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Bilder från Berlin.

Inledning
Ansökan har hjälpt till att finansiera omkostnader kring resan till Berlin där jag deltog i E.C.C.O.s
generalförsamling för att föra fram NKF-S medlemmars synpunkter tillsammans med NKF-S

ordförande Charlotta Bylund-Melin på E.C.C.O.s generalförsamling i Berlin samt att vara
moderator på den anslutande konferensen Conservation Matters på Bode Museum den 6:e
juni 2016 med anledning av E.C.C.O.s 25 års jubileum.
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E.C.C.O.s generalförsamling söndagen den 5:e juni i samlingssalen i Zion
kyrkan i Berlin

E.C.C.O.s president Susan Corr talar under generalförsamlingen.

Alla i kommittén närvarade på generalförsamlingen samt delegater och presidenter från
Italien, Finland, Sverige, Danmark, Norge och Österrike m.fl.
Kommittén som sitter kvar inför 2017 är Susan Corr som President, Sebastian Dobrusskin och
Stefan Belishki som Vice-Presidenter, Barbara Davidson som sekreterare (Slovakien), Anja
Romanovski, Tyskland som vice sekreterare, Elis Marҫal, Portugal som kassör and Peter de
Groof som vicekassör. Adjungerade är Jana Subic Prislan, Slovenien och David Aguilella
Cueco, Frankrike. Nya adjungerade blev Kristian Schneider, Italien och Ana Galán Pérez,
Spanien.
Susan Corr berättade om hur E.C.C.O arbetar i olika EU-sammanhang för att göra
konservatorer synliga. Syftet är att vi ska nå en självklar plattform inom kulturarvs- och
kulturmiljöfältet och vara en tydlig profession.
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Diskussion om den strategiska planen.

En viktig fråga som togs upp var att budgeten för 2017 inte går ihop. Detta trots att man
anstränger sig för att få ner kostnaderna. En omröstning om att höja avgiften planeras inför
nästa år samt en utredning av kostnaderna.

Michel van Gompen, berättar om Ceplis.
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Presidents Meeting och E.C.C.O.s 25-års jubileum : Conservation
Matters! The profession of the Conservator-Restorer as a Strategic
Resource for Cultural Heritage den 6:e juni

Alla deltagare i Conservation Matters på Bode museum.

Seminariet var ordnat för att diskutera vikten av konservering och vad man uppnått på 25 år.
Olika typer av föreläsare både inom E.C.C.O. Encore och från andra kulturarvsorganisationer
och EU var inbjudna. Man hade lyckats få med personer av vikt från Europeiska
kommissionen och ICCROM. Många deltog från de tyska konservatorförbundet VDR. Stefano
De Caro, generaldirektör för ICCROM. föredrag Heritage between continuity and change“.
Talade om vikten av kulturavet och han menade även att ICCROM och E.C.C.O har samma
mål trots sin olika status så man kan samverka. Erminia Sciacchitano, Policy Officer - Culture
- Heritage, Economy of Culture in the Directorate-General for Education and Culture inom
Europeiska kommissionen förklarade att konservatorsprofessionen är en av de viktiga
kulturnäringarna i Europa i föredraget “Cultural Heritage. A strategic resource for a
sustainable Europe”. Här framkom at man behöver förstå värdet av kulturarvet för att
konserveringen ska vara meningsfull. Susan Corr, President E.C.C.O. höll talade om
ansträngningar som görs inom E.C.C.O. och att det är viktigt för konservatorerna att få stöd i
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samhället där Berlindeklarationen Declaration of Berlin som togs fram var ett sätt. Det skrevs
sedan om tillsammans i plenum (se nedan). Wolfgang Baatz, styrelseordförande i ENCoRE
(European Network of Conservation-Restoration Education), talade om “ENCoRE and
ongoing development” där han särskilt framhöll “Practice Paper”, dvs dokumentet som
framhåller vikten av att konservatorutbildningen ska innehålla delar där man utför åtgärder
på objekten. Mogens Koch, grundande President i E.C.C.O. höll ett anförande om ”Hope and
Expectations“ med foton från E.C.C.O.s historia. Föredraget handlade om hur E.C.C.O.
började sitt arbete med en grupp entusiaster som lett till dagens professionsgemenskap och
allt större erkännande.

Under Conservation Matters på Bode-Museum, E.C.C.O.s kommitté.

