
  
1 

 

 

 

ICOMOS Norge 

ÅRSBERETNING 2009 
fra styret 

 

 

Innhold 
1. Medlemmer 

2. Organisasjon 

3. Administrasjon  

4. Møtevirksomhet, kontakter og samarbeide 

5. Faglig virksomhet 

6. Rapport fra fagkomiteene 

 

1 Medlemmer 
Pr. 31.12.2009 har ICOMOS Norge i alt 219 medlemmer: 

 

199 individuelle medlemmer

14 institusjonsmedlemmer

4 ungdomsmedlemmer (under 30 år)

2 æresmedlemmer: Luce Hinsch og Håkon Christie

20

219 medlemmer pr. 31.10.2009  
 

I 2009 fikk ICOMOS Norge 14 nye medlemmer.  

29 medlemmer er strøket på grunn av manglende betaling av kontingent. 

 

 

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: 

Gisle Jakhelln (for 2008-2009) - president 

Randi Bårtvedt (2008-2009) - nestleder 

Linda Veiby (2008-2009)- sekretær 

Marie Louise Anker (2008-2009) - leder av rådets møter 

Bente Mathisen (2009-2010) – redaktør hjemmesiden 

Lars Jacob Hvinden Haug (2009-2010) 

Bigitte Sauge (2009-2010)  

Kolbjørn Nesje Nybø (2009) – vararepresentant 

Amund Sinding-Larsen har deltatt på styremøtene som observatør. 
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Rådet har i 2009 hatt følgende sammensetning: 

20
th

 Century Heritage:     Nils Anker (for 2008-2009) 

Cultural Routes – CIIC    Terje Bodøgaard (2009-2010) 

Intangible Cultural Heritage:    Ingegerd Holand (2008-2009) 

Wood - IIWC:      Lasse Bjørkhaug (2009-2010) 

Heritage documentation Photogrammetry:   Ola Storsletten (2008-2009) 

Earthern Architecture:    Hauke Haupts (2008-2009) 

Training ICOMOS:      Torbjørn Eggen (2009-2010) 

Fortifications and Military Heritage:   Roberta Havran (2009-2010) 

Archaeological Heritage Management:   Elin Dalen (2008-2009) 

Historic Gardens - Cultural Landscapes:   Mette Eggen (2008-2009) 

Underwater Cultural Heritage:   Ivar Aarestad (2008-2010) 

Polar Heritage:      Susan Barr (2008-2009) 

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 (2008-2009) 

Historic Towns and Villages:    Hogne Langset (2009-2010) 

Stained Glass:      Jens Treider (2009-2010) 

Stone:       David Åsen Sandved (2008-2009) 

Legal, Administrative and Financial Issues:  Marie Louise Anker (2009-2010) 

Shared Built Heritage:    Geir Thomas Risåsen (2009-2010) 

Valgkomitéen for 2010: 

Lasse Bjørkhaug, leder 

Lisen Roll 

Terje Planke 

 

3 Administrasjon 
Sekretær 

Anne-Berit Breisjøberget bidrar på utmerket vis til sekretæraktiviteter, og har meget nyttig 

også deltatt i et av våre seminarprosjekt. Gro Osland har også bistått med regnskapet. På 

grunn av sykdom har Anne-Berit Breisjøberget vært en del fraværende. 

IN har fortsatt velvilligst kontor hos Riksantikvaren i Dronningens gate 13, Oslo. 

Publikasjoner 

Ny hjemmeside ble etablert for ICOMOS Norge i 2008. Bente Mathisen er redaktør. Paul 

Chaplin håndterer det tekniske. Dette arbeidet følges opp. 

 

Økonomi 

Årsmøtet 2009 valgte Marianne Knutsen til revisor. Foreningen benytter regnskapsfører Bjørg 

Syrén, Tungen 6, 2050 Jessheim. 

 

 

4 Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 
Årsmøte  

ble holdt 26. mars 2009 hos Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo med 26 deltakere. 

Årsberetningen ble vedtatt. Årsregnskapet ble godkjent. 
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Fagseminar 1-2009 Kulturminner, klima og trearkitektur 

ble holdt 26.03 kl. 1200-1600 på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 

Arkitekturmuseet, i Oslo. Seminaret tok for seg klimaendringer og byggeskikken i fortid og 

fremtid, også belyst med fremtidige prosjekter. Fem innledere, ca. 30 til stede. Linda Veiby 

var faglig ansvarlig for et meget vellykket seminar. 

