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Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2011bestått av: Leif Pareli (nestleder) for ICOM med 
Tormod Kaaløy som vara, Svein Arne Tinnesand (kasserer) med Hege Newth Nouri som vara, Axel 
Mykleby (leder) for ICOMOS med Lasse Bjørkhaug som vara og Linda Holmås for ICA som ble avløst 
av Inge Manfred Bjørlin og gikk inn som vara. 
Som observatører har Anne Nyhamar og Jørgen Jørgensen fra Riksantikvaren (RA) deltatt. Lyder 
Marstrander har også deltatt som representant fra Miljøverndepartementet. 
 
Komiteen har hatt tre møter: 25. januar, 16. mars (årsmøte), 26. juni samt 4 møter om kortspill for 
soldater med Norsk kulturråd, Riksantikvaren og Forsvarets høgskole. 
 
De viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i 2011, er: 
• Reiselivsmessen 2011 og oppfølging av UNESCO-konvensjonen av 1970 mot ulovlig handel med 
kulturgjenstander og Haag-konvensjonen 
• ’Stop Heritage Crime’ seminarer på Lillestrøm og i Warszawa (EØS-prosjekt) 
• Ratifisering av Haag-konvensjonens Annen protokoll og implementering av konvensjonen (utsatt 
pga. innvendinger fra Finans- og Justisdepartementet) 
• Blue Shield kortstokk (for soldater) i samarbeid med Norsk kulturråd, Riksantikvaren og Forsvarets 
høgskole 
• Argumentasjon mot plassering Munch-museet i Bjørvika (advarsel om fare for naturkatastrofer og 
terror) 
• Sikkerhet ved museer (NMF seminar) 
• Merking av kulturminner med Blått skjold i forsvarets øvingsområder 
• Statoils engasjement i Quarna II-feltet i Irak (hensyn til arkeologiske funnsteder) 
• Henvendelse til Forsvarsdepartementet om bombing av Libya og vern av kulturarv 
• Foredrag om Blue Shield ved Arkivarforeningens 75 års jubileum 
 
Deltakelse i The Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) 
Som kasserer i ANCBS har Axel Mykleby vært aktiv i følgende møter: Som medlem av arbeidsutvalget 
i møte med rådmann i Den Haag 21. januar om samarbeid om Nederlands jubileum i 2013 og videre 
finansiering av organisasjonens sekretariat. Styremøte 5. februar i Paris om BS oppdragsreiser til 
Libya, Egypt og oppfølging etter naturkatastrofene på Haiti og i Australia. Styremøte i nasjonalarkivet, 
Paris 4. oktober og møte i ICOM sekretariatet med ICBS om samarbeid og oppgavefordeling. 
Styremøter i Det franske nasjonalarkivet, Paris 13. desember om undersøkelsene av forhold etter 
bombing og opprør i Libya samt forberedelser til generalforsamlingen i Wien i april 2012. Møte med 
Miljøverndepartementets og Riksantikvarens representanter knyttet til statspartmøtet til Haag-
konvensjonen i UNESCO om Blue Shield organisasjonene. 

 


