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Kulturdepartementet 
Att: Lena Adelsohn Liljeroth 
 
Angående: Gemensamt nordiskt - estniskt brev till respektive lands 
regering om nya nomineringar till världsarvslistan 
 
Vid ett gemensamt möte i Tallin i februari mellan ICOMOS nordiska nationalkommitteer 
och Estlands d:o diskuterades situationen avseende nomineringen av nya världsarv. Det 
konstaterades att temat för många av förslagen till nytillkommande platser och monument 
på ländernas tentativa listor överlappade varandra avseende det värde som de 
representerar. Det kunde också upplevas att föreslag från ett land tillhörde en kategori 
som fanns betydligt bättre representerad i ett annat land. 
 
Vi konstaterade också att nya grepp kan behöva tas för önskvärt resultat av den 
samordning som beräknas ske länderna emellan. Det självklara i att det inte ska komma 
till för många objekt från vår västliga del av världen och att objekten behöver vara av 
bästa möjliga kvalitet för att alls komma i fråga är förstås viktigt.  
 
Men det mest avgörande bör vara att välja, sammanfoga resp avgränsa och forma de 
föreslagna objekten så att de på bästa möjliga sätt berättar om det kultur- och naturarv av 
universellt värde som finns i våra länder. I det ligger att det ska gå att skildra inte bara 
intressanta episoder och företeelser utan också den samhällsutveckling som resulterat i 
dagens liv och värderingar med hjälp av våra världsarv på ett intresseväckande sätt  
 
De nordiska länderna träffas ungefär vart fjärde år för gemensam genomgång och 
kollationering. En ny sådan träff borde vara relativt nära förestående. I den snabba 
utveckling som vi befinner oss kan nya grepp behöva tas. Fler förslag behöver involvera 
flera länder för att bli tillräckligt intressanta.  
 
Nya kompetenser skulle med största sannolikhet behöva involveras i processen. T ex 
behövs mer av allmänhistoriskt kunnande, samhällsvetenskap, pedagogik och 
fastighetsutveckling. Att involvera andra länder som t ex Estland kan tid efter annan ge 
mervärde. Vi anser att vi med vår tvärvetenskapliga inriktning och internationella 
orientering inom ICOMOS skulle kunna bidra till önskad utveckling om finansiering av 
detta skulle kunna ordnas.  
 
För ICOMOS SWEDEN 

 
Kerstin Westerlund Bjurström                                                      Bilaga: Brev enligt ovan 
Ordförande 
 
Kopia; Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket 
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ICOMOS är en sammanslutning för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn. 
Dess uppgift är att tvärvetenskapligt och sektorsövergripande verka för att 
historiska minnesmärken, miljöer och kulturlandskap bevaras åt eftervärlden. 
ICOMOS är Unescos expertorgan för kultur-miljöfrågor och för 
Världsarvskonventionen. ICOMOS finns i 130 länder. 
 
 


