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          Trondheim 28. desember 2011 

 

Kjære medlemmer!  

Jeg vil med dette sende en romjuls- og nyttårshilsen, samtidig som jeg vil 
prøve å oppsummere litt av året som er gått. 
Det har tatt tid å komme inn i systemer og forstå mekanismer både i ICOMOS 
og ICOMOS Norge. Jeg føler at jeg endelig har blitt varm i trøya og fått bedre 
tid til å koordinere egen jobb med vervet som president. 
 
Vel hjemkommet etter ICOMOS 17. generalforsamling og scientific 
symposium i Paris, er det grunn til å puste ut og trekke noen lettelsens sukk 
før vi fortsetter videre som vi stevner. ICOMOS Norge synes både i 
mediabilde og i moderorganisasjonen.  
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Jeg vil takke arbeidsgruppen for «Our Common Dignity», representert med 
Amund Sinding-Larsen og Birgitte Sauge og Stener Ekern. Gruppen har klart 
å bringe fram forholdet mellom menneskerettigheter og verdensarv i ICOMOS 
og verdensarvssekretariates bevissthet. Gruppen arbeider også med et tema-
nummer av International Journal of Cultural Heritage som skal komme ut på 
våren 2012. En resolusjon om fortsatt arbeid ble vedtatt i generalforsamlingen 
(se vedlegg) og vi fikk også klare og gode tilbakemeldinger fra Verdensarv-
sekretariatet i UNESCO om viktigheten av dette arbeidet og at det skjer i 
videre samarbeid med ICCROM og IUCN.   
 
Jeg er stolt av dere Amund, Birgitte og Stener. Dere gjør en kjempejobb! 
 
Faktisk ble Cultural Landscapes and Human Rights, temaet til neste 
generalforsamling som skal avholdes i Firenze om tre år.  
 
Jeg vil benytte anledningen til å gratulere min presidentforgjenger, Gisle 
Jakhelln, med presidentvervet i den internasjonale faggruppen for vernacular 
heritage, CIAV, og Susan Barr som gikk av som president etter fullgått løp i 
den internasjonale polarkomiteen. Hun fortsetter som visepresident i samme. 
Videre vil jeg takke Axel Mykleby for hans velvillige innstilling og bidrag ved å 
delta i rapportørkorpset på generalforsamlingen og hans arbeid i Blue Shield 
International.  
 
ICOMOS er først og fremst en organisasjon bestående av faglig engasjerte 
personer og det er faglig teoriutvikling, utvikling av faglig praksis som er 
rammen for organisasjonen som skal faglig bistand til UNESCOS 
verdensarvarbeid. Vitenskapssymposiet under generalforsamlingen er derfor 
et viktig forum både for å bidra og for å lære. Jeg vil derfor takke de norske 
innlederne på vitenskapssymposiet under generalforsamlingen. Dere fortjener 
ros!  Jeg vil også takke alle som ellers deltok fra Norge. I alt var det 18 
påmeldte, men jeg må innrømme at jeg ikke hadde slik oversikt at jeg traff alle 
som deltok.  Som et av landene med høyest medlemstall pr/innbygger, og 
med en generalforsamling Europa synes jeg det er flott at så mange møtte.  
Jeg vet ikke hvor mange som hadde sendt inn abstracts til symposiet, men jeg 
tenker at vi har et forbedringspotensial i forhold til neste generalforsamling.   
Vi har mange norske faggrupper som er representert i rådet og om bør ta 
utfordringen nå, og bruke de neste årene til forberedelser til den neste 
generalforsamlingen og symposiet.  
 
Dersom du som medlem ønsker å følge med innenfor bestemte faglige tema, 
eller delta aktivt i debatten innenfor noen av disse, vil jeg be om at du tar 
kontakt med dem som i dag er oppført på våre hjemmesider (www.icomos.no) 
som kontakter/ledere for sine faggrupper. Dere får da også linker og 
muligheter til å følge den internasjonale debatten innfor disse temaene og kan 
bli medlemmer i den internasjonale fagkomiteen. Styret i ICOMOS Norge 
ønsker at medlemmene skal føle at de kan bidra med sitt, og at de får noe 

http://www.icomos.no/
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mer ut av mer ut av medlemskapet i organisasjonen.   
 
I løpet av året som er gått, har den nye medlemsdatabasen til ICOMOS 
(Gilles Nourissier databasen) begynt å fungere. Den skal kunne brukes for å 
skaffe en oversikt over medlemmenes faglige kunnskap og spesiale, for evt. å 
kunne velge ut og foreslå gode eksperter til blant annet vurdering av søknader 
til verdensarvlisten, men også for andre faglige oppdrag. For at denne 
databasen skal fungere, og for at dere evt. skal bli spurt som eksperter og 
fagfolk, er den avhengig av at dere legger inn deres informasjon og 
oppdaterer denne jevnlig når adresser skiftes eller faglig kompetanse endres. 
Det er enkelt å legge inn informasjon om egen person i basen, og dersom 
dere ikke har prøvd dere på dette ennå, vil jeg oppfordre dere til å bruke 
anledningen i disse dagene. Vi vil også bruke basen i vår medlemsoversikt i 
ICOMOS Norge og nye medlemskort vil bli delt ut etter innbetaling av 
kontingent og med utgangspunkt i adresser vi finner der.  Når jeg skriver vi, vil 
jeg spesielt takke én person som faktisk gjør denne jobben for oss blant mye 
annet, Anne-Berit Breisjøberget.  Tusen takk! Jobben kan virke usynlig, men 
er blant de viktigste for organisasjonens velbefinnende 
 
