedish working committee corresponding to this.  

 

Lena Palmqvist, liaison officer for ICOMOS International Committee on Vernacular Architecture of 

which she is also Vice President. (Sammankallande för de svenska vetenskapliga kommittéerna) 

 

Hans Sandström, liaison officer for ICOMOS International Committee on Wood and member of its 

Management Group, of which he is also Secretary General. 

 

Torbjörn Suneson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Historic Gardens – 

Cultural Landscapes, and Chairperson of the Swedish working committee corresponding to this. He is 

also ICOMOS’ representative in the Grönsöö Historic Parks Project at the Department of Urban and 

Rural Development Ultuna, SLU, Uppsala.  

 

Christer Gustafsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Economics of 

Conservation.  

 

Ola Wetterberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Training and Chairperson of 

the Swedish working committee corresponding to this.  

 

Håkan Jorikson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Polar Heritage.  

 

Ingela Andersson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Fortifications and Military 

Heritage. 

 

Andreas Olsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Underwater Cultural 

Heritage. 

 

Gert Magnusson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Archaeological Heritage 

Management.  

 

Britt Wisth, liaison officer for ICOMOS International Committee on 20
th
 Century Heritage. 

 

Kerstin Westerlund, liaison officer for ICOMOS International Committee on Risk preparedness. 

 

Malin Myrin and Hanna Gårdstedt are representatives of ICOMOS SWEDEN on the Executive Board 

of the Foundation for Cultural Heritage without Borders.  

 

ICOMOS SWEDENs representative in ISC20C, International Scientific Committee on the 20
th
 

Century Heritage and the Swedish working committee on Stone have left reports for 2010, see 

appendixes. The other Swedish working committees’ activities are mentioned above. 

 

Torshälla, March 9, 2011 

 
Stina Wedman 
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ICOMOS Sweden 

Ekonomisk redovisning / Verksamhetsåret 2010 

 

Resultatrapport 

Rörelsens 

intäkter 

Nettoomsättning 
                   

2009                      

                                                                                   

2010 

 

 

 

 

 

 

 

2010     

 Medlemsavgift Institutioner 64000 kr 48000 kr 

 Medlemsavgifter enskilda 58000 kr 55800 kr 

 Verksamhetsbidrag 90000 kr 110000 kr 

   Övriga intäkter                                     6085 kr                                                                          564 kr 

S:a Intäkter  218085 kr     214364 kr 
 
Rörelsens kostnader 

 Administration -41328 kr -30174 kr 

 
Medlemmars resor och  

resebidrag 
-59830  kr -52265kr 

 Seminarier och  konferenser -9760kr 8361 kr 

 Avgift till ICOMOS Paris -94269 kr -87213 kr 

S:a kostnader  -205187 kr -161291 kr 

 
Resultat  

Intäkter 
                                                                

218085 kr 

                                                                     

214364 kr 

Kostnader 
                                                            

-205187 kr 

                                                                    

-161291 kr 

Resultat 
 

                                                            

12898 kr 

                                                                    

53073 kr 

 

Balansrapport 

Tillgångar  Ingående balans   2010 Utgående balans 

   1920 Plusgiro 25156,42 kr 68270,00 kr 93426,42 kr 

1930 Checkkonto 73,39kr -15760,59 kr -15687,20 kr 

1940 Depåkonto 154370,06 kr 564,23kr 154934,29 kr 

S:a tillgångar  179599,87 kr 53073,64 kr 232673,51 kr 

     
Eget kapital och 

skulder 
    

2010 Eget kapital -166701,30 kr                      -12898,57  kr -179599,87 kr 

2099 Årets resultat                   -12898,57 kr                      -40175,07 kr                                                            -53073,64 kr                              

 

S:a egen kapital 

                

               -179599,87 kr 

                    

                     -53073,64 kr                              
                        

                         -232673,51 kr 

   S:a skulder och 

eget kapital 
  

-179599,87 kr 

 
                     -53073,64 kr                              

 

-232673,51 kr 
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ICOMOS Sweden 

 Budget 2011 

 

 

 
  

