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OLD CITY OF BERNE

Founded in the 12th century on a hill site surrounded by

the Aare River, Berne developed over the centuries in line

with a an exceptionally coherent planning concept. (1983)

The buildings in the Old City, dating from a variety of periods, include

15th-century arcades and 16th-century fountains. Most of the medieval

town was restored in the 18th century but it has retained its original

character.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Årsmötet 2008 med anslutande Polarseminarium hölls på Stockholms stadsmuseum  den 10
mars. En synnerligen lyckad och uppsakattad eftermiddag! Håkan Jorikson, ansvarig för semi-
nariet, har sammanställt en resumé av föredragen i detta Nyhetsbrev.

World Monuments Day den 18 april hade i år temat Religious Heritage and Sacered Places. I
samarbete med Stadsmuseet arrangerade vi ett seminarium med tema Skogskyrkogården - ett
levande världsarv. Huvudämnen var problematiken kring om- eller nybyggnad av krematoriet och
fortplantningen av tallar. Föredragshållarna redogjorde för olika ståndpunkter på ett utomordent-
ligt sätt. I höst sammanställer vi ett temanummer med texter och bilder från seminariet.

Samarbetet med Stockholms stadsmuseum har resulterat i ett stort antal åhörare vid våra arrang-
emang, vilket är mycket glädjande. Vår förhoppning är att kunna fortsätta med gemensamma
aktiviteter framöver.

Norrvikens trädgårdar har funnits med på styrelsens agenda under en lång period och vi har
agerat i omgångar. I detta Nyhetsbrev presenteras ett par av dessa brev, samt  brev angående
Förbifart Stockholm - Världsarvet Drottningholms slottsområde och Ängsö parkanläggning.

Styrelsen hade ett heldagsmöte på Strömsholm i maj. Bland annat fattades besutet att samtliga
kontaktpersoner för de internationella kommittéerna och de nationella arbetsgrupperna skall kon-
taktas under hösten. Eftersom det visar sig att ett flertal personer är inaktiva på sina poster är
önskemålet att ändra på detta faktum. Vår förhoppning är att vid årsmötet 2009 kunna presen-
tera dem som är inställda på att arbeta aktivt inom respektive område.

Under Europa-mötet i Bern den 26-27 maj arbetade vi bland annat med frågor och sammanställ-
ningar som skall presenteras i Quebec i höst. Här ingår en sammanställning av frågor kring det
norska initiativet ”ICOMOS - openness and transparency”, vilket även Sverige ställer sig bakom.
En stor internationell organisation som ICOMOS bör kunna redogöra för beslut, underlag till
beslut, visa protokoll från viktiga möten, etc.

De 23 september arrangerar vi ett seminarium med tema stenkonservering, denna gång på
Riddarhuset. På senare tid har föreställningar som florerade för åtskilliga år sedan åter fått vingar.
Vi finner det angeläget att informera om stenkonservering i dagsläget (2008), samt även om
generella riktlinjer vi följer inom byggnadsvård och restaurering i Sverige idag, då särskilt avse-
ende respekten för originalet. Vi planerar att erbjuda en informativ eftermiddag i Riddarhussalen,
samtidigt som konserveringsarbeten pågår på ställningar utanför fönstren på norra fasaden.

Den 24 oktober, FN-dagen, föreslås bli Världsarvsdag. ICOMOS Sverige stöder denna idé som
har grund i Lübeck-deklarationen av den 20070614 och samarbetar gärna med VIS, Världsarv i
Sverige, vid något årligt arrangemang.

Styrelsen önskar en riktigt

SKÖN SOMMAR !!
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ÅRSMÖTE FÖR SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN AV ICOMOS 10 mars 2008

Annual General Meeting of ICOMOS SWEDEN 10 March 2008
with English summaries

22 av föreningens medlemmar var närvarande, se närvarolista.  22 members were present.

Marie Klingspor Rotstein hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Mötet öppnades av ordförande Marie Klingspor Rotstein
2. Kallelseförfarandet godkändes. Information om datum för årsmötes hade sänts ut i

nyhetsbrevet i december 2007. Förnyad kallelse och årsmöteshandlingar i
Nyhetsbrevet i februari 2008.

