
 

 
 

Referat fra Blue Shield-møte 15. mars 2006 
 
Møtet ble holdt hos Riksantikvaren kl. 14.00 – 15.30. Tilstede: Axel Mykleby, Synne 
Stavheim og Leif Pareli; som observatører Lyder Marstrander og (fra kl 14.30) Janne 
Wilberg. Frode Bakken hadde sendt melding om at han ikke kunne komme, og at han om få 
dager skal gå av som leder for Bibliotekforeningen. 
 
Valg 
Enighet om at Leif Pareli fortsetter som leder et år til. 
 
Årsrapport 
Det utsendte utkastet til årsrapport ble gjennomgått og kommentert, og godkjent. Leif lager 
engelsk versjon, til internasjonal bruk. 
 
Haagkonvensjonen og Annen protokoll 
Lyder orienterte om MDs planer, om møte i kontaktutvalget for humanitærrett i Utenr.dep 28. 
mars, og om den militære straffelov av 1905, som allerede har forbud mot skade på 
kulturminner, også i utlandet. 
 
Militær opplæring 
Janne orienterte om forespørsel fra FD til Forsvarsbygg om å stille personell til internasjonale 
operasjoner; det skal holdes kurs i slutten av mars. Janne skriver brev om saken og sender oss 
til gjennomsyn. Erfaringene fra Jannes og Leifs undervisning på Krigsskolen i januar ble 
oppsummert. Manuset, som var raskt og litt improvisert sammensatt, sendes til de andre til 
kommentar; dette kan bli utgangspunkt for et enkelt elementærhefte om krig og kulturarv. 
 
Nasjonal beredskap 
Lyder orienterte om ”Utvalget for kritisk infrastruktur” som langt på vei er en videreføring av 
Sårbarhetsutvalget. 
 
EU-prosjekter 
Axel orienterte om diverse prosjekter, blant annet Leonardo-programmet. Han påtok seg å 
lage en prosjektskisse som sendes på sirkulasjon og så sendes over til Teknologisk Institutt 
som behandler søknadene i Norge. Alle må være behjelpelig med å finne aktuelle 
samarbeidspartnere i andre land. Land nevnt som aktuelle er Østerrike, Nederland, Sveits og 
Polen.  
 
Tsunami-skader 
Synne orienterte om et seminar i Jakarta 18. – 19. mai om skader på arkiver etter tsunamien. 
 
Møteplan 
Onsdag 7. juni kl 13, denne gang hos Synne på Riksarkivet, der møtet blir kombinert med en 
liten omvisning først. 



Onsdag 13. september kl. 14, hos Axel i Rådhuset. 
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