 

Fagseminar 2-2009 ”Doco-rokokko” 1700-tallets arkitektur  

ble holdt 26-27.11på Hafslund Hovedgård, Sarpsborg. Forskningsseminar/kunnskapsforum 

med belysning av 1700-tallets kultur, spesielt rokokko. Arrangert i samarbeid med Hafslund 

ASA og med Fortidsminneforeningen Østfold som samarbeidspartner. 18 innledere + 

befaring. 100 deltagere. Linda Veiby og Lars Jacob Hvinden-Haug var faglig ansvarlige, igjen 

for et meget vellykket seminar. 

 

Kurs for ”eksperter” 

ble holdt 22.10. i Riksantikvarens lokaler i Oslo. Kurset gjennomgikk erfaringer, prosedyrer 

og retningslinjer for forvaltningen av Verdensarven, for slik å forberede de medlemmer av 

ICOMOS som er interessert i å påta seg internasjonale oppdrag. Fire innledere med drøftelser 

og gruppearbeider. 26 deltagere, som var kursets begrensning. Bente Mathisen var faglig 

ansvarlig. 

Kurset var meget vellykket og planlegges gjentatt i 2011. 

 

Styret  

har hatt syv møter i 2009: 15.01, 20.02, 16.04, 11.06, 28.08, 05.11 og 03.12, alle i Oslo. 

Større saker er her definert bare ved stikkordene nedenfor: 

 Handlingsplan for 2008-2011. 

 Røros WHS utvidelse 

 Odda, Rjukan etc. på Tentativ liste 

 Kurs for ”eksperter” og liste over kandidater for ”ekspertoppdrag” 

 Kulturutvekslingfondet EEA and Norway Grants – prosjekt sammen med ICOMOS Polen 

 Verdensarv og Menneskerettigheter, se nedenfor 

 CIAV International årsmøte på Finnskogen 2010 ”Vernacular Crossing Borders” 

 

Rådet  

har hatt fire møter i 2007: 19.02, 10.06, 27.08 og 05.11, 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 disse hovedsakene: 

 Tentativ liste – serienominasjoner? 

 Heritage Values – forandres over tid? 

 hvordan forholder vi oss til konflikt og krigssituasjoner 

 kulturminneåret 2009 – dagliglivets kulturminner  

 rådets arbeidsform og status i forhold til styret,  

 saker for styret og 

 handlingsplan. 

 

Arbeidsutvalg (AU) 



  
4 

 

har hatt ett telefonmøte, 11.03. 

 

 

Internasjonal representasjon 

Advisory Committee: Gisle Jakhelln er medlem. Møte i Valletta, Malta 7.–10. oktober. Susan 

Barr og Axel Mykleby var også til stede. 

Europe Regional Group (REGE): Gisle Jakhelln er medlem. Møte i Wien 5.-6. juni og i 

Valletta  8. oktober.  

International Scientific Committee (ISC):Til stede på møte og seminar i Valletta, Malta 7. 

oktober var 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 for 

CIAV – Vernacular architecture: Gisle Jakhelln, David Brand og Randi Sjølie 

ICOFORT - Fortifications and Military Heritage: Roberta Havran 

ICORP - Risk Preparedness: Axel Mykleby  

TICCIH - Conservation of the Industrial Heritage: Randi Bårtvedt 

Neste generalforsamlingen for ICOMOS International vil avholdes i 2011. 

 

ICOMOS i Norden 

Det har ikke vært eget møte i 2009. Danmark tilsa møte, men dette ble utsatt. Nytt møte 

planlegges 20. februar 2010 i Tallin. Det var kontakt mellom de nordiske representantene 

under Europe Regional Group-møtene i juni og oktober. 

 

 

5 Faglige saker 
Røros verdensarvsted. Oppfølging og uttalelse til arbeidet med utvidelse til ”Røros bergstad 

og Circumferensen”. 

 

Tentativ liste.”Rjukan, Hardangervidda, Tyssedal og Odda” som verdensarvsted. 

Oppfølging og uttalelse til arbeidet med tentativ liste. 

 

Verdensarv og menneskerettigheter. I samarbeid med Den norske UNESCO-kommisjonen, 

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. 

  

FN-bygningen, New York. Oppfølging av det norske initiativet for antikvarisk ivaretakelse 

av Sikkerhetsrådssalen ved rehabiliteringsarbeidene. 

