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ICOMOS International Wood Committees (IIWC) 19:e konferens och symposium anordnades I Himeji, 

Japan mellan den 17:e och 20:e september 2013. Konferensens tema var: Technical Advances and 

Updating the Principles for the Preservation of Historic Timber Structures (1999). Ordförande i IIWC är 

ing. Gennaro Tampone, Florens. Han hade förberett förslag till ändringar i ovanstående Principles 

som han ville få införda och diskuterade. 

Vi var en liten styrka på sju personer som diskuterade principerna samt två utomordentligt duktiga 

mötessekreterare som höll ordning på inläggen och antecknade. Deltagarna var förutom Gennaro 

Tampone, professor Nobuo Ito, arkitekt Yasuhiro Watanabe, arkitekt Ian McGillivray, arkitekt Panu 

Kaila, arkitekt Maria de Guadalupe Zepeda och jag själv, Tina Wik, arkitekt. 

Bakgrund till the Principles for the Preservation of Historic Timber Structures (1999) är det 9:e 

symposiet som även det hölls i Himeji (1994), där förslag på att upprätta principer för historiska 

träkonstruktioner presenterades för första gången. Principerna har därefter reviderats vid olika 

omgångar, bland annat av dr Jukka Jokilehto 1996. Den senaste versionen antogs i Mexico 1999 och 

ligger till grund för revideringarna som diskuterades i Himeji nu i september. Hans Sandström var 

tidigare svensk representant i IIWC och han översatte de ovannämnda principerna till svenska.  

Revideringarna som infördes i Himeji i september i år blev rätt små efter långa diskussioner. Gennaro 

Tampone ville införa en ny syn på restaurering av träkonstruktioner. Denna uppfattning grundar 

sig främst på att tillåta större materialbyten då utbyte av skadade konstruktionsdelar av trä är 

nödvändigt. Han menar att detta kan, och till och med bör, ske med väldesignade 

stålkonstruktioner. Han har på sitt kontor upprättat ett bibliotek av lösningar på välutformade 

stålförband och infästningar, som han starkt förordade. Vaken vi nordbor eller japanerna delade 

denna syn, utan framhärdade, att principerna skulle förbli mer eller mindre oförändrade. Det vi 

slutligen kom överens om, var ett förslag på förenkling, så att det kan bli ett mer användbart verktyg.  

----------------------------------------------------------- 

Bifogat finns symposiets förslag på revidering av de principer som antogs i Mexiko 1999.  

Planen är att den reviderade versionen av principerna ska presenteras och antas på nästa 

generalförsamlingsmöte, som hålls i Florens i november 2014. Inför det får alla som är intresserade 

gärna komma med synpunkter och förslag som skickas till Tina Wik (tina@tinawikarkitekter.se) som 

ansvarar för att sammanställa dem och vidarebefordra till ordföranden Gennaro Tampone. 

Den nu aktuella versionen finns här: 

Engelsk version: http://www.international.icomos.org/charters/wood_e.pdf 

Svensk version: http://www.icomos.org/iiwc/principles/principlesswedish.pdf 
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Buddistiskt tempel på Mt Shosha 
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  Buddistiskt tempel på Mt Shosha 



 
Restaurering av ett tak över ett buddistiskt tempel 

 

 

 
Munkarnas hus på mount Shosha 

  



 
Lunch hos munkarna på kärl som var 300 - 500 åt gamla 

 

 
Prof Ito o Gennaro Tampone 

  


