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ICOMOS Danmark er et aktivt netværk af forskere og professionelle fagpersoner hvis hovedfokus er
at tage vare på dansk fysisk kulturarv i et internationalt verdensarv perspektiv.
Det betyder at den danske komite er tæt knyttet til ICOMOS International’s virksomhed, og nyder
godt af og tager del i de internationale netværk og de videnskabelige komiteers mangfoldige arbejde.
Der er i dag 60 aktive medlemmer og 4 institutioner knyttet til ICOMOS DK.
De danske medlemmer omfatter en meget bred vifte af fagområder omkring kulturarven, og der stilles
ekspertise til rådighed for såvel dansk som international kulturarvvaretagelser. Komiteens medlemmer
følger tæt såvel udviklingen omkring kvalificering af nye verdensarvemner som monitoreringen af
allerede udpegede og oplistede emner og lokaliteter. Der er endvidere opmærksomhed rettet mod
”Heritage at Risk” kulturværdier og kulturarv som på grund af uroligheder eller krigshandlinger beskadiges, fjernes eller ukontrolleret udgraves.
Det er i dansk ICOMOS særlig fokus på en række emner, hvor der i medlemskredsen er en særlig ekspertviden. Det er eksempelvis omkring byudvikling og bosætning, forsvarsværker, murbemaling,
haver- og landskaber, det 20. århundredes modernistiske arkitektur, undervandsarkæologi og kulturturisme. ICOMOS DK opfordrer sine medlemmer til at deltage med faglige bidrag i symposier, konferencer, og til at deltage i det internationale arbejde for at udarbejde rekommandationer, guidelines
m.v.
Initiativet omkring Christiansfeld normering til verdensarvlisten forløber planmæssigt frem mod Kulturstyrelsen/Kulturministeriets ansøgningsprocedure til ICOMOS generalforsamling 2013. Den norske ICOMOS ekspert Kolbjørn N. Nybø, som blev anbefalet af ICOMOS DK, har tilrettelagt, og er
langt med et meget overbevisende indstillingsarbejde i samarbejde med Christiansfeld Centret, Kolding Kommune og Kulturstyrelsen.
ICOMOS DK følger initiativer ved Roskilde Domkirke omkring etablering af besøgs- og informationscenter (som krævet af UNESCO), arbejdet er på et meget tidligt forberedende stade.
Desuden følger ICOMOS DK et CIAV konferenceinitiativ omkring uformelle bosættelsers status i
forhold til verdensarvdefinitionerne.
Der er modtaget en opfordring til at ICOMOS DK tilsluttede sig ”Blue Shield Denmark” initiativet,
og ICOMOS har til Søren La Cour Jensen givet tilsagn om at stille sig til rådighed med den ekspertviden ICOMOS DK råder over.
ICOMOS DANMARK er i dag repræsenteret i følgende internationale fora:
 CIVIC (Byer og bydannelser) - Gregers Algeen-Ussing
 CIAV (Uformelle bosættelser) - Fredy Avnby og Silje Erøy Sollien
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MuralPaintings (Kalkmalerier m.v.) – Kirsten Trampedach og Isabelle Brager
Fortification Commitee (fæstningsanlæg) – Jens Brendstrup
Commitee for Cultural Landscape (Landskab og havekunst) – Margrethe Florian og
Jens Hendeliowitz
Cultural Tourism Committee (Turisme) – Flemming Aalund
Christiansfeld faglig styregruppe (normering til verdensarvlisten) – Sven Felding
20. Century bidg. Heritage (i samarbejde med DOCOMOMO) – Ola Wedebrunn
Underwater Archaeology – Thijs Maarleveld
Heritage at Rish, ”Blue Shield Denmark” – Per Kristian Madsen

(Listen kan være ukomplet, og opdateres gerne)
ICOMOS DK har gennem året kunnet støtte med tilskud til rejseomkostninger til vigtige konferencer,
og har i år givet støtte til det på Nationalmuseet og i Det Kongelige Bibliotek afholdte seminar om
Den danske kulturarv på de (tidligere) Dansk vestindiske Øer. Initiativet og arrangementet blev forestået af arkitekt Ulla Lunn.
ICOMOS DK’s hjemmeside vil i dette år blive nyudformet og opdateret. Grith Bech-Nielsen og Tue
Avnby har påtaget sig den yderst tiltrængte opgave.
Efterårets rokader i ministerier og styrelser har også betydet ændringer for ICOMOS, i det Slots- og
Ejendomsstyrelsen opdeling, i Bygningsstyrelsen i Klima, Energi og Bygningsministeriet og Styrelse
for Slotte og Kulturejendomme i Kulturministeriet, har flyttet på ICOMOS kontaktflader og kontaktpersoner. ICOMOS vil i løbet af det kommende år søge retablere de vigtigste administrative og forvaltningsmæssige kontakter.
Nationalkomiteens styrelse har bestået af:
Gregers Algreen-Ussing (2009), Tue Alstrup Avnby (2010), Freddy Avnby (2009), Jeppe Aagaard
Andersen (2011), Grith Bech-Nielsen (2009), Jens Brendstrup (2010), Margrethe Floryan (2011),
Sven Felding (2009 – formand 2008), Christoffer Harlang (2011), Per Kristian Madsen (2009 - næstformand 2008), Jens Hendeliowitz (2009), Jan Quitzau Rasmussen (2010), Kirsten Trampedach
(2009) og Ola Wedebrunn (2009)
ICOMOS DK fungerer på et yderst sparsomt budget, og vi takker i den forbindelse Kunstakademiets
skoler for Arkitektur, Design og Konservering for at huse Nationalkomiteens administration og regnskab ved Birgitte Weien og Anne Binneballe.
Styregruppe for ICOMOS Danmark siger alle medlemmer i ICOMOS og sekretariatet tak for interesse
og aktivitet.
Sven Felding
Formand for ICOMOS DK
15. juni 2012
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