3. Marie Klingspor Rotstein valdes till ordförande för mötet och Anna-Gretha
Eriksson till sekreterare.

4. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gert Magnusson.
5. Årsredogörelsen för år 2007 godkändes.

The Annual Report for the year 2007 was approved.
6. Den ekonomiska redovisningen för år 2007 godkändes och styrelsen beviljades

ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

The Financial Report for 2007 and the Report of the Auditors were adopted.
7. Budget för verksamhetsåret 2008 fastställdes i enlighet med förslag som skickats ut i

Nyhetsbrevet. Mötet informerades av kassören Björn Norman att större delen av de
enskilda medlemmarnas avgift förmedlas till ICOMOS, Paris.

The budget for 2008 was adopted.

8. Beslutades om oförändrad årsavgift för år 2009, 4 000 kronor för institutionsmedlem
och 450 kronor för enskild medlem.
Museerna bör informeras om ICOMOS arbete.

9. Fyllnadsval till styrelsen för år 2008. Maria Wikman hade begärt att få avgå och
som ersättare valdes Henrik Lindblad.

Bi-election for the Executive for year 2008. Maria Wikman had requested to
resign and Henrik Lindblad was elected.



10. Till kontaktpersoner för ICOMOS internationella kommittéer utsågs Eva Bergdahl
(Cultural Tourism) and Ingela Andersson (Fortifications and Military heritage).
Börje Olsson föredrog förslag om inrättande av ett nätverk kring frågor rörande
världsarven och ICOMOS. 2009 är Sverige ansvarig för att anordna ett nordiskt
världsarvsmöte.
Årsmötet gav Börje Olsson i uppdrag att kontakta personer med anknytning till
och intresse för att arbeta med världsarven. Årsmötet godkände det presenterade
förslaget; att bilda ett närverk kring världsarvsfrågor.

The following persons were appointed liaison officers for ICOMOS International
Committees: Eva Bergdahl (Cultural Tourism) and Ingela Andersson
(Fortifications and Military heritage).

11. Listan på röstberättigade medlemmar vid Generalassemblén fastställdes. Styrelsen
har dock rätt att, när det står klart vilka som ska åka på assemblén, justera listan så
att den innehåller de faktiska resenärerna. Biläggs protokollet.

The list of members entitled to vote at the General Assembly was adopted. The
Executive, however, has the right to adjust the list, when it is known who will go to
the Assembly, to include the members actually participating.

12. Fyllnadsval till valnämnden för år 2008. Britt-Marie Hammarskiöld och Nanna
Cnattingius hade begärt att få avgå. Som ersättare valdes Maria Wikman
(sammankallande) och Torbjörn Sunesson. Erik Orviste kvarstår i valnämnden och
är vald för perioden 2006-2008.

Bi- election for the Nominations Committee for the year 2008. Britt-Marie
Hammarskiöld and Nanna Cnattingius had requested to resign and
Maria Wikman (chair) and Torbjörn Sunesson were elected.

13. Riktlinjer för hedersmedlem i ICOMOS SVERIGE.
Kerstin Westerlund föredrog riktlinjer och handläggning för hedersmedlem i
ICOMOS SVERIGE. Årsmötet framförde synpunkter på det presenterade
förslaget. Årsmötet godkände förslaget med de justeringar som presenterades av
Kerstin Westerlund. Se bilaga.

Guideline for guiding principles for the Honorary Member of ICOMOS SWEDEN
was adopted.

14. Firmatecknare för ICOMOS SVERIGE. Beslut om detta tas på konstituerande
möte. Behöriga firmatecknare är ordförande och skattmästare att teckna firma var
för sig.

15. Inga motioner fanns att behandla

16. Övriga frågor.

13. Förklarades årsmötesförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet

Anna-Gretha Eriksson

Justeras

Marie Klingspor Rotstein Gert Magnusson



Rapport från Polarseminariet 10 mars
Av Håkan Jorikson

Vi befinner oss för närvarande mitt i det fjärde internationella polaråret. Det startade den 1
mars 2007 och pågår till och med den 1 mars 2009. Av den anledningen initierade ICOMOS
Sverige ett Polar-seminarium i anslutning till dess årsmöte i Stockholm den 10 mars:
”Polarområdenas kulturarv – polarpionjärer, industrialister och forskare i Arktis och
Antarktis.” Seminarieprogrammet sattes ihop av museichef Håkan Jorikson vid Polarcenter
(Grenna Museum).

