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1 Medlemmer
31.12.2010 hadde ICOMOS Norge i alt 210 medlemmer:
196 individuelle medlemmer hvorav 3 ungdomsmedlemmmer (under 30 år), 14
institusjonsmedlemmer.
1 æresmedlem: Luce Hinsch og
Vårt andre æresmedlem Håkon Christie døde i desember.
I 2010 fikk ICOMOS Norge 5 nye medlemmer.
26 medlemmer er strøket på grunn av manglende betaling av kontingent.
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2 Organisasjonen
ICOMOS Norge er organisert med styre og råd. Rådet representerer de
internasjonale fagkomiteene, ISC, hvor ICOMOS Norge deltar.
Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning:
Marie Louise Anker (for 2010 -2011) - president
Lars Jacob Hvinden Haug (for 2009-2010) visepresident
Linda Veiby (for 2010-2011)– sekretær og leder av rådets møter
Gisle Jakhelln (for 2010-2011)
Bente Mathisen (for 2009-2010) – redaktør hjemmesiden
Bigitte Sauge (2009-2010) – kasserer
Marianne Knutsen (2010) – vararepresentant

Rådet har i 2010 hatt følgende sammensetning:
20th Century Heritage: Nils Anker (for 2010-2011)
Cultural Routes – CIIC Terje Bodøgaard (2009-2010)
Intangible Cultural Heritage:
Wood - IIWC: Lasse Bjørkhaug (2009-2010)
Heritage documentation Photogrammetry: Ola Storsletten (2010-2011)
Earthen Architecture: Hauke Haupts (2010-2011)
Training ICOMOS: Torbjørn Eggen (2009-2010)
Fortifications and Military Heritage: Roberta Havran (2009-2010)
Archaeological Heritage Management: Elin Dalen (2010-2011)
Historic Gardens - Cultural Landscapes: Mette Eggen (2010-2011)
Underwater Cultural Heritage:
Polar Heritage: Susan Barr (2010-2011)
Vernacular Architecture - CIAV: Gisle Jakhelln (2009-2010)
Rock Art- CAR: Terje Norsted (2009-2010)
Risk Preparedness ICORP: Axel Mykleby (2009-2010)
Cultural Tourism: Sondre Svalastog (2010-2011)
Historic Towns and Villages: Hogne Langset (2009-2010)
Stained Glass: Jens Treider (2009-2010)
Stone: David Åsen Sandved (2010-2011)
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Legal, Administrative and Financial Issues: Marie Louise Anker (2009-2010)
Shared Built Heritage:

Valgkomitéen for 2011:
Lasse Bjørkhaug, leder
Lisen Roll
Eirik Bøe (trukket grunnet stilling i MD, ikke erstattet)
3 Administrasjon
Administrativ sekretær
Anne-Berit Breisjøberget bidrar på utmerket vis til sekretæraktiviteter, og følger opp
medlemsregisteret med hensyn til inn og utmeldinger, samt adresseendringer med
mer. Hun har også deltatt i forberedelsene og gjennomføringen av CIAVs årsmøte og
seminar som ble avholdt på Finnskogene. På grunn av sykdom har Anne-Berit
Breisjøberget vært en del fraværende, og har ønsket å trappe ned sin aktivitet.
Bjørg Syren har også bistått med regnskapet.
IN har fortsatt velvilligst kontor og postkasse hos Riksantikvaren, Oslo.
Publikasjoner
Hjemmeside ble etablert for ICOMOS Norge i 2008. Gjennomføring og oppdatering
av denne er i all hovedsak fulgt opp av Bente Mathisen som også har vært redaktør.
Paul Chaplin håndterer det tekniske. Dette arbeidet følges opp.
Økonomi
Årsmøtet 2010 valgte Tone Marie Takvam til revisor. Kasser for ICOMOS har vært
Birgitte Sauge. Foreningen benytter regnskapsfører Bjørg Syrén, Tungen 6, 2050
Jessheim.

