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ICOMOS SWEDEN
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Kina var platsen för ICOMOS Genaralassemblé 2005. Kina är också temat för årsmötesseminariet 2006.
De som inte hade möjlighet att resa med till Xi´an erbjuds den 8 mars att i korta drag få information om
kongressen och dess kringaktiviteter. En ICOMOS-kollega, Stefan Simon, från Tyskland ger spännande
information om de upptäckter som gjorts i ett tysk-kinesiskt projekt som pågått ett flertal år kring den berömda
kejserliga terrakotta-armén. Just nu arbetar man för fullt med att färdigställa en utställning om dessa arbeten
som öppnar i Bonn den 20 april i år. Häpnadsväckande resultat har erhållits i samband med undersökningarna
av polykromin på terracottafigurerna. Vi ska också få lyssna till Mette Siggstedt från Östasiatiska museet.
Mette har varit i Kina många gånger under en lång tidsperiod och följt förändringar i olika städer. Sett bland
annat hur stadsbilden med gamla kvarter i centrum av Peking försvunnit. Mettes bilder och berättelser har ännu
ej publicerats.
Efter seminariet följer årsmötesförhandlingarna. Kvällen avslutas, för dem som önskar, med en gemensam
middag på en kinesisk restaurang vid Mariatorget.
Väl mött!
Marie Klingspor Rotstein

ICOMOS höll Öppet Hus i Klarahuset på Sabbatsbergsvägen 6
i Länsmuseets gamla utrymmen. Vi hyr in oss i ett stort rum hos FIBOR och Kulturarv utan Gränser. Närmaste
grannar är, förutom FIBOR och KUG, Hemslöjdskonsulenterna. I huset mittemot huserar Byggnadsvårdsföreningen. Nu finns ICOMOS alltså mitt i Stockholm och har det lätt att ta emot gäster och hålla möten. Den 20
januari höll vi Öppet Hus under eftermiddagen, vilket var trevligt. Medlemmar och andra intresserade är alltid
välkomna att titta in och hälsa på. Men ring gärna först. Kansliet är inte bemannat på heltid.
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Förnyad

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
(Den ursprungliga kallelsen utgick med nyhetsbrevet december 2005.)

ONSDAGEN DEN 8 MARS 2006
i van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21 på Södermalm i Stockholm
OBS ändrad lokal!

Klockan 13.30 – 17.00 anordnas ett seminarium kring temat

FOKUS: KINA
Kulturmiljöbevarande – generalassemblén

17.30 årsmötesförhandlingar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkännande av kallelseförfarandet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsman
Årsredogörelse
Ekonomisk redovisning och revision
Budget för år 2006
Årsavgift för år 2007
Val av styrelse för år 2006–2008
Kontaktpersoner till ICOMOS internationella kommittéer
Val av valnämnd
Stadgeförändring
Val av hedersledamot
Verksamhetsplan 2006–2008
Motioner
Övriga frågor
Därefter går vi tillsammans till en Kinarestaurang
Anmälan till seminariet och restaurangbesöket
senast onsdagen den 1 mars

till info@icomos.se
eller fax 08-33 78 85 (Marie Klingspor Rotstein)
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ICOMOS
SWEDEN
ÅRSMÖTESSEMINARIUM
ONSDAGEN DEN 8 MARS 2006
13.30 - 17.00

FOKUS: KINA
Kulturmiljöbevarande - GeneralAssemblén i Xi´an
Administrativa möten under GA och ICOMOS nya ledning.
Birgitta Hoberg, styrelsemedlem ICOMOS

Vernacular Architecture-kommitténs arbete och möte i Kina; Xi´an Principles; våra
nationella arbetsgrupper. Lena Palmqvist, ICOMOS-medlem
Filmglimtar från GA med kringaktiviteter. Marie Klingspor Rotstein, ordförande ICOMOS
Kejsare Qin´s armé i terrakotta. ”Conservation issues of the Terracotta Army in Lintong,
China, which were and are dealt with in the frame of a Chineese-German project”.
Stefan Simon ,Conservation scientist, Direktor
Rathgen Forschungslabor - Staatliche Museen zu Berlin

Reflektioner från seminarierna under GA, vars tema var ”Monuments and sites in their
setting - Conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes”.
Kerstin Westerlund, vice ordförande ICOMOS

Förhållandet mellan det litterära arvet och kulturminnesmärken i det traditionella Kina.
Mette Siggstedt, Fil Dr, Intendent Östasiatiska museet, Stockholm

Diskussion
Avslutning
Kaffe och smörgås bjuds under en paus på eftermiddagen.

ANMÄLAN för deltagande i seminariet
senast den 1 mars till
info@icomos.se eller fax 08- 33 78 85

S:t Paulsgatan 21, Stockholm. Mellan Mariatorget och Slussen. T-bana Mariatorget.

4

ICOMOS

SWEDEN

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2005
The Executive of ICOMOS SWEDEN, elected 6 March 2003 for three years but with a shift on some
of the positions 8 March 2005, has had the following members 2005:
Marie Klingspor Rotstein, President
Kerstin Westerlund, Vice President
Nils Ahlberg, Secretary
Björn Norman, Treasurer
Birgitta Hoberg
Torbjörn Suneson
Ivar Wenster
Maria Wikman
.
The Executive has had six meetings during 2005 – 22 February, 12 April, 31 May, 18 August, 28
September, and 8 December. Apart from this a number of informal Bureau meetings have taken place.

Members
By the end of December 2005 ICOMOS SWEDEN had 14 institutional members and 109 individual
members. There are no sustaining members.
During the year 2005 three new Institutional members have been admitted, Forsviks industri,
Fortifikationsverket (The Armed Forces Property Specialists) and Stockholms stadsmuseiförvaltning
(Stockholm City Museum Administration). And there are three new individual members: Anders
Bodin, Arkitect SAR/MSA, Stockholm; Håkan Jorikson, Head of Grenna Museum –
Andréexpeditionen Polarcenter; and Malin Myrin, PhD student in stone conservation at the
Företagarskolan NMK – Natur, Miljö, Kultur (NMK Enterprising Research School – Natural,
Sustainable and Conservation Materials), Stockholm.
We are very sad to report that during the year our long-time member Zoltan Bedecs has died, and five
individual members have left ICOMOS SWEDEN – Satish Chandra, Giordano Labud, Hedvig
Schönbäck, Bengt Wittgren, and Urban Wråkberg.

