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-----Opprinnelig melding-----
Fra: Wangsmo Antikvariat AS [mailto:vidar@wangsmo.com] 
Sendt: 14. desember 2007 16:19
Til: Postmottak KKD
Emne: Forslag fra arbeidsgruppen for endring av Kulturminnelovens§ 23

Forslag om endring av Kulturminnelovens § 23 - Høringssvar.

Styret i NABF har behandlet saken i forhold til de delene av forslaget som
gjelder bøker, småtrykk og trykte kart, og har følgende høringsuttalelse:

Foreningens medlemmer er kjent med utførselsforbudet og har et godt
samarbeide med Nasjonalbiblioteket i forhold til det gjeldende regelverk,
noe som innebærer en god del eksportsøknader.
Vi vil derfor støtte Nasjonalbibliotekets ønske om å begrense dette ved å
sette aldersgrenser slik det i forslaget formuleres i § 2 i) Bøker, småtrykk
og kart trykt i Norge før år 1850 eller i utlandet før år 1650.
For bøker trykt i Norge vil forbudet da hovedsakelig tilsvare innholdet i
bl.a. Bibliotheca Norvegica. Bind I, med tillegg av titler for perioden
1814-1849. Dette vil gi foreningens medlemmer en godt definert og
overskuelig mengde titler å forholde seg til i forhold til hva det skal
søkes om eksporttillatelse for.

Når det gjelder mynter, sedler, medaljer og ordner er det i forslaget anført
at: "Det er svært få norske mynter og medaljer fra tiden etter reformasjonen
som ikke er dokumentert i norske offentlige samlinger eller som finnes i så
lite antall at det er særlig grunn til å verne dem gjennom et
utførselsforbud. Antallet er ikke større enn at Kulturhistorisk museum til
enhver tid vil kunne lage en oversikt over de objektene som bør vernes".
Dersom lignende vurderinger ble lagt til grunn også for bøker, ser vi for
oss muligheten av at Nasjonalbiblioteket kunne utarbeide og vedlikeholde en
tilsvarende liste for bøker, med utgangspunkt i bl.a. Bibliotheca Norvegica.
Bind I.

Vi mener at muligheten av å opprette "et fond eller en annen statlig ordning
for innkjøp av materiale som blir belagt med eksportforbud" må kunne sees på
som en logisk konsekvens av forbudet. Vi anbefaler derfor også "at Kultur-
og kirkedepartementet vurderer mulighetene for å få etablert en slik
ordning".

Med beste hilsen,
Vidar Wangsmo.
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