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Ordförande har ordet            

Vi går nu in i ett spännande nytt ICOMOS-år. I november är det generalassemblé och tillfälle att träffa 
kollegor från hela världen, presentera egna rön och ta del av föredrag och erfarenheter från annat håll. 
Assemblén äger rum vart tredje år, denna gång i Florens. Utöver symposiedelen är det val av 
ordförande och ledning för de kommande åren och det fattas beslut om olika inriktningsfrågor och 
verksamheten. Hoppas många har möjlighet att åka! Vi har vissa möjligheter att ge resestipendier, men 
mer om detta längre fram. 
  
De internationella kommittéerna är i hög grad kärnan i ICOMOS arbete och utvecklingen av den 
professionella verksamheten. Det finns idag tjugosju kommittéer med olika inriktning och ytterligare 
några är under bildande. Vi skulle önska att fler svenska ICOMOS-medlemmar blir medlemmar i 
kommittéerna. För att Sverige ska vara representerat utser vi kontaktpersoner, men det går mycket bra 
för flera att bli medlemmar. Vilket är ditt särskilda intresseområde? Läs mer på internationella 
ICOMOS och respektive kommittés hemsida och längre fram i nyhetsbrevet!  
 
Det går även att vara med i flera kommittéer. Jag själv är sedan många år medlem av Historic Towns-
kommittéen, men har nu också skickat in en ansökan till Theori-kommittén. Och före jul kom ett brev 
att jag är hjärtligt välkommen som medlem. Teori, filosofi och våra internationella dokument är en 
viktig grund för vår verksamhet och centrala frågor för styrelsearbetet. Just nu är översättningen av 
Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet särskilt aktuellt. 
 
Med fler engagerade medlemmar i de internationella kommittéerna har vi en bättre grund för att få till 
stånd ytterligare svenska arbetsgrupper motsvarande de internationella kommittéerna. Det vill vi 
gärna! Och att de vi har sedan tidigare blir mer aktiva. Men det hänger förstås på er medlemmar. 
Arbetsgrupperna sköter sig själva. Här finns möjligheter till fortlöpande diskussion och utbyte kring 
just dina frågor. Du kan själv ordna en träff för att ventilera aktuella problem och få del av andras 
erfarenheter. Du bestämmer tema och fixar de praktiska detaljerna, och så kan vi ha en öppen inbjudan 
till alla ICOMOS-medlemmar. Gör det på enklaste sätt. På så vis får vi en rik verksamhet utifrån 
medlemmarnas behov.  
 
Ja, som beslutades på förra årsmötet och som rapporterades i förra nyhetsbrevet håller vi på att se över 
verksamheten här hemma i Sverige. Det får vi diskutera på årsmötet. Men synpunkter är hjärtligt 
välkomna redan nu.  
 
De bästa hälsningar från oss alla i styrelsen och tillönskan om ett riktigt  
 
GOTT NYTT ÅR! 
 
Nils Ahlberg 
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Aktuellt 

ICOMOS årsmöte hålls den 19 mars 
Boka redan nu in eftermiddagen den 19 mars för ICOMOS årsmöte och årsmötesseminarium! Temat 
för årets seminarium är Världsarvskommitténs arbete. Inger Liliequist kommer att dela med sig av sina 
erfarenheter från arbetet i kommittén.  
 
I år startar vi eftermiddagen med årsmötesseminarium och därefter håller vi årsmöte. Vi avslutar med 
vin/öl, tilltugg och mingel. 

Årsavgift för 2014 
I dagarna har fakturor avseende årsavgift för 2014 skickats ut till alla medlemmar. Årsavgiften är 450 
kr. Hör av dig till styrelsens kassör Daniel Kwiatkowski om du inte har fått inbetalningsunderlag/ 
faktura! Daniel nås på: daniel.kwiatkowski@icomos.se. 
 
Vi vill också påminna alla medlemmar om att meddela styrelsen eventuell ändring av 
kontaktuppgifter. Ändringar meddelas Daniel på ovanstående adress alternativt info@icomos.se. 
 
Länk till ICOMOS Membership and Expert Database finns på ICOMOS internationella hemsida  
www.icomos.org. 
 
ICOMOS Sveriges hemsida har uppdaterats 
Aktuell information om ICOMOS, rapporter och yttranden etc. publiceras löpande www.icomos.se.  
Tänk även på att information inför generalförsamlingen i höst samt övriga nyheter, aktiviteter och 
aktioner löpande publiceras på ICOMOS internationell hemsida www.icomos.org. 
 
Besök alltså gärna båda dessa hemsidor regelbundet! 
 
Medlemmar uppmanas att registrera sig i ICOMOS databas 
Vi vill upprepa vår uppmaning till alla medlemmar om att registera sig i ICOMOS internationella 
databas ICOMOS Membership and Expert Database. Man tilldelas först ett lösenord och därefter 
ombeds man att fyll i kontaktuppgifter, proffession, erfarenhet, specialområden etc. I databasen är man 
sedan sökbar och nåbar av andra ICOMOS medlemmar världen över. Är man intresserad av att ställa 
upp i internationella uppdrag anger man detta i databasen. 
 
Bli medlem i en internationell kommitté! 
Är det någon av de internationella kommittéerna som särskilt intresserar dig och är särskilt relevant 
med tanke på ditt arbete? Varför inte bli medlem då om du inte redan är det? Det går alldeles utmärkt 
att flera svenskar är medlemmar i en kommitté.  
 
Det är inom dessa International Scientific Committees (ISCs) som stor del av diskussionen förs och 
man träffar kollegor med samma specialinriktning. Verksamheten rymmer såväl forskning som den 
praktiska hanteringen och vården av kulturarvet, att utveckla teori och principer, den övergripande 
kunskapen och praktiska riktlinjer och regelsystem, aktuella case-studies och arbeten som är på gång 
runt om i världen. Kommittéerna kan också ge stöd och uppbackning i olika frågor.  
 
Normalt ordnar varje ISC ett årligt möte någonstans i världen. Hur man lägger upp dem kan variera 
från kommitté till kommitté men det brukar innehålla en eller ett par dagar med föredrag och 
diskussion, studiebesök och kanske en exkursion, möten med experter från värdlandet men även 
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verksamhetsplanering och en del mer administrativa frågor. Och mellan mötena kan det vara 
diskussion och information via e-mail. 
 
Gå in på internationella ICOMOS hemsida och läs mer, http://www.icomos.org/en/ och leta vidare 
under Network och International Scientific Committees. Som ansökan behövs det ett brev där man 
lämpligen berättar varför man vill bli medlem i just denna kommitté och en CV. Det är förstås viktigt 
att den erfarenhet man har på området framgår tydligt. Den som har omfattande erfarenhet kan bli 
”Expert Member”, den som har ett stort intresse men kanske inte har arbetat så direkt med frågorna 
kan alltid bli ”Associate Member”. Ansökan kan skickas med e-post till kommittén, men kom ihåg att 
också skicka en kopia till info@icomos.se 
 
Du sköter detta själv men det är viktigt för styrelsen att veta vilka som är medlemmar i respektive 
kommitté – för årsrapporter, att kunna hänvisa och samordna. Inom styrelsen är det Lena Palmqvist 
(lena.palmqvist@icomos.se) som håller i frågor som rör de internationella kommittéerna. Så håll oss 
underrättade. Ibland kan det tyvärr gå lite trögt i kontakterna och då kanske styrelsen kan behöva stöta 
på. Aktiviteten kan variera en del och kommittéerna har sina upp- och nedgångar. 

 
Rekommendationen om det historiska urbana landskapet 
Nu ska snart den svenska översättningen av Unescos Recommendation on the Historic Urban 
Landscape finnas tillgänglig som en pdf-fil för utskrift på Svenska Unescorådets hemsida, 
www.unesco.se och sedan under Nyhetsrum och Informationsmaterial. Den antogs av Unescos 
generalförsamling i november 2011 efter många års arbete, där ICOMOS haft en stor roll. Nils Ahl-
berg har genom Historic Towns-kommittén, särskilda arbetsgrupper och ICOMOS Sveriges styrelse 
varit inblandad i dess tillkomst alltsedan 2006 och nu sist, på Unescorådets uppdrag, hållit i 
översättningen till svenska. Kerstin Westerlund och den svenska styrelsen har likaså deltagit med 
synpunkter, och i slutskedet av översättningen Gert Magnusson och Åsa Dahlin. 
 
