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1 Medlemmer  
 
I 2018 hadde ICOMOS Norge i alt 155 betalende medlemmer bestående av ordinære medlemmer, 
institusjonsmedlemmer, og ungdomsmedlemmer. ICOMOS har 2 æresmedlemmer: Luce Hinsch og 
Amund Sinding-Larsen 

I 2018 fikk ICOMOS Norge 13 nye medlemmer, derav ett institusjonsmedlemskap 

Ved gjennomgang og omlegging til nytt medlemsregister har vi sett at antall medlemmer på listen 
har vært større enn antall medlemmer som har betalt årsavgiften. Dette har vært en utfordring i flere 
år og 2018 ble året vi tok et skikkelig oppgjør med dette. I tillegg har medlemsmassen i mange år 
hatt en stor andel pensjonerte eller eldre medlemmer. Disse er av eget ønske eller av naturlige 
årsaker ikke lenger ICOMOS medlemmer.  

 

2 Organisasjonen  
 
ICOMOS Norge er organisert med styre og råd. Rådet representerer de  
internasjonale fagkomiteene, ISC, hvor ICOMOS Norge deltar.  
 

Styret 
I 2018 har styret hatt følgende sammensetning:  
Tallet i parentes er valgperiode 
 

o Marianne Knutsen (2018) - president  
o Kirsti Gulowsen (2018), visepresident  
o Åse Tveitnes (2018-2019) sekretær,  
o Cecilie Smith Christensen (2018) – kasserer 
o Magnus Borgos (2017-2018)  
o Gisle Jakhelln (2018 -2019)  
o Arnstein Brekke (2018 - 2019) 
o Vegard Lie (2018) vararepresentant 

 

Rådet  
I 2018 har rådet hatt følgende sammensetning:  
 

o ISC20C 20th Century Heritage: Olaf Steen 
o CAR Rock Art: Eva Walderhaug 
o CIAV Vernacular Architecture: David Brand/Gisle Jakhelln voting member 
o CIIC Cultural Routes: Ingvild Synnøve Paulsen 
o CIVVIH Historic Towns and Villages: Hogne Langset 
o ICLAFI Legal, Adm and Financial Issues: Hege Agate Bakke-Alisøy 
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o ICORP Risk and Preparedness: Axel Mykleby 
o ISCEAH Earthen Architecture: Hauke Haupts 
o ISCES Energy and Sustainability: Ole Christer Stenby 
o ISCS Stone: Morten Stige 
o ICAHM Archeological Heritage Management: Ingegerd Holand 
o IcoFort Fortification and Military Heritage: Roberta Luciani Havran 
o ICTC Cultural Tourism: Cecilie Smith-Christensen 
o ICUCH Underwater Cultural Heritage: Hans Jørgen Wallin-Weihe 
o ISCCL Historic Gardens and Cultural Landscape: Annegreth Dieze- Shirdewahn 
o IWC Wood. Arnstein Brekke 
o IPHC Polar: Anne-Cathrine Flyen 
o CIPA Architectural Photogrammetry: Ola Storsletten 
o Theory and Philosophy: Cathrine Løvdal 
o ISEC Economics of Conservation: Petter Koren 

 
o Our Common Dignity (RBA): Bente Mathisen 

 
o CIF Training, ICICH Intangible Heritage, ISCARSAH Analysis and Restoration, ICIP Interpretation 

og ISCSBH Shared Built Heritage har ikke hatt norsk representasjon I 2018 
 
 

Revisor  
Revisor har vært Hogne Langset (2018) 
 

Valgkomiteen  
Reidun Laura Andreassen  
Laima Nomeikaite 
Eirik Saxvik 
 

 3 Administrasjon  

Administrativ sekretær  
Aase- Hilde Brekke har vært ansatt som sekretær. Hun har bidratt i hovedsak med oppfølging av 
medlemsregisteret med hensyn til inn og utmeldinger, samt adresseendringer og annet. Hun har 
også fungert som mellomledd mellom styret og regnskapsfører, i tillegg til arbeid med nettsiden og 
annet forefallende arbeid. Aase- Hilde har stått sentralt i arbeidet med å innføre VISMA som nytt 
regnskapssystem, og Drop box som felles digitalt arkiv. Aase- Hilde har deltatt på flere styremøter.  
 
Bjørg Syren har bistått med regnskapet. I år som i 2017 har hun arbeidet tett med sekretæren for å 
legge over i VISMA – det nye regnskapssystemet.  
 
