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1 Innledning
1.1 Formål
Formålet med denne bestemmelsen er å klarlegge roller, ansvar og myndighet for ivaretakelse av
tradisjon, kultur og historie i Luftforsvaret.
1.2 Virkeområde
Bestemmelsen er gjeldende for alle avdelinger i Luftforsvaret.
Dokumentet gir ikke regler om materiellforvaltning i Forsvaret, museal virksomhet eller
arkivtjeneste, da dette reguleres av egne direktiver og bestemmelser.
1.3 Definisjoner
Historisk materiell

Militært og forsvarsrelatert materiell som har eller kan få historisk verdi, og
som ikke forvaltes av Forsvarets muséer.

Musealt materiell

Militært og forsvarsrelatert materiell av alle slag som er besluttet overført
eller regnskapsført ved Forsvarets Museer.

Immateriell (ikke
materiell)
kulturarv

Fremstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter som viser Luftforsvarets
profesjon og virksomhet. Det medium som bærer denne kulturarv (trykt,
skrevet eller digitalt) behøver ikke i seg selv å være av historisk verdi.
Eksempler på slik kulturarv er høytidsfester, markeringer, sosiale skikker,
ritualer og seremonier (St. Barbara feiringer, beercalls, seremonier ved
tildeling av personlige kallesignal, skvadronjubileer etc.). Disse kan
uttrykkes igjennom følgende medium: scrapbøker, dokumenter (stående
ordre, organisasjonskart, siste meny fra spisemessa), bilder av personell og
fasiliteter, registreringsnummer på fly og kjøretøy, intervju etc.

2 Ansvar og myndighet
2.1 Sjefsansvar
Ivaretakelse av tradisjon, kultur og historie i Luftforsvaret er et sjefsansvar.
2.2 Generalinspektøren for Luftforsvaret
Generalinspektøren i Luftforsvaret har det overordnete ansvaret for ivaretakelse av tradisjon, kultur
og historie i Luftforsvaret. 1
2.3 Luftforsvarsstaben
Luftforsvarsstaben har oppfølgingsansvar gjennom formannsvervet i Luftforsvarets tradisjons- og
bevaringsnemnd (LTBN).
2.4 Avdelingssjefer
Avdelingssjefer har gjennomføringsansvar og skal avklare følgende forhold ved en nedleggelse
eller deaktivering:

1

•

Hvilke type materiell og immateriell kulturarv av historisk betydning er bevaringsverdig?

•

Hvordan skal den materielle og den immaterielle kulturarven registreres?

•

Hvor og hvordan skal den materielle og den immaterielle kulturarven oppbevares?

Instruks for Generalinspektøren for Luftforsvaret av 2012-03-15 pkt. 3
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2.5 Luftforsvarsmuseet (LMU)
Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) ved Forsvarets museer (FM) er ansvarlig for
bevaring av gjenstander og materiale knyttet til områdene forsvarshistorie og forsvarsteknologi. 2
Luftforsvarsmuseet (LMU) er en underavdeling av FM og skal kontaktes til støtte for Luftforsvarets
avdelinger. LMU skal gi rådgivning og veiledning om ivaretakelse av tradisjon, kultur og historie i
Luftforsvaret.
2.6 Luftkrigsskolen
Luftkrigsskolen har et særskilt ansvar for forskning, utvikling, formidling og arkivering av
Luftforsvarets tradisjon, kultur og historie. Som akkreditert høyskole med fag- og
forskningskompetanse innen luftmakt og lederskap, skal skolen bidra med ny forskning og
kunnskapsutvikling innen nevnte tema.
Videre tillegges Luftkrigsskolen, som den sentrale utdanningsinstitusjon i Luftforsvaret, et spesielt
ansvar for å formidle Luftforsvarets tradisjon, kultur og historie til kadettene, som utgjør
våpengrenens fremtidige offisersgenerasjoner. Luftkrigsskolen skal utvikle undervisning, seminar,
foredrag, dokumentasjon og andre aspekter som øker bevisstheten rundt Luftforsvarets tradisjon,
kultur og historie i Luftforsvaret, Forsvaret og det sivile samfunn (nasjonalt og internasjonalt).
Luftkrigsskolens bibliotek skal være Luftforsvarets sentrale arkiv for dokumentasjon av
Luftforsvarets tradisjon, kultur og historie. Luftkrigsskolen skal ha som ambisjon at alt som
publiseres om disse forhold skal arkiveres og gjøres tilgjengelig. Der det er mulig skal en
åpenhetskultur tilstrebes, slik at mest mulig ugradert materiale blir gjort offentlig tilgjengelig –
herunder utvikle nettsider hvor elektronisk arkivmateriale gjøres lett tilgjengelig. Dette innbefatter
målrettet arbeid for å få tak i, arkivere og gjøre tilgjengelig relevante dokumenter fra andre
nasjonale og internasjonale arkiver.
3 Arkivering, lagring, avhending og tilbakelevering av utdeponert materiell
3.1 Donasjoner
Bevaringsverdig materiell og immateriell kulturarv fra strukturelementer, kapasiteter eller
avdelinger som utfases, deaktiveres eller flyttes og som ikke kan overdras til ny avdeling grunnet
kapasitetsmessige årsaker, kan doneres til følgende instanser:
•