Nu gäller det att rekommendationen implementeras och kommer till användning i stadsplaneringen 
och även här har ICOMOS en viktig roll. Nils hade inbjudits att hålla ett inledande anförande på Riks-
antikvarieämbetets höstmöte i oktober och kunde därmed slå an tonen på mötet som hade temat 
Kulturarvet i samhällsutvecklingen. Se vidare http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/11/Nils-
Ahlberg.pdf  
 
Det han särskilt underströk var det urbana kulturarvet som en grundläggande resurs i en hållbar 
samhällsutveckling och för att förbättra livskvaliteten, det komplexa och sammansatta kulturvärde och 
vikten av ett holistiskt synsätt, att de den större helheten, för att förstå värdet samt att 
kulturarvsfrågorna måste integreras i (hela) planprocessen 
 
I förordet till översättningen skriver han att ”Kulturarvet är ett vittnesbörd om mänsklighetens strävan 
och ambitioner genom tiderna och hur det samhälle vi lever i har formats. Det ger platsen dess 
identitet och är en resurs för att förbättra livskvaliteten och främja ekonomisk utveckling och social 
sammanhållning. Rekommendationen är ett tydligt budskap till medlemsländerna och samhällsutveck-
lingens alla aktörer och intressenter. Städerna växer kraftigt över hela världen och blir allt viktigare 
som tillväxtmotorer och centra för innovation och kreativitet. Med den snabba urbaniseringen följer ett 
starkt förändringstryck. Detta medför nya påfrestningar och innebär både möjligheter och hot. I denna 
föränderliga värld vill rekommendationen bidra till en balanserad utveckling som tar tillvara de 
befintliga värdena”. 
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Rapporter från seminarier och möten 

Möte med ICOMOS Advisory Committee  
Rapporterat av Nils Ahlberg 
 
Advisory Committee består av ordförandena i ICOMOS nationalkommittéer och internationella 
kommittéer. Den är rådgivande organ till exekutivkommittén, ICOMOS valda styrelse, och träffas en 
gång om året. Exekutiven, som också deltar i mötet, har sina egna sammanträden före och efter 
Advisory Committee för att förbereda och följa upp de olika frågorna. En av dagarna ägnas åt ett möte 
med the Scientific Council, en underavdelning till Advisory Committee för frågor som rör de 
internationella kommittéerna, och samma dag är det korta möten med de regionala grupperna. 
Dessutom anordnades det ett kvällsseminarium om världsarvsfrågor och den sista dagen ett 
symposium som handlade om att minska riskerna för kulturarvet i dagens snabba, globala utveckling.  
 
Det som behandlas är ledningsfrågor med ekonomi och administration, ICOMOS verksamhet centralt, 
i olika delar av världen och inom de internationella kommittéerna. Det är rapporter och allmänt 
informationsutbyte, inriktningsfrågor, rutiner och doktrinära dokument, samordning och samarbete 
inom ICOMOS-familjen och med andra internationella organ. Det är världsarvsfrågor, uppföljning av 
tidigare beslut och planering inför framtiden, särskilt nästa generalassemblé. Vid årets möte, som ägde 
rum den 6–11 oktober i Costa Ricas huvudstad San José, deltog ett 80-tal personer från dryga 30 
länder.  
 
Ett stort värde med möten som detta är att man kan passa på att ta upp olika frågor med personer i 
ICOMOS ledning och kollegor från andra länder. Det kan gälla aktuella problem här hemma och hur 
man hanterar liknande saker i andra länder. Den pågående stadgerevideringen kommer naturligtvis att 
också påverka oss och att så småningom tvinga oss att se över våra stadgar. Något jag särskilt ville 
diskutera var ICOMOS Sveriges roll i världsarvsfrågorna i Sverige och hur vi bör agera.  
 

  
Advisory Committee. Europe Group Meeting. 
 
Lite av innehållet 
• Philippe Allard, relativt nytillträdd Director, slutar i november. 
• Rapport av ICOMOS ordförande Gustavo Araoz: utmaningarna inför framtiden ligger i att få in 

unga medlemmar och fler medlemmar runt om i världen (nu alltför stor europeisk tyngdpunkt); att 
göra de internationella kommittéerna mer globala, med en större öppenhet och ökat utbyte 
sinsemellan; att hänga med i utvecklingen av kulturmiljövården och dagens utmaningar/frågor i 
olika delar av världen – synen på kulturmiljön som något icke statiskt utan i stället ”developing” 
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och en fråga om ”managing change”, som Gustavo uttryckte det; samt att inte låta 
världsarvsfrågorna dominera alltför mycket, utan stärka andra sidor av ICOMOS verksamhet. 

• Temat för International Day of Monuments and Sites, den 18 april 2014 blir Heritage of 
Commemoration (commemorative buildings, monuments, places of memory, etc. in their 
expressions in different geo-cultural contexts) och 2015, ICOMOS 50-årsjubileum. 

• En revidering av ICOMOS stadgar pågår och är en viktig fråga just ny. De nya stadgarna ska 
antas på generalassemblén i Florens 2014. Det handlar bland annat om anpassning till fransk 
lagstiftning, de olika medlemskategorierna och bestämmelser om röstning och valperioder och 
naturligtvis en allmän översyn utifrån dagens förhållanden.  

• Gilles Nourisier Database, ICOMOS medlemsdatabas behövs bland annat för att hitta experter för 
olika uppdrag. Tyvärr har dock inte ens tio procent av medlemmarna skrivit in sig och den kan 
därför inte användas idag. Därför en uppmaning till alla att fylla i sina uppgifter. Instruktioner hur 
man gör finns i själva databasen. Förenklingar har gjorts och fler kommer, men om man går för 
långt förlorar man möjligheten till mer specificerade sökningar. 

• ICOMOS websida och open archives används också alldeles för lite. Saker måste läggas in för att 
ICOMOS ska bli synligt and nyttigt/använt. En fotodatabas är under uppbyggnad. Alla uppmanas 
att skicka bilder och matierial. 

• Mänskliga rättigheter och kulturarvet – Our Common Dignity: Rights-Based Approaches in Heritage 
Management. Under förra generalassemblén väcktes frågan om mänskliga rättigheter som ett tema för 
ICOMOS, och möjligheten att bilda en internationell kommitté med denna inriktning. När frågan nu 
diskuterades vidare framhölls dock att detta är en något som griper in i en rad olika kommittéers 
arbete. Jag menade själv att det är tveksamt om en internationell kommitté är bästa sättet föra fram 
frågan. Snarare borde det vara ett tema för hela ICOMOS. Men temat är viktigt för ICOMOS 
framtoning och kan bli en plattform för ICOMOS i det globala samarbetet och utvecklingsarbetet 
på samma sätt som betoningen av kulturarvet som en del i en hållbar samhällsutveckling på senare 
år. 

• Openness and transparency är frågor som vi sedan gammalt driver från de nordiska länderna. Det 
är viktigt att material är lättillgängligt, att få handlingar i god tid inför möten, att hemsidan 
uppdateras kontinuerligt, att få protokoll och uppföljning snabbt, osv. 

• Generalassemblén 2014. Den äger rum i Florens 9-14 november. Alla lokaler ligger inom gång-
avstånd, nära järnvägsstationen. Mötena kommer att äga rum i en modern konferensbyggnad med 
mötesrum för symposiets fem olika teman. Deltagaravgiften blir samma som vid föregående 
generalassemblé, 450 EUR vid Early registration, sedan 550 EUR. Call for papers i november. 
 

De regionala grupperna 
• Africa and Middle East. Ingen rapport – bara några få närvarande. För några år sedan avskaffades 

ett antal icke fungerande nationalkommittéer i Afrika. Några har sedan återskapats och en del nya 
tillkommit och nu fungerar det bättre. Önskemål om twinning – ett mer kontinuerlig 
vänskapsförhållande och samarbete med någon annan nationalkommitté (jfr vänortssamarbete).  