Publications
The Nyhetsbrev (Newsletter), which is mainly written in Swedish, has been published four times. The
first one, in February, contained, among other things, the Annual Report and other documents for the
Annual General Meeting and Annual Seminar. The following number, in May, was the first in a new
design with colour pictures, and included information on a number of events, a report from the Annual
Seminar and the minutes of the Annual General Meeting. In the next one, in September, there was
information and reports on activities and the Swedish nomination of professor Ove Hidemark for the
Gazzola Price. The last issue, in December, included advance information on the coming Annual
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General Meeting and Annual Seminar, and reports from the general Assembly in Xi’an and a meeting
of the Swedish members of ICOMOS International Committees.

Events
The Annual Seminar and the Annual General Meeting took place on the 8th of March 2005. The theme
for the seminar was ”Kulturarvet lever farligt! Hot och möjligheter – det går att minska risken”
(Cultural Heritage in Danger! Threats and Possibilities – the Risk can be Diminished). The main
question was fire and fire-protection in historic buildings and sites, for instance the wooden towns and
royal palaces. The meeting was attended by over 50 people from different professions engaged in
historic buildings. Lecturers were mainly Swedish and Norwegian experts involved in the European
network COST 17 “Fire Loss to Historic Buildings”.
For practical reasons it was not possible to arrange any activity on the International Day of
Monuments and Sites 18 April, but instead a “Four Presidents seminar”, called ICOMOS yesterday –
today – tomorrow, was held a month later, on the 18th of May. The three former presidents Roland
Pålsson, Margareta Biörnstad and Birgitta Hoberg told the story and, together with current president
Marie Klingspor-Rotstein and other members, gave their views on ICOMOS future.
5–6 September a seminar on the management of Historic gardens was organized together with the
Grönsöö Historic Park Project at the Department of Landscape Planning Ultuna, Swedish University
of Agricultural Sciences, and the Svenska jordägarförbundet. The programme included one day of
lectures and one of field studies and discussion of concrete cases. About 50 people attended.
On Saturday the 1st of October, a buss tour to “Vallonbruken” (the Wallon Ironworks) in northern
Uppland, to the north of Stockholm, had to be cancelled due to too few participants.
24 November, the Swedish members of ICOMOS International Scientifc Committees were invited to
share experiences from their committees and discuss how other ICOMOS members can take
advantage of this and how to enhance the work in line with the new Eger-Xian Principles for the work
of the international scientific committees.

Other activities and work
The Work Programme for ICOMOS SWEDEN 2003–2005, which was adopted at the Annual General
Meeting in March 2003, has been carried out, with a few exceptions. Members of the Executive have
been designated responsible for the various tasks.
On the national level
The number of membership activities and newsletters keep up to and even exceeds the goal.
The activity of the Swedish working groups has been good, on the whole, and a number of smaller and
larger events have taken place, notably the 10th International Congress on Deterioration and
Conservation on Stone in 2004.
A web page for ICOMOS SWEDEN – www.icomos.se – was opened in 2004, and the e-mail group
list has been expanded and is now in use. However, a number of members have still not joined the
list.
The work for the recruiting of new members from underrepresented groups and in key positions, new
Institutional Members and also Supporting Members has made progress, but here it is still much to
do.
Unfortunately no major campaign to make ICOMOS Membership Card and its right of free entrance
better known at Swedish museums and places of visit has been undertaken; we are waiting for the
outcome of the discussions in Paris about a common membership card for ICOMOS and ICOM.
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To help increasing the participation of Swedish members in World Heritage missions and other
international missions there have been a number of seminars and information to individual
members.
The information leaflet in Swedish on ICOMOS and ICOMOS SWEDEN has just been finished, but
some details are dependant on decisions by the Annual General Meeting.
Some of the translations to Swedish of ICOMOS charters and other documents have been published
on the web page, while others are still on the way.
The cooperation with other heritage associations in Sweden has developed, but more can be done.
On the Nordic and Baltic level
It has unfortunately proved difficult to keep up the regular Nordic ICOMOS meetings, when the other
committees were in turn to arrange them. However there have been many other contacts.
The North European Wooden Towns Project has not been particularly active, but the research of Nils
Ahlberg has connections with this, and through this there have been a number of meetings.
There has also been a North Sea meeting in the Orkney Islands, Organized by ICOMOS UK, with
Swedish and Nordic participation.
On the international level
ICOMOS SWEDEN has in proposals and discussions made efforts to forward better election
procedures at the General Assemblies and other elections within ICOMOS International and for a
general revision of ICOMOS statutes and rules.
We have worked for promoting taking better advantage of the World Heritage work within ICOMOS
activities as a whole.
ICOMOS SWEDEN has for this period had liaison officer to all relevant International Committees.
The aim to promote an increased exchange within the ICOMOS European Group has been difficult to
do very much about. However, ICOMOS UK was inspired by the Nordic ICOMOS meetings and
invited us to take part in the meeting in the Orkneys.
ICOMOS SWEDEN has also contributed to the Heritage at Risk project.
ICOMOS SWEDEN is cooperating with the Foundation for Cultural Heritage without Boarders 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, Bengt O.H. Johansson and
Christian Laine. In addition, Birgitta Hoberg has been a member of the executive, but representing the
National Heritage Board.
In a letter to the Government ICOMOS Sweden has strongly argued against the Government proposal
to relocate the Swedish National Heritage Board from Stockholm to the small city of Visby on the
island of Gotland in the Baltic. After a storm of protests it was finally decided to only transfer parts of
the Board.
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Representation and participation, various commissions concerning ICOMOS and the main tasks
of ICOMOS
1 February, Nils Ahlberg lectured on International Conservation, including ICOMOS and the
UNESCO system, international charters and the World Heritage Convention, at Stockholm University.
11–12 February, Marie Klingspor Rotstein participated in the meeting of ICOMOS International
Scientific Committee on Stone in Lisbon, Portugal.
7–9 April, Kerstin Westerlund lectured and chaired parts of a meeting in Siena, Italy, dealing with
cultural and financial value of cultural heritage in the European COST 17 network “Fire Loss to
historic buildings”.
20–24 May, Nils Ahlberg took part in the Annual Meeting of ICOMOS International Commettee on
Historic Towns and Villages in Istanbul, Turkey.
11–16 July, Birgitta Hoberg participated in a World Heritage Committee meeting in Durban, South
Africa, representing Sweden and the Ministry of Culture.
7 September, Nils Ahlberg lectured on International Conservation, including ICOMOS and the
UNESCO system, international charters and the World Heritage Convention, at Gotland University,
Visby.
28 September – 2 October, Klaus Stritzke took part in a meeting in Bamberg, Germany, lecturing on
three new orangery buildings in Sweden.
13–15 October, Kerstin Westerlund chaired parts of a meeting in Helsinki, Finland, dealing with
cultural and financial value of cultural heritage in the European COST 17 network “Fire Loss to
historic buildings”.
14–16 October, Nils Ahlberg, Birgitta Hoberg and Marie Klingspor Rotstein took part in a meeting on
ICOMOS International Scientific Committees and ICOMOS Advisory Committee in Xi’an, China.
17–21 October quite a large group of Swedish members participated in ICOMOS Geneeral Assembly
and Symposium in Xi’an: Thomas Adlercreutz, Nils Ahlberg, Britt-Marie Hammarskiöld, Birgitta
Hoberg, Marie Klingspor Rotstein, Daniel Kwiatkowski, Marianne Lundberg, Malin Myrin, Lena
Palmqvist, Gabriella Olshammar, Börje Olsson, Kerstin Westerlund, and Ola Wetterberg. In
connection with the assembly and symposium there were also meetings with most of the International
Committees, in which the Swedish members took part.
8–9 November, Ulf Bertilsson and Birgitta Hoberg participated in a Berlin meeting, gathering all
Focal Points for the work on Periodic Reporting in Europe. Mr Bertilsson has had a responsibility for
Sweden as well as for the Executive summary for the Nordic and Baltic Countries, the latter
commissioned by the Nordic World Heritage Foundation.
During 2005, Birgitta Hoberg has served as adviser for the nomination to the World Heritage List of
the archaeological site Samarra in Iraq, by direction of the Nordic World Heritage Foundation,
supported by the Norwegian Ministry of foreign Affairs. The work had to be carried out under
extremely difficult conditions from outside the Iraq borders together with an Iraq team, partly in
Amman and partly in Paris.
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Elected officers and representatives
Auditors: Lars Cnattingius and Börje Olsson.
Nominations Committee: Jerk Alton (chairperson), Kerstin Alexandersson, and Britt-Marie
Hammarskiöld.
Thomas Adlercreutz, liaison officer for ICOMOS International Committee on Legal, Administrative
and Financial Issues.
Nils Ahlberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Historic Towns and Villages, of
which he is also Vice President. He is also ICOMOS SWEDEN representative in the North European
Wooden Towns Project and the Swedish Urban Heritage Network.
Ulf Bertilsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Rock Art, of which he is also
the President.
Björn Björk, liaison officer for ICOMOS International Committee on the Analysis and Restoration of
Structures of Architectural Heritage.
Dan Carlsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Cultural Routes.
Nanna Cnattingius, liaison officer for ICOMOS International Committee on Cultural Tourism, and
Chairperson of the Swedish working committee corresponding to this.
Bengt O.H. Johansson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Risk Preparedness,
and (together with Christian Laine) representative of ICOMOS SWEDEN on the Executive of the
Foundation for Cultural Heritage without Boarders, of which he is also the President.
Marie Klingspor Rotstein, liaison officer for ICOMOS International Committee on Stone, and
Chairperson of the Swedish working committee corresponding to this.
Christian Laine, (together with Bengt O.H. Johansson), representative of ICOMOS SWEDEN on the
Executive of the Foundation for Cultural Heritage without Boarders.
Erland Montgomery, liaison officer for ICOMOS International Committee on Heritage Documentation.
Hans Sandström, liaison officer for ICOMOS International Committee on Wood.
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 Landscape
Planning Ultuna, SLU, Uppsala.
Bert Westenberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Underwater Cultural
Heritage.
Kerstin Westerlund, 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.
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Urban Wråkenberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Polar Heritage.