Medlemsavgift                 +    58.000 kr 

Medlemsavgift institutioner                 +    56.000 kr 

Verksamhetsbidrag                 +    95.000 kr 

Övriga intäkter                 +      1.000 kr 

 

Summa 

 

 

               +   210.000 kr 

Administration                -      28.000 kr 

Medlemmars resor och resebidrag               -     117.000 kr 

Seminarier och konferenser                -      30.000 kr 

Avgift till  

ICOMOS Paris 

   -      88.000 kr 

 

Summa 

 

 

- 263.000 kr 

Saldo - 53.000 kr 

 
 

   

  

 

Stockholm , 2011-03-09 

 

Daniel Kwiatkowski
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Appendixes: 

 

    Till styrelsen i Svenska Icomos 

 

 

Icomos Sveriges representant i 

ISC20C, International Scientific Committee on the 20th Century Heritage 

 

Årsrapport 2010 

 

Arbetsgrupp 

Under mitt andra år som Svenska Icomos representant i den internationella expertgruppen ISC20C har 

jag huvudsakligen inriktat mig på att försöka starta en arbetsgrupp inom Sverige för frågor kring 1900-

talets kulturarv. Kallelsen till ett första startmöte samlade sju intresserade. Vid nästa möte fanns endast 

en intresserad kvar. Därför har jag för tillfället släppt tanken på svensk arbetsgrupp men avser att vid 

lämpligt tillfälle göra ett nytt försök. 

 

Alert-frågor 

Under året har jag från den internationella gruppen fått en handfull förfrågningar om att granska 

eventuella blivande Alert-objekt. Dessa har av olika anledningar inte slutförts, vilket haft olika 

orsaker: dålig förankring i den lokala ICOMOS gruppen, fråga väckt vid fel tidpunkt, politiska 

omständigheter eller bristande förarbete från den lokale sökanden. 

 

ISC20C årligt möte 

Det årliga mötet med den internationella kommittén skedde i Dublin i oktober, där jag kunde delta 

med ett resebidrag från Svenska ICOMOS. Mötet var kort men innehållsrikt. För mig personligen 

innebar mötet att jag officiellt upptogs som ”National committee voting member”, vilket jag ju fått 

muntligt meddelande om redan 2009. Jag hade också uppdraget att redogöra för hur ICOMOS 

ingripande i Asplund Biblioteksfrågan hade mottagits i Stockholm och kunde visa upp den massiva 

responsen i press och andra media, som väckte stort intresse. Sammanfattningsvis angav jag som 

framgångsrecept: noggranna förberedelser, gott och brett samarbete både lokalt och internationellt, 

god inside kännedom om projektet och: litet tur. 

 

Dublinmötet inrymde också en välbesökt kvällssamling, med föredrag av sju av gruppens experter 

över aktuella projekt, riktat till deltagare i de anslutande Advisory committee mötena och särskilt 

inbjudna lokala intresserade, med avsikten att sprida gruppens kunskaper till ett så stort forum som 

möjligt. 

 

Samverkan här hemma 

För att inte helt släppa tanken på aktiviteter i Sverige ingår jag i styrelsen för den nyligen bildade 

Svenska Docomomoföreningen. Tillsammans kan vi framöver verka för att sprida kunskap om 1900-

talets kulturarv. Jag är också fortfarande som privatperson medlem i Internationella Docomomo. 

 

2011-03-06 

Britt Wisth 

 

 

…… 
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Arbetsgruppen för Sten  

Arbetsgruppen för Sten organiserade den 19 Mars 2010 ett internationellt seminarium ”Sustainable 

Management and Preservation of Stone in Masonry Buildings” på Stockholms stadsmuseum. Syftet 

var att ge ett internationellt perspektiv på förvaltning av stenbyggnader i Europa. I seminariet deltog 

åtta föreläsare från Tyskland, Schweiz och Sverige. 

 

Gruppen arbetar för närvarande med översättning av “ Illustrated Glossary on Stone Deterioration 

Patterns” till svenska. 

 

2011-03-09 

Daniel Kwiatkowski 

 

 

www.icomos.se 

  

Interiör från koret mot väster i Canterbury Cathedral, Kent, England. Katedralen är världsarv sedan 1988. 

Foto: Henrik Lindblad, december 2010. 