• America and Caribbean. Här finns 25 nationalkommittéer, men bara 10 var närvarande. Man 
önskar förbättra information och samarbete generellt och mellan länder eller grupper av länder i 
regionen. Majoriteten av medlemmarna är arkitekter och man strävar efter att bredda 
medlemskåren. 

• Asia and Pacific. Här finns det 20 nationalkommittéer, av vilka 4 var närvarande. Det är både 
stora och små kommittéer, nya i Singapore, Malaysia och Bangladesh. 

• Europe. Mötet här upptogs helt av hur det lilla anslag som kommit från EU bäst skulle användas 
och vad vi ska satsa på om vi söker ytterligare medel för kommande år. Ett förslag var att göra en 
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jämförande studie av lagstiftningen på kulturarvsområdet men detta bedömdes vara alltför 
omfattande. I stället landade diskussionen i att arbeta med utbildningsfrågorna i de europeiska 
länderna i samarbete med Training Committee. 

 
Mötet med Scientific Council 
• Samarbetsorganisationen TICCHI. Problem med gruvbrytning i världsarv. I vissa fall utgör 

gruvnäringen grunden för värdet (t.ex. i Falun). Det behövs en diskussion innan man motsätter sig 
all form av fortsatt/modern gruvbrytning. Man förbereder en workshop om Mining (and Industrial) 
Landscapes.  

• Det har kommit ett anslag för samarbetsprojekt med IUCN där vissa av de internationella 
kommittéerna kan vara med. Fyra studier om biokultur i olika typer av landskap runt om i världen 
är på gång. 

• Diskussioner om nya internationella kommittéer: Energy Efficiency, Spiritual Heritage, 
Astrological Heritage, Indigionous Heritage.  

 
Seminarium om begreppet integrity  
Kvällsseminariet om världsarvsfrågor handlade om begreppet integrity. För att en nominering ska 
anses ha ”Outstanding Universal Value” (OUV) måste det klara kraven på authenticity och integrity. 
Det senare begreppet har funnits med i bedömningen av naturområdena sedan starten, men för 
kulturområdena infördes det först 2005. Man kan se det som att autenticitetsbegreppet därmed delades 
i två delar. Authenticity står för äkthet, bevarandetillstånd vad gäller form, hantverksutförande, 
material, användning med mera, medan integrity står för fullständighet, helhet och sammanhang.  
 
Utifrån svenskt språkbruk är ordet integritet svårare att förstå i detta sammanhang. Hos rör det sig om 
den personliga integriteten, rätten att ha ett eget område som är skyddat mot intrång eller förmågan att 
handla helt efter eget samvete (Nationalencyklopedins ordbok). Den latinska grunden ”integer” har 
dock betydelsen orörd, hel, fullständig, oförvitlig, hederlig och det engelska ordet ”integrity” betyder 
både moral uprightness, honesty och wholeness (Nationalencyklopedin, The Concise Oxford 
Dictionary).  
 
Vid bedömningen av världsarv innebär integrity att alla delar som behövs för att förstå värdet ska 
finnas på plats, att området har nödvändig storlek för att representera företeelsen och att sentida 
exploateringar eller vanvård inte har en menlig inverkan. Man talar om social-functional integrity, 
historical-structural integrity och visual/aestetic integrity. 
 
På seminariet togs särskilt visual integrity upp. Det handlar mer konkret om vyn när man närmar sig 
platsen och från olika utsiktspunkter, störande inslag av höghus, andra markanta nytillskott, mängden 
av bilar eller skyltning, siluetten och taklandskapet, men också området i sin omgivning, sitt 
landskapsrum. Och det gäller både dagtid och på natten. Exempelvis kan ljusskyltar ha stor betydelse. 
Det underströks också att den visuella påverkan, vyer, siktlinjer och så vidare behöver tas upp i 
konsekvensbeskrivningarna. 
 
En annan fråga som diskuterades var det historiska urbana landskapet och integritet. Här rör det sig i 
högsta grad om nya, spektakulära byggnader och förståelsen av de komplexa helhetsmiljöerna. För 
förståelsen och i bedömningen måste den större kontexten finnas med. Och även hur nytillskott långt 
utanför området kan skada värdet. Ett exempel som nämndes är planerna på Gazprom-tornet i Sankt 
Petersburg. Det har nu flyttats från det centrala Petersburg (exakt den punkt där den svenska 1600-
talsstaden Nyen låg) till längre ut vid Finska viken och inloppet till staden. 
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Symposium om Risks from Uncontrolled Development 
Symposiedagen hade temat ”Tangible Risks, Intangible Opportunities: Long-Term Risk Preparedness 
and Responses for Threats to Cultural Heritage, Reducing Risks to Cultural Heritage from 
Uncontrolled Development in a Globalized World”. Platsen var nu Costa Ricas universitet lite utanför 
San José och dagen var öppen för en vidare krets av forskare, studenter, ICOMOS-medlemmar och 
andra intresserade.  
 
En keynote-föreläsning hölls av Benjamin Goes från Belgien, som är ordförande för Unescos 
Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Det handlade alltså 
om 1954 års Haagkonvention. Han talade särskilt om kravet på utbildning i fredstid och att det ska 
finnas ansvariga tjänstemän och medel för detta.  
 
Miljökonsekvensbeskrivingar var nästa tema. Här underströks vikten av att inverkan på kulturarvet 
kommer med; den är alltför ofta förbisedd eller inte tillräckligt ordentligt behandlad. Ett regionalt 
projekt om Risk Reduction i Centralamerika berättade om hur man söker skapa beredskap inför 
jordbävningar, översvämningar, torka, orkaner, jordskred och vulkanutbrott. En video från Indien 
visade hur man arbetar för ökad engagemang hos lokalbefolkningen. Planlagstiftningen, dess 
historiska framväxt och aktuella frågor i Costa Rica och Australien presenterades. 
 
Dagen avslutades med gruppdiskussioner i tre grupper. Jag själv valde ”The Importance of 
Identifying, Understanding and Characterizing the Historical and Cultural Urban and Rural 
Landscape”. Vi talade om problemen idag med folkomflyttningar, storskalighet och bristande sanitära 
förhållanden, om utbildning och mötet mellan experternas kunskap och den lokala befolkningens, om 
vilka styrmedel som behövs. Mina synpunkter, att steg nummer ett i en hållbar samhällsutveckling är 
att identifiera de befintliga resurserna för att se hur man på bästa sätt kan ta tillvara dessa och göra för-
ändringar som inte förstör de existerande värdena, att värdeanalys och presentation av värdena har 
grundläggande betydelse och att frågan om kulturarvet måste finnas med genom hela processen, fick 
stort gehör. Man kan med andra ord hävda att kulturarvet i vid bemärkelse och förståelsen av de 
existerande värdena är utgångspunkten för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 
Staden San José 
San José har sina rötter i mitten av 1700-talet men började inte växa förän staden blev huvudstad i 
Costa Rica efter självständigheten 1824. Det är inte direkt någon charmig, välbevarad historisk stad. 
Bebyggelsen är splittrad, där den spridda småskaliga äldre bebyggelsen och en del offentliga 
byggnader från sent 1800-tal håller på att ätas upp av nya hus som speglar de kraftiga 
samhällsförändringarna efter 1900-talets mitt. Många hus är kraftigt förfallna och många nya, i en helt 
annan skala, är under uppförande. Gatumiljön är sliten och nedskräpad. Men det finns några fina små 
parker och mot utkanterna ligger det en del områden med mer sammanhållen, småskalig bebyggelse 
med större antal äldre byggnader och mer grönska. Man ser en hel del traditionella trähus, som tyvärr 
inte verkar vara särskilt uppskattade idag.  
 