ICOMOS Norge har fortsatt velvilligst kontor og postkasse hos Riksantikvaren, Oslo. Til tross for at 
adgangsrutinene er blitt skjerpet i bygget, har vi fortsatt god oppfølging fra Riksantikvarens betjenter. 
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Vi er imidlertid helt avhengig av at vi har folk i styret som er ansatt hos RA for å kunne bevege oss i 
bygget også etter byggets normale stengetid.  
 

www.icomos.no 
Nettsiden har blitt oppdatert av Arnstein Brekke. Arbeidet med nettsiden fortsetter, og det er 
ønskelig at både styret og rådsmedlemmene deltar i større grad med utleggelse av relevant 
informasjon til medlemmene. 
 

Økonomi  
Årsmøtet 2018 valgte Hogne Langset til revisor. Kasserer for ICOMOS har vært  
Cecilie Smith Christensen. Foreningen benytter regnskapsfører Bjørg Syrén, Tungen 6, 2050 Jessheim.   
 
ICOMOS Norge har gitt støtte på 10.000 kr. til arkeolog Rakkan Sulaiman for å kunne delta i CIAVs 
fagkonferanse og VERNADOC Camp i Tabriz, Iran, i oktober 2018. 
 
ICOMOS Norge har gitt bred støtte til reisevirksomhet internasjonalt til styremedlemmer og 
rådsmedlemmer.  
  

4 Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid nasjonalt og internasjonalt 

Årsmøte  
Årsmøtet ble holdt 15. mars 2018 i Oslo Byarkivets lokaler med ca. 40 deltakere.  
 
Årsberetningen ble vedtatt og årsregnskapet ble godkjent.  

Møte med KLD 
Ingen møter avholdt i 2018 grunnet sykdom.   

Møte med Riksantikvaren 
Marianne Knutsen og Magnus Borgos hadde et kort møte med seksjonssjef Hilde Løveid Varvin på 
Internasjonal seksjon 1. november 2018 vedrørende framtidig samarbeid mellom ICOMOS Norge og 
Riksantikvaren. Norges posisjon som medlem av UNESCO-komiteen ble også diskutert.  

Fagdager  
Det ble avholdt fagdag 15. mars i forbindelse med årsmøtet. Fagkomiteen IcoFort stod for det 
faglige arrangementet og var en oppfølger av IcoForts internasjonale møte og fagseminar som ble 
avholdt i september 2017 i Nord-Norge.  

Tittel var Militære kulturminner i dag – Vern, forvaltning og bruk, ved Oslo Bymuseet. Inviterte 
foredragsholdere var:  
 

o Tina Koskanniemmi, Suomenlinna,  
o Donatella Fiorino, Cagliari,  
o Magnus Håkenstad, Institutt for Forsvarsstudier 
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Det var ca. 50 deltagere til stede.  
 
Det ble også avholdt fagdag 5.november i Riksantikvarens lokaler, da med tittel «Kulturminnevernet i 
et endret klima» - Verdensarv – fyrtårn for bærekraft? Inviterte foredragsholdere var:  

o Borgar Aamaas, senior forsker ved CICERO 
o Inger Elisabeth Måren, førsteamanuensis ved Institutt for Biovitenskap UiB,  
o Marte Boro, seniorrådgiver ved Riksantikvaren,  
o Beate Strøm, Koordinator for Norges delegasjon til Verdensarvskomiteen 
o Dr. Ege Yildirim, ICOMOS SDG focal point 

Styrets arbeid 
Det har vært avholdt fem styremøter i 2018, hvorav to som videokonferanse møter.  
 
Større saker er her definert bare ved stikkordene nedenfor:  
 

o Verdensarv og Menneskerettigheter (RBA)  
o Årlig generalforsamling og Advisory Committee møte i Buenos Aires 9.- 15.desember 2018 
o Innføring av nytt regnskapssystem (VISMA)  
o Innføring av Drop-box som digitalt arkiv 
o Gjennomgang av medlemslistene 
o Bedre rutiner og oppfølging av Rådet. Åse Tveitnes har hatt spesielt ansvar for å følge opp 

rådet i forhold til oversikt over rådsmedlemmene, informasjonsflyt og oppfølging.  
o Års-hjulet. Kirsti Gulowsen har ført arbeidet med et oppdatert års-hjul videre.  

 

Rådets arbeid 
Rådet har hatt ett møte i 2018. Representanter for de fleste fagkomiteer stilte og det var deltagelse 
også fra styret. Møtet ble hold i forbindelse med fagdagen 5. november i Riksantikvarens lokaler.  
 
