
 

                BLUE SHIELD NORGE: ÅRSRAPPORT FOR 2014 

 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2014 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, 
Sissel Merethe Berge (nestleder) for Norsk Bibliotekforening/IFLA, avløst av Mariann Schjeide, samt 
Kari Ansnes (kasserer) for Arkivarforeningen/ICA og Leif Pareli for ICOM. 
 
Observatører har vært Anne Nyhamar og Jørgen Jørgensen fra Riksantikvaren. 
 
Årsmøtet 2014 ble holdt 13. mars hos Riksantikvaren i Oslo. Møtet gjennomgikk og godkjente 
årsmelding og regnskap for 2013 og budsjett og handlingsplan for 2014. Axel Mykleby ble gjenvalgt 
som komiteens leder for to år. Sissel Merethe Berge ble valgt til ny nestleder etter Leif Pareli, som 
ønsket avløsning, men med forbehold om godkjenning fra Bibliotekforeningens styre, siden hun om 
kort tid skulle gå av som leder der. Valget gjelder for ett år. Kasserer Kari Ansnes var ikke på valg. I 
etterkant av årsmøtet ble det klart at Bibliotekforeningen ønsket at den nye styreleder der, Mariann 
Schjeide, skulle overta plassen i Blue Shield-komiteen, og hun overtar samtidig vervet som komiteens 
nestleder for ett år. 
 
Årsmøtet kommenterte videre det tilsendte forslaget til statutter for den nye internasjonale 
organisasjonen, foreslått kalt Blue Shield, som skulle dannes ved sammenslåing av ICBS og ANCBS på 
ekstraordinær generalforsamling i Roma 16. mai. Axel Mykleby fikk tilslutning til å delta på 
generalforsamlingen og ble oppfordret til der å søke gjenvalg som kasserer. (Han ble valgt.) 
 
Øvrige møter i meldingsåret er blitt holdt pr. Skype. Det har vært fire møter etter årsmøtet i mars, og 
mellom disse har komitemedlemmer holdt kontakt pr e-post og telefon. 
 
Blant sakene komiteen har arbeidet med nevnes: 
 
Statuttene for den nye organisasjonen Blue Shield. BSN hadde en rekke kommentarer og spørsmål 
angående uklarheter og mangler i teksten, og påpekte flere urealistisk korte frister. Det er uklart i 
hvilken grad våre kommentarer ble tatt til følge; per februar 2015 har vi fremdeles ikke mottatt de 
vedtatte statuttene. 
 
Reiselivsmessen 2014: Etter anmodning fra Norsk Kulturråd påtok BSN seg å stå for det praktiske 
arbeidet med å organisere deltakelse på reiselivsmessen på Fornebu 10.-12. januar – dette har 
tidligere år vært et ansvar for ABM-utvikling/Norsk Kulturråd. BSN sto nå for rigging av standen og 
bemanning i samarbeid med Politiet og Tollvesenet. NKR dekket utgiftene ved arrangementet. 
 
Reiselivsmessen januar 2015: BSN hadde i utgangspunktet sagt seg villig til å stå for organisering og 
gjennomføring av stand, som forrige år, forutsatt at Norsk Kulturråd også denne gang dekket 
utgiftene. Det trakk imidlertid ut med tilsagn fra NKR, tross flere purringer, og i slutten av november 
fant BSN det uråd å påta seg oppgaven, siden det da for lengst skulle vært bestilt stand og utstyr. I 
brevet til NKR ble det understreket at BSN tross denne beslutning ser positivt på tiltaket og håper å 



kunne delta i kommende år, men at dette forutsetter tilsagn om økonomisk støtte i tilstrekkelig tid i 
forveien. 
 
Ny hjemmesideløsning for BSN: Hittil har BSN hatt sider hos Norsk ICOM, med automatisk 
viderekobling dit fra nettadressen blueshield.no. Flere har ønsket en mer dynamisk hjemmeside med 
blogg-karakter, som inviterer leserne til å poste kommentarer og meninger. I løpet av året utarbeidet 
Kari Ansnes forslag til en bloggløsning, som supplement til den nåværende hjemmesiden, som 
beholdes. Forslaget fikk tilslutning, og i løpet av sommeren kom bloggen i drift. 
BSN har i løpet av året hatt kontakter med NATO-militære (CIMIC). 
 
Det har også vært kontakt med Norges Røde Kors, der BSN har tilbudt å bidra under opplæring av 
feltpersonell. Svaret var imidlertid at slik opplæring skjer internasjonalt, og det er ikke aktuelt for 
Norges Røde Kors å drive egen opplæring. 
I løpet av høsten kom det forespørsel fra Heritage for Peace, en organisasjon basert i Spania, om å få 
bruke vår «kulturkortstokk», med tekstene oversatt til arabisk. BSN er positiv til dette, men 
forutsetter at opphavsrett og andre forhold ivaretas. For øvrig trenges det nytt opplag av den 
norske/engelske utgaven; dette tas opp med Forsvaret, Kulturrådet og Riksantikvaren. 
 
Som styremedlem/kasserer i ANCBS har Axel Mykleby i løpet av året deltatt i flere skype- styremøter 
i ANCBS og et styremøte 15.5. i Roma. Disse hadde som hovedoppgave å drøfte statuttendringer som 
var nødvendige i anledning sammenslåingen av ANCBS med ICBS til en ny, samlet organisasjon under 
navnet Blue Shield. ANCBS holdt en ekstraordinær generalforsamling 16. mai for å godkjenne 
endringene. De nye statuttene er ennå ikke formelt godkjent av myndighetene i Nederland, der 
ANCBS er registrert. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen arrangerte ANCBS i samarbeid med Det amerikanske institutt 
i Roma en konferanse: Cultural Heritage and Conflict: Commemorating 60 Years of the Hague 
Convention. Som del av konferansen ble det organisert et besøk ved klosteret på Monte Cassino, 
som ble lagt i grus under annen verdenskrig. 
 
18. november deltok Axel Mykleby (som kasserer i Blue Shield) i et møte om «fund-raising» som Blue 
Shield-styrets arbeidsutvalg hadde på Universitetet i Newcastle med stiftelsen Arcadia. Stiftelsens 
representant virket positiv til arbeidet som Blue Shield gjør, og skulle vurdere en søknad. 
 
Til slutt må fremheves at komitemedlemmer på hver sin kant har vært aktive med å ta opp 
situasjonen for krigstruet kulturarv i media, slik som i aviser, fagtidsskrifter og radioprogrammer, 
samt i faglige fora slik som internseminar på Kulturhistorisk museum. 

 