Efter lunch höll Jan Raue, President i det tyska förbundet VDR ett anförande om ”The
profession of Conservator-Restorer – an inventory in the 25th year of E.C.C.O.“ Föredraget
handlade om svårigheten att förså vad konservering är. Mechthild Noll-Minor, Vereinigung
der Landesdenkmalpfleger, Arbeitsgruppe Restaurierung, (Association of State Conservators,
Working Group Conservation-Restoration), höll ett anförande om arbetet med konservering i
byggnadssektorn i Tyskland kallat ”Conservator-restorers and other actors in building
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conservation“, Anja Romanowski, E.C.C.O.-delegat i tyska VDR och kommittémedlem
E.C.C.O. talade om kultarvsåret 2018 i Year „Sharing Heritage“ ECHY 2018.
Som avslutning hölls ett rundbordsamtal kallat “Conservation matters!” som modererades av
mig själv, Hélène Svahn-Garreau och Ana Galán Pérez från det spanska ACRE. Runt bordet
satt Erminia Sciacchitano (EU kommissionen), Stefano de Caro (ICCROM), Susan Corr
(E.C.C.O.) samt Wolfgang Baatz (ENCoRE).
Slutligen efter en diskussion om ordval godtogs “Declaration of Berlin” som beskriver vikten
av att erkänna konserveringen som en strategisk samhällelig nyckelresurs i
omhändertagandet och värderandet av det gemensamma kulturarvet (se nedan) och att
professionen därför ska medverka i besluten om kulturarvet.

Erminia Sciacchitano håller sitt anförande i Bodesmuseum.

Övriga aktiviteter
Vi fick en visning av Neues Museum, vilket är ett fantastik konservatorsarbete som pågått
under mycket lång tid. Här mottogs vi även i en reception där vi hade tillfälle att lära känna
många konservatorer.
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Jan Raue håller tal på receptionen utanför Neues Museum.

NKF-S ordförande Lotta Bylund Melin på receptionen i Neues Museum.
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Berlindeklarationen
Declaration of Berlin On the occasion of the 25th Anniversary of E.C.C.O. we the delegates to
E.C.C.O.’s 25th General Assembly together with the Presidents of our national organisations and
assembled guests, considering: the Council of Europe’s Framework Convention on the value of
Cultural Heritage to Society (Faro Convention 2005), Article 5 – Cultural heritage law and policies,
point b, of which seeks to: enhance the value of the cultural heritage through its identification, study,
interpretation, protection, conservation and presentation; considering the July 2014 communication
of the European Commission towards an integrated approach to Cultural Heritage for Europe: It is
clear that many public policies have an impact on heritage, and heritage in turn has many impacts in
other policy areas. Therefore a more integrated approach to heritage conservation, promotion and
valorisation is needed in order to take into account its manifold contribution to societal and
economic objectives, as well as its impact on other public policies. considering the Namur Declaration
(2015) point 4.2: should promote a shared and unifying approach to cultural heritage management,
based on an effective legal framework for the integrated conservation of heritage, and involving all
the major players, institutional and other, and the representatives of professionals and civil society,
at international, national and local level;
We recognise Conservation-Restoration as a strategic resource for society in the care and
valorisation of our common Cultural Heritage. We kindly request that the Council of Europe and
other relevant bodies consider developing a charter or a recommendation on the ConservationRestoration of Cultural Heritage. Take note of the establishment in 2017–18 of a working group of
experts from member states at European Union level, in the framework of the Work Plan for
Culture 2015-2018, discussing traditional and emerging professions on Cultural heritage with focus
on skills, training and knowledge transfer. Invite E.C.C.O. members to get in touch with national
authorities to ensure that E.C.C.O. objectives are properly taken into account in the discussion.
Invite E.C.C.O. members to reflect further on how to advance further E.C.C.O. objectives thanks to
the opportunity offered by the European Year of Cultural Heritage.

Diskussion mellan Susan Corr, E.C.C.O.s president, den tyska presidenten Jan Raue och
schweiziske delegaten Sebastian Dobrusskin i Bodesmuseum.
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Lärdomar
Det var intressanta och lärorika dagar. Det var viktigt att träffa de olika presidenterna och
jämföra våra arbeten i de olika länderna. seminariet Conservation Matters var vikt
framförallt eftersom Erminia Sciacchitano genom sin närvaro verkligen visade hur
konservatorn fått en viktigare position i Europa. Att Stefano di Caro även poängterar
konservatorernas arbete är förstås viktigt. Det visar hur E.C.C.O. uppnår allt fler av sina mål i
enlighet med den strategiska planen. Det är tydligt att kommittén verkligen arbetar hårt för
att uppnå detta och är samspelta. Det gynnar även oss svenska konservatorer.

På en Biergarten med de nordiska kollegorna.
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