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▪ Ifølge 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.»

▪ - kan utlåner låne objektet tilbake? 

▪ - kan dette gi utfordringer knyttet til samlingsplaner?

▪ (NMU 5:2000:9) «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”.

▪ - Buffer for begge parter?

▪ - Kan man omdefinere den praktiske forståelsen av depositum på denne måten?

▪ NMU 5:2000:9 i punkt 3 Om depositum og overføring av eiendomsrett: «For 
deposisjoner mellom museer som nå har løpt i 50 år eller mer, bør institusjonene 
såfremt det ikke foreligger vesentlige hindringer, innlede forhandlinger med sikte på å 
komme fram til en permanent avtale om overføring av eiendomsrett.»

▪ - Hvordan innleder man slike forhandlinger?
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LÅN, DEPONERING, LANGTIDSLÅN? 

Innlån og utlån: vanlig lån med et formål og en avgrensning i tid. Omhandler vanligvis 
ikke økonomi (annet enn avtaler for transport og forsikring osv.), det er ikke snakk om 
et leieforhold. 

Depositum: midlertidig lån uten avgrensning i tid, uten konkret formål. 
Tilsynelatende litt mer avgrenset eller fleksibelt enn et fast depositum?

Fast depositum: lån uten avgrensning i tid. For alltid (med forbehold?) Er et fast 
depositum en avhending? Hva er skillet mellom dette begrepet og depositum? 
Intensjonen? Hvem bruker begrepet, låntager eller utlåner?

Langtidslån- vanlig lån med et formål og en avgrensning i tid? Eller er det en 
lånekontrakt hvor det for eksempel ikke er et utstillingsformål, og dermed ikke 
avgrenset av en utstillingstid? Eller er det et lån uten avgrensing i tid og uten 
utstillingsformål, men hvor intensjonen aldri vil være avhending? Hva er lang tid? 
Avhengig av tilstand eller samlingsutviklingsplan?
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UANSETT, DEPONERINGER SKAL … 

▪ Alle deponerte objekter skal av 
låntaker forvaltes som en del av 
samlingen. 

▪ Det skal føres egen liste for 
deponeringer ved museet, med egne 
id- nummer som ikke kan forveksles 
med museets id- nummer. 

▪ De deponerte verkene må merkes på 
et ikke-permanent vis med 
deponeringsnummeret.
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«Ureg deponi» Verket består av ti paneler som oppbevares her fram til Skøiteklubben finner nye 

lokaler. Dette er nå snart 40 år siden. Det er et registrert deponi. 



TRONDHEIM KUNSTMUSEUM
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Trondhjems kunstforening stiftet 1845. 

1867-1997: 3000 verk 

1997 opprettes Trondheim kunstmuseum som

overtar kunstforeningens samling og 

forvaltningen av foreningens arkiv. I 2010 blir TKM

del av Museene i Sør-Trøndelag.

2019: 6000 verk i samlingen.

Hovedsakelig store gaver, i løpet av relativt kort

tid 2008-2012. 

Store endringer, mange konflikter. Mye etterslep. 
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Typer deponeringer ved TKM: 

Deponi med kontrakt

Fast deponi

Deponi som oppbevaring 

Deponeringsavtale som byttelån-avtale 

Deponeringer uten avtale 

I Primus: Kjøpt med NTH-midler. 



DIGITAL REGISTRERING AV INFORMASJON OG 
MANNS MINNE
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Hva skjer egentlig når informasjonen blir så forkortet at den ikke informerer? 
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Entusiasmen var stor. Kunstforeningens innkjøpsfond av 1962 
skulle sikre midler til innkjøp av norsk kunst. 
Ulike eksterne parter er involverte med pengedonasjoner. 



INNKJØPSFONDET AV 1962 VAR ETT AV MANGE FOND 
SOM FINANSIERTE INNKJØP AV KUNST TIL TRONDHJEM 
KUNSTFORENINGS DET FASTE GALLERI.
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*hva slags ansvar og hvilke følger kan ansvaret for verkene få?



BJARNE NESS 
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I PRIMUS
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OPPSUMMERING
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Uklar eller manglende kontrakt, eller manglende aktiv/oppdatert kontrakt

Uklar eller manglende avgrensing i tid

Uklar eller manglende avgrensning i bruk

Manglende eller endrede rutiner for katalogisering av deponeringer

Varierende metoder for ID-nummerering

Følgefeil basert på tolkninger av kontrakt eller kontroll av informasjon som 
kommer til i ettertid, eller manglende kunnskap/kjennskap til saken

Utfordringer knyttet til prioriteringer



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