4 Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid
Årsmøte ble holdt 18. mars 2010 hos Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo
med 26 deltakere.
Årsberetningen ble vedtatt. Årsregnskapet ble godkjent.
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CIAV - årsmøte og fagseminar Finnskogen 31 mai -4 juni
Den internasjonale byggskikk komiteen avholdt sitt årsmøte på Finnskogen i
Hedmark 2010. ICOMOS Norge med Byggeskikk gruppen med Gisle Jakheln som
leder og initiativtager stod som vertskap sammen med ICOMOS/CIAV Sverige og
ICOMOS/CIAV Finland.
Fagseminartes tema var Culture Crossing Borders. Alt i alt deltok 52 personer fra 15
land. Det ble presentert 18 papers fra 10 nasjoner over temaet.
I arrangementet var det også ekskursjoner til Finnskogsgårder på norsk og svensk
side av grensen og en god presentasjon av skogfinnekulturen i regionen.
Årsmøtet i CIAV vedtok også en Kongsvinger deklarasjon om bevaringen av det
sentrale bymiljøet nedenunder Kongsvinger festning.
Det var et meget vellykket arrangement
Fagdag: Nasjonalgalleriet som museum og kulturminne og fremtiden
ble arrangert av 20.årh. komiteen med støtte fra styret i ICOMOS og holdt 18.
november i Nasjonalgalleriet og samlet et sted mellom 70 og 80 deltagere til debatt,
etter fem innlegg om framtiden til kunstsamlingene, og til nasjonalgalleriet som
bygning.
Det kom fram en tilnærmet enighet om fra debattantene og foredragsholderne om et
nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen, men ikke om hvor mye det skal inneholde. Det
kom også frem en slags enighet om at Nasjonalgalleriet bør leve videre som
museumsbygg for billedkunst.
20.årh.gruppen, ved Nils Anker og Birgitte Sauge stod for initiativ og
arrangementtekniske. Det ble et godt gjennomført og vellykket arrangement.

Fagseminar over temaet”Levendegjøring av lokal natur og lokal kultur i et
høykostland som Norge”
ble avholdt 22. og 23. april. Training- og turisme gruppen stod som arrangør på
Røros.
I samarbeid med MYCO-Team og Johan Matson, arrangerte trekomiteen kurs i
identifisering og skadeforebygging mot sopp og råte i treverk.
Arrangement i samarbeid med Organisation of World Heritage Cities i anledning
30års jubileet til Røros som verdensarv, Historic urban landscape som tema måtte
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avlyses grunnet manglende internasjonal påmelding.
Fagdag i Lofoten om Forvaltningsplanlegging ble utsatt fra høsten 2010 og avholdes
i Svolvær 3. og 4. mars 2011. Planleggingskommité har vært Gisle Jakhelln og
Marianne Knutsen med støtte fra Terje Nordsted fra Bergkunst gruppen. Anne Berit
Breisjøberget som sekretær for arrangementet.
ICOMOS Norge deltok med Bente Mathisen sammen med Amund Sinding-Larsen
som deltok på vegne av ICOMOS på UNESCO konferansen ”The role of religious
communities in the management of the world Heritage properties” 2 og 3 nov i Kiev,
Georgia. Denne konferansen var med til å styrke kontaktnett for det Norske initiativet
rundt menneskerett og verdensarv. Konferansen resulterte i ”The Kiev
Recomondations”.
I etterkant av denne konferansen mottok ICOMOS Norge midler fra MD til å
videreføre forberedende arbeid i henhold til tidligere prosjekt beskrivelser om
Verdensarv og Menneskerett. I november ba styret Amund Sinding-Larsen om å
følge opp dette arbeidet og forberede et internasjonalt møte/ workshop i samarbeid
med Helsingforskommiteen og senter for Menneskerettigheter ved UiO, Den Norske
UNESCO kommisjonen og RA.
Workshopen med tittel: "Our common dignity: Towards Rights-Based World Heritage
Management" avholdes 8. -11.mars i Oslo med ca.30 deltagere. Deler av
programmet er åpent for ICOMOS medlemmer. Det er nedlagt et enormt
planleggings og koordineringsarbeid i forberedelsene av denne. Fra ICOMOS Norge
har Bente Mathisen og Birgitte Sauge, med sekretærstøtte fra Anne-Berit
Breisjøberget deltatt i forberedelsene foruten Amund Sinding-Larsen.

