
 

                BLUE SHIELD NORGE: ÅRSRAPPORT FOR 2012 

 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2012 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, Leif 
Pareli (nestleder) for ICOM med Tormod Kaaløy som vara, Ingeborg Rygh Hjorthen for Norsk 
Bibliotekforening, IFLA med Hege Newth Nouri som vara, og Inge Manfred Bjørlin for ICA med Linda 
Holmås som vara. 
Som observatører har Anne Nyhamar og Jørgen Jørgensen fra Riksantikvaren (RA) deltatt. 
 
Det har vært vanskelig å samle komiteen i 2012, og det ble derfor bare holdt ett møte, 19. mars 
(årsmøte). Nestleder og leder deltok i en rekke møter om produksjon av en «kulturkortstokk» (se 
nedenfor) og ett møte i Norsk kulturråd til forberedelse av utstillingsstand og deltagelse på 
Reiselivsmessen i Telenor Arena, januar 2013. 
 
De viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i 2012, er: 
 
• Ratifisering av Haag-konvensjonens Annen protokoll og implementering av konvensjonen (utsatt 
pga. innvendinger fra Finans- og Justisdepartementet). 
• Blue Shield «kulturkortstokk» i samarbeid med Norsk kulturråd, Riksantikvaren og Forsvarets 
høgskole. Kortstokken, med bilder og korte tekster om vern av kulturarv mot krig og annen 
ødeleggelse, ulovlig handel m.m., er laget primært med sikte på bruk blant norske soldater i 
internasjonale operasjoner, men skal også brukes til utdeling under reiselivsmesser og innad hos 
deltakerne i prosjektet. 
 
• Argumentasjon mot plassering Munch-museet i Bjørvika (advarsel om fare for naturkatastrofer og 
terror, Aftenposten 7.11.). 
• Ødeleggelse av kulturarv i konflikten i Syria (Dagsnytt 18, 29.10.). 
• Forberedelse til utstilling og deltakelse i Reiselivsmessen januar 2013. 
 
Deltakelse i The Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) 
Som kasserer i ANCBS har Axel Mykleby vært aktiv i følgende møter: Generalforsamlingen i ANCBS 
25. – 27. april i Wien med 35 deltaker fra 14 land. Axel Mykleby ble gjenvalgt som kasserer for en 3 
års periode. I tillegg til generalforsamlingen arrangerte ANCBS i samarbeid med organisasjoner i 
Østerrike brannøvelser utenfor Schloss Belvedere. Deltakerne fikk se og drøfte eksempler på militære 
sikring av kulturarv i og rundt klosteranlegget Stift Göttweig, og direktøren for Militærhistorisk 
Museum Dr. M. Christian Ortner presenterte og diskuterte problemer ved krav om tilbakeføring av 
gjenstander etter krigene. På Donau-universitetet i Krems ble et nytt Blue Shield senter åpnet med 
hilsen fra den østerrikske minister for internasjonale og europeiske sakerm Dr. Michael Spindelegger, 
ved leder for kulturseksjonen ambassadør Dr. Martin Eichtinger, og fra UNESCOs generaldirektør, 
Irina Bokova og assisterende direktør for kultur Jan Hladik, UNESCOs ansvarlige for Haag 
konvensjonen av 1954 og protokollene. 

 
I forkant av generalforsamlingen ble det også holdt et styremøte i Wiens gamle rådhus, som i dag er 



senter for bydelsforvaltning av Wien Mitte som er på UNESCOs verdensarvliste. Den politiske lederen 
for bydelen er nyvalgt leder for Blue Shield Østerrike. 
 
Økonomi 
Det har ikke vært behov for eget regnskap for BSN. Lederen har som medlem av ANCBS mottatt 
reisestøtte fra Norsk kulturråd på kr. 8313,13 hvorav kr. 2171,- var for reisen foretatt i des. 2011. 

 


