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Under några dagar i juni samlades representanter för ett antal europeiska länder i Pécs, Ungern, till ett ICOMOS Europe Group Meeting. Här dryftades olika frågor och gemensamma
beslut fattades. En del resultat skulle vår värd Tamás Fejérdy komma att presentera i samband
med Advisory Committee i september. Nils Ahlberg refererar från mötet i Pécs här i Nyhetsbrevet.
Årsmötet 2006 utsåg Ove Hidemark till hedersmedlem i svenska ICOMOS. I augusti samlades
representanter från styrelsen och en del av de personer som haft en nära arbetsrelation till Ove
på Drottningholms slottsteater. Det var under ett par värdiga och fina eftermiddagstimmar som
hedersbeviset överlämnades. En kort tid senare kom några skrivna rader där Ove Hidemark
uttryckte sin stora glädje och varma tack, vilket han sade sig alldeles glömt bort att framföra
under högtidsdagen. Det är oss en stor glädje att på detta vis kunna hedra en person som
betyder så mycket för bevarandet av vårt byggda kulturav. ICOMOS framför här ett hjärtligt
tack till alla dem som bidrog till dagens förverkligande!
Scottland stod värd för Advisory committee i år. Vi samlades i Edinburgh för några intensiva
mötesdagar. Kerstin Westerlund skriver i Nyhetsbrevet om detta. Utanför det ordinarie programmet samlades representanter från bl.a. Sverige och Norge i en mindre grupp med uppdrag att finna ”funding strategies for ICOMOS”, med anledning av ICOMOS Internationals
dåliga ekonomi.
Våra nationella vetenskapliga kommittéer kallas med detta Nyhetsbrev till ett tredje gemensamt
möte på Nordiska museet. Det är inspirerande att träffas och lägga upp planer för en mer aktiv
verksamhet i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna. Det ser ljust ut för att ytterligare en
eller ett par nya arbetsgrupper kan komma att inrättas i samband med nästa årsmöte. Det är
glädjande!
Buffertzoner var ett aktuellt tema under GeneralAssemblén i Xi´an. Nu överför vi temat till
Sverige och våra världsarv med känsliga närområden. Den 28 november arrangerar vi seminariet ”Hotet mot världsarven - ett globalt perspektiv”. ICOMOS Sverige kommer även fortsättningsvis att uppmärksamma detta mycket viktiga ämne.
Äntligen har vår svenska ICOMOS-broschyr blivit färdig och tryckt! Se till att ha den till hands
och dela ut där det passar. Det går bra att höra sig så ska vi se till att de distribueras. Broschyrerna finns också till avhämtning på Sabbatsbergsvägen 6 eller på Riksantikvarieämbetet. Ring
så ser vi till att de tillhandahålls!

Styrelsen önskar en riktigt trevlig fortsatt höst!
Marie Klingspor Rotstein
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Hoten mot världsarven – ett globalt perspektiv
seminarium den 28/11
Problematiken globalt utifrån ett Världsarvsperspektiv
Intendent Margaretha Ehrström, ICOMOS, Finland
Heidelberg, erfarenheter från en Världsarvsvärdering
Nils Ahlberg, ICOMOS, Sverige
Skogskyrkogården - vad är en buffertzon värd i exploateringssammanhang när
man vill hitta ny byggmark?
Börje Olsson, Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Tanums hällristningsområde, historien om planeringen av en ny väg
Ann-Mari Westerlind, Riksantikvarieämbetet
Förbifart Stockholm och Drottningholm
Ann-Charlotte Backlund, Stadsantikvarie, Stockholm
Nationalstadsparken, förslagen till exploateringar i översiktsplan
Christian Laine, Sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken
Stadshuset i Stockholm, närområdet, vad tål det?
Kerstin Westerlund, ICOMOS, Sverige
Diskussion
Moderator Birgitta Hoberg, ICOMOS, Sverige

Tid: Kl. 10.00 –16.00
Plats: Tallumpaviljongen, Skogskyrkogården, Stockholm
Lunchbuffé till självkostnadspris
Tunnelbana till station Skogskyrkogården. Se info-skylt om var Tallumpaviljongen
ligger. C:a 10 minuters promenad från T-banestationen)