2

Forsvarets museer, herunder
o

Forsvarsmuseet på Akershus (FMU)

o

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på Akershus

o

Marinemuseet (MMU) i Horten

o

Rustkammeret (RKT) i Trondheim

o

Oscarsborg festningsmuseum (OFM)

o

Luftforsvarsmuseet (LMU) i Bodø

o

Flysamlingen på Gardermoen

o

Kongsvinger festningsmuseum (KFM)

o

Bergenhus festningsmuseum (BFM)

•

Luftkrigsskolen

•

Norsk Luftfartsmuseum

•

Vesle Skaugum

Instruks for sjef FAKT av 2012-03-15 og Instruks for direktøren ved Forsvarets museer av 2013-06-01
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•

Lokale foreninger/museer

Bevaringsverdige gjenstander skal i første instans tilbys og vurderes av Forsvarsmuseet og
Luftforsvarsmuseet.
Luftkrigsskolen skal gis første prioritet på arkivmateriale og dokumenter av historisk betydning.
3.2 Utsmykning av bygninger, møterom og fellesarealer
Alle avdelinger i Luftforsvaret skal bevisstgjøres muligheten for og betydningen av utsmykning
(bygninger, møterom, fellesarealer) som fremmer Luftforsvarets tradisjon, kultur og historie. Der
dette er hensiktsmessig bør slik utsmykning gjennomføres med respekt, bevissthet, profesjonalitet
og kreativitet. Gjenstandene bør registreres, katalogiseres og sikres slik at gjenstandene lettere og
tryggere ivaretas til nytte og inspirasjon for fremtidige generasjoner.
3.3 Kunst i offentlig rom (KORO)
Når eiendommer med kunst fra KORO fraflyttes eller legges ned, skal KORO varsles. Kunsten skal
leveres tilbake til KORO eller søkes omplassert til andre steder i Forsvaret.
3.4 Tilbakelevering av utdeponert materiell
Når avdelinger flyttes eller legges ned, skal Forsvarets museer og Luftforsvarsmuseet varsles.
Musealt materiell utdeponert fra disse avdelingene skal leveres tilbake eller søkes omplassert til
andre steder i Forsvaret.
3.5 Digitalisering og lagring i dataarkiver
Alle avdelinger i Luftforsvaret skal bevisstgjøres viktigheten og verdien av digitalisering og lagring
av bevaringsverdig materiell i dataarkiver. Dataarkivene bør katalogiseres og tilgjengeligheten
sikres for fremtiden. Bevaringsverdig materiell i denne sammenheng kan være video, foto,
scrapbøker, og andre dokumenter av historisk betydning.
4 Ikrafttredelse
Bestemmelse om ivaretakelse av tradisjon, kultur og historie i Luftforsvaret (BFL 025-9) trer i kraft
2013-12-15.
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