Som seminarierubriken anger var det spännvidd i tid och rum men med ett övergripande
fokus, och delvis norskt perspektiv, inledde fil dr Susan Barr med ”Världsarv i polarområdena
– norska förvaltning av kulturminnen i polarområdena”. Susan Barr är seniorrådgivare i
polarärenden hos den norska Riksantikvaren och president i ICOMOS International Polar
Heritage Committee. Med den bakgrunden gavs en god beskrivning av kulturminnenas
omfattning och status i dagsläget.

Om ”Industriarv i polartrakterna - forskningsmöjligheter och bevarandeproblem.” berättade fil
dr Dag Avango, forskare vid Arctic Centre, University of Groningen, Nederländerna och
ansvarig för polarfrågor i TICCIH. Dag uppehöll sig vid ett pågående forskningsprojekt med
fältarbeten i såväl Arktis som sub-Antarkis. Ett rikt bildmaterial vittnade om en forn febril
aktivitet med valfångst i söder och gruvdrift i norr – spåren finns kvar, som möjligheter till
tolkning, men också som potentiella miljörisker.

Docent Veijo Pohjola, Uppsala Universitet, knöt ihop det tredje internationella polaråret
(geofysik-året) med innevarande polarår under rubriken ”Återbruk – Kinnvika 1957 och
2007.” Veijo berättade om aktiviteterna i Kinnvika på Norostlandet, Svalbard, under de två
senaste polaråren och visade på likheter och olikheter mellan de två olika polarårens
kampanjer. Syftena var lika mellan de två olika insatserna men teknikutvecklingen har ändrat
förutsättningarna en del. Vädret är dock fortfarande lika hårt kunde Veijo konstatera.

Med rubriken ”Pionjärer i nord och syd – Snow Hill och Kap Thordsen.” förenade sig
Antarktisambassadör Greger Widgren och museichef Håkan Jorikson, Polarcenter kring såväl
det första internationella polaråret som Sveriges första expedition till Antarktis. Håkan
Jorikson inledde med en kort presentation av Otto Nordenskjölds Sydpolsexpedition 1901-
1903; uppförandet av expeditionens hus på Snow Hill och det dramatiska förloppet innan
räddningen kom genom korvetten Uruguay från Buenos Aires, Argentina. Greger Widgren
fortsatte med information kring det arbete som lagts ned från argentinsk sida för att rädda
samma hus och hålla det i skick. Beskrevs även den resa som nyligen företagits av densamme
tillsammans med Jorikson och den argentinska Antarktismyndigheten för att inventera huset
på Snow Hill med avsikten att få till stånd en mer permanent lösning med svensk myndighet
vad gäller huset tillsyn och fortsatta existens. Ärendet ligger nu hos Finansdepartementet, med
förhoppning om att Statens Fastighetsverk ska bli den myndighet som tar det framtida
ansvaret för ett svenskt kulturminne, ett av de äldsta, på Antarktis. Greger Widgren
informerade även kort om Antarktisfördragets tillblivelse och dagens arbete i de olika
kommittéerna.

Som avslutning återvände Håkan Jorikson till polaråren; det första polaråret med deltagande
av bland andra ballongfararen S A Andrée i den svenska expeditionen som var stationerad vid
Kap Thordsen på Spetsbergen. Detta, det första internationella polaråret, genomfördes åren



1882-83. Byggnaden som går under namnet Svenskehuset finns kvar alltjämt, i gott skick, och
lyder under norsk kulturminneslag.

Med ”Svea och Wasa – de svenska forskningsstationerna i Antarktis” avslutade fil dr Olle
Melander, Polarforskningssekretariatet, dagens polar-seminarium. Till skillnad mot Snow Hill
är Svea och Wasa stationer uppförda i modern tid, och dessutom under Olle Melanders
ledning. Det innebar förstahandsinformation och en intressant redogörelse för hur man gick
tillväga i oprövad terräng.