Styret
har hatt syv møter i sin periode etter årsmøtet i 18. mars: 8.04, 18.06, 27.08, 15.10,
19.11 og 13.01.11 og 5.2.11 alle i Oslo med unntak av oktobermøtet som ble avholdt
i Trondheim og januarmøtet som var telefonmøte.
Større saker er her definert bare ved stikkordene nedenfor:
CIAV International årsmøte på Finnskogen 2010 ”Vernacular Crossing
Borders”
Røros WHS utvidelse - Forvaltningsplanprosess
Rjukan, Notodden, Tyssedal, Odda, oppfølging av nominasjonsarbeidet.
Vikingearven som en internasjonal serienominasjon
Kulturutvekslingfondet EEA and Norway Grants – prosjekt sammen med
ICOMOS Polen
Verdensarv og Menneskerettigheter
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Rådet
har hatt fire møter i 2010: 19.02, 18.06, 26.08 og 18.11, alle i Oslo, med
representanter for henholdsvis 11, 6, 14 og 11 fagkomiteer. Møtene har vært i forkant
av styremøtene og har tatt opp saker for drøftelse i styret.
Rådet diskuterte blant annet disse hovedsakene:
Oppfølging fra Nordisk ICOMOS møte: Tentativ liste
Tilpasning eller kontrast er Veneziacharteret fremdelse brukbart
Hvordan øke aktivitet og faglig arbeid blant ICOMOS medlemmer
Vern gjennom bruk
Verdensarv og menneskerett

Internasjonal representasjon
Advisory Committee: Marie Louise Anker, som president for IN, er medlem. Møte i
Dublin, Irland 26-31. oktober. Lars Jacob Hvinden Haug, Visepresident IN, Gisle
Jakheln leder for CIAV Norge Susan Barr leder for Polarkomiteeen i ISC og Axel
Mykleby, Blue Shield var også til stede.
Europe Regional Group: Marie Louise Anker, som president for IN, er medlem. Møte
Arles, Frankrike, 9. og10. juni og i Dublin 28. oktober.
International Scientific Committee (ISC):Til stede på møte og seminar i Dublin 28.
oktober 2010 var Marie Louise Anker, Lars Jacob Hvinden Haug, Gisle Jakhelln,
Susan Barr og Axel Mykleby.
Polar Heritage Committee, IPHC: Susan Barr er leder av den internasjonale
fagkomiteen
Det har vært deltagelse fra norske representanter på internasjonale fagkomitémøter:
CIAV – Vernacular architecture: Gisle Jakhelln Årsmøtet og seminar ble
avholdt på Finnskogen 30mai- 3 juni.2010
Cultural Tourism – Sondre Svalastog, internasjonalt årsmøte i Porto- Portugal
16-22.juni
ICORP - Risk Preparedness: Axel Mykleby
CIVVIH – Hogne Langset, internasjonalt årsmøte, Valetta – Malta 7-10.april
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IFLA - Mette Eggen – Istanbul, Tyrkia, okt.

