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Den Norske Blue Shield-komitéen har i 2009 bestått av: Leif Pareli for ICOM med Tormod Kaaløy som 
vara, Anne Hustad for IFLA med Tore Andersen som vara, Axel Mykleby (leder) for ICOMOS med Tove 
Thøgersen som vara og Linda Holmås for ICA med Anne Hals som vara. Det er i løpet av året fortsatt 
ikke blitt avklart hvem som kan representere CCAAA i komiteen, til tross for direkte henvendelser til 
ledelsen i CCAAA. Leif Pareli ble i 2009 valgt som nestleder og Linda Holmås som kasserer, begge valg 
for to år. 
 
Som observatører har Janne Wilberg fra Forsvarsbygg og Lyder Marstrander fra Riksantikvaren (RA) 
deltatt frem til høsten da Anne Nyhamar overtok fra RA. 
 
Komiteen har hatt fem møter 17. mars, 3. juni, 15, september (telefonmøte), 21. oktober og 23. 
november og har for øvrig kommunisert per e-post. 

Statutter: Statuttene ble endret på enkelte punkter under marsmøte i 2009 for i å imøtekomme 
Brønnsøysundregisterets krav til organisasjoner for registrering i fellesregisteret. 

BS deltakelse i Association of National Committee for the Blue Shield (ANCBS) 
Som kasserer har Axel Mykleby deltatt i to møter i ANCBS’ styre, den 12. – 13. juni i Den Haag og 3. 
desember i Paris som hvor styret også deltok i BS Frankrikes årsmøte. Oppholdet ble brukt for et 
møte med ICOMOS president, visepresident, generalsekretær og direktør for å få til en bedre dialog 
med ICBS. Med BS styrets godkjennelse og ABMs økonomiske støtte deltok Axel Mykleby på ICOMOS 
Advisory Committee møte i Malta hvor han presenterte ANCBS og inviterte til dannelse av flere 
nasjonalkomiteer. Det har resultert i initiativ til dannelse av et par nye komiteer. En BS Powerpoint 
presentasjon er blitt distribuert i den forbindelse. Viktige saker som er behandlet i ANCBS er 
hjelpeaksjon til det sammenraste arkivet i Köln, krigen i Gaza og mulig hjelp, kursing av hjelp i 
katastrofer. 

Reiselivsmessen 2009 og oppfølging av UNESCO konvensjonen mot ulovlig handel med 
kulturgjenstander: Blue Shield har sammen med UNESCO kommisjonen, ABM-utvikling, 
Riksantikvaren, ICOM, Mattilsynet og Tollvesenet forberedt og hatt vakter på en stand på 
reiselivsmessen, Lillestrøm i januar 2009. En informasjonshefte ”Vil du ha noe ulovlig i stua?” ble 
utarbeidet og trykket til utdeling på messen. Tiltaket er etterpå blitt evaluert på møte hos ABM som i 
hovedsak positivt, men vi merket at den utvidete deltakelsen gjør kulturarven mindre synlig i forhold 
til andre temaer så som matvarer, dyr og planter. Dette er ikke argument mot videre deltakelse, men 
vi må finne måter å få kulturarven bedre frem på. 

Krigen i Gaza og brudd på Haag konvensjonen: BS Norge skrev i forbindelse med krigen i Gaza en 
pressemelding som både ble brukt av ANCBS og ICBS og som resulterte i oppmerksomhet i media i 
Norge med flere artikler og TV- og radiointervjuer i kulturprogrammene. Brevet til 
Utenriksdepartementet om å følge opp med bistand til bevaring av kulturarven (bibliotek, arkiv, 
museer og kulturminner) som er blitt skadelidende av krigen er ikke blitt besvart. 



IFLA gjennom FAIFE-komiteen hvor Anne Hustad er innvalgt støtter tiltak for opplæring av 
bibliotekarer i det okkuperte Palestina. 

Sikkerhetsforhold ved kulturinstitusjoner: Komiteen har også i 2009 fulgt opp tidligere initiativ i 
forbindelse med planene om museums- og bibliotekbygg i Bjørvika og risiko for oversvømmelse i 
forbindelse med springflo og klimaendering. Intet svar fra kommunen. 
 
Brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med forespørsel om beredskapsplaner for 
kulturarv og erfaringsformidling fra tidligere katastrofer som orkanen 1992 og flommen 1995 er 
fortsatt ikke besvart. 

Soldatopplæring: Det planlagte heftet om kulturarv i krig, som komiteen har hatt under arbeid, har 
ikke hatt fremdrift i løpet av året, men skulle tas opp igjen. 

Opprettelse av en nasjonal rådgivende komite: Komiteen ser det fortsatt som ønskelig at det 
opprettes en slik komite, til oppfølging av Haagkonvensjonens bestemmelser, og ser det som naturlig 
at Blue Shield-komiteen inviteres til å delta der. Saken følges opp videre. 

Ratifisering av Haag konvensjonens annen protokoll: Blue Shield-komiteen har blitt holdt orientert 
om komitearbeidet med annen protokoll av Haag konvensjonen av observatørene fra Forsvaret og 
Riksantikvaren. BSN vil være høringsinstans for innstillingen fra arbeidsgruppen som har utarbeidet 
forslag til en praktisk gjennomførelse av bestemmelsene i konvensjon og protokoller i 2010. 

Merking av kulturarv med blått skjold: Merkingen med blått skjold ble tatt opp med Riksantikvaren 
etter henvendelse utenfra. Riksantikvarens syn er at kulturmin¬ner ikke skal merkes, heller ikke med 
blått skjold. Blue Shield-komiteen tar dette standpunkt til etterretning, men hevder fortsatt som 
egen mening at merking bør brukes, om ikke i full forvaltningsmessig utstrekning så iallfall ved 
utvalgte minnesmerker og institusjoner, for å gjøre allmennheten oppmerksom på merket og dermed 
på Haagkonvensjonen. 

Nordisk samarbeid: Axel Mykleby og Leif Pareli har i løpet av året fortsatt å argumentere innenfor 
sine respektive organisasjoner ICOMOS og ICOM for at det ved nordiske kontakter bør oppmuntres til 
opprettelse av Blue Shield-komiteer i de andre nordiske land. Dette har ført til velvillige reaksjoner, 
men foreløpig ingen konkrete tiltak. 

Økonomi: Den norske Blue Shield-komiteen vedtok at alle skulle søke sine medlems-organisasjoner 
om å skulle bidra med kr 2000 til felles utgifter. Da en egen konto ikke er opprettet måtte 
innkassering av tilskudd utsettes. ABM utvikling har dekket deltakelse i ANCBS-møter innenfor en 
ramme av kr. 15.000. 

Hjemmesider: Vi har kjøpt domenet www.blueshield.no Det er foreløpig innstilt med automatisk 
viderekobling til våre sider hos Norsk ICOM. Så lenge vi ikke har egen kapasitet til å lage og 
oppdatere nettsted, sier vi oss glad for at Norsk ICOM gir oss plass og står for nødvendige 
oppdateringer. 
 
26.2.2010 
Godkjent på komiteens årsmøte 2. mars 2010. 

 

http://www.blueshield.no/