Stockholm 17 February 2006

Nils Ahlberg

Reports from the Swedish working committees 2004
The Swedish working committee on Cultural Tourism has been chaired by Nanna Cnattingius.
The working committee is currently under reconstruction, with new participants. During 2005 Ms
Cnattingius has written an article on the problems concerning the reconstruction and tourism at the
Greek World Heritage Site of the Bassae temple, and on two occasions she has been lecturing on
World Heritage Sites and Cultural Tourism.

The Swedish working committee on Historic Gardens – Cultural Landscapes has been chaired by
Torbjörn Suneson. He and Karl-Johan Eklund and Christian Laine have functioned as bureau and there
is also a close cooperation with the Department of Landscape Planning Ultuna, Swedish University of
Agricultural Sciences.
The working committee organized the seminar on management of Historic garden 5–6 September
together with the Grönsöö Historic Park Project at the Department of Landscape Planning Ultuna and
the Svenska jordägarförbundet (se above).

The Swedish working committee on Training has been chaired by Ola Wetterberg.
The activity of the international training committee (CIF) has been interrupted for a few years and an
initiative by the new directory board to start up the activity was taken during 2005. A first meeting
was held in Sväty Jur (Slovakia) in June, and was meant to discuss the basis for actions to be
undertaken by CIF members during the next three year period. The discussion dealt with current issues
in conservation training and education, as well as different aspects of a proposed action plan. These
matters were further discussed during the meeting of CIF in October (Xi-an). Both meetings were
attended by the chair of the Swedish committee. The new activity within the international committee,
with its proposed activities and their possible consequences, will be presented and discussed in the
Swedish committee during 2006.

The Swedish working committee on Stone has been chaired by Marie Klingspor Rotstein.
Marie Klingspor Rotstein, Daniel Kwiatkowski and Malin Myrin participated in the meeting of the
International Scientific Committee on Stone in Xi´an 18 October. The work on the glossary on stone
deterioration is coming to an end. The new task will be to put together a document showing the state
of art in stone conservation, beginning with the individual ICOMOS countries, and ending in a

10

common ICOMOS document. Sweden will start the work and present a proposal for the International
Committee in India next autumn.

