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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Sedan Nyhetsbrevet  kom i februari har vi hunnit med en del aktiviteter. Först var det
årsmöte med efterföljande seminarium. Årsmötesprotokollet finns att läsa i detta brev.
Seminariet hade tema Kina. Generalassemblén i Xi´an refererades i korthet. Vår lång-
väga gäst Stefan Simon, chef för Rathgens forskningslaboratorium i Berlin, delgav oss
information om aktuella rön rörande konserveringen av de polykroma färgskikten på
kejasare Qin´s imponerande armé i terracotta.  Mette Siggstedt från Östasiatiska mu-
seet i Stockholm höll ett tankeväckande anförande kring eget , änne ej publicerat,
material. Förhoppningsvis kommer vi att kunna delge delar av innehållet i en kom-
mande utgåva av Nyhetsbrevet.

The International Day for Monuments and Sites ägnades detta år åt industruíminnen.
Svenska ICOMOS besökte denna dag Gasverket i Hjorthagen. Vi som deltog erbjöds
en upplevelse utöver det vanliga. Att träda in i Ferdinand Bobergs gasklocka, ett stor-
slaget byggnadsverk med unika värden, är ett minne för livet.

Våra nationella vetenskapliga kommittéer har nyligen haft ett andra gemensamt möte
på Nordiska museet. Det är inspirerande att träffas och lägga upp planer för en mer
aktiv verksamhet i de olika arbetsgrupperna. Ett nytt möte är inplanerat i höst.

I skrivande stund är några av oss i styrelsen på väg till ICOMOS Europe Group
Meeting i Pécs, Ungern.

Bengt OH Johansson har avsagt sig från sin posten som representant för svenska
ICOMOS i styrelsen för Kulturarv utan gränser.  Härmed framför ICOMOS styrelse ett
varmt tack till Bengt för ett föredömligt arbete under de gångna åren. Till ny represen-
tant i KUG för svenska ICOMOS har Hans Sandström, Riksantikvarieämbetet , utsetts.

Styrelsen önskar en riktigt trevlig sommar!

Marie Klingspor Rotstein
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STADGAR FÖR SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN AV ICOMOS 
Antagna 1992-02-27, §7 ändrad 1995-03-23, §3 ändrad 8 mars 2005, §3 och 4 ändrade 2006-03-08 

 
 
§1. Kommitténs namn och sekretariat 

Svenska nationalkommittén av ICOMOS (ICOMOS SWEDEN) är en sammanslutning 
för de svenska medlemmarna i International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS). Kommittén arbetar som en ideell förening. Dess sekretariat är förlagt till 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 
 
§2. Ändamål 

Nationalkommittén skall i Sverige verka för den målsättning som är fastställd i ICOMOS 
stadgar av den 22 maj 1978. Kommittén skall sålunda 
 

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. 
 
§3. Medlemskap 

Nationalkommittén består av fyra kategorier medlemmar: enskilda medlemmar, institu-
tionsmedlemmar, 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, utom hedersmedlem som utses av års-
mötet. 
 

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. 
 
§4. Avgift 

Enskild medlem, institutionsmedlem och stödjande medlem betalar årsavgift, i vilken ingår 
av ICOMOS fastställd avgift till den centrala organisationen. 
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§5. Organisation 

Nationalkommitténs organ är årsmöte, styrelse, revisorer, valnämnd och arbetsgrupper. 
 
§6. Årsmöte 

Årsmöte hålls under första kvartalet. Kallelse med föredragningslista utsänds till samtliga 
medlemmar minst tre veckor före årsmötet. 
 

Vid årsmötet sker 
– val av styrelse, två revisorer och valnämnd. Förtroendeuppdrag skall normalt ges på 

tre år, 
– prövning av frågan om godkännande av årsberättelse och revisionsberättelse, 
– fastställande av budget och årsavgift, 
– beslut om tillsättning av arbetsgrupper och sammankallande i dessa, 
– beslut om kontaktpersoner till ICOMOS internationella kommittéer. 
 

Vid årsmötet närmast före ICOMOS General Assembly fastställs dessutom lista på röst-
berättigade medlemmar vid generalassemblén. 
 

Fråga som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda 14 dagar 
före mötet. 
 

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst 
utslagsgivande. 
 
§7. Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och fyra övriga 
ledamöter. Den är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. 
 
§8. Valnämnd 

Valnämnden består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Till årsmötet lämnar val-
nämnden förslag till styrelseledamöter och revisorer. 
 