Det som Costa Rica är mest känt för – det starkt kuperade, vackra landskapet med många vulkaner och 
kusterna – fick bara den som på egen hand ville stanna efter mötet möjlighet att bekanta sig med. 
Landet har tre världsarv, alla naturområden. En exkursion den sista dagen gav dock ett litet smakprov. 
Under resan, som gick genom några storslagna dalgångar, såg vi några äldre kyrkor och kyrkoruiner 
och besökte den gamla huvudstaden Cartago som flyttats flera gånger och gång på gång förstörts vid 
jordbävningar, den senaste 1910.  
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Vy över San José. 

 

  
Nationalteatern. Gatuvy. 
 
 

  
Dalgång nära Cartago. 
 

Ujarrás, första kyrkan i Costa Rica, ca 
1686–1693.            (Foto: Nils Ahlberg) 
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Filling the Gaps: World Heritage & the 20th Century  
Årsmöte ISC20C1-6 oktober 2013 i Chandigarh, Indien 
Rapporterat av Britt Wisth 

Årsmötet i ISC20C skedde i år i Chandigarh i samband med ovannämnda konferens. Mötet löpte över 
två dagar och var förenat med en work-shop om serienomineringar av Världsarv. Under de två dagarna 
ordnades också studiebesök på Le Corbusiers regeringsbyggnader, Capitol, i Chandigarh och till några 
av de tidigaste bostadskvarteren (1950-tal). 
 
Under årsmötet riktades fokus på att det behövs fler engagerade medverkande i ISC20C:s arbete, 
särskilt med frågor om Heritage Alerts. Fler medlemmar har tillkommit, dock ingen från Sverige. 
Beslöts att Madriddokumentet kommer att användas som det är med endast små rättelser för att göra 
det mer lättläst, behöver översättas till svenska!  
 
Under work-shopen studerades nomineringen (till World Heritage) av Le Corbusiers livsverk med 
objekt i sex olika länder, som nu bedöms vara klar för avgörande, samt den motsvarande för Frank 
Lloyd Wrights livsverk, dock enbart inom USA. Dessutom presenterade Jörg Haspel ett förslag till 
gränsöverskridande nominering av ”Architectural Heritage of Social Realism in Central and Eastern 
Europe”. 
 
Den anslutande konferensens tre dagar hade fokus på Chandigarhs historia, en mycket märklig stad 
helt präglad av den stadsplan och arkitektur Le Corbusier skapade under tidigt 1950-tal, och under 
utredning för att förklaras som Världsarv, samt på hanteringen av det moderna kulturarvet. Många 
mycket välgjorda presentationer av lokala forskare och ett antal internationella. Min föredragning 
under temat ”Management of Change” berättade om hur Bromma Hangarområde framgångsrikt 
omvandlats från flygverksamhet till stormarknader med bevarande av kulturvärden och karaktär, 
främst genom en långt driven samverkan i ett tidigt skede mellan kommun, ägare (KF) och olika 
tekniska experter, i Madriddokumentets anda. Studiebesöken skapade konkreta diskussioner om 
bevarandeprinciper och -metoder. 
 

 
Chitkara University och International School, plats för några av mötena. 
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Capitol, Assembley. 

  

Allt formgivet av Le Corbusier. 

  

High Court. 
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Regeringsbyggnaderna, The Capitol, för delstatsregeringen, består av tre byggnader ritade av Le 
Corbusier med omgivande mark planerad med stora öppna paradytor och speglande dammar, byggda 
1951 – 61. 

Sekretariatet, regeringskontor, den sneda delen rymmer en ramp från markplan till toppen. 

 

Sekretariatets tak ”miniträdgårdar” fanns ursprungligen. 
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Candigarhs signum, den öppna handen, formgiven av Le Corbusier, och ett brunnslock med bild av 
stadsplanen. 

 
En vanlig stadsbild visar mest träd och grönska. Stadsplanens kvarter är stora och rymmer många 
öppna ytor, endast de största förbifartsgatorna har stark trafik. 
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Pierre Jeaneret 1961. 

 

  

Lekyta i kvarteret. 
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Port till bostadsområdet  

  
Småhus typ 10-13 av arkitektparet Maxwell Fry & Jane Drew. 

 
Radhus i två-tre plan.        (Foto: Britt Wisth) 
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Rapport från ICOMOS International Committee on Riskpreparedness ICORP 
möte och seminarium i Kathmandudalen 25-30 november 2013 
Rapporterat av Kerstin Westerlund Bjurström 

Det speciella skälet att kommittémöte och seminarium ägde rum just i Kathmandudalen var att en stor 
jordbävning förväntas någon gång från och med nu till om ca tjugo år. Den föregående jordbävningen 
inträffade 1934 och området har hittills drabbats var åttionde till vart hundrade år. Behovet av 
rådgivning utifrån är stort. Det handlar om allt från hur förebygga och minimera skadorna av själva 
skalvet till skador från brand och jordskred.  Det handlar lika mycket om tekniska frågor som om 
stadsplanering, lagstiftning och fastighetsförvaltning.  
 
Utöver i själva kommittémötet den första dagen var kommitténs medlemmar rakt igenom hela 
seminarietiden involverade i en grupp som särskilt behandlade hur hantera den aktuella 
risksituationen. Efter seminariets slut återsamlades vi en hel dag på världsarvet Swayambhu ett 
buddistiskt tempelområde, då bl a företrädare för regeringen och för den operativa ledningen av ett par 
av världsarven frågade ut oss och bad om råd. Det kändes oerhört tillfredsställande att så direkt kunna 
göra nytta. Flera av oss är också involverade i att skriva ett brev till myndigheterna i Nepal. Mitt 
bidrag var därutöver ett förberett inlägg om hur ICOMOS skulle kunna få ännu större påverkan på 
katastrofförebyggande arbete och då särskilt när det gäller brand. 
 

  

Folk protesterar mot bristande förberedelser 
inför förväntad jordbävning. 

Det nya byggs utan vare sig beaktande av 
traditionell jordbävningsteknologi eller hänsyn 
till världsarv. 

  

Ett uppskattat tips; låt turister sponsra 
trädplantering. 

Risk för jordskred, ändå tillåts privathus i 
världsarv. 

 
Seminariet allmänt 
Seminariets tema var ”Safeguarding living heritage”. Förutom på att förebygga risk var 
seminariedeltagarna indelade i grupper med särskilt fokus på autenticitet, ledning/förvaltning 
respektive medborgarinflytande. Det genomfördes på fyra olika platser i närheten av fyra olika 
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världsarv. Dagarna disponerades så att förmiddagen ägnades åt föreläsningar, timmarna efter lunch åt 
studier på plats och resten av dagen åt rapportering av iakttagelser och rekommendationer. De besökta 
världsarven var de historiska delarna av staden Patan, monumentzonen i Pashupati, d:o i Bhaktapur 
och i Kathmandu Hanuman Dhoka. 

Frågan om autenticitet ställs naturligtvis på sin spets i ett jordbävningsområde där få strukturer 
överlever helt intakta i mer än hundra år. Vi såg prov på återställande med för 1930-talet modern 
teknik respektive med traditionella metoder som var något nyare. Förutom fördelarna vad gäller 
bevarandet av en bygg och hantverkstradition och ur upplevelsesynpunkt finns det goda skäl att anta 
att det är de sistnämnda som kommer att klara sig bäst i en kommande jordbävning.  Under temat 
ledning/förvaltning framhävdes nödvändigheten att skapa allmän medvetenhet av många talare. 
Frågan hur komma tillrätta med för generös tillståndsgivning är, vid sidan av brist på nödvändig 
dokumentation av såväl viktig infrastruktur och värdefulla byggnader, förstås brännande. Detta är 
särskilt påtagligt i en världsarvsstad som Patan där likt i många andra städer den ena byggnaden efter 
den andra tillåts resa sig över den äldre bebyggelsen. Beträffande medborgardialog så kan jag bara 
konstatera att det är viktigt i ett läge som detta och att det sannolikt har negligerats.  Jag fick veta att 
kritiken var hård av att så lite gjorts för att förebygga jordbävningen. Det första jag fick veta vid 
ankomsten förutom att en jordbävning förväntades när som helst var att det p g a just genomfört val 
var så oroligt att det var olämpligt att gå ut efter mörkrets inbrott. Nu gick det ju inte att bry sig om 
det, men det tillsammans med flera demonstrationer som jag hann uppleva, sade en del i alla fall om 
bristande medborgardialog. 