Report from groups with close links to ICOMOS SWEDEN
Cultural Heritage without Boarders (CHwB), of which ICOMOS SWEDEN is a founding member,
has been chaired by Bengt O.H. Johansson.
Cultural Heritage without Borders has continued rescue work in the Balkans with special support to
the development of National Museums in Belgrade and Sarajevo. Restoration works have been
completed on the Handanija Mosque in Prusac, Bosnia and Herzegovina, the Haddum Mosque in
Djakova, Kosovo, the town walls of Jaice, Bosnia and Herzegovina and Kotor Montenegro, Institute
for Protction of Monuments in Mostar, Bosnia and Herzegovina and the “Seraj” building in Velica
Hoca, Kosovo. Integrated planning projects have been initiated in Prizren, Kosovo and Jaice, Bosnia
and Herzegovina. International seminars have been arranged on heritage and earthquakes in Kotor and
integrated planning in Prizren. ChwB has local offices in Sarajevo and Prishtina.
The main sponsor is Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). ICOMOS
SWEDEN has two members on the Board, Bengt O.H. Johansson and Christian Laine. The CHwB
web site is www.chwb.org with links to special sites for the local offices.
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ICOMOS Sweden

Sida:

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 05-01-01 - 05-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 05-01-01 - 05-12-31

Utskrivet:
Senaste vernr:

1
06-02-22
1140

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3110
3120
3610
3710
S:a Nettoomsättning

Intäkter övriga
Medlemsavgift institutionsmedlemmar
Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Bruttovinst

3 600,00
39 000,00
39 800,00
85 000,00
167 400,00
167 400,00
167 400,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
6110
Administration
6111
Styrelsen
6112
Hemsidan
6114
Seminarier mm
6115
Intern. kommitteer - resebidrag
6116
General Assembly 2005
6390
Övr kostnader
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

-7 608,00
-2 981,00
-8 447,00
-4 769,50
-5 945,00
-77 400,00
-67 317,31
-1 830,00
-176 297,81

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-176 297,81

Rörelseresultat före avskrivningar

-8 897,81

Rörelseresultat efter avskrivningar

-8 897,81

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-8 897,81

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 432,39
1 432,39

S:a Resultat från finansiella investeringar

1 432,39

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-7 465,42

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-7 465,42

Resultat före skatt

-7 465,42

Beräknat resultat

-7 465,42

ICOMOS Sweden

Sida:

Balansrapport
Räkenskapsår: 05-01-01 - 05-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 05-01-01 - 05-12-31

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

1
06-02-22
1140

Ing balans

Period

Utg balans

35 572,98
63 749,16
91 522,61
190 844,75

3 720,00
-12 617,81
1 432,39
-7 465,42

39 292,98
51 131,35
92 955,00
183 379,33

190 844,75

-7 465,42

183 379,33

190 844,75

-7 465,42

183 379,33

Eget kapital

190 844,75
190 844,75

0,00
0,00

190 844,75
190 844,75

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

190 844,75

0,00

190 844,75

381 689,50

-7 465,42

374 224,08

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920
Postgiro
1930
SHB Checkkonto 325 602 212
1940
SHB Depåkonto 233 325 999
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
S:a Eget kapital

BERÄKNAT RESULTAT***

Svenska Nationalkommitten av ICOMOS

REVISIONSBERÄTTELSE

Enär vi vid Svenska Nationalkommittens av ICOMOS årsmöte 2003-03-06 resp
2004-02-26 utsetts att granska kommittens räkenskaper och dess styrelses förvaltning, får vi härmed avge berättelse rörande denna granskning för år 2005.
Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysningar om kommittens verksamhet och styrelsens förvaltning. Därvid har vi inte
funnit anledning till anmärkning beträffande kommittens bokföring, inventering av
dess tillgångar och skulder eller eljest avseende förvaltningen av kommittens angelägenheter, oaktat en otvistig, utestående fordran om 3.078,44 kronor, som regleras
först 2006.

Vi tillstyrker därför
att balansräkningen per 2005-12-31 fastställs
att årets resultat -7.465,42 kronor överförs i ny räkning
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under 2005

Stockholm 2006-02-21

Börje Olsson

Lars Cnattingius
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ICOMOS

SWEDEN

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

BUDGETFÖRSLAG 2006

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Institutioner 14 st á 4000 kr
Enskilda medlemmar 108 st á 450 kr
Verksamhetsbidrag RAÄ
Intäktsränta
Summa

56000 kr
48600 kr
85000 kr
1500 kr
191100 kr

191100 kr

KOSTNADER
Administration
Bank och Plusgiro
Styrelse
Avgift till ICOMOS Paris
Enskilda 112 st á 380 kr
Institutionsmedl. 12 st á 2000 kr
Hemsida
ICOMOS Sverige - aktiviteter
Internationella adm. möten
Resebidrag
Medlemmar
Internationella Kommittéer
Summa

ÅRETS RESULTAT

10000 kr
2000 kr
4000 kr
42560 kr
24000 kr
12000 kr
25000 kr
20000 kr
50000 kr

195560 kr

- 195560 kr
- 4460 kr

Styrelsen i februari 2006
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ICOMOS Sverige
2006.02.21

Underlag för årsmötesbeslut om stadgeändring
Medlemsskapet; policy, inriktning och rutiner
ICOMOS är en obunden världsomspännande organisation för professionella
kulturmiljövårdare och UNESCO s expertorgan för kulturmiljövård och för
världsarvskonventionen. Se vidare stadgar och informationsbroschyr.
Policy
Genom sitt medlemskap stödjer man ICOMOS syften och blir delaktig i verksamheten.
Som medlem får man:
• svenskt och internationellt nätverk för praktiskt, kollegialt och vetenskapligt utbyte
• information om internationella konferenser och seminarier
• tillgång till seminarier, studiebesök, expertmöten, utbildning, arbetsgrupper och till
Documentation Centre i Paris
• ICOMOS Newsletter och det svenska Nyhetsbrevet
• Rabatt på vissa publikationer Vilka?
• Medlemskort, som ger fritt eller reducerat inträde till många kulturminnen och museer
i hela världen
Utöver medlemmar finns också ICOMOS- associerade med begränsade skyldigheter och
rättigheter Se nedan.