Rådet diskuterte blant annet disse temaene:  

o Hvordan kan rådet fungere bedre.  
o Tema for fagdager  
o Hvordan øke aktivitet og faglig arbeid blant ICOMOS medlemmer 

 
Arbeidet med å involvere medlemmene i fagkomiteene fortsetter.  
 

Internasjonal representasjon  
Europagruppe møte i Helsinki 7. - 10. Juni 
Tema for fagdagen var «Shared Heritage». Marianne Knutsen og Kirsti Gulowsen deltok på møtet og 
på fagdagen.  
 
Årlig Generalforsamling og Advisory Committee møte i Buenos Aires, 1. – 10. desember 
Innledende møter ble holdt i Europagruppen, National Committee Meeting og Scientific Council. 
Marianne Knutsen og Gisle Jakhelln (CIAV), Kirsti Gulowsen og Bente Mathiesen representerte 
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ICOMOS Norge på møtene.  Det ble holdt valg på nytt Advisory Committee styre. Se nettsiden 
ICOMOS.org for informasjon om styrets sammensetning.  

Gisle Jakhelln presenterte temaet Openness and Transparencey under Europa-gruppens møte og 
deretter i Advisory Committee. Forslag til resolusjon ble vedtatt og oversendt styret (the Board). 

Hovedtema for GA18 var Governance, Participation, Representation and Rights in Heritage Bente 
Mathisen som «focal point» for den internasjonale arbeidsgruppen for Our Common Dignity 
initiativet, var en av innlederne for en seksjon med presentasjon av rettighetsbasert tilnærming og 
kursing i Human Rights Based Approaches.  

GA 20 vedtok Buenos Aires Declaration som markerte at Menneskerettighets-erklæringen er 70 år, 
og oppfordret til rettighetsbasert tilnærming.  

Det har vært deltagelse fra norske representanter på internasjonale fagkomitémøter og andre 
internasjonale møter 
Her kun en kort oversikt. Mer om møtene under respektive rapporter fra fagkomiteene: 

o CIAVs årsmøte i Tabriz, Iran, 1.- 3. oktober.
o ICORP internasjonale møtet i det kongelige bibliotek i Brussel og Europa parlamentet i

samarbeid med UNESCO, 4. – 6. november.
o Leder av Icofort Norge var invitert av Arkitektforening i Veneto til å holde et innlegg om bruk

og utvikling av militære kulturminner i Norden, konferansen fant sted i Verona den 17.mai og
var del av en større markering av 1.verdenskrig i regi av Istituto Nazionale dei Castelli regione
Veneto.

o CIVVIH sitt årlige vitenskapelige symposium og årsmøte 18.-21.09.2018 i Nimes, Frankrike.
o IWC symposium i York, med innlegg om norsk trearkitektur.
o POLAR2018-konferansen i Davos.

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2018/AGA_2018/AGA2018_BuenosAiresDeclaration_EN-FR-ESP_final.pdf
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5 Faglige saker  

I 2018 har styret ikke jobbet med noen saker relatert til konkrete verdensarvsteder i Norge. 

Our Common Dignity -Rights Based Approaches to Heritage Management 
Arbeidet med Our Common Dignity Initiative (OCDI) ble i 2018 oppsummert i desember på 
ICOMOS årlige Generalforsamling i Buenos Aires, Argentina  (GA 20).  GA 20 vedtok Buenos Aires 
Declaration som markerte at Menneskerettighets-erklæringen er 70 år, og oppfordret til 
rettighetsbasert tilnærming.  

Icomos medlemmer, komiteer og grupper ble oppfordret til å: 
o Bygge sterke relasjoner med lokalsamfunn og folk i kulturminnearbeidet;
o Følge prinsippet om frie, tidlige, åpne og kunnskapsbaserte konsultasjoner for lokalsamfunn

og berørte - før vedtak om tiltak angående deres spesifikke kulturarv fattes;
o Tilby all mulig bistand slik at samfunn og rettighetshavere blir konsultert og invitert til aktivt å

delta i hele prosessen med identifisering, utvelgelse, klassifisering, tolkning, bevaring og sikring
av- og videre styring og utvikling av kulturarven

Til møtet for Nasjonalkomiteene utarbeidet ICOMOS Estonia, ICOMOS Finland, ICOMOS France, 
ICOMOS Ireland, ICOMOS Mexico, ICOMOS Norway, ICOMOS Philippines, ICOMOS South Africa og 
ICOMOS Spain en eksempelsamling med erfaring fra rettighetsbasert arbeid 
Det internasjonale fagseminaret på GA 20 hadde avsatt en sesjon for presentasjon av 
rettighetsbasert tilnærming og kursing i Human Rights Based Approaches. Innledere var Bente 
Mathisen ICOMOS Norge, Laura Robinson ICOMOS South Africa og Ave Paulus ICOMOS Estonia.  
Her ble ICOMOS Nasjonalkomiteer oppfordret til å arbeide med rettighetsbasert tilnærming og til å 
dele sine erfaringer. 