  

Kungligt slott renoverat enligt traditionell teknik 
efter 1930. Pagoden fick tyvärr betong i 
stommen. 

Typiskt traditionellt ramverk som håller ihop 
huset.     

  
Tema att förebygga risk 
Temat innefattar allt från stadsplanering, konstruktion, lagstiftning, tillståndsgivning, 
fastighetsförvaltning och rent brandskydd till information och medborgardialog. Den traditionella låga 
bebyggelsen i bl a Patan med konstruktion av trästomme och tegelväggar är motståndskraftig.  De 
svagheter som den har skulle gå att avhjälpa relativt enkelt, t ex tak som är extremt lättantändliga. Men 
de flesta, inklusive på seminariet närvarande ministrar, har vill jag påstå indoktrinerats av en 
internationell betongindustri, att det är helt OK och bättre att bygga i betong som dessutom med 
gällande lagstiftning och praxis för tillståndsgivning  tillåts sticka upp flera våningar över omgivande 
bebyggelse. Med tillgänglig teknik är de rena dödsfällor som dessutom lätt välter över kringliggande 
bebyggelse och tillfartsvägar. Dessutom kräver de en grundläggning som alltför ofta, p g a okunskap 
om var de är dragna,  bryter de gamla vattensystemen som flertalet innevånare är helt beroende av. 
Lärdom borde också dras från den traditionella stadsplaneneringen som bygger på nödvändigheten av 
att de många inre gårdarna hänger ihop på ett sätt så att innevånarna där har flera flyktvägar.  
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Tekniskt brandskydd är nog av ekonomiska skäl bara möjligt som undantag. Däremot finns mycket att 
göra med mer insiktsfull fastighetsförvaltning. Det handlar om allt från prioritering av utrymmen där 
sådan är särskilt viktig, till planläggning och genomförande av förstärkning och omdisponering av 
byggnader till information och övningsinsatser. 

  

Chris Marion uppmärksammar kommitténs 
medlem- mar på konstruktionsdetalj i taket under 
mötet. 

Kommittéordförande Rohit Jigyasu leder arbetet 
med den avslutande rapporteringen avseende 
riskfrågorna.            (Foto: Kerstin Westerlund) 

 
Kommittémötet 
På kommittémötet avhandlades diverse frågor. Mycket arbete läggs ner på en databas som är tänkt 
som möjlighet att ta del av olika positiva och negativa exempel. Vi fick rapporter från arbetet med ett 
månadslångt  (standard) utbildningsprogram avsett för olika kategorier som fastighetsförvaltare, 
lokalbrukare, brandmän osv som lyckosamt genomförts på prov i Istanbul. Arbete med Policy för 
brandskydd, till vilket jag bidragit med Fastighetsverkets policy översatt till engelska, fortskrider. Det 
rapporterades att Unesco bett ICOMOS om att vidareutveckla riktlinjer för Hagkonventionen och att 
till Filipinerna har lista på personer som kan bidra med anledning av tsunamin nyligen skickats. Mitt 
speciella bidrag till mötet var att med utgångspunkt från ICORPS handlingsprogram punkt 4 
”Developing the instruments to enable ICOMOS to meet the obligations under World Heritage 
Convention regarding riskreduction” föreslå aktiviteter för att detta blir verklighet t ex avseende behov 
av bearbetning av nuvarande riktlinjer avseende världsarv samt riktlinjer för krav inför 
byggnadsminnesmärkning och skyddsföreskrifter. Det beslutades att detta förslag ska infogas i en 
resolution till ICOMOS generalassemble. 

 

Wood ICOMOS-symposium i Himeji, Japan 
Rapporterat av Tina Wik 
 
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. 
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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 

 
Himeji. 
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Buddistiskt tempel på Mount Shosha. 
 

 
Buddistiskt tempel på Mount Shosha. 
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 Buddistiskt tempel på Mount Shosha. 
 

 
Restaurering av ett tak över ett buddistiskt tempel. 
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Lunch hos munkarna på kärl som var 300 - 500 åt gamla. 
 

 
Professor Ito o Gennaro Tampone.   (Foto: Tina Wik) 
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ICOMOS Wood Committee - Symposium i Himeji, Japan 17-20 september 2013 
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. 

Skillnaderna mellan förr och nu är inte markerade i förslaget nedan.  
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 

***** 

Förslag till förändring av: PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION OF HISTORIC TIMBER 
STRUCTURES . Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico, October 1999. 

The aim of this document is to define basic principles and practices applicable in the widest variety of 
cases for the protection and preservation of historic timber structures with due respect to their cultural 
significance.  

Historic timber structures refer here to all types of buildings or constructions and load bearing 
structures wholly or partially in timber that have cultural significance or that are parts of a historic 
area. 

The word values in this document refers to aesthetic, artistic, historical, cultural, scientific, and 
technical values. 

For the purpose of the preservation of such structures, the Principles: 
• recognize the importance of timber structures from all periods as part of the cultural heritage of 

the world; 

• take into account the great diversity of historic timber structures; 

• recognize the necessity to respect local traditions and practices; 

• take into account the various species and qualities of wood used to build them; 

• recognize that, due to the present-day possibility of accurate dating of every single component, a 
timber structure is a precious record of chronological data concerning the whole building; 

• take into account the excellent properties of timber structures in withstanding seismic actions; 

• recognize the vulnerability of structures wholly or partially in timber due to material decay and 
degradation in varying environmental and climatic conditions, caused by humidity fluctuations, 
light, fungal and insect attacks, wear and tear, fire, earthquakes and other natural disasters, 
destructive alterations made by humans; 

• recognize the increasing loss of historic timber structures due to vulnerability, misuse and the loss 
of skills and knowledge of traditional design and construction technology, lack of understanding 
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of spiritual and historic needs of living communities;• take into account the great variety of actions 
and treatments required for the preservation and conservation of these heritage resources; 

• note the Venice Charter, the Amsterdam Declaration, the Burra Charter, the Nara Document on 
Authenticity and related UNESCO and ICOMOS doctrine, and seek to apply these general 
principles to the protection and preservation of historic timber structures; 

And make the following recommendations: 
INSPECTION, RECORDING AND DOCUMENTATION 
1. The condition of the structure and its components including previous strengthening works, should 
be carefully recorded before any intervention, as well as all materials used in treatments, in accordance 
with Article 16 of the Venice Charter and the ICOMOS Principles for the Recording of Monuments, 
Groups of Buildings and Sites. All pertinent documentation, including characteristic samples of 
redundant materials or members removed from the structure, and information about relevant 
traditional skills and technologies, should be collected, catalogued, securely stored and made 
accessible as appropriate. The documentation should also include the specific reasons given for choice 
of materials and methods in the preservation work. 

2. A thorough and accurate diagnosis of the structure, and of its condition and the causes of decay and 
structural failure of the timber structure, elaborated on the basis of the results of the investigations and 
assessments, should precede any intervention, as mentioned in the Venice Charter. The diagnosis 
should be based on documentary evidence, physical inspection and analysis, and, if necessary, 
measurements of physical conditions and non-destructive testing methods. This should not prevent 
necessary minor interventions and emergency measures. 

INTERVENTIONS 
3. The primary aim of preservation and conservation is to maintain the authenticity of configuration, 
materials, assembly and integrity of historic timber structures and cultural heritage, respecting and 
putting in evidence their values. Each intervention should therefore be based on the proper studies and 
assessments that have been made.  

4. Any proposed intervention should for preference: 
a) follow traditional means; 

b) be reversible, if technically possible; or 

c) at least not prejudice or impede future preservation work whenever this may become necessary; 
and 

d) not hinder the possibility of later access to evidence incorporated in the structure. 

