
 
 
Blue Shield Norge: Årsrapport for 2019 
 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2019 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, 
Mariann Schjeide (nestleder) for Norsk Bibliotekforening (NBF) og IFLA med Anne Berit Hulthin 
som vara, Paal Mork (kasserer) for ICOM avløst av Håkon Roland, med vara Gaute Jacobsen, 
Østfoldmuseet, Kjetil Landrog generalsekretær i Arkivforbundet og ICA med Kirsti Gulowsen, Oslo 
Byarkiv, som vara frem til 27.03., da Frode Færøy overtok. Årsmøtet ble holdt 27. mars på Oslo 
byarkiv. Styret hadde ett møte 29. november. 
 
De viktigste sakene som BSN har engasjert seg i og deltatt på i 2019 var: 
 
Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk 
I januar sendt den Den norske Blue Shield komiteen innspill til Kulturminnemeldingen med vekt på 
oppfølging av Haag-konvensjonens 2. protokoll fra 1999.  
 
Den 3. nasjonale beredskapskonferansen  
7. mai deltok Axel Mykleby i den årlige nasjonale beredskapskonferansen, «Totalforsvar og ukjente 
trusler» på Elverum, arrangert av Høgskolen Innlandet, Forsvarets høgskole og Politihøgskolen. I 
desember ble det fulgt opp med et møte med en representant for arrangementskomiteen som ville ta 
med oppfølging av Haag-konvensjonen og 2. protokoll i programmet for konferansen i 2020. 
 
Samarbeid med Forum for beredskap og restverdisikring 
BSN har deltatt i møte om samarbeid med FORK (Forum for beredskap og restverdisikring) hos 
Riksantikvaren, som er sekretariat, og hvor følgende institusjoner også er representert: Riksarkivet, 
Kulturrådet, Kunst i offentlig rom, Finans Norge og Kirkens arbeidsgiverforening. 
 
Blue Shield kortstokken 
Styret hadde møte 18. juni med Jan Kongsgård fra Aktiv Profil som vil se på muligheten for opptrykk 
av BS kortstokken. Tom Staib fra Etisk råd for forsvarssektoren er villig til å overdra 
opphavsrettigheter. Forsvarets høgskole har fortsatt mange kortstokker. Vi avventer opptrykk.   
 
Den internasjonale Blue Shield komiteens (BSI), Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-
IRPA) 
Det europeiske Blue Shield (BS) møtet ble arrangert av den belgiske og den østerrikske BS komiteene 
i Brussel 3. - 5. november. Arrangementet startet på Grand Place med bygningsarkeologisk omvisning 
i rådhusets og besøk på bymuseet.  Møtene ble holdt på Forskningsinstitutt for kulturminner hvor det 
også ble gitt en interessant omvisning på restaureringsatelier for tekstil, maleri og fotografi.  På 
møtene la BS presidenten og visepresidenten frem strategi utkastet, og nasjonalkomiteene rapporterte 
fra sine virksomheter (Axel Mykleby for BS Norge). Det ble også arrangert møte med EU 
kommisjonen og besøk i parlamentet for å se på mulighetene for å påvirke EU til å sette større søkelys 
på kulturvern og forebygge katastrofer. Det neste europeiske møtet skal finne sted i november 2020 i 
Praha. 
 
Internasjonal workshop Coping with Culture 
11. -14 november deltok Axel Mykleby på seminaret Coping with Culture i Hamburg arrangert av 
Führungsakademie der Bundeswehr (German Command and Staff College) og Blue Shield 
internasjonalt. Det var deltakere fra over 20 land - flest fra Europa, men også fra USA og Afrika.  
Blant foredragsholdere var også en offiser fra Forsvarets forskningsinstitutt i Norge. Det ble også 
avholdt en praktisk øvelse i beskyttelse av UNESCO verdensarvstedet Speicherstadt ved et eventuelt 
terrorangrep i samarbeid med Speicherstadt-museet og koordinatoren for verdensarvstedet.  



 
 
 
Etisk råd i forsvarssektoren  
Komiteen har hatt jevnlig kontakt med Etisk råd for forsvarssektoren og presentert arbeidet på et 2 
dagers seminar i desember i forbindelse med besøk fra «War and Heritage» -prosjektet. Det arbeides 
med de etiske sidene ved kulturvern i krig. De forskjellige deltakerne som f.eks. Museumsforbundet, 
Riksantikvaren og Forsvaret presenterte arbeidet med kulturvern i krig og konflikt. En representant for 
Forsvarets hovedkvarter viste tiltak for sikring av kulturminner i forbindelse med NATO-øvelsen 
Trident Juncture i 2018.  Dette etterspurte vi forut for øvelsen uten å få et tilfredsstillende svar. 
  
Økonomi: Komitéens medlemsorganisasjoner bidro hver med kr. 2.000 (se regnskapet).  
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