VÄLKOMMEN !
Anmälan senast den 21 november
till info@icomos.se eller till Marie Klingspor Rotstein 08 – 504 387 20
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EUROPE GROUP MEETING
Nils Ahlberg
Den 10–12 juni möttes representanter från drygt femton av de europeiska
nationalkommittéerna i Pécs i södra Ungern för att dryfta gemensamma frågor. Som
värd stod Tamás Fejérdy som vid generalassemblén i Kina valdes till vice president
med ansvar för Europa. Från Sverige deltog Marie Klingspor Rotstein, Anna-Gretha
Eriksson och Nils Ahlberg.
Pécs är utsedd till en av de europeiska kulturhuvudstäderna 2010 och ett seminarium handlade just om detta. Mest berömd är staden för en grupp tidigkristna gravar
med mosaiker som finns på världsarvslistan. Här grundades också Ungerns äldsta
universitet 1367 som dock avskaffades under den osmanska tiden för att
återupprättas på 1900-talet. Det är en trivsam, relativt liten stad med småskalig
bebyggelse och en delvis bevarad stadsmur.
Diskussionerna rörde huvudsakligen olika europeiska projekt och initiativ som
kunde vara av intresse för oss alla. Inom Europarådet finns ett förslag om en
europeisk Cultural Heritage List. The ”Heritage Summit” är ett engelskt initiativ att
åstadkomma en jämförelse mellan kulturmiljövården i olika länder, där ett antal
kulturmiljömyndigheter i Europa, däribland Riksantikvarieämbetet, har medverkat.
Den Europeiska landskapskonventionen (Europarådet) presenterades och där
beslutades att ICOMOS ska erbjuda sig att medverka som Advisory Body. Dessutom
rapporterades om den nybildade teorikommittén och om samarbetsprojekt i olika
delar av Europa. Här kunde vi berätta om våra ambitioner att hålla regelbundna
nordiska möten.
I Europa-mötena ingår alltid nationella rapporter och information om kommande
aktiviteter och arbetsförhållanden i de olika länderna – så också denna gång.
Världsarvsfrågor kommer man alltid in på och likaså samarbete med andra; på
dagordningen stod Europarådet, Europa Nostra och Europeiska Unionen.

RAPPORT FRÅN ADVISORY COMMITTEE MEETING I EDINBURGH,
SCOTLAND 10 – 11 SEPTEMBER 2006
Advisory Committee består av alla ordförande i de nationella respektive i de
vetenskapliga kommittéerna. Dess roll är att ge råd till den exekutiva kommittén och
rekommendera program, prioritering och inriktning. Dagordningen var mycket lång
och innehållsrik. Mötet inleddes med anföranden av värden för mötet Historic
Scotland och partnerorganisationer som UNESCO, ICCROM, ICOM och UIA.
Därefter rapporterade ordföranden från Advisory Committee Dosso Sindou från
Elfenbenskusten, ICOMOS ordföranmde, generalsekreterare och kassör samt
Parissekreteriatets direktör på traditionellt sätt.
En allmän målsättning för ICOMOS som uttrycktes av många var att öka samarbete
mellan ICOMOS medlemmar så att det mer allmänt än idag uppfattas som ett
fungerande kunskapsnätverk. Vikten av ökat samarbete mellan de nationella
kommittéerna och de vetenskapliga kommittéerna och ökad internationell närvaro
betonades. Särskilt efterfrågades mer aktiva regionala nätverk. Ett givet mål är ökat
antal medlemmar för att nå legitimitet och representativitet och att få med yngre
medlemmar.
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Ett stort arbete med att bearbeta den frågelista som alla nationella kommitteer fått
möjlighet att fylla i har genomförts. Slutsatserna från denna för fortsatt arbete med
att stärka ICOMOS diskuterades. Skillnaderna mellan ICOMOS regioner är stora.
För Afrika är det största behovet pengar att delta, ökad kommunikation och
information. Detta är det bakomliggande skälet till att Victoria Falls Fund knäsattes i
Zimbabwe 2003. I Asien ökar intresset för ICOMOS starkt just nu. Man har ett stort
intresse av positiva exempel och jämförelser särskilt regionalt. Från Europa
framfördes förutom bättre fungerande nätverk behov av ökat samarbete med för
helheten viktiga institutioner som EU kommissionen, utveckling av preventivt
underhåll, utbildning och att få med unga medlemmar. Gustavo Araoz
sammanfattade resultatet från enkäten ungefär så här:
1) Hur skall man kunna matcha de nationella kommittéernas expertise med
andras behov?
2) Är det möjligt att utveckla kriterier som kan användas för temporär lättnad
när det gäller betalning av avgift till ICOMOS
3) Hur utveckla mekanismer och program för att få regionala nätverk att
utvecklas
4) Hur utveckla samordnade aktiviteter mellan nationalkommittéerna och de
vetenskapliga kommittéerna och hur identifiera nya experter från
nationalkommittéerna.
Från det nyinrättade vetenskapliga rådet rapporterade man att arbete pågår med att
lägga fast ett tre års program och att slutföra Xian principerna. De behandlar för
ICOMOS gemensamma förhållningssätt till kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöers relation till omgivande landskap respektive stadsbyggd.
Nationalkommittéernas roll diskuterades. Susan Denver från ICOMOS UK
framförde vikten av att nationalkommittéerna engagerar sig i världsarven på
hemmaplan. Vi måste visa upp våra experter, vilket också är viktigt både när det
gäller rekrytering av nya medlemmar och för att få pengar. Likaså konstaterades att
merparten av ICOMOS experter hittills varit engagerade i teknik och materialfrågor.
Kunskap och intresse saknas i hög grad vad gäller de immateriella värdena av såväl
världsarv som kulturmiljö i stort. För att göra värdet av historisk miljö begriplig för
en större allmänhet måste de immateriella värdena i alla typer av historisk miljö
lyftas fram.
Min personliga kommentar till detta är att det breda historiekunnandet med
delområden som tex ekonomisk historia, idéhistoria vare sig efterfrågas eller
värdesätts tillräckligt från kulturmiljövårdens folk. Huvudfokus ligger hela tiden på
konsthistoria eller arkitekturhistoria. Vill vi bli tagna på allvar när vi använder, att
byggnader och miljöer berättar om sin tid, som argument för bevarande, så måste vi
knyta en helt annan kunskap till dessa än vad som är vanligt idag.
Tema för ”Monuments day” blir för 2007 Cultural landscapes och för 2008 Holy
sites
Mötet avslutades med att till ny ordförande för Advisory Committée valdes John
Hurd. John är från UK och ordförande i den vetenskapliga kommittee som arbetar
med jordbyggande. En nyordning så till vida att ordförandena i de vetenskapliga
kommittéerna tidigare inte ingått i Advisory Committee och alltså inte kunnat väljas
till ordförande.
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Till sist något om Edinburgh. 1995 blev det som kallas för Edinburgh Old resp New
Town världsarv. Motiv till detta var ”det harmoniska sammanställningen av två i hög
grad kontrasterande historiska områden sida vid sida, var och en innehållande många
byggnader av stor betydelse, är det som ger staden en unik karaktär”. Old Town är
en medeltida stadskärna. New Town skapades från 1760 tal till 1840 tal. Dramatiken
i landskapet ger ett imponerande intryck
Kerstin Westerlund Bjurström
Vice ordförande