Medlemskategorier
1) Enskild medlem (inom verksamhetsområdet)
-fullbetalande ”vanliga” medlemmar
-unga professionella

2) Institutionsmedlem (inom verksamhetsområdet)
-institutioner, företag, föreningar

3) Stödjande ”medlem”
enskilda
institutioner, företag, föreningar

4) Hedesmedlem
-person som gjort en exceptionell insats för kulturmiljövården

Medlemmarnas delaktighet, rättigheter, kontaktrutiner mm
1) Enskild medlem (del av avgiften går till ICOMOS internationellt)
-fullbetalande ”vanliga” medlemmar
-unga professionella (yrkesarbetande under 30 år med reducerad avgift)
2) Institutionsmedlem (del av avgiften går till ICOMOS internationellt)
- institutioner, företag, föreningar
Institutionsmedlem har för kontakterna med ICOMOS särskilt utsedd kontaktperson som får:
-delta i svenskt årsmöte med rösträtt och i internationell generalassemble
-medlemstidning, nyhetsbrev, kallelser till aktiviteter, kopier av skrivelser mm
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-delta vid seminarier mm på samma villkor som enskild medlem
-internationellt medlemskort
Institutionsmedlemmens anställda har möjlighet att:
-delta i ICOMOS öppna arrangemang vanligtvis mot för denna grupp speciell avgift

3) Stödjande medlem
-Personer som inte är verksamma inom kulturmiljöområdet
Personer med intresse att stödja ICOMOS verksamhet får mot samma avgift som fullbetalande medlemmar:
-tillgång till svenska seminarier och studiebesök
-det svenska Nyhetsbrevet

-Institutioner, företag, föreningar, som inte är verksamma inom kulturmiljöområdet
Företag, föreningar, institutioner som vill stödja ICOMOS Sverige har för kontakterna med ICOMOS särskilt
utsedd kontaktperson som:
-får svenska nyhetsbrev, kallelser, kopior av skrivelser mm
-får delta i ärsmöte utan rösträtt
-får tillgång till seminarier och studiebesök på samma villkor som enskild medlem
Den stödjande medlemmens kontaktperson:
-verkar för att företagets, föreningens resp institutionens anställda med ICOMOS behörighet går med i ICOMOS
som individuella medlemmar
-sprider kallelser till ICOMOS öppna arrangemang till de anställda
-ger ICOMOS styrelse och andra ICOMOS medlemmar tillfälle att berätta om sin verksamhet för anställda,
kunder mfl
Stödjande företags, förenings, institutions anställda har möjlighet att:
-delta i ICOMOS öppna arrangemang vanligtvis mot för denna grupp speciell avgift

4) Hedersmedlem
-har fullständig närvarorätt
-har inte rösträtt
-betalar ingen avgift
Riksantikvarieämbetet lämnar verksamhetsbidrag i första hand för att ICOMOS skall kunna upprätthålla:
-internationella kontakter inkl det nordiska samarbetet. Riksantikvarieämbetets anställda deltar i ICOMOS öppna
arrangemang på samma villkor som enskilda medlemmar

ICOMOS associerade
Att vara associerad till ICOMOS Sverige är ett sätt att stödja och ta del av ICOMOS Sveriges
verksamhet som förberedelse för ett medlemskap eller att efter avslutat yrkesliv som
alternativ till att lämna ICOMOS helt. Det kan också vara ett sätt för personer som på olika
sätt står i yrkesmässig kontakt med ICOMOS verksamhetsområden att ta del av och bistå
ICOMOS Sveriges arbete.
Associerade kan vara:
-Studerande inom Kulturmiljöområdet
Studerande som ännu inte kvalificerat sig för fullt medlemskap får mot reducerad avgift:
-det svenska Nyhetsbrevet
-möjlighet att delta i seminarier, studiebesök mm i Sverige på samma villkor som medlemmar
-ingen rösträtt
-Pensionärer
pensionär som inte längre vill engagera sig internationellt får mot reducerad avgift:
-det svenska Nyhetsbrevet
-möjlighet att delta i seminarier, studiebesök mm i Sverige på samma villkor som medlemmar
-ingen rösträtt

-Kontaktpersoner
Politiker, tjänstemän m fl av betydelse för ICOMOS verksamhetsområde erbjuds att bli associerade
Kerstin Westerlund
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ICOMOS

2006.02.21

Stadgeändring Förslag till årsmötet

Bakgrund hedersmedlem
Utgångspunkten för att reglera medlemskapsfrågor är Internationella ICOMOS stadgar och
den svenska nationalkommitténs stadgar. Medlemskapet odelbart, dvs. man kan inte bara vara
medlem av ICOMOS Sverige. Det skulle kräva en stadgeändring för ICOMOS Sverige enligt
§ 1 att ha andra medlemskategorier än den internationella organisationen. Det är inte avsikten
De internationella stadgarna delar in medlemskapet i fyra kategorier: enskilt, institutionellt,
stödjande och hedersmedlemskap. Enskilda och institutionella medlemmar har fulla
rättigheter enligt de internationella stadgarna, medan stödjande och hedersmedlemmar har rätt
att närvara vid generalförsamling, men ingen rösträtt. Hedersmedlemskap utdelas av
generalförsamlingen på förslag av nationalkommitté. Enskilda, institutionella och stödjande
skall betala internationell avgift och får då rätt till medlemskort m.m. Den internationella
avgiften kan med ICOMOS Paris goda minne sättas lägre för personer under 28 år.(står inte i
stadgarna). Medlemmar måste betala den internationella avgiften och rapporteras till Paris.
ICOMOS Sverige har idag inte med hedersmedlem i sina stadgar. Det finns nu anledning att
kunna utse person i Sverige som gjort en alldeles speciell insats för svensk eller internationell
byggnadsvård till hedersmedlem i ICOMOS Sverige. Hedersmedlem har närvarorätt och är
befriad från avgift, dock ingen rösträtt.
Om vi vill utse en hedersmedlem i ICOMOS Sverige kräver detta en ändring av ICOMOS
Sveriges stadgar.

Bakgrund ICOMOS –associerad
Att införa möjligheten att vara associerad till ICOMOS Sverige är ett sätt att engagera
personer som förberedelse för ett medlemskap eller att efter avslutat yrkesliv ha detta som
alternativ till att lämna ICOMOS helt. Att införa begreppet associerad kräver sannolikt inte en
stadgeändring, men för tydligheten är det en fördel att möjligheten finns nämnd i stadgarna.
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Förslag till beslut:
Hedersmedlemmar
”§ 3 Medlemskap
Nationalkommittén består av fyra kategorier medlemmar: enskilda medlemmar,
institutionsmedlemmar, stödjande medlemmar och hedersmedlemmar.
Enskild medlem skall vara verksam inom område som berör vård och bevarande av
kulturmiljön.
Rösträtt tillkommer enskild medlem och en vederbörligen utsedd representant för varje
institutionsmedlem. Valbar till förtroendeuppdrag är enskild medlem.
Medlem utses av styrelsen efter skriftlig ansökan. Hedersmedlem utses av årsmötet.
Utträde ur nationalkommittén kan ske efter skriftlig begäran. Styrelsen kan besluta att utesluta
medlem som inte betalat sin avgift. Styrelsen kan med omedelbar verkan utesluta medlem
som aktivt motverkar ICOMOS ändamål.”
Till ICOMOS Sverige associerad person kan utses av styrelsen
Och
”§ 4 Avgift
Enskild medlem, institutionsmedlem och stödjande medlem betalar årsavgift, i vilken ingår av
ICOMOS fastställd avgift till den centrala organisationen.”
Övrigt
Som underlag vad gäller medlemskapet har styrelsen tagit fram ”Medlemskapet Policy,
inriktning och rutiner”