Nya förtroendevalda
Ewa Bergdahl

Sedan april 2008 är jag kontaktperson för ICOMOS nationella
kommitté i kulturturismfrågor i Sverige. I grunden är jag är arkeolog –
utbildad i Göteborg på 70-talet. Under de senaste tjugo åren har jag
arbetat med kulturturism och kulturarvets roll i regional utveckling
både på museer och i olika projektformer. 1996-2000 var jag chef för
Ekomuseum Bergslagen och därefter under fyra år chef för
stadsmuseet i Norrköping. Sedan 2004 är jag enhetschef på
Riksantikvarieämbetet för enheten Kulturarvsturism. Från och med
årsskiftet 2007-2008 har enheten bytt namn till Fastigheter och
besöksmål. Jag ser fram mot att återuppta kontakter med er alla som
arbetar med kulturarvet som turistisk resurs. Ta gärna kontakt med

mig om du är intresserad av att följa arbetet kring dessa frågor. Jag nås enklast på mailadress,
ewa.bergdahl@raa.se eller mobil 0706 – 20 17 09.

Henrik Lindblad
Jag blev invald som medlem i styrelsen för ICOMOS Sverige vid årsmötet 10 mars,
Under 2008 är tjänstledig från mitt arbetet med bland annat omvärldsanalyser vid
Riksantikvarieämbetets Verkssekretariat för att arbeta som projektledare vid Svenska kyrkan,
med syftet att utvärdera och utveckla de kulturhistoriska värderingar som görs av landets
kyrkomiljöer. Jag har tidigare bland annat arbetat som antikvarie vid RAÄ och Länsmuseet
Gävleborg samt varit doktorand och undervisat i konstvetenskap vid Uppsala universitet.
Inom ICOMOS är jag medlem i arbetsgruppen för en svensk kulturarvscharter, influerad av
den australiska ”Burra Charter”. Då jag även har journalistutbildning passar det bra att jag nu
blivit redaktör för Nyhetsbrevet.

Jag hoppas att vi ska kunna stärka ICOMOS genom
utvecklad kommunikation av organisationen och dess
frågor, t ex genom att göra webbplatser och nyhetsbrev
innehållsrikare och ännu bättre än vad de är idag. Du kan
nå mig på henrik.lindblad@svenskakyrkan.se eller via
mobil 0708 – 800 01 01.

Ludvig  och Henrik Lindblad

Ny Medlem
Som ny enskild medlem har antagits Ragnhild Claesson, som hälsas hjärtligt välkommen!
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FÖRBIFART STOCKHOLM
OCH VÄRLDSARVET DROTTNINGHOLMS SLOTTSOMRÅDE

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unescos World
Heritage list, vilket innebär att det internationellt är klassat som mycket värdefullt från
kulturhistorisk synpunkt. Det är därigenom att se som en omistlig del av alla
världsmedborgares gemensamma arv. Redan dagens breda hårt trafikerade trafikled
genom världsarvsområdet är oförenlig med UNESCO-konventionen om världsarven.
Risken är överhängande att anläggningens världsarvsstatus dras tillbaka om svenska
myndigheter och politiker totalt nonchalerar problemet. Blir den föreslagna ”Förbifart
Stockholm” av,  med avfarter från tunneln upp på Lovön, blir situationen än värre.

Redan dagsläget är oacceptabelt
De störningar och det intrång i slottsmiljön som trafik och trafikled genom världsarvet
Drottningholms slottsområde idag utgör är helt oacceptabla.  Trafikleden för med sig att
väsentliga delar av slottsanläggningen inte upplevs som sig bör. Buller och hetsiga trafikrörelser
stör dagtid upplevelsen av dess värden.

Den planerade ”Förbifart Stockholm” innebär ytterligare oacceptabela intrång. Slottsområdet
och övriga Lovön har sedan århundraden tillbaka utgjort en oupplöslig helhet i ömsesidigt
beroende, såväl ekonomiskt och socialt som praktiskt, i det dagliga livet för större delen av
dess befolkning. Unikt för Drottningholms slott är att det sammanhang med omgivande
kulturbygd, vilket utgjorde en förutsättning för dess tillkomst och försörjning, fortfarande är
fullt läsbar. Dess funktionssätt och detta samband går fortfarande att förstå och uppleva rent
konkret i bevarade gårdar, torp, vägar och odlingslandskap. Detta beror på att Lovön, till
skillnad från andra slottsomgivningar av Drottningholms dignitet runt om i världen, av
förutseende och må vara av lycklig slump, undsluppit exploatering.