§9. Arbetsgrupper, kontaktpersoner till de internationella kommittéerna 

För att närmare studera tekniska, metodiska, vetenskapliga eller andra frågor kan sär-
skilda arbetsgrupper utses. Utomstående experter kan tillkallas. Arbetsgrupperna kan vara 
kontaktorgan till ICOMOS internationella kommittéer.  
 

Arbetsgrupper och kontaktpersoner till de internationella kommittéerna lämnar årsrapport 
till styrelsen. 
 
§10. Stadgeändring, nationalkommitténs upphörande 

Förslag till ändring av stadgarna skall bifogas kallelsen till årsmötet. Förslag skall vara 
sekreteraren tillhanda senast 15 december. Beslut fattas med 2/3-dels majoritet av de när-
varande, röstberättigade medlemmarna. 
 

För upplösning av nationalkommittén krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. 
Beslutet fattas med enkel majoritet. Om kommittén vid tidpunkten för upplösning äger 
några tillgångar skall dessa överlämnas till Riksantikvarieämbetet för ändamål som över-
ensstämmer med kommitténs syften. 



                                     IN MEMORIAM 
 
                                 ANN WEBSTER SMITH 
 
Ann Webster Smith, Washington, USA, känd profil och nestor inom ICOMOS 
International, avled oväntat och hastigt onsdagen den 19 april 2006. 
 
Under mer än tre decennier kom Ann att spela en framträdande roll för 
ICOMOS utveckling, först som medlem, sedan som biträdande 
generalsekreterare för Ernest Allen Connally från 1975, därefter som 
vicepresident 1981-1990, rådgivare till ICOMOS International 1993-1996, 
vicepresident igen 1996-2002 för de internationella kommittéerna. 1990 erhöll 
Ann hedersledamotskap av ICOMOS och fick utmärkelsen Gazzola prize vid 
ICOMOS General Assembly i Kina, 2005. 
På nationell nivå har Ann i USA varit styrelseledamot av US/ICOMOS och två 
gånger dess sekreterare. Utnämningen till vice-president i US/ICOMOS kom 
1994 och till president 1995, en post som hon innehade till 1998, då hon erhöll 
hederstiteln Chair Emerita of US/ICOMOS.  
Genom att Ann kom att få verka under så lång tid, blev hon snart också 
ICOMOS institutionella minne. 
 
Vid sidan av sina eminenta insatser för ICOMOS internationellt och för 
US/ICOMOS, har Ann, utbildad som jurist, arbetat och verkat i ledande 
positioner inom kulturarvsområdet i USA, såväl federalt som delstatligt. 
 
Jag hade förmånen att lära känna Ann Webster Smith i mitten på 1970-talet. Det 
första mötet var i DDR 1976 där Ann åtföljdes av sin son Richard, då 16 år. Vid 
sidan av hennes professionalism, var hennes hem på Rue Napoleon i Paris alltid 
öppet för trivsam samvaro för vänner och kolleger i ICOMOS kretsen. Jag har 
haft förmånen att räknas till Anns vänner. 
Hennes bidrag till ICOMOS och till internationell solidaritet för kulturarvsfrågor 
har i sanning varit framstående och framgångsrikt.  
Anns röst har tystnat, men hennes minne lever. 
 
Birgitta Hoberg 
Styrelseledamot, Svenska ICOMOS    
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INTERNATIONAL CULTURAL CENTRE 
COLLEGE FOR NEW EUROPE  
SUMMER SESSIONS  
July 2006, Cracow 
 
 
 
In July 2006 the International Cultural Centre/College for New Europe will 
organise 16th edition of the summer programmes of the College for New 
Europe. The educational programmes aim at bringing together young students 
and scholars to discuss political, cultural and social issues of today on an 
international forum. During the past 15 years there have been 50 successful 
summer sessions organized with about 2000 participants from Europe, USA, Asia 
and the Republic of South Africa. Our faculty consists of eminent professors and 
experts representing well-recognized European and American academic 
institutions, including Institut für den Donauraum and Mitteleuropa (Vienna) and 
New School University (New York).  

Lectures take place in Cracow, in the seat of the ICC situated at the Main Market 
Square, the largest medieval market square in Europe and other locations in 
Cracow, including the Przegorzały Residence. Some of the sessions offer field 
trips to explore cultural heritage of Southern Poland relevant to the subject of 
the session. 
 