Årsavgift för ”ICOMOS – associerad”
Förslag till avgift:
Studerande 200 kr
Pensionär 200 kr
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ICOMOS

SWEDEN

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

FÖRSLAG 2006-02-21

HANDLINGSPLAN FÖR SVENSKA ICOMOS
och

VERKSAMHETSPLAN 2006–2008
[Antagen vid årsmötet den 8 mars 2006]
Svenska nationalkommittén av ICOMOS (ICOMOS SWEDEN) är en sammanslutning för de svenska
medlemmarna i International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Föreningen är en
fristående ideell förening men stöds ekonomiskt av Riksantikvarieämbetet. Svenska ICOMOS
sekretariat är förlagt till Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
ICOMOS är ett världsomspännande expertorgan för kulturarvet och rådgivare till Unesco, med
särskilda åligganden knutna till världsarvskonventionen. ICOMOS primära uppgift är att bevara
historiska minnesmärken och miljöer. Organisationen är ett internationellt expertnätverk som
definierar, utvecklar och har en pådrivande roll vad gäller principer och normer i bevarandearbetet,
liksom utbildning, forskning och praktisk verksamhet.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Svenska ICOMOS har enligt stadgarna som ändamål att
–
–
–
–

–

i Sverige och internationellt främja vård och bevarande av kulturmiljön, såväl enskilda monument
och deras omgivning som samlad bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse,
verka för att internationella rekommendationer och konventioner som är tillämpbara på svenska
förhållanden blir kända och beaktade,
till ICOMOS och andra intresserade internationella organ förmedla kunskap om svenska
förhållanden,
verka för informationsutbyte mellan svenska föreningar inom verksamhetsområdet, andra
intresserade organ och personer, såväl inom som utom landet, med särskilt ansvar för det
internationella samarbetet på expertnivå,
sprida upplysningar och rapporter om internationell verksamhet, såsom symposier, kongresser,
utställningar etc.
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MÅLSÄTTNING PÅ KORT OCH LÅNG SIKT (utan inbördes rangordning)
Medlemsstruktur
Föreningen är ett expertorgan för enskilda och institutioner inom kulturmiljövårdens område. Vi
eftersträvar en sammansättning som är representativ för svensk kulturmiljövård. Alla relevanta
yrkeskategorier och verksamhetsområden bör finnas med. Föreningen kan också ha stödjande
medlemmar.
Vår målsättning är att
– få medlemmar inom grupper som saknas eller är underrepresenterade,
– få fler yngre yrkesverksamma medlemmar,
– få fler institutionsmedlemmar,
– få bättre representation över landet.

Informationsutbyte
Till ICOMOS främsta uppgifter hör att främja informationsutbytet och sprida kunskap om
internationell verksamhet. Cirka tre gånger per år publiceras ett nyhetsbrev. Dessutom vidarebefordras
mer riktad information till arbetsgrupper eller direkt till enskilda medlemmar. För att nå ut riktar vi oss
ibland även till andra grupper än de egna medlemmarna.
Vår målsättning är att
– ge ut nyhetsbrevet cirka tre gånger per år,
– utveckla formerna för utbyte av information,
informationsteknologin.

bland

annat

genom

den

moderna

Föreningsaktiviteter
Årsmöte hålls i början av året och i samband med detta anordnas en konferens eller ett seminarium och
sociala aktiviteter. Utöver detta arrangeras en eller ett par sammankomster per år.
Vår målsättning är att
– bibehålla eller öka omfattningen av föreningsaktiviteter,
– anordna diskussioner kring aktuella frågor,
– främja den professionella diskussionen och utbytet mellan olika yrkeskategorier,
– i samband med olika internationella besök arrangera seminarier och föreläsningar, gärna i
samarbete med andra,

–

kunna medverka i arrangemang som ordnas av andra.

Samarbete nationellt
Det internationella ICOMOS är rådgivare och samtalspart till Unesco och andra internationella
samarbetsorgan. På den nationella nivån bör Svenska ICOMOS ha en motsvarande funktion. Såsom
expertorgan arbetar ICOMOS inte mot en bredare allmänhet. Det finns andra föreningar som gör detta
bättre på det nationella och lokala planet.
Vår målsättning är att
– ha ett fortlöpande samarbete med Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter och institutioner
som berör kulturarvet,
– stärka Svenska ICOMOS roll som företrädare för kulturmiljövården i diskussioner med svenska
myndigheter och organ, och med utbildningsväsendet,
– utveckla samarbetet med våra institutionsmedlemmar,
– ha ett fortlöpande samarbete med andra kulturmiljövårdande föreningar.
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Samarbete i Norden och Östersjöområdet
Sedan länge finns ett samarbete mellan ICOMOS-kommittéerna i Norden vad gäller arbetet i
exekutivkommittén, frågor inför generalassembléerna och frågor av gemensamt intresse.
Projektsamarbete och samverkan för att driva speciella frågor inom internationella ICOMOS kan även
gälla andra länder i Östersjöområdet.
Vår målsättning är att
– vidmakthålla och förstärka det nordiska ICOMOS-samarbetet,
– hålla regelbundna nordiska möten,
– information av relevans för hela Norden (till exempel rapportering från exekutivkommittén) ska
spridas,
– tillsammans med övriga nordiska kommittéer driva viktiga frågor inom det internationella
ICOMOS,
– medverka i projektsamarbeten kring konkreta frågor av nordiskt intresse,
– öka samarbetet med övriga länder i Östersjöområdet.

Samarbete internationellt
Vart tredje år äger ICOMOS generalassemblé rum och en eller ibland två gånger om året möts
Advisory Committee som består av ordförandena i nationalkommittéerna och de internationella
kommittéerna. Varje år hålls också ett möte med de europeiska kommittéerna. Dessutom finns ett
fortgående informationsutbyte mellan länderna.
Vår målsättning är att
– få ett brett svenskt deltagande i generalassembléerna,
– aktivt delta i Advisory Committee och andra administrativa möten,
– aktivt delta i Europamötena,
– medverka i det världsomspännande projektet Heritage at Risk.