OCDI sin arbeidsgruppe og det faglige nettverket møtes månedlig til virtuelle møter. 

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2018/AGA_2018/AGA2018_BuenosAiresDeclaration_EN-FR-ESP_final.pdf
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Bente Mathisen er fortsatt internasjonal talsperson for Our Common Dignity Initiative og har bidratt til 
Cultural rights: Tenth anniversary report utarbeidet av FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter 
Karima Bennoune. 

For 2019 planlegges kurs i rettighetsbasert tilnærming i Estland og Mdexico. Dette er et samarbeid 
mellom ICOMOS Norge, Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, ICOMOS 
Estland og ICOMOS Mexico. 

Blue Shield Norge: Årsrapport for 2018 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2018 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, 
Mariann Schjeide (nestleder) for Norsk Bibliotekforening (NBF) og IFLA med Anne Berit Hulthin som 
vara, Paal Mork (kasserer) for ICOM, med vara Gaute Jacobsen, Østfoldmuseet, Ole Martin Rønning 
ble avløst av Kjetil Landrog generalsekretær i Arkivforbundet og ICA med Kirsti Gulowsen, Oslo 
Byarkiv, som vara frem til 22.11., da Frode Færøy overtok. Årsmøtet ble holdt 16. mars. Styret hadde 
ett møte 29. november. 

I 2018 er de viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i: 

Den internasjonale Blue Shield komiteens (BSI) 
4.-6. november holdt BS komiteene møte og seminar i Brussel med deltakelse av bl.a. Kjetil Landrog 
deltok fra den norske BS komiteen. Han etablerte god kontakt til de nordiske komiteene og vil se på 
mulighet for samarbeid. Det neste møtet er annonsert 3.-5.11.2019 i Brussel. 

Etisk råd i forsvarssektoren  
Blue Shield Norge har vært i dialog med Etisk råd i forsvarssektoren og ble invitert til et møte sammen 
med relevante departementer og britiske kolleger 21.9., dvs. i forkant av NATO-øvelsen. Noe vi 
besvarte positivt. Etter at møtet ble avlyst, har det ikke vært kontakt.  

NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge høsten 2018 
I forkant av NATO-øvelsen Trident Juncture skrev BSN til Kulturdepartementet, Klima- og 
Miljøverndepartementet og Forsvarets kontaktpersoner for NATO-øvelsen med spørsmålet om Haag- 
konvensjonen fra 1954 og dens protokoller var implementert i øvelsen. BSN mottok et svar fra 
Kulturdepartementet med en orientering om at KMD var ansvarlig. Forsvarets operative 
hovedkvarter sendte et generelt svar med henvisning til en miljøbrosjyre hvor også kulturvern med 
Røros som eksempel er nevnt.  
I etterkant har vi fra visepresidenten i BSI, Peter Stone, fått vite at spesialrådgiver Paul Fox deltok i på 
forberedende øvelse på vegne av BSI. Dette er informasjon som vi hadde ønsket oss før vi 
henvendte oss til departementene. 

Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk 
Styret har jobbet med utforming av innspill til stortingsmeldingen som skal sendes innen januar 2019. 

Oppdatering av websiden/bloggen 
Styremedlem Kjetil Landrog påtok seg å oppdatere websiden/bloggen fra nå av. 

Økonomi  
Komitéens medlemsorganisasjoner bidro hver med kr. 2.000. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/A_HRC_40_53_EN.docx
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World Heritage Leadership Programmet  
I regi av Leadership programmet ble det arranger et kurs I Bergen 24. – 28. september 2018. Fra 
ICOMOS Norge deltok Marianne Knutsen, Wiam Alaridi, Thorfinn Rohde, Elin Dalen, Flavio Carniel.  

Om Programmet:  

«The most recent development in capacity building within the World Heritage framework is the 
creation of the World Heritage Leadership Programme. The Programme is a partnership between 
ICCROM, IUCN, and the Norwegian Ministry of Climate and the Environment, in collaboration with 
the World Heritage Centre and ICOMOS. It aims to improve conservation and management 
practices for culture and nature through the work of the World Heritage Convention, as an integral 
component of the contribution of World Heritage Sites to sustainable development.” 

