Kjære medlemmer i ICOMOS Norge,
Det har vært et spennende og lærerikt år for meg som ny leder i organisasjonen, med både reiser,
møter og fagseminarer. Læringskurven har vært bratt:-). Heldigvis har jeg fått god hjelp og støtte
fra de tidligere lederne i ICOMOS Norge; både Marie Louise Anker og Gisle Jakhelln sitter
fremdeles i styret og kan komme med uvurderlig hjelp både i trivielle og faglige spørsmål. Det
samme gjelder Amund Sinding Larsen som kjenner de fleste som er verdt å kjenne i systemet, og
som har kunnet viske meg i året på de internasjonale møtene.

I slutten av juni drog både visepresident
Birgitte Sauge, og jeg til det europeiske
møtet i Strasbourg. Rammen rundt møtet
var den fantastiske katedralen i byen og
verkstedet L’Œuvre Notre-Dame, som er
dedikert til forvaltning og restaurering av
den gotiske kirken. På programmet stod
både ICOMOS sitt forhold til europeiske
organisasjoner som f.eks. Europarådet som
jo har sitt hovedkvarter i Strasbourg, og
den økonomiske krisen som har rammet en
rekke land og som har gått sterkt ut over
nasjonenes mulighet til å ta vare på
kulturarven. Spesielt stod Helles i fokus i
denne diskusjonen. Det ble også diskutert
hvordan ICOMOS bør jobbe videre
framover for å klare å holde på sin
uavhengige og viktige posisjon som
organisasjon, hvordan kan man forbedre
økonomien og hvordan kan vi satse på
felles utdanningsprogrammer. Spørsmålet
om hva som er felles for den europeiske
kulturhistorien ble også stilt. Jorg Haspel
fra Tyskland holdt et interessant innlegg
om sosialrealismens arkitektur.
Birgitte foran Katedralen.

Birgitte Sauge deltok i rundebord seansen
og presenterte arbeidet som er blitt gjort i forhold til å fremme bevissthet rundt verdensarv og
menneskerettigheter, som jo er et initiativ der Amund Sinding Larsen er helt sentral og den store
drivkraften. ( Les mer om dette på nettsiden vår!). Jeg gav en kort innføring i prosessen som har
vært i Bergen rundt planleggingen av en nordgående bybane og diskusjonene som har vært rundt
trasevalget. Jeg informerte også om prosessen med riving og gjenreising av regjeringskvartalet i
Oslo. Begge disse temaene vakte stor interesse fra våre kolleger i Europa, og vi fikk mange gode
råd å ta med oss hjem.
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Inntrykk fra Strasbourg.

I november var vi en stor delegasjon som reiste til
Generalforsamlingen i Firenze. Det viktigste her er jo
å velge nye representanter som skal sitte i Executive
styret de neste tre årene. Hele møtet er i grunn preget
av dette – på godt og vondt. Mye promotering og mye
lobbing. Men det er morsomt og lærerikt og man blir
kjent med kolleger fra hele verden. I løpet av
møtedagene, eller før og etter, er det også mange
fagkomiteer som holder sine egne møter og flere av
de norske medlemmene som reiste nedover deltok i
sine respektive internasjonale komiteer. Vi norske
prøvde å samordne oss med de andre skandinaviske
representantene for å ha en felles forståelse av hvem
vi burde stemme på, og vi må jo si at vi er fornøyd når
vi fikk to skandinaviske representer i styret. Kirsti
Kovanen fra Finland som er generalsekretær og Nils
Ahlberg fra Sverige som styremedlem.

I Firenze satt ICOMOS 18. Generalforsamling
sitt preg på bybildet.
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Til tross for stramt program og lange dager med både faglig og organisatorisk input fikk vi tid til en del
sosialt samvær.

Ikke lenge etter vi kom hjem fra Firenze fikk vi Rob Burnes fra Liverpool på besøk for å snakke
om hvordan det har seg at Liverpool står på «in danger listen» bare noen få år etter at store deler
av det historiske sentrumet i byen ble tatt inn på verdensarvlisten. Dessverre ble det litt rot med
utsendelsen av invitasjonen til denne fagdagen, så informasjonen nådde nok ikke ut til alle. Dette
er bare å beklage og vi skal se på hvordan vi kan gjøre informasjonskanalene ut til alle
medlemmer enklere. Her vil jo nettsiden også kunne være en god hjelp. Møtet med Rob Burnes
som er kulturminneforvalter og urban designer i Liverpool kommune, ble interessant, og jeg tror
også han var glad for de innspillene han fikk fra de norske ICOMOS medlemmene som var
tilstede. Burnes presentasjon vil forhåpentligvis bli lagt ut på nettsiden over nyttår.

Liverpool – en verdensarv by der den karakteristiske «sky-linen» er truet av ny utbygging.
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Arbeidet med ny nettside har pågått en stund og overgangen til nytt system og nytt design er nå
nært forestående. Det som gjenstår er at vi må gå gjennom den teksten som ligge ute og
oppdatere denne, og helst også oversette så mye som mulig til engelsk. Dersom noen av dere er
inne på den eksisterende (gamle) nettsiden og har noen innspill i forhold til tekstene som ligger
der må dere gjerne ta kontakt med meg om dette. http://www.icomos.no/cms/
Den nye nettsiden vil ikke kreve innlogging slik at terskelen til å få tilgang til informasjon vil bli
ennå lavere. Det legges også opp til at informasjon om de ulike fagkomiteene skal bli lettere
tilgjengelig gjennom mer aktiv bruk av nettsiden for komitelederne.
Etter snart ett år som leder er jeg fremdeles enig med meg selv om at ICOMOS er «nokke for seg
sjøl». En frivillig organisasjon der man må være profesjonell for å være med. Alt vi bidrar med
inn i organisasjonen er frivillig og ulønnet. Da tenker jeg at det er spesielt viktig at alle, både
medlemmer og styremedlemmer, føler det gir noe tilbake å være medlem. Dette fordrer
imidlertid i stor grad at man selv er aktiv i nettverket. For det er jo det det er – en
nettverksorganisasjon. Og hvordan skal man kunne være aktiv? Jo- ved å melde seg inn i én eller
flere av fagkomiteene. Det er her det faglige nettverket kan skapes, og det er gjennom
fagkomiteene man kan gjøre sin kunnskap kjent og kanskje få interessante internasjonale
oppdrag.
Mange har opplevd at terskelen for å bli med i en av fagkomiteene har vært høy. Dette er noe vi
må få endret på. For å bli medlem i den nasjonale faggruppen er det bare å sende en mail til
lederen for komiteen. Litt informasjon om de ulike komiteene ligger ute på den gamle nettsiden,
men dette vil også bli gjort tydeligere og enklere ved overgangen til ny nettside. Dersom det ikke
er en operativ nasjonal komite innenfor det fagområdet du gjerne vil engasjere deg, er det bare å
gi meg et ord så kan vi prøve å få nytt liv i gruppen – gjerne med deg som leder! De
internasjonale fagkomiteene har litt ulik praksis på hvordan man blir medlem men det hjelper
lederen av gruppen deg med å finne ut av:-)
Jeg er i alle fall glad for alt jeg har fått være med på dette året og ser fram til et nytt år som leder
for ICOMOS Norge. Jeg håper vi skal klare å gjøre organisasjonen ennå mer interessant for
medlemmene og at vi klarer å aktivisere flere, både i det nasjonale og det internasjonale arbeidet
med kulturminnevern og verdensarv, som vi jo alle er så engasjert i!

Hjertelig god jul og godt nytt år til dere alle!
Med vennlig hilsen
Marianne Knutsen
President
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