De internationella kommittéerna och motsvarande svenska arbetsgrupper
De internationella vetenskapliga kommittéerna är ryggraden i ICOMOS verksamhet inom olika
specialområden. ICOMOS medlemmar har i dessa möjlighet att delta i en kontinuerlig diskussion. För
närvarande finns det också svenska arbetsgrupper som motsvarar kommittéerna för Cultural Tourism,
Historic Gardens / Cultural Landscapes, Stone och Training.
Vår målsättning är att
– ha en svensk kontaktperson till varje internationell kommitté som har relevans för svenskt
vidkommande,
– det ska finnas svenska arbetsgrupper motsvarande dessa kommittéer och att de bedriver en aktiv
verksamhet.
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VERKSAMHETSPLAN 2006–2008
Svenska ICOMOS vill under perioden till och med år 2008, då nästa generalassemblé äger rum, göra
följande:

Insatser på nationell nivå
–
–
–
–
–
–

Anordna medlemsmöten två à tre gånger per år.
Öka aktiviteten i de svenska arbetsgrupperna.
Ge ut nyhetsbrevet tre gånger om året.
Aktivt arbeta för att rekrytera nya medlemmar inom underrepresenterade grupper och på
nyckelpositioner, nya institutionsmedlemmar och även stödjande medlemmar.
Verka för att medlemskortet och dess rätt till fritt inträde blir bättre känt på svenska museer och
besöksplatser (i samverkan med ICOM).
Verka för att svenska ICOMOS-medlemmar i större utsträckning medverkar som experter i
världsarvssammanhang och i andra internationella uppdrag.

–

Avsluta arbetet att översätta och på lämpligt sätt ge ut ICOMOS charters och andra
dokument.

–
–

Översätta ICOMOS etiska dokument, med eventuell kommentar utifrån svenska förhållanden.
Etablera ett mer ordnat samarbete med andra svenska föreningar inom kulturmiljövårdens
intresseområde.

Insatser i Norden och Östersjöområdet
–
–

–

Verka för att ett nordiskt ICOMOS-möte hålls varje år, med aktivt svenskt deltagande.
Medverka i trästadssamarbetet i Östersjöområdet.
Delta i eventuella möten/seminarier tillsammans med andra länder i Östersjö- och
Nordsjöområdet.

Insatser internationellt
–
–
–
–

Driva frågan om en förbättrad valprocedur vid generalassembléerna och andra val, och revidering
av stadgar och regelsystemet för det internationella ICOMOS.
Verka för att världsarvsarbetet nyttiggörs i ICOMOS hela verksamhet.
Arbeta för att det ska finnas svenska kontaktpersoner och andra svenska medlemmar i alla
relevanta internationella kommittéer.
Verka för ökat utbyte inom Europagruppen.
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DET ISLAMSKA IMPERIETS ANDRA HUVUDSTAD, SAMARRA I IRAK,
NOMINERAD TILL VÄRLDSARVSLISTAN
Kort historik
Det islamska imperiet omfattade under 800-talet alla länder från Tunisien till Kina. Imperiets
huvudstad Bagdad vid Tigris strand övergavs 836 och flyttades till Samarra, 130 km längre
norrut, där jungfrulig mark fanns för anläggande av en helt ny stad. Samarra kom att få en
mycket kort livslängd. Staden övergavs efter endast 60 år när Bagdad åter blev huvudstad.
Samarra byggdes upp snabbt under ledning av tidens mest ansedda arkitekter, hantverkare och
konstnärer. I staden utvecklades dekorativa stilelement och en keramisk produkt som spreds
till hela den islamska världen.
Staden fylldes med den dåtida världens största moskéer, praktfulla palats, och bostadskvarter
på en yta motsvarande 10.000hektar. En an de mest kända monumenten i Samarra är den
berömda spiralminareten som är unik i sitt slag i världen. Huvuddelen av anläggningarna är
uppförda i soltorkat tegel.
I dag är Samarra ett enda stort ruinområde där endast 20 % har varit föremål för arkeologiska
utgrävningar i moskéer och palats.

Varför Samarra till Världsarvslistan ?
Genom sin korta historia är Samarra det enda kända exemplet i världen på en
imperiehuvudstad som bevarats intakt intill våra dagar. Alla andra imperiers huvudstäder, som
till exempel Bagdad, Rom, Konstantinopel, Kartago, Kyoto och Nara i Japan, Peking med
flera städer i Kina, har varit konstant bebodda och ombyggda och således förändrade. Således
är deras ursprungliga plan och uppbyggnad okända.
Samarras betydelse för arkitektur och spridning av den s.k. Samarrastilen har varit betydande.
Irak har åtskilliga platser som har sin plats på världsarvslistan från den assyriska perioden.
Under rådande förhållanden var det emellertid ett strategiskt val att börja med ett framstående,
och i specialistkretsar, ytterst värdigt objekt från den muslimska epoken.

Nomineringen en bragd
Att genomföra en nominerings process i Irak under rådande krisförhållanden med
terroristattacker och oroligheter har varit ytterst komplicerat och svårt för alla inblandade.
Finansierat av Norska UD och på uppdrag av Nordic World Heritage Foundation har
nomineringen genomförts av fyra Irakiska företrädare för State Board of Antiquities i Bagdad,
under ledning av Birgitta Hoberg, Riksantikvarieämbetet. I arbetet deltog också Karim
Hendili från World Heritage Centres s.k. Arabdesk, Professor Alistair Northedge från
University of Paris, arkeolog och Samarrakännare samt Nayab T. Sulaiman Al-Dabbagh, som
agerade som språkrör och mellanhand till de irakiska kollegerna. (Nayab har nyligen blivit
ICOMOS medlem och var med oss i Kina)
Samarra är för närvarande inte möjlig att besöka utan livsfara. Amerikansk trupp har en
militärbas i närheten och avpatrullerar området med helikopter regelbundet. Det är förbjudet
även för ansvariga antikvarier att vistas i orådet.
På grund av den riskfyllda situationen med risk för terroristattacker och beskjutning, har
nomineringsarbetet bedrivits utanför Irak under 2004 och 2005, under ett par veckor i Amman
i Jordanien, under FN beskydd och ett par veckor i Paris dit de irakiska kollegerna rest.
Inte bara säkerhetsaspekterna för de inblandade visade sig utgöra problem. Den uppkomna
situationen medförde att alla inblandade fick använda all sin kreativitet och sitt praktiska
tänkande för att få projektet att gå i mål till 1 februari 2006 som är UNESCOs deadline för
inlämnande av nomineringar.
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Alla diskussioner skedde via tolk mellan arabiska och engelska.
Det visade sig att de irakiska kollegerna inte hade tillgång till kartor av ens mera gement slag,
än mindre digitala kartor. Satellitbilder fick ordnas från Europa att användas som
kartunderlag.
Endast äldre foton fanns. Nya fick tas med snabba besök av våra irakiska kolleger med risk
för livet eller levereras av Professor Northedge, som besökt platsen för något år sedan.
Översättningskapacitet från arabiska till engelska saknades i Irak. Även här fick Professor
Northedge, som kan bägge språken, rycka in, för att texten skulle kunna vara granskningsbar.
Efter en kamp med tiden blev dock nomineringen slutligen inlämnad i tid, den 1 februari
2006.