Inför vägavgifter förbi slottet
Det är ICOMOS Sveriges bestämda uppfattning att kraftfullast möjliga åtgärder skall vidtas för att
minska trafiken genom världsarvsområdet, exempelvis genom vägavgifter. Väg 261 kan  då göras
smalare och därmed återfå något av tidigare landsvägskaraktär.

ICOMOS Sverige anser att leder som ”Förbifart Stockholm” generellt sett skall dras i samband med
den bebyggelse som de kommer att betjäna och inte som brukligt är genom natur- eller parkområden.
Den merkostnad som detta innebär i form av inlösen av dyrare mark eller på grund av  behovet av
tekniska anordningar är rimligtvis låg, i relation till den totala kostnaden. Intrånget i Lovöns historiska
landskap med de planerade av- och påfarterna måste minimeras. Också anordningar som t ex
belysning måste specialutformas med tanke på miljön.

En nödvändig kompensation för den skada som ”Förbifart Stockholm” med avfarter skulle föra med
sig på upplevelser och historiska värden om den kommer till, är en smalare och mindre belastad väg
261 genom världsarvet.  Med tanke på att förbifarten ger de boende på Mälaröarna alternativ till att
köra genom slottsområdet bör detta vara fullt möjligt. Såväl ekonomi som klimatproblem ger dessutom
både enskilda och samhället allt större orsak att satsa på kollektiva färdsätt för dagliga transporter.

Slutsats
Dagens breda hårt trafikerade trafikled genom världsarvsområdet Drottningholm är oförenlig med
UNESCOs konvention om världsarven. Det är ICOMOS Sveriges bestämda uppfattning att kraftfullast
möjliga åtgärder, exempelvis vägavgifter, bör vidtas för att minska trafiken genom världsarvsområdet.
Därmed skulle väg 261 kunna göras smalare och återfå något av tidigare landsvägskaraktär. Risken
är annars överhängande att anläggningens världsarvsstatus dras tillbaka.

Den planerade ”Förbifart Stockholm” innebär ytterligare ett oacceptabelt intrång. ICOMOS Sverige
anser att leder som denna generellt sett skall dras i samband med den bebyggelse som de skall
komma att betjäna, inte som nu brukligt är, genom natur- och/eller parkområden.

Marie Klingspor Rotstein
Ordförande ICOMOS Sverige

Kopia till: Susanne Lindh, Carl Cederschiöld, Hans Rohde

ICOMOS är Unescos expertorgan för kulturmiljöfrågor och för världsarvskonventionen.

ICOMOS är en sammanslutning för yrkesverksamma kulturmiljövårdare över hela världen – den enda globala, obundna

organisationen i sitt slag. Dess uppgift är att verka för att historiska byggnader, fornlämningar, miljöer och

kulturlandskap bevaras åt eftervärlden.

ICOMOS SWEDEN - Världsarvet Drottningholm, Förbifart Stockholm sid 2
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Riksantikvarien

Riksantikvarieämbetet

Box 5405

114 84 STOCKHOLM

Angående Norrvikens trädgårdar, Båstad

- Riksintresse för kulturmiljövården

Styrelsen för ICOMOS (International Council On Monuments and Sites) svenska nationalkommitté har noga

följt ärendet gällande Norrvikens trädgårdar och ”Norrviken-området” vid Båstad på Bjärehalvön i Skåne under

lång tid. Vi har också en god kännedom om alla de ansträngningar som gjorts för att på olika sätt och med skilda

medel skydda, bevara och vårda anläggningen och dess omgivningar i ett större landskapligt sammanhang under

kanske fyrtio år tid.

ICOMOS Sverige har också officiellt yttrat sig allmänt i frågan om Norrvikens trädgårdars värde, och speciellt

mot det förslag till exploatering av anläggningen som lades fram 12 december 2006 i en skrivelse till Båstad

kommun (se Bilaga 1). I denna åberopades framförallt tre förhållanden där det då presenterade förslaget stred

mot Florensdokumentet (ICOMOS-IFLA 1981), för Sveriges del bl.a. undertecknat av dåvarande riksantikvarien

Roland Pålsson. Det handlade om helheten, det europeiska perspektivet och de ansvariga myndigheternas roll.