 

 

6 Rapport fra fagkomiteene (ICOMOS ISC)  
 

ICUCH - Underwater Cultural Heritage (Subsea) 
Leder 
Hans-Jørgen Wallin Weihe 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Arbeid med å systematisere litteratur/forskningsoversikt på fagområdet 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Følger med på websider og på internasjonal forskning. Et større arbeid om Jylllandsslaget 
utarbeides sammen med professor Marie Smith-Solbakken ved Universitet i Stavanger. En rekke 
besøk i Danmark og Sverige i forbindelse med dette. 
 
Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Professor Marie Smith-Solbakken ansvar for oljehistorie i Store Norske Leksikon. Vi har i samarbeid 
forfattet flere artikler, jeg har forfattet noen alene -publisert i Store Norske. 
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ISCEAH  Earthen Architectural Heritage 
Leder 
Hauke Haupts 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Faglig dialog med internasjonale og norske/skandinaviske fagkolleger om restaurering av historiske 
leirjordkonstruksjoner, mørtel eller puss (rapping).  
Prosjektutvikling tradisjonelle historiske jordbyggingssystemer i moderne bygging.  
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Forberedelse på deltakelse på internasjonal ISCEAH workshop i Yazd, Iran fra 10 til 16. februar 2019. 
 

ISCS – Stone (Stein) 
Leder 
Morten Stige 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Ingen 
Som meldt fra tidligere greier jeg ikke å prioritere dette arbeidet og stiller derfor min plass til disposisjon 
om noen vil løfte feltet. 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Ingen. Den internasjonale faggruppen har en forholdsvis smal, teknisk tilnærming som ikke faller sammen 
med min kompetanse og faglige interesse. 

ICTC – Cultural Tourism 
Leder/ voting member 
Cecilie Smith-Christensen 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Innspill inn mot den internasjonale faggruppen, spesielt i oppdatering av ICT Charter. 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Oppdatering av ICT Charter. Dette er et pågående arbeid, som når ferdigstilt vil være retningsgivende 
både for internasjonal og nasjonal innsats. 
 
Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Noen linker er lagt ut på gruppens Facebook-side. 
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ICAHM – Archaeological Heritage Management 
Leder 
Ingegerd Holand (stiller sin plass til disposisjon). 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Ingen aktivitet i 2018. 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Ukjent 

 

CAR - Rock Art (bergkunstkomiteen) 
Leder/ voting member 
Eva Walderhaug 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Blant aktuelle saker som medlemmer av CAR har vært involvert i er forurensingsproblematikk knyttet til 
bergkunsten ved Murujuga, Burrup i Australia hvor blant annet norskeide Yara bidrar med industrielt 
utslipp som skader og skjemmer store forekomster av bergbilder. Murujuga representerer sannsynligvis 
verdens største konsentrasjon av bergbilder – mer enn 1 million figurer –  og en svært lang tradisjon for 
bergkunst som strekker seg fra ca. 45000 – 500 år før nåtid, og som nå er truet av industriell utbygging og 
skadelige kjemiske utslipp.   
Faggruppen har kontakt med fagkompetanse innenfor arkeologi og naturvitenskap, som blant annet 
var del av Riksantikvarens Nasjonale Bergkunstprosjekt (1996-2005), og som i dag har sitt virke ved bla 
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Disse vil ta del i aktive bevaringsprosesser vedrørende 
Murujuga bergkunsten i tiden fremover. CAR medlem ved Universitetet i Bergen har dessuten dialog 
med journalister som ønsker å rette et kritisk blikk mot Norskeide bedrifter som bidrar til ødeleggelse av 
natur og kulturminner i utlandet. 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Ingen aktiviteter formidles av presidenten til CAR-medlemmene noe som gjør innsats i den 
internasjonale faggruppen vanskelig. 

 
Kilde: Eva Walderhaug  
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ICORP - International Scientific Committee on Risk Preparedness og Blue Shield Norge 
Leder/ voting member 
Axel Mykleby 

Aktivitet i faggruppen i 2018 
Faggruppens aktivitet har i hovedsak vært gjennom deltakelse som leder i den norske Blue Shield 
komitéen. Komiteen har hatt to møter. Komiteen har etterlyst implementeringen av Haag-konvensjonen 
av 1954 i NATO-øvelsen Tritent Juncture i oktober hos Kulturdepartementet, Klima- og 
miljødepartementet samt Forsvaret. Bare Kulturdepartemetet svarte. Det viste seg senere at Blue Shield 
international var representert med Paul Fox fra Newcastle universitetet Storbritannia uten at vi har fått 
vite hva som ble resultatet. 

Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Kjetil Landrog har deltatt 4.-6.11. på det internasjonale møtet i det kongelige bibliotek i Brussel og 
Europa parlamentet i samarbeid med UNESCO. 17 europeiske nasjoner deltok og det var anledning til 
orientering av parlamentarikere. 
Axel Mykleby holdt 28.10. en forelesning om Risk Management i Norge på Oman Museum Across Ages. 
Foredraget ble holdt for staben på museet som under etablering i Muscat. Direktør for museums 
prosjektet er ICOMOS medlem Andrew Hall fra Sør-Afrika. 

Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Det har vært en omfattende dialog om klimaendringer i ICORP, Verdensbankens interesse for vern av 
kulturarv om gjenoppbygging og reetablering etter natur- og menneskeskapte katastrofer. Det er 
lansert et gratis interaktivt førstehjelputstyr for redning av kulturminner. 
https://www.iccrom.org/news/pioneering-resource-first-aid-cultural-heritage-now-available 
Forøvrig har medlemmene vært meget opptatt av store branner flere steder i verden. Forebyggende 
arbeid samt dokumentasjon etter brannene og rask analyse av bygningstilstanden før eventuell riving 
var et viktig tema. 

ISC20C 20th Century Heritage (20 århundres komite) 
Leder/ voting member 
Olaf Steen 

Aktivitet i faggruppen i 2018 
Fulgt opp Y-blokka. 

Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Visepresident i ISC20C. Ledet ISC20Cs arbeid  
med internasjonale Heritage Alerts, deriblant  
Vikingskipsmuseet i Roskilde, Danmark, Maison 
du peuple de Clichy i Paris, Frankrike, m.m.           Kilde: Olaf Steen 

https://www.iccrom.org/news/pioneering-resource-first-aid-cultural-heritage-now-available
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CIAV – International Committee og Vernacular Achitecture 
Leder 
David Brand 
 
Voting member 
Gisle Jakhelln 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Lite 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Gisle Jakhelln leder den internasjonale komiteen. Tre medlemmer deltok på CIAV årsmøte i Tabriz, 
oktober 2018. David Brand holdt innlegg. 
David Brand er aktiv med i en internasjonal gruppe vedr Iran og Midt-Østen, ledet fra Oxford. 
  
Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Noen linker er lagt ut på gruppens FB side. 
 
Gisle Jakhelln, David Brand og Åse Tveitnes deltok på CIAVs årsmøte i Tabriz, Iran, 1.-3. oktober. Tema for 
fagkonferansen var Cultural Heitage and Sustainable Development med besøk til Kandovan Village 
med troglodyte boliger. 
 
ICOMOS Norge gav økonomisk støtte slik at fagekspert fra Syria, Rakkan Sulaiman, kunne delta. 
 
 

 
Kandovan, Iran. Foto: Åse Tveitnes  
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ICLAFI - International committee on Legal, Administrative and Financial Issues 
Leder 
Hege Agathe Bakke-Alisøy 

Aktivitet i faggruppen i 2018 
Innlegg på fagdag 5.november 

Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Har jobbet med å få kontakt med den internasjonale gruppen for å bli medlem. Ikke medlem 
ennå. 

Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Noen linker er lagt ut på gruppens FB side. 

ICOFORT – Fortification and Military Heritage 
Leder/ voting member 
Roberta Luciani 

Aktivitet i faggruppen i 2018 
Faggruppen organiserte Icomos-Norges fagdag den 15.mars, med tittel Militære kulturminner i dag 
– Vern, forvaltning og bruk, ved Oslo Bymuseet. Tiina Koskanniemmi fra Finland hold en presentasjon
om Suommenlinna, Donatella Fiorino fra Italia snakket om bevaring og utvikling av den militære
flyplassen i Cagliari, og Magnus Håkenstad fra Institutt for Forsvarsstudier ga et bilde av Norge i et
større forsvarssammenheng. Det var ca. 50 deltagere til stede. Publikasjonen fra Militage
konferansen i 2017 ble distribuert.

Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Leder av Icofort Norge var invitert av Arkitektforening i Veneto til å holde et innlegg om bruk og 
utvikling av militære kulturminner i Norden, konferansen fant sted i Verona den 17.mai og var del av 
en større markering av 1.verdenskrig i regi av Istituto Nazionale dei Castelli regione Veneto. 

Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Icofort har i 2018 etablert en Facebook gruppe til medlemmene av Icofort og andre interesserte i 
militære kulturminner. 
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IFLA -  International Scientific Committee of Cultural Landscape 
Leder/ voting member 
Annegreth Dietze-Schirdewahn 

 
Kilden: Ørland Kultursenter 
 

 

 

Aktivitet i faggruppen i 2018 
Internasjonalt seminar i samarbeid med Forum for trädgårdshistorisk forskning og NMBU Ås med 
tema "Reconstructing gardens". 11.-12.10.2018 
https://www.facebook.com/events/204727006895218/ 
Mange nasjonale komitemedlemmer deltok i arrangementet. 
 
Avsluttende seminar i forbindelse med forskningsprosjekt på Ørlandet "Past, today and future of 
Austrått landscape". 20.-21.08.2018 
Medlemmer fra det internasjonale komite ICOMOS IFLA International Scientific Committee on 
Cultural Landscapes (ISCCL) deltok som eksterne eksperter for å diskutere funn of resultater fra 
prosjektet. 
 
Formidling av forskningsinfrastruktur "Historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur" med blogg og 
Facebookinnlegg. Aktiviteten ble videreformidlet til internasjonal IFLA og omtalt i deres newsletter.  
http://blogg.nmbu.no/ila-samling/  http://iflaonline.org/2018/10/ifla-news-issue-83/ 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Årsmøte ble gjennomført i Mendoza, Argentina i desember. Men ingen fra Norge kunne reise. 
Internasjonal faggruppe blir fulgt opp på mail.  
 
Bidrag i Webinar World Rural Landscapes in March 2018 with the title "Heritage of a place. Driving 
force analysis as the first step of integrated management of cultural landscapes."  
World Rural Landscapes. A worldwide initiative for global conservation and management of rural 
landscapes initiated by ICOMOS IFLA ISCCL 
https://www.youtube.com/watch?v=Tdafr_FBqNg 
 
Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Vi legger ut aktiviteter på ICOMOS Norges facebookside. 

http://blogg.nmbu.no/ila-samling/
http://iflaonline.org/2018/10/ifla-news-issue-83/
https://www.youtube.com/watch?v=Tdafr_FBqNg
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IPHC – International Polar Heritage Committee  
Leder/ voting member 
Anne-Cathrine Flyen  
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Ingen spesiell aktivitet i gruppen nasjonalt. Med kun tre nasjonale medlemmer konsentrerer 
gruppen seg om den internasjonale aktiviteten. 
Susan Barr deltok på Polar2018-konfernasen i juni i Davos. Som President i International Arctic 
Science Committee (IASC) var hun delansvarlig/med-vertinne for konferansen som ble arrangert av 
IASC og SCAR i fellesskap. Susan har hatt Presidentvervet i mer enn fire år, og takket av på 
konferansen i Davos.  
Under Polar2018 hadde også International Polar Heritage Comitee (IPHC) møter. Susan gikk da 
formelt av som vise-president, og for første gang på 18 år er hun derved ikke lenger med i 
eksekutiv-komiteen! Hun har gjort - og gjør fortsatt (er med i mange flere styrer og komiteer) - en 
formidabel innsats. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke henne for den fantastiske innsaten 
hun har gjort og fortsatt gjør for norske og internasjonale polar-minner! 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Siden mars 2017 har IPHC hatt en egen arbeidsgruppe som jobber med å utvikle prinsipper/ 
retningslinjer for arbeidet med arkeologiske kulturminner i polare strøk. Etter hvert skal det også 
utvikles "best-practice- guidelines". Gruppen er kalt Polar Archaeology Working Group (PAWG). Det 
er først og fremst rettet mot Antarktis, men arbeidet vil også kunne ha stor nyteverdi for Arktis, og 
det deltar også ekspertmedlemmer fra begge poler i gruppens arbeid. Bryan Lintott leder 
arbeidsgruppen. The Polar Archaeology Network (PAN) holdes informert om arbeidet i PAWG. 
Arbeidsgruppen har vært aktive gjennom hele 2018. 
 
I 2018 var det valg på ny eksekutive komite. Den nye IPHC Executive Committee ble valgt i april for 
tre år. 
Ved valget avsluttet disse sine vern i eksekutivkomiteen etter to perioder (Dvs seks år!): Julian 
Bickersteth (President), Susan Barr (Vice-President) og Nigel Watson (Secretary General) .  
Inn i komiteen ble valgt: Michael Pearson, President, Australia – Founding member; Maria Ximena 
Senatore, Vice President, Expert Member – Argentina  (November, 2009); Bryan Lintott, Secretary 
General, Expert Member – New Zealand/United Kingdom (October 2009). 
Susan sa seg villig til å fortsette å dele av all sin erfaring gjennom en offisiell rådgiverrolle i eksekutiv 
komiteen: Susan Barr, Arctic Advisor, Norway –  Founding President 2001-2010 , Independent 
researcher. 
 