Generalforsamlingen for ICOMOS International vil avholdes 26.nov - 3. des 2011 i
Paris

5 Faglige saker
Verdensarv ”Røros bergstad og Circumferensen”.. Oppfølging og uttalelse til
regionalt planarbeid for utvikling med og bevaring av kulturarven.
Oppstart nominasjonsarbeidet Rjukan, Notodden, Tyssedal og Odda” som
verdensarvsted. Oppdatering om fredningssak og uttalelse til Hardanger folkeblad.
Oppfølging og uttalelse til arbeidet med tentativ liste. Oppfølging av brev sendt fra
det nordiske møtet til de nordiske lands ministerier som har ansvar for nominasjoner
til verdensarvlisten.
Verdensarv og menneskerettigheter. I samarbeid med Den norske UNESCOkommisjonen,
Den norske Helsingforskomité og Universitetet i Oslo. Videreføring av arbeidet
gjennom etablering av internasjonale kontakter med sikte på gjennomføring av
seminar i 2011. Prosjektets mål er å revidere teksten i Operational Guidelines slik at
det skal tas hensyn til menneskerettigheter i arbeidet med verdensarvsteder. For
ICOMOS Norge ledes arbeidet av Amund Sinding-Larsen.
Blue Shield Norge (BSN). Komiteens medlemmer representerer de internasjonale
organisasjonene ICOMOS Norge, ICOM (leder), IFLA og ICA. Paraplyorganisasjonen
Association of National Committees for the Blue Shield (ANCBS) ble stiftet I 2008.
Axel Mykleby, ICOMOS Norge, er kasserer (2009 og 2010).

6 Rapport fra fagkomiteene (ICOMOS ISC)
6.1 Vernacular Architecture – CIAV Gisle Jakhelln
Fagkomitéen for byggeskikk:
CIAV har en norsk gruppe på 15 medlemmer. Herav er ni medlemmer av CIAV
International.
6.2 Rock Art Comité d’Art Rupestre – CAR: Terje Norsted
Fagkomiteen for Bergkunst
6.3 Wood - IIWC: Lasse Bjørkhaug
Trekomiteen
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Det er etablert en arbeidsgruppe i Bergen på tre personer for aktivisering av
komiteens arbeid.
6.4 Heritage Documentation/Photogrammetry - CIPA: Ola Storsletten
Fagkomitéen for fotogrammetri (og dokumentasjon).
Komiteen har tre medlemmer
6.5 Earthen Architectural Heritage - ISCEAH: Hauke Haupts
Det er to kontaktpersoner/medlemmer i fagkomiteen. Regelmessige møter i
forbindelse med jordhus registreringsprosjektet i Akershus fylke; utstilling "Hus av
Jord" 29.10.2009-26.03.2010 Akershusmuseet;
6.6 Fortifications and Military Heritage - ICOFORT: Roberta Havran
Fagkomiteen for fortifikasjoner
Det er 12 medlemmer i komiteen, pluss 1 institusjon.
6.7 Archaeological Heritage Management - ICHAM: Elin Dalen
Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe.
6.8 Cultural Landscapes and Historic Gardens - IFLA: Mette Eggen
Komiteen har ca. 14 medlemmer.
Årsmøte i internasjonal gruppe for historiske hager var i Istanbul.

6.9 Underwater Cultural Heritage - ICUCH:
Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. Lederen for gruppen er strøket som
medlem av ICOMOS i løpet av året.

