
 

                BLUE SHIELD NORGE: ÅRSRAPPORT FOR 2013 

 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2012 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, Leif 
Pareli (nestleder) for ICOM med Axel Christophersen som vara, Ingeborg Rygh Hjorthen avløst av 
Sissel Merete Berg for Norsk Bibliotekforening, IFLA med Hege Newth Nouri som vara, og Kari Ansnes 
(kasserer) for ICA med Bente Hartvigsen som vara. 
 
Som observatører har Anne Nyhamar og Jørgen Jørgensen fra Riksantikvaren (RA) deltatt. 
 
Årsmøtet 2013 ble holdt 13. mars, styremøter 18. juni og 10. september. Nestleder og leder deltok i 
møte hos Norsk kulturråd om organisering av deltakelse på Reiselivsmessen i Telenor Arena, januar 
2014. 
 
De viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i 2013, er: 
• Ratifisering av Haag-konvensjonens Annen protokoll og implementering av konvensjonen 
• Ødeleggelse av kulturarv i konfliktene i Syria og Mali 
• Deltakelse på Reiselivsmessen på Fornebu i januar 2013 
• Assistanse til etablering av BS-komite på Island 
 
Deltakelse i The Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) 
Som kasserer i ANCBS har Axel Mykleby vært aktiv i styremøte i oktober i Paris og på felles møte med 
ICBS i ICOMs sekretariat i Paris 7. mars. 
 
Kulturkortstokken 
Kortstokken har vært en stor suksess, og har fått positiv oppmerksomhet både innenlands og i 
internasjonale sammenhenger der prosjektet har vært presentert. Flere tusen ble er blitt delt ut på 
Reiselivsmessen og under en rekke nasjonale og internasjonale arrangementer. 
 
Økonomi 
Det har ikke vært behov for eget regnskap for BSN. Lederen har, som styremedlem av ANCBS, fått 
tilsagn om reisestøtte fra Norsk kulturråd på opptil kr. 15.000. 
Norsk Bibliotekforening har opprettet en konto for BSN, og NBF sørger for at kasserer får tilgang. 
NBFs hovedstyre gjorde vedtak i møte 13.6.2013 om et årlig tilskudd på kr. 2.500 for 2013. 
Arkivarforeningen vedtok i møte 15.3.2013 ikke å gi støtte på grunn av svak økonomi. 
 
Ratifikasjon av Haag-konvensjonens 2. Protokoll og implementering av konvensjonen. Oppfølging. 
Jørgen Jørgensen hos Riksantikvaren har holdt komiteen orientert om arbeidet overfor 
departementene. Blue Shield Norge v/Axel Mykleby sendte 10.6.2013 henvendelse til Stortingets 
energi- og miljøkomite om Stortingsmelding 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste - Haag-
konvensjonen av 1954 om vern av kulturverdier i tilfelle væpnet konflikt - Ratifikasjon av 2. 
tilleggsprotokoll og implementering, hvor BSN ber om at Stortinget bidrar til at regjeringen fullfører 
arbeidet med ratifiseringen og implementeringen av konvensjonen. 



 
Nordic Conference on the Protection of Cultural Property (CPP) in Armed Conflict, 18.-19. 
september 2013. 
Konferanse i København, i regi av Dansk Institut for Internationale Studier. Axel Mykleby deltok fra 
BSN, og i egenskap av styremedlem i ANCBS, sammen med president i ANCBS Karl Habsburg samt ca. 
30 deltaker fra åtte land. Det ble lagt spesielt vekt på Syria-konflikten. De andre nordiske land ble 
oppfordret til å følge opp seminaret. 
 
Kontakt med andre organisasjoner 
Norsk konservatorforbund-Norden (NKF-N) ønsker samarbeid med BSN om beredskapsplan og 
varsling for norske konservatorer. De ønsker å opprette en gruppe som kan tre inn ved katastrofe. 
BSN er positive til et samarbeid. Leif Pareli deltok på NKF-Ns seminar og orienterte om BSN. 
Linda Holmås (ICA) har deltatt på styremøte som observatør og orientert om Arkivarer uten grenser 
som en aktuell samarbeidspartner. 
 
Kontakt med media 
Leif Pareli har uttalt seg i NRK Kulturnytt 22.4. om ulovlig handel og kortstokken og 18.9. om 
ødeleggelse og plyndring av kulturminner i Syria. Axel Mykleby er blitt intervjuet av flere aviser om 
ødeleggelser og plyndring av kulturarv i Mali, Egypt og Syria. 
 
Årsmeldingen godkjent på årsmøte i Blue Shield Norge 12. mars 2014 

 