Svært mange i den internasjonale faggruppen, IPHC, deltok på POLAR2018-konferansen i Davos.  
 
Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Ingen spesiell aktivitet nasjonalt. Internasjonalt har IPHC en hjemmeside som brukes aktivt til 
informasjon og kontakt mellom medlemmene. Internasjonalt er det er også mye direkte kontakt via 
e-post og telefon/SKYPE-samtaler. 
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IWC – International Wood Committee 
Leder/ voting member 
Arnstein Bakke 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Arbeider med å skape aktivitet og rekruttere medlemmer etter at den har ligget ned noen år. 
 
Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Deltatt på symposium i York, med innlegg om norsk trearkitektur. Etablert nettverk. 
Forberedt seminar om dendrokronologiske undersøkelser. Drøftet muligheten for nordisk 
samarbeidsprosjekt. 

ISEC - Economics of Conservation 
Leder 
Petter Koren  
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Norsk gruppe er ikke opprettet i påvente av informasjon om arbeidet i den internasjonale gruppen. 
Se neste punkt. 

Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
Jeg har med jevne mellomrom forsøkt å få kontakt med gruppen. Hverken leder Lugi Fusco Girard 
(luigi.fuscogirard@gmail.com) eller nestleder Christer Gustafsson 
(christer.gustafsson@konstvet.uu.se) har villet formidle hva gruppen driver med. De har ikke villet ta 
meg med på gruppens mail-liste så jeg kan vurdere hvordan jeg kan forholde meg til gruppens 
aktiviteter. 
Jeg har forstått det som at de internasjonale gruppene er åpne for deltakere fra alle land. Det 
virker som de ser på gruppen som lukket og drives mer som deres egen klubb. 
På dette grunnlaget foreslår jeg at styret tar kontakt med ICOMOS Paris så gruppen kan instrueres til 
å åpne seg for de som ønsker å delta i gruppens arbeid. 
 

CIIC – Cultural Routes 
Leder/ voting member 
Ingvild Synnøve Paulsen  
 
Ingen rapportering mottatt. 
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CIVVIH – Historic Towns and Villages 
Leder/ voting member 
Hogne Langset 
 
Aktivitet i faggruppen i 2018 
Det har vært laber norsk aktivitet ut over info om internasjonale konferanser lagt på den norske 
Facebook-gruppa. 

Aktivitet i faggruppen internasjonalt i 2018 
CIVVIH holdt sitt årlige vitenskapelige symposium og årsmøte 18.-21.09.2018 i Nimes, Frankrike. 
Symposiets noe runde tema var "History/Archaeology/Antiques and sustainable city", med 
undertema "Integrated development", "City project, urbanism, architecture, urban project and site 
project", og "Innovation, new technologies, tools and practices". Som del av årsmøtet ble det holdt 
valg for neste 3-årsperiode. Claus-Peter Echter fra Tyskland overtok som president etter utgående 
Sofia Avgerinou Kolonias fra Hellas. Av nye medlemmer til Executive Committee ble bl.a. Pål Anders 
Stensson fra Sverige valgt inn. Hogne Langset deltok på symposiet og årsmøtet.  
 
Asia-Pacific Sub-Committee ble etablert med eget møte og symposium i Beijing i 2018 og CIVVIH 
har med dette fire geografisk inndelte sub-komiteer. Både subkomiteene for Central and Estern 
Europe, Mediterranean, and Asia-Pacific planlegger møter/konferanser i 2019. 

 
Info om faggruppens eventuelle aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. 
Den etablerte Facebook-gruppen har 10 medlemmer, men det har vært laber aktivitet ut over 
informasjon om internasjonale konferanser. 

ISCES – Energy and sustainability 
Leder/ voting member 
Olle Christer Stenby  
 
Ingen rapportering mottatt 

CIPA – Architectural Photogrammetry 
Leder/ voting member 
Ola Storsletten  
 
Ingen rapportering mottatt 

Theory and philosophy of conservation and restoration 
Leder/ voting member 
Cathrine Løvdal  
 
Ingen rapportering mottatt 



For styret,

norge

icomos

ICOMOS Norge
Bergen, mars 2019

Pan
Marianne Knutsen
president
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