 

ICOMOS openness and transparency. Oppfølging av uttalelse til ICOMOS Int. med en 

rekke kritiske spørsmål til ledelsens arbeid. ICOMOS Norge v/Gisle Jakhelln ledet ACs 

arbeidsgruppe nr. 5 ”ICOMOS openness and transparency”. 

 

Blue Shield Norge (BSN). Komiteens medlemmer representerer de internasjonale 

organisasjonene ICOMOS Norge, ICOM (leder), IFLA og ICA.  Paraplyorganisasjonen 
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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.  

Det har vært avholdt ett møte, 27. august, på Frogner hovedgård i Oslo med tema: ”Hvordan 

behandle umulige konstruksjoner”. Byggeskikk-komiteen har arbeidet med forberedelsene for 

CIAV International’s årsmøte i 2010 på Finnskogen, som samarbeid med Sverige og Finland, 

med faglig tema: ”Vernacular Crossing Borders”. Komiteen arbeider som et utvidet faglig 

forum. Dette blir hovedaktiviteten kommende år.  

CIAV International hadde sitt årsmøte 20.-23. mai i Rimetea, Transylvania, Romania. Fra 

Norge deltok Gisle Jakhelln, David Brand og Randi Sjølie.  

6.2 Rock Art Comité d’Art Rupestre – CAR:   Terje Norsted  

Fagkomiteen for Bergkunst  

Bergkunstkomiteen fikk ett nytt medlem i 2009. Komiteen har nå i alt tre medlemmer. 

Det var ønskelig å initiere et felles prosjekt med Komiteen for Forvaltning av Arkeologiske 

Kulturminner, men dette er blitt lagt på is pga. den langvarige sykdommen til denne 

komiteens leder.  

Det har vært interesse for kontakt med svenske og finske bergkunstkomiteer i ICOMOS for å 

undersøke om det finnes grunnlag for et samarbeid, men slike komiteer finnes ikke i våre 

naboland. Her hjemme vil det bli arrangert et felles møte med Arkeologikomiteen i 2010 for å 

få diskutert et felles prosjekt. For øvrig vil det bli arbeidet for å få flere medlemmer i 

Bergkunstkomiteen. 

6.3 Wood - IIWC:       Lasse Bjørkhaug  

Trekomiteen 

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). 

Det er to nye medlemmer i 2009 slik at komiteen nu har tre medlemmer. 

Virksomheten har vært beskjeden i 2009.  

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;  Deltakelse 

i referansegruppe som fagperson fra ICOMOS. Deltakelse på AASW Conference i New 

Mexico (USA) i mai.      

6.6 Fortifications and Military Heritage - ICOFORT:  Roberta Havran 

Fagkomiteen for fortifikasjoner  
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Det er 11 medlemmer i komiteen, pluss 1 institusjon. 

Mars 2009: Vauban seminaret. Nicolas Faucherre (professor i middelalderhistorie ved 

Universitetet i Nantes) ble invitert til å holde foredrag om arbeid og prinsipper som har ført til 

at 12 festninger til militæringeniøren Sébastien Le Preste de Vauban nå er i Unescos 

Verdensarvslist.  

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.  

6.9 Underwater Cultural Heritage - ICUCH:   Ivar Aarestad 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.10 20
th

 Century Heritage:      Nils Anker  

Den 20. århundrekomiteen har to medlemmer. 

Det ble ikke utført egne 20. århundre arrangementer i regi av vår komité i 2009.  

Nils Anker var foredragsholder under temaet ”Tidsperspektivets betydning”  på 

Kulturminnedager med fagkonferanse i Kristiansund 21.-24 oktober. Han har i tillegg fortsatt 

som styremedlem i Art Nouveau Network som har faglig relevans for komitéarbeidet. 

Linda Veiby ble utlånt til arbeid med den faglige DOCO ROKOKKO konferansen i 

november.  

DOCO ROKOKKO ble arrangert i samarbeid med Hafslund ASA og holdt på Hafslund 

Hovedgård 26-27.11. Lars Jacob Hvinden-Haug og Linda Veiby var på vegne av ICOMOS 

Norge arrangementsansvarlige. Konferansen samlet 100 deltagere hvorav 18 innleggsholdere 

over to dager. Konferansen var nybrottsarbeid i forhold til form og omhandlet et tema som i 

liten grad er belyst gjennom senere tids kulturhistoriske forskning. Det var ett av de største 

konferanser arrangert av ICOMOS Norge gjennom de senere år. Det ble nedlagt ca 320 

arbeidstimer i forkant av seminaret.  