ICOMOS granskning av Samarra
Nu vidtar granskningen av de globala värdena, skyddsområdets storlek och lagstiftningens
räckvidd m.m. inom ICOMOS. I fallet Samarra torde någon besiktning på platsen inte kunna
ske om inte en förbättring av säkerhetsläget sker den närmaste tiden. Det får bli en s.k. ”desk
evaluation” av någon person i regionen som kan sakområdet.
Samarras globala värden kommer troligen inte att ifrågasättas. Huruvida Iraks möjligheter att
bevara Samarra bedöms som plausibla återstår att se när Världsarvskommittén ska ta beslut
vid sitt möte på Nya Zealand första veckan i juli 2007 om att föra upp Samarra på
Världsarvslistan.
Huruvida Samarra vid detta tillfälle föreslås för ”World Heritage in Danger”, är en annan
öppen fråga.

MER STIPENDIEMEDEL TILL KULTURMILJÖVÅRDENS
KOMPETENSHÖJNING OCH INTERNATIONALISERING
Margareta Biörnstads fond för internationell samverkan inom kulturmiljövården har
tillkommit för att fylla en lucka i svenskt stipendieväsende. Det har varit och är svårt att
finansiera utlandsstudier inriktade på att bredda svensk kulturmiljövårds kunskaper och
internationella engagemang. Fonden skapades 1993 på initiativ av kollegor inom
riksantikvarieämbetet i samband med den förra riksantikvarien Margareta Biörnstads
pensionering.
Fonden möttes från början av starkt intresse. Hittills har ca 350.000 kr kunnat delas ut till ett
50-tal stipendiater, de flesta på olika sätt verksamma inom byggnadsvården. Stöd har således
t.ex. givits till kalkbruksstudier i Frankrike och Italien, kurser i stuccolustromåleri och
konservering av muralmåleri i Italien, studier av äldre takstolsteknik och fasadrenovering i
Danmark, timmerbyggnadsteknik i Wales, fuktmätning i murverk, restaurering i Egypten,
stenkonservering i Italien etc.
Skall fonden fortsätta att verka behövs nytt kapital. Fondens styrelse går nu ut med ett upprop
till institutioner, myndigheter, företag verksamma inom byggnadsvården och enskilda med
inbjudan att bidra till fondens överlevnad. Målet är att från nuvarande 300.000 kronor komma
upp till ett fondkapital om 1 miljon kronor.
Fonden förvaltas av en stiftelse var styrelse utses av riksantikvarieämbetet,
länsantikvarieföreningen resp. landsantikvarieföreningen. Självskriven ledamot och
ordförande är f riksantikvarien Margareta Biörnstad.
Bidraget mottages tacksamt på SEB konto nr 5213-33 310 93 tillhörigt Margareta Biörnstads
fond.
25

NYA MEDLEMMAR
Som nya enskilda medlemmar har antagits Ingela Andersson, arkitekt SAR/MSA vid
Fortifikationsverket, Ewa Bergdahl, chef för kulturturismfrågor på Riksantikvarieämbetet, AnnaGretha Eriksson, på Riksantikvarieämbetets Kulturminnesenhet och Staffan Hansing, som arbetar hos
Stockholms Byggnadsantikvarier AB samt Katarina Malaga seniorforskare vid SP, Sveriges Provnings
och Forskningsinstitut. De hälsas hjärtligt välkomna!

ANNA NURMI-NIELSEN
Vi har just nåtts av budet att ordföranden i ICOMOS Finland Anna Nurmi-Nielsen avlidit. Vi
träffade henne senast vid generalassemblén i Xi’an men efter hemkomsten slog cancern till
igen. Anna var chef för museet i världsarvsstaden Raumo och var särskilt engagerad i
stadsfrågorna och den nordiska trästaden och småstaden. Hon var under många år ordförande
i den finländska nationalkommittén och medlem av Historic Towns-kommittén. Våra tankar
går
till
Annas
närmaste
och
våra
vänner och kollegor i Finland.
/NA
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Kejsare Qin´s armé i terrakotta

ICOMOS
SWEDEN
ÅRSMÖTESSEMINARIUM
ONSDAGEN DEN 8 MARS 2006
13.30 - 17.00

FOKUS: KINA
Kulturmiljöbevarande - GeneralAssemblén i Xi´an
Administrativa möten under GA och ICOMOS nya ledning.
Birgitta Hoberg, styrelsemedlem ICOMOS

Vernacular Architecture-kommitténs arbete och möte i Kina; Xi´an Principles; våra
nationalkommitéers arbete. Lena Palmqvist, ICOMOS-medlem
Filmglimtar från GA med kringaktiviteter. Marie Klingspor Rotstein, ordförande ICOMOS
Kejsare Qin´s armé i terrakotta. ”Conservation issues of the Terracotta Army in Lintong,
China, which were and are dealt with in the frame of a Chineese-German project”.
Stefan Simon ,Conservation scientist, Direktor
Rathgen Forschungslabor - Staatliche Museen zu Berlin

Reflektioner från seminarierna under GA, vars tema var ”Monuments and sites in their
setting - Conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes”.
Kerstin Westerlund, vice ordförande ICOMOS

Förhållandet mellan det litterära arvet och kulturminnesmärken i det traditionella Kina.
Mette Siggstedt, Fil Dr, Intendent Östasiatiska museet, Stockholm.

Diskussion
Avslutning
Kaffe och smörgås bjuds under en paus på eftermiddagen.

ANMÄLAN för deltagande i seminariet
senast den 1 mars till
info@icomos.se eller fax 08- 33 78 85

S:t Paulsgatan 21, Stockholm. Mellan Mariatorget och Slussen. T-bana Mariatorget.

