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Årsrapport från ICOMOS Internationella kommitté Teory and Philosophy of 

Conservation and Preservation (ISC Theo/Phil) 2014 

2014 års kommittémöte hölls tillsammans med sedvanlig konferens i Riga 8-10 maj. Temat 

för konferensen var var Heritage Trends in the mirror of Social Change, Conservation 

Realities – 50 years after Venice Charter. ICOMOS Sweden var vid det motet representerat 

av Nils Ahlberg. Se vidare hans rapport. 

I samband med ”General Assembly” I november 2014 hölls en gemensam workshop med 

ICOMOS  “ internationella kommitté ”Shared Built Heritage” (ISC SBH), ”Chair of Global 

Art History, Heidelberg University” och ”Institute of Art History, Max-Planck Institute, 

Florence”.  

Det kan vara av intresse för nya ICOMOS medlemmar att ISC SBH-kommittén tidigare hette 

“Committee on Shared Colonial Architecture and Town Planning”. Dess arbete omfattade då 

huvudsakligen miljöer som var ett resultat av europeisk kolonisation västerut. Namnet 

ändrades eftersom arbetet sedan sent 1990-tal breddats till att omfatta multikulturella 

samhällen med byggd kulturmiljö där spåren från olika kulturer överlagrat varandra över i 

stort ett hela världen. I linje med detta lyder nu stadgarna ”ISC SHB includes Historical urban 

and rural structures or elements, resulting from multicultural and/or colonial influences”.  

 

Målet med denna workshop var att efter en lång serie av seminarier under de gångna åren att 

med ny expertis kunna summera erfarenheterna från tidigare års arbete definiera dagens 

utmaningar och angrepssätt avseende kulturmiljö med spår från olika kulturer utifrån en mer 

teoretisk och metodologiskt synvinkel. Avsikten är att ta fram rekommendationer avsedda att 

läggas till SHB-kommitténs stadgar. Det ska bli intressant att ta del av dessa när de 

presenteras.  

 

Principiellt kan jag tycka att det inte är någon principiell skillnad från de överväganden som 

måste göras vid hanteringen av äldre bebyggelse som genomlevt många tidsepoker med 

varierande stilideal bortsett möjligen från att så kallat ”Shared Built heritage” (SHB)  kan bli 

ett hetare politiskt sprängstoff.  Generellt har vi ThePhil kommittén därför rimligtvis mycket 

att lära från SHB-kommitténs arbete. I mitt tycke saknas mycket som har med dessa aspekter 

att göra vare sig vi talar om Venice Charter, Burra eller Florence dokumenten 

 

Kommande Theo/Philkommittémöte är planerat till början av mars 2015 i Florens på temat 

”How to Assess Built Heritage? Assumptions, methodolgies, examples of heritages, 

assessment systems” 
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