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 i 2009 har gått på å forberede 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 Valletta, Malta, 7.-10. oktober. 

6.12 Stone:         Britt-Alise Hjelmeland  

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.13 Risk Preparedness - ICORP:     Axel Mykleby  

ICORPs interimsstyre har utarbeidet nye statutter som ble sirkulert blant medlemmene og 

sendt til ICOMOS internasjonale styre for godkjenning. Valg til nytt styre, oppdatering av 

medlemslister og verving av nye medlemmer er på gang. Axel Mykleby deltok på seminar og 

møte i International Scientific Committee på Malta 6.-7. oktober hvor det videre arbeid med 

ICORP ble vedtatt. 
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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 (jfr. ”Retningslinjer for de norske faggruppene og kontaktpersoner til ICOMOS 

intenasjonale fagkomiteer” vedtatt 2009). Kveldskonferansen 2009 ble gjennomført den 25. 

mars i Dronningensgt. 11, Oslo. Høstkonferanse 2009 ble ikke gjennomført, men det har vært 

forberedende programarbeidet for høstkonferanse 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:   Ingegjerd Holand 

Immateriell kulturarv 

Det er ett medlem i komiteen. 

Ingen aktivitet i 2009, bortsett fra deltakelse i INs rådsmøter.  

6.19 Shared Built Heritage:     Geir Thomas Risåsen 

Det er to medlemmer i komiteen. 

Det har ikke vært aktivitet i norsk faggruppe. 

6.20 Legal, Administrative and Financial Issues - ICLAFI Marie Louise Anker 

Fagkomiteen for Lov, administrasjon og finansielle saker  

Det er to medlemmer i komiteen.   

Det har i 2009 ikke vært aktivitet. Det var ikke deltagelse på årsmøtet i den internasjonale 

komiteen..  

6.21 Cultural routes – CIIC:     Terje Bodøgaard 

Fagkomiteen for "Cultural Routes" ble etablert våren 2009. Det er to medlemmer i komiteen.   

6.22 The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage -

TICCIH        Randi Bårtvedt 

TICCIH er den internasjonale organisasjonen for industriell arkeologi og industriell kulturarv. 

Gjennom sine faglige komiteer er TICCIH offisiell rådgiver for ICOMOS og i siste instans 

UNESCO angående industrielle kulturminner. Randi Bårtvedt deltok som utsending til 
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TICCIHs verdenskongress i Tyskland høsten 2009. Randi Bårtvedt og Norsk Vasskraft- og 

Industristadmuseum er sekretær/sekretariat for spesialseksjonen med arbeidsområde vannkraft 

og elektrokjemisk industri. 

 

6.23 Blue Shield Norge - BSN     Axel Mykleby 

Den norske Blue Shield komiteen  

Blue Shield Norge har hatt 5 møter i 2009, 17. mars, 3.juni, 15. september, 21. oktober og 23. 

november. 

Komiteen har deltatt på reiselivsmessen – mot illegal handel med kulturgjenstander sammen 

med ICOM, UNESCO kommisjonen, ABM-utvikling, Riksantikvaren og Tollvesenet  

Under den væpnete konflikten i Gaza ved årsskifte fikk komiteen vekket medienes interesse 

for ødeleggelsen av kulturminner, museer, bibliotek og arkiv gjennom pressemeldinger, 

intervjuer og avisartikler. 

Oppfølgingen av 2. protokoll til Haag konvensjonen fra 1954 har vært en viktig sak i dialog 

med Riksantikvaren og Forsvaret. 

Organisasjonens statutter er endret for å tilfredsstille Enhetsregisterets krav.  

Komiteen har uttalt seg til bygging av museer i Bjørvika i forhold til klimaendringer og 

katastrofeforebygging. 

Paraplyorganisasjonen, Association of National Committees for the Blue Shield (ANCBS) 

grunnlagt desember 2008 (Axel Mykleby ble valgt som styremedlem i 2008) har hatt ett møte 

i sekretariatet i Den Haag, hvor man vedtok arbeidsoppgaver. Grunnet plutselig fratreden av 

sekretæren av private årsaker, har organisasjonen ikke kunnet fungere slik den skulle. De 

endelige statutter og økonomiske forhold ble ordnet i møter i desember 2009.  

  

 

............................................ 

 

 

 

For styret, 

ICOMOS Norge 

Bodø, 28.02.2010 

 

Gisle Jakhelln 

president 

 

 


