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Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2010 bestått av: Leif Pareli for ICOM med Tormod 
Kaaløy som vara, Anne Hustad for IFLA, avløst av Svein Arne Tinnesand med Tore Andersen som vara, 
Axel Mykleby (leder) for ICOMOS med Lasse Bjørkhaug 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 valgt for to år. 
 
Som observatører har Janne Wilberg fra Forsvarsbygg og Anne Nyhamar og Lyder Marstrander fra 
Riksantikvaren (RA) deltatt frem til høsten, da Jørgen Jørgensen overtok fra RA for Anne Nyhamar. 
Lyder Marstrander har også som pensjonist deltatt på flere av møtene ut fra personlig interesse. 
 
Komiteen har hatt fire møter: 2. mars, 15. juni, 7. september, 7. desember og har for øvrig 
kommunisert per e-post. 
 
Deltakelse i The Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) 
Som kasserer i ANCBS har Axel Mykleby deltatt i to møter i ANCBS’ styre, den 6. – 9. juni i Wien, hvor 
styret også deltok som foredragsholdere og medarrangør i konferansen «Archaeology in Conflicts». 
15.- 16. oktober deltok Mykleby i styremøte i Den Haag. Med BSN-styrets godkjennelse og ABM-
utviklings økonomiske støtte deltok Axel Mykleby på ICOMOS Advisory Committee møte i Dublin 26. 
og 27. oktober, hvor han presenterte ANCBS og orienterte om Blue Shield-komitéers arbeid og 
muligheter. Mye av ANCBS’ arbeid har konsentrert seg om oppfølging av prosjekter for å hjelpe 
arkiver, bibliotek og museer i Haiti, og etablering av nye Blue Shield-komiteer. 
 
Reiselivsmessen 2010 og oppfølging av UNESCO-konvensjonen av 1970 mot ulovlig handel med 
kulturgjenstander: Blue Shield har sammen med UNESCO-kommisjonen, ABM-utvikling, 
Riksantikvaren, ICOM, Mattilsynet og Tollvesenet utviklet stand og brosjyre samt stilt som vakter på 
en stand på Reiselivsmessen, Lillestrøm i januar 2010. Et 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-utvikling som i hovedsak positivt. 
 
Jordskjelvet i Haiti, januar 2010: Blue Shield Norges medlemmer har engasjert seg i formidling av 
prosjekter i Haiti. I forbindelse med ICAs internasjonale CITRA-konferanse i Oslo i september møtte 
vi direktøren for arkivverket i Haiti og bidro til å fokusere på behovet for bistand på dette området 
(bl.a. i uformelle samtaler med Oslos ordfører og Riksarkivaren). Det planlagte CITRA Blue Shield 
seminaret ble beklageligvis avlyst. 
 
Statoils engasjement i oljefeltet West Qurna II i det sørlige Irak, et område med mange viktige 
arkeologiske funnsteder, har ført til bekymrete henvendelser fra fagmiljøet. BSN har i den anledning 
skrevet til Statoil uten å ha fått svar. 



 
Soldatopplæring: Det planlagte heftet om kulturarv i krig, som komiteen har hatt under arbeid, har 
ikke hatt fremdrift i løpet av året, men vil bli tatt opp igjen. 
 
Opprettelse av en nasjonal rådgivende komité: Komitéen har i høringsbrev til implementering av 
Haag-konvensjonens andre protokoll gitt uttrykk for at det fortsatt er ønskelig at det opprettes en 
komité, til oppfølging av Haag-konvensjonens bestemmelser, og ser det som naturlig at Blue Shield-
komitéen inviteres til å delta der. Saken følges opp videre. 
 
Ratifisering av Haag-konvensjonens annen protokoll: Blue Shield-komitéen har blitt holdt orientert 
om komitéarbeidet med annen protokoll av Haag-konvensjonen av observatørene fra Forsvaret og 
Riksantikvaren. BSN har skrevet en høringsuttalelse til Miljøverndepartementets forslag til en 
praktisk gjennomførelse av bestemmelsene i konvensjon og protokoller. 
 
Merking av kulturarv med blått skjold: Merkingen med blått skjold i militære øvingsområder ble tatt 
opp med Riksantikvaren av observatøren fra Forsvarsbygg. BS Norge støttet dette forslaget, og man 
venter fortsatt på Riksantikvarens svar. Det har vært samlet eksempler på kulturminnemerking i 
øvingsområder i USA og UK. 
 
Etablering av nye BS-komiteer: Axel Mykleby og Leif Pareli har innenfor sine respektive 
organisasjoner ICOMOS og ICOM arbeidet for opprettelse av flere Blue Shield-komitéer i andre land. 
Irland har opprettet egen BS-komité i oktober, etter å ha hatt felles komité med Storbritannia. Axel 
Mykleby holdt i den forbindelse et foredrag under Irlands BS-møte, som fant sted i forbindelse med 
ICOMOS Advisory Committees møte i Dublin. 
 
Økonomi: ABM-utvikling har dekket deltakelse i ANCBS-møter innenfor en ramme av kr. 15.000. 
 
Hjemmesider: www.blueshield.no er innstilt med automatisk viderekobling til våre sider hos Norsk 
ICOM. Så lenge vi ikke har egen kapasitet til å lage og oppdatere nettsted, takker vi Norsk ICOM som 
gir oss plass og står for nødvendige oppdateringer. 
 
Godkjent på årsmøtet 16.3.2011 

 