If you would like to plan great summer holidays in one of the most 
wonderful medieval cities in Europe, holidays that would link both 
interesting lectures on European heritage conducted by experts in the 
field with some entertainment in a lively city full of students and tourists 
– please do not hesitate and apply for the College for New Europe 
summer sessions! 
 
Deadline for applications is April 30, 2006. 
 
 
 
Summer sessions 2006: 
 
• “Ukraine – Europe. The Heritage of Central Europe. Common 

Memories – Common Perspectives”, 14 - 28 July 2006 
Seminars and lectures will focus on theoretical and practical aspects of 
heritage: Galicia as space of identity, cultural memories of Central European 
cities, heritage protection and management, policy of heritage in Poland and 
Ukraine, the case of Lviv.  



Faculty members come from Austria, Poland and Ukraine. Classes are 
conducted as daily seminar meetings and afternoon lectures. The programme 
comprises two one-day study trips. 

 
• “Architecture and Public Spaces of Historic Cities in the CEI Region”, 

14 - 25 July 2006 
This is a continuation of the educational programme The Cities – Places of 
Common Memory, which was organised in 2003 in cooperation with the 
Central European Initiative (CEI). This year’s subject is public space as an 
inseparable element of civilisational development and our existence, viewed 
from the angle of philosophy, culture, economy and tourism. 
The seminars and lectures will be accompanied by 2 field trips. 

The total cost of participation amounts to 1000 EUR (board & accomodation, 
tuition, study tours, accompanying programme). Travel costs are not included. A 
number of partial or full scholarships will be available to qualified candidates.  

 

For all inquiries and information on the programme and application, 
please contact: 
depowska@mck.krakow.pl or sekret@mck.krakow.pl  
 
 
• “Democracy & Diversity” 10-28 July 2006 

The 15th course organised by the Transregional Centre for Democratic 
Studies of the New School University, New York in cooperation with the 
International Cultural Centre. Its addressees are junior scholars from around 
the world. Offering the equivalent of a full semester’s graduate study at an 
American University, it brings an interdisciplinary and comparative approach 
to bear on the study of social, political and cultural challenges to democracy 
and democratisation today. 
 

For all inquiries and information on the programme and application, 
please contact: Julie Fratrik: fratrikj@newschool.edu   
 
 
Additional information on the summer sessions as well as all other 
activities of the International Cultural Centre in Cracow are available at: 
www.mck.krakow.pl  



Besök på Gasverket i Stockholm

Som ett led i The International Day for Monuments and Sites den 18
april, ordnade ICOMOS Sverige ett besök på Gasverket i Stockholm.
Årets tema var Det Industriella Arvet. Gasverket för en tynande tillvaro
i Hjorthagen och snart kommer hela verksamheten där att ta slut och
flytta söder om Stockholm. Då frigörs området för andra aktiviteter,
vilka är ännu en öppen fråga.

Gasverket ligger något avsides och man ser normalt inte annat än
gasklockorna som givetvis är riktmärken i Stockholm. Men när man
kommer in på området blir man överväldigad av hur fint det är.
Arkitekturen på de gamla tegelklockorna, pumphuset och många andra
byggnader är fantastisk. Arkitekt för den äldre delen av Gasverket
som uppfördes mellan 1890 och 1901 var Ferdinand Boberg. De två
äldsta klockorna är byggda i tegel och dekorerade med friser och
oväntade detaljer. Inuti gav klockan som vi fick besöka en nästan
kyrklig känsla och akustiken var otrolig. Ljuset silades genom långa
smala fönster och eftersom klockan var tom på gas låg innertaket nu
som ett välvt golv.
Även de andra byggnaderna som användes för att framställa gasen,
för rening och pumpning osv. var mycket vackert byggda. Även här
var byggnadsmaterialet tegel och dekorationerna gjorda i olikfärgade
tegel samt kalksten och skiffer. Här och där fanns missfärgning av
farliga kemikalier, en påminnelse om att det inte är så lätt att omvandla
ett industriområde till en säker plats för allmänheten.

Men inget kulturellt besök utan ciceron. Så ock denna gång, och före
själva visningen av området berättade Håkan Schyl, Fortum, Urban
Nilsson, Nyréns arkitekter och Jan af Geijerstam, Kungl. Tekniska
högskolan   om gasverket idag och dess kommande flytt, om Svenska
Industriminnesföreningen och Industriminnesforskning vid KTH samt
om områdets historia och framtidsplaner.

Mary-Ann Owens
FIBOR



ICOMOS The International Day for Monuments and Sites
Besök på Gasverket i Stockholm den 18 april 2006
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