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FORVIRRENDE 
BEGREPER OG 
DEFINISJONER?

Hvilke begrep skal man bruke for lån som går over lang tid? Ofte er 

begrepsbruk styrt av hva som er praksis på den enkelte institusjon.

«Depositum bør i framtiden bare brukes der man tar sikte på en 

permanent overføring av eiendomsrett, men der man samtidig ser behov 

for å ha en frist for å vurdere de langsiktige konsekvenser av 

overføringen før vedtaket gjøres endelig», NMU 5:2000:9

I følge Vei i vellinga, ABM- skrift #5 2003:16, er et depositum et 

langtidslån uten avgrensning i tid. «Gjenstandene er fremdeles i utlåners 

eie, men inngår praktisk i samlingen / utstillingen til det museet som 

låner gjenstandene.» og videre «Utlåner kan når som helst kreve 

gjenstandene tilbake.» Med denne definisjonen i bunn, og uklare eller 

manglende kontrakter, - begrunnelser og -premisser for deponeringen i 

tillegg, kan deposita oppleves som problematiske og vanskelige å 

håndtere.

Utklipp fra Samlingsnett.no: https://samlingsnett.no/samlingsutvikling/deponering-og-langtidslan, sist besøkt 20.10.19

https://samlingsnett.no/samlingsutvikling/deponering-og-langtidslan


FRA DEPOSITA TIL LANGTIDSUTLÅN?

• Depositum (flertall: deposita), utdeponering, inndeponering…til og med deponi?

• Begrep former forståelsen og kan forvirre…til og med gi uheldige assosiasjoner?

• Hva var f.eks. et “varig depositum” versus “langtidsdeponering” eller noe “deponert som gave”?

• Viser gamle protokoller med adskilte kolonner for depositum versus gave eller innkjøp den tids bransjeforståelse?

• Er alle enige i at depositum er et langtidslån uten tidsbegrensing? 

• Langtidsutlån (fra engelsk: long-term loan)

• Siden NMK ikke lenger praktiserer utlån eller innlån uten sluttdato prøver vi å bruke begrepet langtidslån for nye lån og 

fornyelse av gamle deposita.  



I SKYGGEN AV UTSTILLINGSKAPPLØPET?

1837 Nasjonalgalleriet, 

1876 Kunstindustrimuseet, 

1975 Arkitekturmuseet, 

1990 Museet for samtidskunst: 

Fire ulike museer med ulike 
lånepraksiser opp gjennom historien

1896

Nasjonalgalleriets første retningslinjer 
for utlån

1962

Spor av revisjon av Nasjonalgalleriets 
deposita? 

2003 

Opprettelsen av Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design. 

Ingen felles gjennomgang av 
lånehistorikk og papir skal byttes ut 

med digital samlingsforvaltning. 

Registraren fra Nasjonalgalleriet får 
ansvar for alle nye og gamle lån.

2007 

Forsøk på revisjon av aktive deposita, 
med fokus på Nasjonalgalleriet.

2013 

Ny revisjon. Først fokusert på 
Kunstindustrimuseet, men skulle 
kartlegge alle aktive og historiske 

utlån og innlån fra de fire museene. 

Stoppet opp pga flytteprosjekt og 
ressursmangel i 2015.



Fra Museumsnytt- Årg.45, 1996, nr.3, s.4-7:



GLEMT MELLOM LINJENE?

• Olsrud, J, 2019, “Om «Et av de viktigste arbeider ved et museum». En

studie av dokumentasjonspraksisenes gjøren av museumsgjenstander», 

PhD-avhandling, UiO:

• Dokumentasjonsteknologier fra håndskrevne protokoller til

maskinskrevne indekskort og skybaserte samlingsdatabaser, som samler, 

lagrer, strukturerer og dokumenterer museumsgjenstander.

• Typen teknologi og hvordan den utformes og praktiseres vil påvirke vår

forståelse av kunstverket og forme verkets liv. Hvilken info som inkluderes

og ekskluderes får konsekvenser for fremtiden.

• Overganger mellom typer teknologi, praksiser og ulike ansatte kan

skape hull i institusjonshistorien og problemer for samlingsforvaltningen.





UNDERSØK, TA KONTAKT…OG
TRAMP I KLAVERET

Finne rett kontaktperson eller institusjon kan være utfordende etter

tiår uten kontakt. 

Låntaker kan være helt uvitende om at de faktisk er låntaker og

trenger tid til undersøke saken fra sin side.

Museet kan være usikker på hva de har lånt ut og hvordan verkene

ser ut (mangler ofte foto og har kun svært generelle beskrivelser).

Verk kan ha blitt tilbakelevert uten at det er registrert og

omvendt…så pinlige feil kan skje.