Jeg håper også at flere av dere bruker hjemmesidene våre mer flittig for å få 
og hente informasjon. Vi vil også være takknemlige for bidrag med artikler og 
diskusjonstema på disse sidene.  Jeg vil derfor også takke Marianne Knutsen 
og Bente Mathisen sammen med Stian Haugli som har gjort, og gjør, en 
kjempe innsats for at sidene skal være tiltalende og oppdaterte. 
Faggruppelederne har også et selvstendig ansvar for å legge ut oppdatert 
informasjon.  Takk til dere alle! 
 
 
Vi prøver å følge opp med innspill og vurderinger til kulturminner på den 
Norske tentative listen til verdensarven ovenfor myndighetene. I år hadde vi 
fagdag i Lofoten der forvaltning av de store og komplekse verdensarvstedene 
ble drøftet.  Vi har også kontinuerlig et blikk på den industrielle kulturarven i 
Rjukan /Notodden og Odda/Tyssedal og vi har gitt innspill til Vikingarven som 
verdensarv. 
 
Det har i 2011 vært arbeidet med en klargjøring av Norsk verdensarvpolitikk 
fra Miljøverndepartementet.  Vi har deltatt i møter og gitt innspill i tidlige fase 
av dette arbeidet. Det ble sendt en melding fra MD om at dokumentet nå var 
gått til politisk ledelse i departementet og at vi vil få ytterligere informasjon i 
januar. Vi avventer konklusjonene derifra. 
 
Vi ser at viktige deler av kulturarven i Norge fra 20.århundre kan være truet, 
og har også gitt innspill til Nasjonalmuseet og Riksantikvaren om fredning og 
bruk av Arne Korsmo og Greta Prytz bolig i Planetvegen.  Villaen er nå under 
fredning, men bruken ble ikke slik vi gjerne så for oss. Nasjonal museet har 
sikret seg en god del av interiør og gjenstander, men dette Norske 
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modernisme-ikonet ble ikke sikret samlet for allmennheten ved at staten 
kjøpte huset og interiøret samlet.   
 
Vi fulgte Statsbyggs innspill om fredning av Regjeringskvartalet og ventet oss 
et vedtak om fredning i nær framtid da bomben sprang 22. juli. Etter dette har 
diskusjonene gått og konklusjoner blitt trukket på forskjellig grunnlag i presse 
og medier. Vi oppfattet at det har vært viktig å holde diskusjonen i gang, og 
20.årh. komiteen laget en kronikk om saken i Aftenposten, denne ligger nå på 
våre hjemmesider.  Vi prøvd å følge med hvordan kolleger i Statsbygg og hos 
Riksantikvaren har behandlet oppdraget om å vurdere tilstanden til anlegget 
og kunsten som er en integrert del av det. Med den store graden av 
taushetsbelagt informasjon er det vanskelig å holde seg orientert og å gi god 
informasjon, men vi ser at vurderinger og beskrivelser som er gjort offentlig 
har høy faglig kvalitet.   
 
Vi prøver å følge opp diskusjonen om regjeringsbygget og vil i nærmeste 
framtid vurdere hvorvidt vi ber om internasjonal assistanse fra Heritage Alert 
for å sikre at disse unike bygningene får stå.  Vi vil takke Statsbygg og 
Riksantikvaren for at de har gjort en god og profesjonell jobb innenfor de 
rammene som de har i denne saken.  
 
Jeg vil til slutt også takke styret og rådet for arbeidet i året som har gått. Uten 
deres iherdige innsats på mange felt ville organisasjonens aktivitet stoppe 
opp. 
 
Denne romjulshilsenen ble nesten som en årsrapport. Den mer formelle vil 
ikke bli lagt fram før utsendelsen av årsmøtesakene i februar.  Uansett føler 
jeg nå at ICOMOS Norge skuta har god bør og vind i seilene. Dette er først og 
fremst takket være mange aktive medlemmer på forskjellige fronter 
Vi kan stevne videre i jevn fart.  Jeg oppfordrer dere likevel igjen til å bruke 
hjemmesidene i større grad og til å legge inn dataene deres i ICOMOS 
database. Til slutt vil jeg minne om og ønske dere alle velkommen til årsmøtet 
15.mars i Oslo.  
 
 

 
Et riktig godt og innholdsrikt nytt år! 
 
ønskes dere fra   
 
 
Marie Louise Anker  
 
President  
ICOMOS Norge 
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