5. Repair operations on the historic timber structure, including dismantling and reassembly, should 
follow the criteria of minimum intervention capable of ensuring the survival of the structure, saving as 
much as possible the authenticity and integrity, and allowing it to continue to perform its function in a 
condition of safety. 
Replacement of damaged members or parts of them with new timber is a practice to be used only 
when repair of the original parts is not possible or when this is to be considered unfeasible or futile. In 
any case replacements should be made with respect to relevant and inherent values. 
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6. In the case of interventions, the historic structure should be considered as a whole; all material, 
including structural members, in-fill panels, weather-boarding, roofs, floors, doors and windows, etc., 
should be given equal attention. In principle, as much as possible of the existing material as well as 
preceding repair works, if not prejudicial for stability, should be retained. The protection should also 
include surface finishes such as plaster, paint, coating, wall-paper, etc. The original materials, 
techniques and textures should be respected. 

7. The aim of restoration is to conserve the historic structure and its loadbearing function and to reveal 
its cultural values by improving the legibility of its historical integrity, its earlier state and design 
within the limits of existing historic material evidence, as indicated in articles 9 - 13 of the Venice 
Charter. Recording the present condition of the structure and leaving the signs of failure unconcealed 
allows those responsible to maintain a database of defects and strengthening work. Removed members 
and other components of the historic structure should be kept if possible and catalogued, and 
representative samples kept in permanent storage as part of the documentation. 

REPAIR 
8. In the repair of a historic structure, it is preferable that work is made directly in situ. Where 
replacement is necessary, replacement timber should be used with respect to relevant values. 
Replacement material should preferably be made of the same species of wood with the same, or, if 
appropriate, with better, grading as in the members being replaced. Where possible, this should also 
include similar natural characteristics. The moisture content and other physical characteristics of the 
replacement timber should be compatible with the existing structure. 
Craftsmanship and construction technology, including the use of dressing tools or machinery and other 
elements, should agree with those used originally. 

9. To copy the natural decay or deformation of the replaced members or parts is not desirable.  

10. New members or parts of members may be discretely marked, so that they can be identified later. 

CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES 
11. Contemporary materials, such as epoxy resins, and techniques, such as structural steel 
reinforcement, should be chosen and used with the greatest caution, and only in cases where the 
durability and structural behaviour of the materials and construction techniques have been 
satisfactorily proven over a sufficiently long period of time. 
Utilities, such as heating, and fire detection and prevention systems, should be installed with respect 
for tangible and intangible significance of the structure or site. The installations should be designed so 
as not to cause variations to significant environmental factors, such as temperature and moisture nor 
alterations of colour and other properties of the timber structures. 

12. The use of chemical preservatives should be carefully controlled and monitored, and should be 
used only where there is an assured benefit, where public and environmental safety will not be 
affected and where the likelihood of success over the long term is significant. 

MONITORING AND MAINTENANCE 
13. A coherent strategy of regular monitoring and maintenance is crucial for the protection of historic 
timber structures and their cultural significance. 
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HISTORIC FOREST RESERVES 
14. The establishment and protection of forest or woodland reserves where appropriate timber can be 
obtained for the preservation and repair of historic timber structures should be encouraged. 
Institutions responsible for the preservation and conservation of historic structures and sites should 
establish or encourage the establishment of stores of timber appropriate for such work. 

EDUCATION AND TRAINING 
15. Recognition, explanation and dissemination of values related to the cultural significance of historic 
timber structures through educational programmes is an essential requisite of a sustainable 
preservation and development policy. Since conservation has wide educational significance, the 
establishment and further development of training, capacity building and social programmes on the 
protection, preservation and conservation of historic timber structures are encouraged. Such 
programmes should be based on a comprehensive strategy integrated within the needs of sustainable 
production and consumption, and include programmes at the local, national, regional and international 
levels. The programmes should address all relevant professions and trades involved in such work, and, 
in particular, architects, conservators, engineers, craftspersons and site managers. 
Regional research programmes to identify regional characteristics, social and anthropological aspects 
of conservation of timber structures, buildings and sites in the area should be encouraged. 

 

Årsrapport från ICOMOS internationella kommitté ISC Theory and Philosophy  
Rapporterat av Kerstin Westerlund Bjurström 
 
Kommittén har, med utgångspunkt från Unescos 2011 antagna deklaration avseende Historic Urban 
Landscapes (HUL), arbetat vidare med frågan hur hitta en hållbar och något så när allmänt accepterad 
teori att luta sig mot vid hanteringen av det urbana landskapets värden med tonvikt på de snabbt 
växande större städerna. Hur tolka, tillämpa och också marknadsföra och utveckla HUL har haft och 
kommer självklart att vara en viktig del i arbetet eftersom teori och praktik anses vara nära 
sammankopplade.  

Tema för 2013 års arbete har varit the HUL Challenge Reassessing the Values of the Past in the 
Light of Contemporary trends. Arbetet med detta har byggt vidare på arbetet med förra årets tema  - 
Heritage under Preassure – Perspectives of Historic Urban Landscapes. Under våren hölls i samband 
med kommittémötet ett seminarium med samma namn. Från att som namnet säger 2012 års möte hade 
relativt stor tonvikt på exempel från olika delar av världen, för att skapa en helhetsbild, så var avsikten 
med årets möte att mer renodlat diskutera rena teori och praktikfrågor. 

   
 
Bakgrund 
Skäl till att HUL deklarationen kommit till är den på grund ag globaliseringen ökande tillväxttakten i 
redan stora städer som alltför ofta resulterar i kraftig expansion av bebyggelsen, höjda markvärden och 
försämrad av miljökvalitet genom förlust av värdefull kulturmiljö och monstruös och monoton 
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nybebyggelse. Det resulterar i drastiska förändringar av innevånarnas vardagsmiljö och sociala villkor. 
Frågan om bevarande överhuvudtaget har varit brännhet i vissa kretsar inom ICOMOS sedan 
nuvarande ordföranden Gustavo Araoz lanserade att PM där han helt ifråga sätter att värden går att 
bevara och slår fast att byggnader endast är bärare av värden. Han definierar också vår roll som att 
kontrollera förändring.  
 
Aktivt medverkande i kommitténs arbete under de senaste två åren har varit såväl personer från länder 
där megastäder växer upp utan vare sig lagstiftning eller hänsyn till de människor som bott där som 
från länder med ambitiös lagstiftning men där resultatet ändå blir snabb förlust av traditionella 
stadsvärden- Azerbadian, Belgien, Brasilien, Canada, Finland, Frankrike, Georgien, Holland, Indien, 
Israel, Italien, Japan, Kina, Lettland, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, 
USA och Österrike. 
 
Pågående diskussion och ställningstaganden  
Frågan om bevarande och integritet i relation till förändring föranledde förstås livlig diskussionen. 
Jag ifrågasatte den polarisering som finns mellan de som talar som om de helt ifrågasätter målet och 
möjligheten att bevara i en föränderlig stadsmiljö och de som uttrycker sig som om de bara tror på 
motsatsen. Vi vet väl alla att det allra mesta inte går att bevara i oförändrat skick men att det faktiskt 
finns sådant där det är fullt relevant att ha detta som mål.  
 
Det måste ju vara så att om man utgår från att insiktsfullt beskrivna olika värden hos en stadsmiljö 
och vad som konstituerar dess integritet så kommer man att finna att det oftast inte är den exakta 
utformingen som är det viktigaste värdet utan att det kan finnas rejält med svängrum för nydaning utan 
att det som kan betraktas som grundläggande för den kvalitet man vill bevara förfuskas.  En bra 
utgångspunkt för en kreativ diskussion var Silvio Mendez Zanchet föredrag vid förra mötet då han 
lanserade begreppet ”Dynamic Integrity” att användas när det gäller stadsmiljö och stadslandskap i 
stark förändring.  Jag knöt an till detta i mina funderingar eftersom jag upplevde att han löste upp en 
del motsättningar i sina resonemang.  
 