6.10 20th Century Heritage: Nils Anker
Den 20. århundrekomiteen har tre medlemmer.
Telefonmøte og ett komitemøte
20. århundrekomiteen la opp til den faglige diskusjonen på fagdagen 18.nov, som et
Tapt og truet seminar: Over 80 deltagere, innlegg ved direktør Audun Eckhoff ved
Nasjonalmuseet, Ola Elvestuen, leder av Byutviklingskomiteen i Oslo med fl.
Henvendelse til Nasjonalmuseet angående Planetveien 12, Korsmos og PrytzKittelsens bolig i Oslo. Nasjonalmuseet har ikke besvart brevet, men BYA freder.
6.11 Polar Heritage - IPHC: Susan Barr
Det er to medlemmer fra Norge i komiteen. Susan Barr er president i den
internasjonale fagkomiteen. Aktiviteten til IPHC var komitemøte i Chile i april 2010.
Internasjonalt er det 19 ekspert medlemmer i IPHC og 4 Associates. Det er flere som
står på trappene til å bli tatt opp på Chile-møtet. Susan Barr deltok på Advisory
Committee møtet og Scientific Committee møtet i Dublin, Irland, 26.okt- 3nov.
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6.12 Stone:
Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe.
6.13 Risk Preparedness - ICORP: Axel Mykleby
Oppfølging av ICOMOS/ICORPS koordineringsarbeid for katastrofeområder.
Axel Mykleby deltok på seminar og møte i International Scientific Committee møtet i
Dublin, Irland, 26.okt- 3nov. hvor videre arbeid med ICORP ble vedtatt.
ICORP internasjonalt har et jevnt økende medlemstall fra hele verden. Styret har
bl.a. arrangert møte i Kobe og kurs sammen med ICCROM om oppfølging og
forbygging av skader etter naturkatastrofer. ISCARSAH har samarbeidet med
CIPA og ICORP om et metode for oppfølging av kulturminner etter jordskjelvet
på Haiti. Stephen Kelley og Randolph Legenbach fra USA har holdt kurs på
Haiti for lokale fagfolk. World Monuments Fund har dekket kostnadene. Folk
fra ICORP har dessuten vært aktive i Afghanistan og i Chile, på New Zealand
og Filipinene.
6.14 Training - CIF: Torbjørn Eggen
Komiteen har samarbeidet med fagkomiteen for kultur og turisme, se nedenfor.
6.15 Cultural Tourism - ICTC: Sondre Svalastog
Fagkomiteen for kultur og turisme
Det er 16 medlemmer i komiteen. Det arbeides aktivt spesielt med å få med
håndverkere innen kulturminnevernet som er interessert i internasjonalt
kulturminnevern. De to fagkomiteene Training og Cultural Tourism samarbeider og
har programfestet to årlige samlinger Vårkonferanse 2010 på Røros:
”Levendegjøring av lokal natur og lokal kultur”.
2010 er et jubileumsår for Røros som verdensarv i 30 år, og samtidig det året
verdensarven ble utvidet til å gjelde hele Circumferensen.
6.16 Historic Towns and Villages - CIVVIH: Hogne Langset
CIVVIH har tre registrerte norske medlemmer, men har ikke hatt aktivitet på nasjonalt
plan i 2009.
6.17 Stained Glass: Jens Treider
Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. Det er ikke oppnådd kontakt med den
Internasjonale komiteen.
6.18 Intangible Cultural Heritage - ICICH:
Det ble ikke valgt ny ledelse til komiteen på årsmøtet i 2010. Det internasjonale
årsmøtet hadde deltagelse av ICOMOS Norge medlem Hee Sok Lee
6.19 Shared Built Heritage:
Det er to medlemmer i komiteen. Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe.
Lederen for komiteen er strøket fra ICOMOS Norges medlemsliste i løpet av året.
6.20 Legal, Administrative and Financial Issues - ICLAFI Marie Louise Anker
Fagkomiteen for Lov, administrasjon og finansielle saker
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Det er to medlemmer i komiteen. Det har i 2010 ikke vært aktivitet i den norske
komiteen, men et medlem deltok ICOMOS France seminar om EUs direktiv om
energisparing i bygninger.
6.21 Cultural routes – CIIC: Terje Bodøgaard
Fagkomiteen for "Cultural Routes"
Etablert våren 2009. Det er to medlemmer i komiteen.
6.22 TICCIH
Det er inngått samarbeidsavtale mellom ICOMOS og TICCIH på internasjonalt nivå.
ICOMOS Norge ønsker å følge opp dette ved å invitere norsk avd. til sine rådsmøter
og eller holde dem orientert om arbeidet i organisasjonen.
6.23 Blue Shield Norge - BSN Axel Mykleby
Den norske Blue Shield komiteen
............................................

For styret,
ICOMOS Norge
Trondheim, 2.mars.2011

Marie Louise Anker
president
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