Reseberättelse från ISC20C:s årsmöte i Trento, Italien 2-4 september 2018
Årsmötet fyllde en dag med många diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas och,
den ständiga, frågan om hur vi ska finna fler medlemmar som har möjlighet att ta aktiv del i
verksamheten. Dock har kommittén fått fler medlemmar under året. Olaf Steen, vår norske
kollega, fick uppdraget att försöka förenkla blanketten för Heritage Alert så att fler skall klara
av att fylla i den. Vårt gamla Madriddokument, som förra året utökades till Madrid-New
Delhidokumentet, är översatt till ett stort antal språk. Många anser det för långt för att
kunna användas effektivt, men det utgör ändå en stabil grund för den som behöver sätta sig
in i förhållningssätt vid ändring av vårt moderna kulturarv. Dagen avslutades med en
stadsvandring i Trento, en vacker urgammal stad okänd för de flesta, där våra guider visade
miljöer från 1900-talet. Sist en gemensam middag där diskussionerna fortsatte.
I mötet deltog ett 70-tal personer varav flera var studenter vid Cottbus University, där Leo
Schmidt leder en vidareutbildning i administration av kulturarvsplatser från 20C, World
Heritage program. Ett mentorprogram presenterades där 14 ledamöter av ISC20C-gruppen
handleder var sin mentee under hösten. I Sverige tar jag själv under några dagar i
september emot en av dessa studenter för att presentera Stockholms moderna kulturarv.
Dag 2 ägnades åt ett besök i Bolzano, som liksom Trento ligger vid en av huvudlederna från
Venezien upp genom Brennerpasset och har varit betydande handelsplatser. Med sakkunnig
guidning leddes vi genom de under faschisttiden utvidgade stadsdelarna, fick ett unikt besök
i ”Ismannens” museum och tid att på egen hand utforska den äldre stadskärnan.
Dag 3 for vi med buss upp i bergen till platser vid den gränszon där strider skett under både
första och andra världskriget liksom aktivitet under Kalla kriget. Av det stora antal fort och
bunkrar som försvarade gränserna finns ett fåtal kvar som vårdas och visas som museer. En
tung nutidshistoria i en underbart vacker natur.
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Trentos äldre delar
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Trento
Många moderna byggnader rymmer stadens administration.
Ovan hela gruppen speglad i entréfönstren till byggnaden t.h..
Nedan Grand Hotel.
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Trento

Trento, Piazza Duomo

Bolzano, på alla sidor omgivet av alplandskapet
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Mussolinis stadsdelar är en spegling av den gamla stadskärnan men i den då ”moderna” stilen.
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I det dramatiska gränslandskapet ligger Fort Belvedere från första Världskriget, ovan.

Natos Base Tuono, från efterkrigstiden ”Kalla kriget” i idyllisk alpnatur.
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