En grundläggande fråga som diskuterades var Naradokumenters relevans. Det kan bara konstateras 
att dess budskap om vikten av alla olika kulturers kulturhistoriska värden omfattas av alla inblandade. 
Jag är dock starkt undrande om det är rätt angreppssätt att som dokumentet gör slå fast detta genom att 
utvidga den betydelse som begreppet autenticitet har i normalt språkbruk till något mycket bredare när 
det gäller fysisk kulturmiljö. Skälet är förstås dess centrala betydelse inom ICOMOS, hur det används 
i Venice Charter, i olika texter om världsarv mm, vilket i sin tur beror på att det var ett Europeiskt 
kulturarv och synen på detta som låg bakom dessa grundläggande dokument. För min del tycker jag att 
det bidrar till att förflacka betydelsen av ett viktigt ord ”autentisk” som såväl behövs som beskrivning 
av ett av alla olika värden som behöver namnges. Det ger inte incitament till den kompetenshöjning 
som behövs när det gäller att beskriva olika värden. Framförallt skapar det förvirring och svårighet att 
kommunicera så att vi blir förstådda. Bättre vore att tydligare än i dag skilja på om det är byggnaden i 
sig eller del av dem som är autentisk, om det är byggnadssättet eller om byggnaden i sig representerar 
någon sorts tradition eller synsätt. 
 
I mina ögon är termen ”controlling change”, som Gustavo också lanserade väldigt defensiv och styrker 
en negativ bild av såväl profession som kulturmiljön i sig. Jag framhärdar i att använda begreppet 
”guiding change” med tillägget ”using a value based strategy”. Det måste ju handla om att som 
professionell vara med om att leda en utveckling mot väl definierade värdebaserade mål. Men som 
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sagt det kräver ökad kompetens att distinkt beskriva värden och prioritera dessa med utgångspunkt 
också från vad som är viktigt med tanke på stadsmiljö som helhet.  
 
Resultatet av mötet blev ett antal rekommendationer 
Genom diplomatiskt och kreativt ledarskap av ordföranden Wilfried Lipp nåddes samstämmighet på 
många viktiga punkter. Nedan en kort sammanfattning av de rekommendationer som mötet enades 
om. 
 
Vid organiserandet av förändringsprocess, förvaltningsplaner och andra aktivitetsplaner HUL alltid 
används som huvudreferens. 
 
För platsen relevant kulturhistorisk expertis ska alltid och kontinuerligt finnas med som medlem i den 
exekutiva projektgruppen. 
 
Kulturhistoriska värden ska ses som en avgörande kvalitet och vara vägledande för den utvecklig som 
de växande historiska stora städerna driver i egenskap av knutpunkter för ett stort omland 
 
Beslutsfattare ska tillsammans med professionella arbeta fram en politisk vision med utgångspunkt 
från HUL och vara baserade på social rättvisa, mänskliga rättigheter och en korrekt informerad 
allmänhet 
 
Uppmuntra forskning och kunskapsuppbyggnad avseende kulturhistoriskt värde och integritet i 
relation till urban morfologi, historisk struktur, funktion och socialt miljö liksom det fundamentala 
begreppet skönhet så väl som till ekonomi och sociala förhållanden.  
 
Verka för att teorin får en praktisk tillämpning genom utveckling av HUL efterfrågade verktyg och 
riktlinjer i samverkan med övriga kommittéer inom OCOMOS. 
 
Vi kunde konstatera att uppfattningen om nyttan med HUL varierar, som jag uppfattar det till stor del 
beroende på hur skyddet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer fungerar i de enskilda länderna. Men nu 
när dokumentet är beslutat så måste det vara betydligt fruktbarare att ta fasta på den målbild vad gäller 
förbättrat kunskapsunderlag, ökad kompetens och mer resurser som den ger oss och arbeta för detta. 
 
Det slogs framförallt fast att det är en viktig uppgift för teorikommittén att verka för att HULs 
intention blir verklighet. Det konstaterades att frågan är lika brännande såväl i Europa och Amerika 
som i Asien och Afrika. På sistnämnda kontinenter accentueras den av på många platser bräckligare 
lagstiftning på området och högre grad av utländskt kapital. 
 
 

ICOMOS yttranden och synpunkter 

Under vintern har ICOMOS Sverige lämnat in yttrande med anledning av förslag till effektivare plan- 
och bygglovsprocess samt skrivelse angående planerad vindkraftsetablering i världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap. Angående Södra Öland har Kommunstyrelsen 2014-01-14 beslutat att godkänna 
byggloven och miljöanmälningarna för sex 130,5  m höga vindkraftverk vid Albrunna/Degerhamn,  
det vill säga inom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 
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Yttrande över En effektivare plan- och bygglovprocess  
(SOU 2013:34) (S2013/359/PBB) 
 
2013-12-10    Socialdepartementet 
    Plan-, bygg- och bostadsenheten 

103 33 Stockholm 
 
ICOMOS Sverige har tagit del av rubricerad promemoria och har följande synpunkter. 
 
Vår uppgift är att, med ett internationellt perspektiv, tvärvetenskapligt och sektorsövergripande verka 
för att kulturhistoriskt värdefull miljö tas till vara och utvecklas på ett hållbart sätt. Särskild 
uppmärksamhet ägnar vi tillämpningen av världsarvskonventionen och hur värdena i de svenska 
världsarven tas om hand och säkerställs i samband med samhällsförändring av olika omfattning. Vi 
kan konstatera att det, inte minst under senare år, aktualiserats projekt av såväl större som mindre 
omfattning som satt och sätter press på dessa områden. Sverige har, för att citera 
världsarvskonventionen, utfäst sig att, med hänsyn till våra resurser, göra allt vi kan för att skydda 
dessa områden (artikel 4).  
 
Vi ställer oss därför frågan om föreslagna förändringar i plan- och bygglovprocessen förstärker 
möjligheterna att ta till vara värdena i kulturmiljön och i synnerhet i de områden som anses vara av 
betydelse för mänskligheten – Sveriges femton världsarv. 
 
Svaret på denna fråga är enligt ICOMOS Sveriges bedömning – nej, tvärt om, det försvagar 
möjligheterna!  
 
Vi kan i grunden sympatisera med ambitionen att forma ett plansystem som leder till att den 
översiktliga planeringen får en mer styrande inverkan och att de statliga intressena ska vara 
tydliggjorda i ett tidigt planeringsskede. Så långt har utredningen dock inte nått. Vi finner exempelvis 
att kriterierna för den föreslagna områdesplanen inte ger önskad förutsägbarhet och tydlighet vilket 
försvårar möjligheten att avgöra om en förändring innebär en påtaglig skada på ett riksintresse – och 
därmed världsarv – för kulturmiljövården eller inte. Detta är en stor svaghet i förslaget. I övrigt kan vi 
konstatera att flera förslag, som exempelvis att ta bort områdesbestämmelserna, medför en betydande 
försvagning av skydds- och bevarandebestämmelserna. 
 
ICOMOS Sverige anser följaktligen att de föreslagna förändringarnas konsekvenser för 
tillvaratagandet av miljöns kulturvärden inte analyserats i tillräcklig omfattning. Det är självklart 
ytterst angeläget att så sker innan genomgripande förändringar av plan- och bygglovprocessen 
genomförs. Sverige är i ett internationellt perspektiv väl ansett när det gäller system för att skydda och 
ta till vara kulturvärden i den byggda miljön. Den ambitionen ska självfallet Sverige fortsatt ha och 
ICOMOS Sverige verkar naturligtvis i denna anda.   
 
För ICOMOS Sverige 
Nils Ahlberg 
Ordförande ICOMOS Sverige 
  
Kopia: 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Boverket, registraturen@boverket.se  
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Planerad vindkraftsetablering i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap 

Stockholm den 7 januari 2014   Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
kommun@morbylanga.se  

 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
391 86 Kalmar 
kalmar@lansstyrelsen.se  

 
O2 Vindkompaniet AB 
Box 32  
386 21 Färjestaden 
info@o2.se; 

 
 
ICOMOS Sverige har i uttalanden under såväl 2012 som 2013 kraftigt avrått från byggandet av 
vindkraftverk i Albrunna då de allvarligt skulle skada världsarvets värden. Denna bedömning 
bekräftades av ICOMOS International i ett utlåtande i september 2013. Kraftverken skulle, om de 
byggs, ge landskapet ett storskaligt industriellt inslag som är oförenligt med landskapets karaktär. 
Risken är då överhängande att världsarvet Södra Ölands odlingslandskap kommer att strykas från 
världsarvslistan! 
 