NYA MEDLEMMAR
Som nya enskilda medlemmar har antagits arkitekten Sonja Zdunek projekt- och
byggledare inom ROT och vice ordförande i FIBOR, Lennart Palmqvist verksam
vid Stockholms universitet med bland annat musei- och kulturarvsvetenskap inom
sitt ansvarsområde, samt Jan af Geijerstam skribent och forskar inom kulturmiljö
och industriminnesvård, styrelsemedlem inom Svenska industriminnesföreningen.

ICOMOS VETENSKAPLIGA KOMMITTÉER
Representanter för de svenska vetenskapliga kommittéerna samlades till möte i
Nordiska museet den 31 maj 2006. De nya förutsättningarna för gruppernas arbete
enligt Xi’an Principles presenterades och frågan om ett förslag till handlingsplan för
arbetsgruppernas fortsatta arbete och inriktning diskuterades. Detta är en central
fråga som kommer att tas upp även vid höstens möte.
Välkommen den 27 november kl 15.00 till Nordiska Museet!
Lena Palmqvist
Svensk representant för Vernacular Architecture
Samordnare för de svenska vetenskapliga kommittéerna

OVE HIDEMARK - HEDERSMEDLEM I ICOMOS
Svenska ICOMOS har utsett sin första hedersmedlem och den äran
förlänades professorn och arkitekten Ove Hidemark vid en mottagning på
Drottningholms slottsteater den 22 augusti.
Ceremonin ägde rum i 1700-tals teatern, ett elegant korsvirkeshus av stora
mått, mot en dramatisk bakgrund av åskmoln varvat med sol, samt en
mängd kanadagäss flockande på gräsmattorna utanför. Korta tal hölls till
dagens festföremål av Kerstin Westerlund, ICOMOS, av slottsarkitekt Jan
Lisinski och av Rolf Karlsson med Ulrika Bergström från SFV, samt till
sist av ICOMOS ordförande Marie Klingspor Rotstein som överlämnade
diplomet till Ove Hidemark. Detta följdes av en skål i champagne och
kanapéer, varpå mingel följde. En varm och fin tillställning i rätt miljö en
härlig sommardag.
Ove Hidemark behöver knappast någon närmare presentation, men han
hedras av ICOMOS för sitt outtröttliga arbete med att skapa en policy för
restaureringsarbete, för sitt arbete med att lära yngre generationer att se på
byggnader som något annat än enbart material och form, samt för sitt
arbete med restaureringen av bl.a. Stockholms Slott, Drottningholm,
Strängnäs domkyrka, Katarina kyrka och Skokloster slott.
Det är tacksamt att utnämningen fick ske i en byggnad som restaurerats
med Ove Hidemarks varsamma hand!

Mary-Ann Owens, FIBOR

EDINBURGH

