
BS 030311 ref 
 
 

Den norske Blue Shield-komiteen, 
Referat fra møte 11. mars 2003, 
 
 
Møtet ble holdt hos Riksantikvaren kl. 14. Tilstede: Synne Stavheim (ICA), Tove Thøgersen 
(ICOMOS) og Leif Pareli (ICOM), samt Janne Wilberg (Forsvarets Bygningstjeneste). Også 
tilstede: Lyder Marstrander (RA). Meldt forfall: Frode Bakken (IFLA). 
 
Velkommen til Synne Stavheim fra Arkivarforeningen og Statsarkivet i Oslo, som er ny i 
komiteen; hun overtar etter Frank Meyer som ICAs representant i BS.  
 
1. Valg  
Tove Thøgersen meldte at hun ønsket avløsning etter å ha vært de facto leder av 
utvalget/komiteen siden oppstarten i 2000. Hun foreslo at Leif Pareli overtar som leder; det 
var ingen innvendinger mot dette. x) 
 
2. Nyhetsrunde  
Leif Pareli: 
Haagkonvensjonens tilleggsprotokoll: I MD, Kulturminneavdelingen, opplyses at 
fremdriften av norsk ratifisering avhenger av UD, som er ledd i saksbehandlingen. Skal så på 
høring før den kommer som stortingsmelding. De er oppmerksomme på BS og går ut fra at vi 
får den til uttalelse. 
 
UNESCOs konvensjon 1970 om ulovlig handel: KKD opplyser at norsk ratifisering skal 
opp i Regjering og Storting i løpet av året. 
 
Soldathåndboka: Redaktøren er positiv til ta inn kapitel om kulturvern, hvis vi lager tekst. 
Men neste utgave er utsatt på ubestemt tid, i påvente av avklaring av de store omlegninger i 
forsvaret. – Kommentar om at det likevel er verdifullt at vi utarbeider teksten alt nå; den kan 
trolig brukes ved andre opplæringstiltak i forsvaret, jfr. Utsagn fra forsvarets representanter 
ved BS-seminaret mai 2001. Leif Pareli lager utkast og sirkulerer til kommentar. 
 
ICOM har foreslått Per Kåks fra Kulturarv utan Gränser (KuG) som foredragsholder ved 
Norsk Museumsforbunds/ICOMs årsmøte i Harstad i august, om KuGs virksomhet bl.a. i 
Bosnia. (Bengt Johansson fra KuG var på BS-seminaret i 2001). 
 
Lyder Marstrander: 
Ref. fra seminar i Wien om måter å utarbeide retningslinjer for implementering av 
Haagkonvensjonen; det er det nemlig ingen som har gjort til nå.  
 
Merking av kulturminner i militære øvingsfelt: RA har i sin tid foreslått å bruke 
Haagkonvensjonens merke (Blått skjold!) for å innarbeide dette. - Kommentar om at 
øvingsfelt i høy grad kommer inn under det foreslåtte undervisningsopplegget (jfr. 
Soldathåndboka). Befalet er ofte klar over Haagkonvensjonens forpliktelser; derimot mangler 
kunnskaper om kulturminner. 
 



Tove Thøgersen: 
BS-komiteens statusrapport juni 2002, gir en oppsummering av virksomheten siden 2000. 
Har vært trykt i ICOMOS-nytt. Også aktuell å legge ut på Norsk ICOMs hjemmeside. 
 
Nødrop fra Tsjekkia etter flommen der. Gjaldt særlig arkiver men også aktuelt for annen 
kulturarv. Ikke noe vi kunne gjøre; ved lignende situasjoner i fremtiden kan forsøkes UDs 
katastrofemidler.  
 
Janne Wilberg: 
Ref. fra konferanse i Østerrike med bl.a. foredrag om Irak, der spredt evakuering av 
Nasjonalmuseets samlinger under Gulfkrigen muliggjorde lokale plyndringer og ulovlig 
handel; mao. et eksempel på at slik spredning ikke alltid er velegnet beskyttelsestiltak. 
 
3. Lokaliseringssakene fra Akershus: Bør vi uttale oss? Avgjørelsen er rett rundt hjørnet.  
Enighet om at vi kontakter Forsvarsbygg og ber om å få tilsendt konsekvensutredningen. 
Skaffer også Fortidsminnesforeningens uttalelser om saken, som vi kan bygge på. LP ordner 
disse. Uttalelse koordineres pr mail. Kommentar om at spørsmålet er like aktuelt for 
Trondheim/Munkegata. 
 
4. Pressemelding om Irak-situasjonen 
Den internasjonale BS-komiteens pressemelding fra 7. mars var utdelt. Leif Pareli arbeider 
med uttalelse fra den norske komiteen, i hovedsak bygd på den internasjonale, men tilføyelser 
om norske ansvar og oppgaver, og påminnelse om fortgang i norsk ratifisering av 
Haagkonvensjonens tilleggsprotokoll samt UNESCO-konvensjonen. Tekstforslag mailes til 
kommentar. Sendes NTB for distribusjon til pressen, dessuten til MD, FD, KKD, UD, RA, 
Riksarkivaren. 
 
5. Møteplan 
Tirsdag 6. mai og tirsdag 23. september, begge ganger kl 14, hos RA. 
 
Ref: LP 
 
x) Kommentar i etterkant fra LP: Dette gikk kanskje litt vel raskt og uformelt, og aktualiserer 
spørsmålet om komiteen trenger noen enkle vedtekter eller retningslinjer for bl.a. slike 
avgjørelser. Dette tas opp på neste møte. 