Med den internationella överblick ICOMOS Sverige har kan vi konstatera att hög planerings- och 
kulturmiljövårdskompetens i kombination med ett regelsystem som möjliggör en hållbar utveckling av 
kulturarvet har gett Sverige ett gott anseende internationellt. Det kommer självfallet att runt om i 
världen och i synnerhet i de stater som ratificerat världsarvskonventionen, att väcka uppmärksamhet – 
och förvåning – om Sverige nu får ett av sina femton världsarv struket från världsarvslistan. Detta 
måste självfallet undvikas! 
 
ICOMOS Sverige vädjar därför till såväl Mörbylånga kommun som Länsstyrelsen och O2 
Vindkompaniet AB samt övriga berörda företag att, med hänsyn till konsekvenserna för världsarvet 
och Sveriges internationella anseende, avstå från detta bygge. 
 
ICOMOS Sverige noterar avslutningsvis att arbetet att revidera kommunens översiktsplan pågår. 
ICOMOS Sverige ser detta som en möjlighet för berörda parter – myndigheter som enskilda – att 
formulera såväl en gemensam målbild som rekommendationer hur världsarvets värden kan tas till vara 
och utvecklas. Låt den kommande översiktsplanen bli ett föredöme för andra världsarv!      
 
För ICOMOS Sverige 
Nils Ahlberg 
Ordförande 
 
 
Kopia: 
Kulturdepartementet, kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se  
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  
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Inlägg och diskussion 

Nuclear waste as future culture heritage 
Cornelius Holtorf and Anders Högberg, Linnaeus University, Sweden 
 
Worldwide, there are now some 300,000 tons of high-level nuclear waste, with an additional 12,000 
tons being added every year. The currently favoured method for discarding this waste is geologic 
disposal in mined tunnels drilled into stable geological formations several hundred meters below the 
surface. The goal is to isolate nuclear waste from the human environment, near enough permanently. It 
takes 100,000 years or more before highly radioactive nuclear waste is no longer deemed dangerous 
for human beings. Present and future generations are therefore faced with the task of safeguarding this 
waste for a very long period of time involving, among other things, the transmission of information 
about the location, character, and content of these large yet on the surface invisible, underground 
repositories. This is at the same time an impossible and a necessary task.  
 
Never before in the history of humankind has any comparably complex information been 
communicated to human beings living thousands or even hundreds of thousands of years in the future. 
Any physical marker at the location will struggle to exist over such long time periods, given the 
expected impact of major climatic changes including, for example, a new ice age during which 
massive layers of ice will abrade the surface of the land. Archives will be kept all over the world but 
we cannot guarantee that they will survive long enough. Moreover, we do not know which written 
languages will be understood nor whether pictograms or symbols will be interpreted in the way we 
meant them. In fact, we cannot even be sure that the humans receiving our messages will belong to the 
species Homo sapiens which is not older than 200,000 years and may not exist in the same form a few 
hundred thousand years ahead. In this situation, some researchers have been recommending that the 
solution lies in creating structures (e.g. cultural traditions or institutions) that keep the memory alive 
continuously and help transmitting them from one generation to the next (e.g. Buser 1998). 
 
Archaeologists and heritage professionals are accustomed to dealing with long term perspectives and 
to manage human legacies, the cultural heritage. In cultural heritage management, relevant experts are 
working to preserve places, environments, and associated values and knowledge for future 
generations. Arguably, therefore, nuclear waste can be considered as a very particular kind of heritage 
of the future, providing information about our own time. The two realms of cultural heritage 
management and nuclear waste management share concerns with permanent and sustainable 
preservation, secure storage of material items, long-term memory keeping, and knowledge transfer to 
future generations. Both realms are characterized by a felt responsibility towards future generations, 
coupled with a perceived duty not to leave a legacy harming or threatening their quality of life, 
whether in the form of hazardous waste containing radioactive material that will survive too long or in 
the form of valuable cultural heritage that may not have survived long enough. We therefore argue that 
considering nuclear waste as cultural heritage of the future can be instructive in relation to records, 
knowledge and memory concerning geological repositories of nuclear waste.  
 
There is a general vagueness in the heritage sector when it comes to specifying which future 
generations the heritage is being preserved for. In a joint project entitled One hundred thousand years 
back and forth – Archaeology meets radioactive waste and co-funded by the Swedish Nuclear Fuel 
and Waste Co. (SKB) we are currently investigating future consciousness in the heritage sector. This 
research involved the study of strategy and policy documents mostly originating in Sweden, the UK 
and at global level (UNESCO), as well as interviews with circa 70 professionals working in the 
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heritage sector in Sweden (ca 50), England (7), at UNESCO (5) and in various other countries (9). The 
results remain to be analysed in detail but some trends are clear. The heritage sector does not usually 
specify which future it works for but when pressed heritage professionals tend to perceive either of a 
future that lies at the most 2-3 generations ahead or of an unspecified, infinite future that is “forever” 
or “until further notice”. 
 
Thus far, preliminary results of our on-going research also suggest that the heritage sector generally 
assumes that the future, for lack of reliable predictions, will essentially be a continuation of the present 
(Holtorf and Högberg 2014). We have not met many attempts to understand how the future will differ 
from today. Very few in the heritage sector have professionally thought very deeply about the future at 
all (but see Spennemann 2007a; cf. 2007b, 2007c). Indeed, in our interviews it transpired that some 
heritage professionals do not see a need to consider a longer future in their work at all. This state of 
play ought to be unsettling in a sector that champions Time, manages manifestations of historical 
change and often takes pride in offering society a long-term perspective. 
 
The few studies on future issues of cultural heritage that have recently been published (e.g. Moore 
2006; Labadi & Long 2010; Solli 2011; Holtorf and Högberg 2013; Barthel-Bouchier 2013) are still 
very tentative and offer neither the depth of analysis nor the creativity in thinking that is required.  
The worrying quality of future thinking in the heritage sector contrasts sharply with the genuine 
commitment and the sophisticated deliberations that we have come across among professionals in the 
nuclear waste sector addressing concerns that lie in the long-term future. For example, the Swedish 
Nuclear Fuel and Waste Company unashamedly write on one of its banners used in external 
representation: “Think about your future. That’s what we do. 100,000 years into the future.” These are 
more than slogans, as a number of comprehensive studies manifest which were initiated and/or 
supported by the nuclear waste industry in Sweden, the United States, and elsewhere (see e.g. 
Lomberg and Hora 1997; Benford 1999: Part One; Buser 1998; Bandolin and Sörlin 2007; recent 
overviews in IAEA 2008 and Drack 2013). These works contain detailed studies of the implications of 
the likely circumstance that our descendants in the distant future, or indeed other future forms of 
intelligent life, will not think like us and may not share any modern language, nor our symbolic code 
or our habitual ways of engaging with material markers or other media left for their benefit. No one 
can honestly claim to be able to transmit information tens of thousands of years into the future. Still it 
needs to be done. This paradox has resulted in some creative thinking. Since the 1980s, artists and 
researchers from several disciplines have experimented with a range of different genres and designs in 
order to accomplish the impossible task at hand.  
 
If only the heritage sector had come similarly long in appreciating the implications of what it means to 
want (or be compelled to) preserve something for the long-term future! A heritage sector letting itself 
be inspired by the ways the nuclear waste industry addresses concerns that lie in the long-term future 
will likely improve its future thinking. 
 
Conclusion 
Nuclear waste is a special case of cultural heritage to be preserved for the future. In the heritage sector 
we can learn a great deal from the work that has already been undertaken in the nuclear waste sector 
about the implications of different time frames for relevant actions we carry out today. We also need 
to become much more clear about realistic benefits that any future heritage taken care of can have in 
such a perspective. 
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Our aim is to contribute to a slowly growing discussion in the heritage sector about the way it 
professionally looks at the future. Questions that we think ought to be addressed more explicitly and 
more often, include:  
What will be the future role of heritage, as circumstances change?  
What can we learn from the nuclear waste sector in considering the future?  
And last but not least: Which role can ICOMOS play in addressing these kind of questions? 
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