DATABASEREGISTERING…M+ 
• I år har vi byttet fra Primus til Museum Plus, men er fortsatt i innkjøringsfasen.

• Hver lånehendelse –som et eller flere verk utlånt til en låntaker en bestemt dato- registreres som en post i 

utlånsmodulen. Ved retrospektiv registrering er det viktig å sjekke at lånet ikke allerede er registrert og bare mangler 

komplett verksliste. Hvert verk får automatisk en post i registrarmodulen.

• Ved langtidsutlån kan enkelte låntakere ha mange lån som løper delvis parallelt og enkelte populære verk kan lånes 

frem og tilbake mellom temporære utstillinger og langtidslåntaker. Må man opprette ny lånehendelse hver gang et verk 

er «midlertidig tilbakekalt til utstilling»?

• Viktig å kunne registrere og søke på alternative navn pga flere mulige navnebytter.

• Viktig å kunne få varsel når lånet nærmer seg utløpsdato.

• Langtidsinnlån er enklere å søke opp fordi verkene får inventarnummer med DEP i prefikset?





GODE RÅD FRA 
SAMLINGSNETT.NO: 





DAGENS PRAKSIS, UNDER ARBEID
• Gamle deposita blir enten fornyet som langtidsutlån eller tilbakekalt og avsluttet

• Museets utlånskomité behandler alle typer utlån, mens innkjøpskomiteen behandler langtidsinnlån

• Fornyet kontrakt gis for opptil 10 år av gangen, men begge parter kan avslutte den før

• Sikkerhet og klima hos låntaker godkjennes etter fasilitetsrapport eller befaring

• Statens selvassuranse for statlige låntakere, kommersiell for alle andre

• Ny tilstandsrapport, håndteringsinstruks og oppfølgningsplan ved hver fornyelse av lån

• NMK tar ikke lånegebyr, men alle kostnader ifm lånet skal dekkes av låntaker



STANDARDTILPASNING?

• For korttidsutlån følger museet høyeste standard 

for transport, håndtering og oppbevaring, men for 

retur av gamle –og delvis glemte- deposita er det 

vanskelig å kreve samme standard. Prøver å gjøre 

det best mulig for låntaker, uten å gå på akkord med 

minstestandard.

• Spectrum har ingen egen prosedyre for 

langtidslån, så prøver å følge den for korttidsutlån –

med måte.

OK-03370 Ming «Dragevasen», antatt 1403-1423

Foto: Nasjonalmuseet / Larsen, Frode



RETTMESSIG EIER?

• Museet ville tilbakekalle et døpefat fra en

kirke hvor det hadde vært deponert siden 1947. 

Det endte med ny utlånskontrakt hvor setningen

om faren for vannskade ble sløyfet.

• Hvordan unngå uenighet om eierskap på

grunn av uklar eller manglende dokumentasjon

ved avtaler som er så gamle at ingen av de 

involverte er i live og hvor det har gått mange tiår

siden forrige kontakt? 

• Kan for eksempel låntaker argumenterer at 

långiver har mistet eiendomsretten og at låntaker

har fått «hevd» fordi det har gått for lang tid uten

kontakt og fornyelse av avtalen? Og dette selv om 

långivermuseet har i sine vedtekter at det ikke

kan avhende?

Foto: Nasjonalmuseet/fotograf ukjent

NG.M.00905 Harriet Backer Altergang i Stange kirke, 1909



TO BE CONTINUED…ETTER 2021!
• Siden 2015 har revisjonen gått på minimum og alt fokus er på flyttingen nå, men etter normal 

drift er i gang håper vi å oppskalere med foto, tilstandsvurderinger og nye kontrakter.

• Følge opp verk som fortsatt er savnet eller rapportert tapt.

• Diskutere avhending til andre museer. 

• Revidere alle gamle og nyere langtidsinnlån, samt fornye rutinene. 

• Følge med på hva en norsk museumslov kan si for langtidslån og gamle deposita?



GAMLE “DEPOSITA INN” / LANGTIDSINNLÅN
• Enklere å søke opp i databasen pga DEP i inventarnummeret, men ikke alle har det. 

• Under flyttingen dukker uregistrerte verk opp, som kan være glemte innlån, gaver eller verk 

innlevert for verdikonsultasjon.

• Museet plikter å behandle «inndeponerte» verk like godt som egne, men ikke utføre 

konservering, flytte eller låne ut verket uten eiers tillatelse.

• Museets innkjøpskomité avgjør om museet vil fortsette lånet og kurator må kontakte eier.

• Nåværende eier kan være intetanende arvinger og personer med ulike meninger om lånet.


