
ABM-utvikling/Norsk kulturråd, Riks- 
antikvaren, National Heritage Board of Poland 
og Polish Maritime Museum, Gdansk inviterer 
til seminar om ulovlig handel med kultur- 
gjenstander. Seminaret er en del av projektet 
“Legal and illicit trade with cultural heritage”. 
Prosjektet støttes av Polsk-norsk kultur-
utvekslingsfond.

Ulovlig handel med kulturgjenstander er et 
økende problem. Husk å tenke deg om før du 
kjøper kulturgjenstander i utlandet og tar dem 
med inn i Norge. Det er din plikt å sjekke om 
du har lov til å ta med deg kulturgjenstander 
ut av et land. Du må også søke om utførsel for 
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å ta med ulike typer kulturgjenstander ut av 
Norge. Se www.abm-utvikling.no/tverr- 
sektorielt/lov-og-rett/utforsel_kulturminner

Vil du vite mer om dette? Da er du velkom-
men til seminar om ulovlig handel med 
kulturgjenstander 13. januar 2011. Seminaret 
er beregnet på alle som er interessert i dette 
temaet. Det passer godt for ansatte i reise-
livsnæringen, toll, politi, forsvaret, 
antikvitets- og mynthandlere, vaktselskap, 
bedrifter og organisasjoner som har  
virksomhet i utlandet, departementer, 
 museer, media generelt og reiselivstids-
skrifter spesielt. 

Thon Hotel Arena Lillestrøm 
kl. 13.00–15.00 

Seminar om ulovlig handel  
med kulturgjenstander 13. jan 2011



Welcome 
  – Randi Ertesvåg, Director ABM-utvikling/Arts Council Norway

National and international law on export and import of art and other cultural objects. 
What is common knowledge?
  – Liv Ramskjær, Senior Adviser ABM-utvikling/Arts Council Norway

Cultural objects in war and crisis, and how they are transferred to other markets  
 – Leif Pareli, Norwegian ICOM

Examples of typical and popular objects on the market for purchase and import to and for 
export out of Norway;

Coins, archaeology and ethnographic material  
– Håkon Ingvaldsen, Museum of Cultural History, University of Oslo
Diving and underwater archaeological objects 
 – Frode Kvalø, Norwegian Maritime Museum
Art and craft objects
 – Widar Halén, Director of design and decorative arts, National Museum of Art,  
Architecture and Design
Cultural history objects 
– Jan Romsaas, Norwegian Museum of Cultural History
Typical souvenirs? Originals or copies? How do we know?  
–Tone Simensen Karlgård, Museum of Cultural History, University of Oslo

Caught by Customs? 
– Bjørgulf Andersen, Adviser Customs 

Responsibilities of the Police
– Brian Kristian Wennberg, Oslo Police

How can the antiques dealers help us protect cultural heritage and objects? 
– Knut Forsberg, Managing Director Blomqvist

The travel business – how can we protect cultural heritage and objects?
– Rolf Forsdahl, Director HSH – Reiseliv

Påmelding innen 7. januar 2011 til 
anita.eik@abm-utvikling.no
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Thon Hotel Arena Lillestrøm 
kl. 13.00–15.00 

13. jan 2011PROGRAM