Tre artiklar i Florensdokumentet, Art. 10, 14 och 23, åberopades speciellt.

Då (2006) ansåg ICOMOS Sverige att inrättandet av ett kulturreservat bäst skulle svara mot Florensdokumentets

intentioner och krav. I sak anser vi detta också idag, även om de juridiska, praktiska och ekonomiska

förutsättningarna verkar omöjliggöra denna lösning.

Med den korta motiveringen i vår tidigare skrivelse begär därför styrelsen för ICOMOS Sverige härmed

formellt att Riksantikvarieämbetet utser ”Norrviken-området” i dess helhet till ett riksintresse för

kulturmiljövården i Sverige.

Var vänlig tag kontakt för eventuella erforderliga kompletteringar som motiveringar, värderingar eller ett mer

omfattande utlåtande.

Styrelsen för ICOMOS svenska nationalkommitté

Stockholm den 12 maj 2008

Marie Klingspor Rotstein

ICOMOS
SWEDEN
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Westmannaturism 

   Stora gatan 40 

      721 87 Västerås 

 

 

 

 

Vården av Ängsö slottspark 

 

 

Medlemmar i Svenska ICOMOS’ arbetsgrupp för parker och landskap har förliden höst 

besökt Ängsö slottspark under en resa i Västmanland. Vid besöket konstaterades att parkens 

alléer befinner sig i ett långt framskridet tillstånd av förfall. Det mest alarmerande är att 

träden till följd av en tidigare utförd brutal och amatörmässig beskärning är på väg att 

förstöras. De murknar i sin kärna och de kvastar av grova grenar som sedan dess fått utveckla 

sig fritt ur beskärningssnittet spjälkas nu sönder av väder och vind.  

 

De träd som nu vanvårdas, förfaller och dör planterades vid mitten av 1700-talet. Den hastigt 

tilltagande förstörelsen av parkens originalsubstans äventyrar parkens autenticitet och därmed 

dess kulturhistoriska värdekärna.  

 

Vi har tagit del av länsstyrelsens skrivelse 2007-07-05 till Westmannaturism, Bakgrund och 

underlag inför upprättande av reviderad skötselplan för Ängsö slottspark. 

Länsstyrelsen har i skrivelsen förordat att en reviderad skötselplan upprättas för parken i dess 

helhet och meddelat direktiv för hur den skall utformas och vad den skall omfatta. 

Vi ansluter oss helt till länsstyrelsens syn på behovet av en samlad skötselplan för parken 

liksom till de riktlinjer som angivits för planens syfte och arbetets genomförande. 



http://www.icomos.se/ 

 

Emellertid är det nu den 22 januari 2008 och enligt vad vi erfarit, har hittills inga åtgärder 

vidtagits för att vare sig inleda arbetet med en samlad skötselplan för parken eller genomföra 

omedelbart nödvändiga trädvårdsarbeten. 

 

Det kan tyckas banalt att i den här situationen påminna om talesätt som Medan gräset växer, 

dör kon eller Det bästa får inte bli det godas fiende. Deras relevans är samtidigt uppenbar. 

 

Mot den här bakgrunden riktar vi en enträgen uppmaning till stiftelsen Westmannaturism, att 

utan ytterligare dröjsmål låta upprätta en trädvårdsplan för de hotade alléerna och att 

genomföra den konkreta räddningsaktionen snarast möjligt. 

 

Inte minst mot bakgrund av det akuta behov av sakkunnigt insatta åtgärder som nu föreligger, 

är det enligt kommitténs mening angeläget att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som 

utvecklats under tidigare utrednings - och skötselarbeten vid valet av konsulter för 

projektering och genomförande av trädvårdsarbetena.  

 

Vi utgår från att länsstyrelsen är beredd att aktivt medverka till att de omedelbart nödvändiga 

åtgärderna kommer till stånd och kan utföras inom en mycket snar framtid.   

 

 

 

För arbetsgruppen för Parker och landskap  

 

 

 

Torbjörn Suneson 

 

Professor i landskapsarkitektur, SLU Uppsala 

Tfn 0730675846 
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