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Utfordringer
• Oppfølging av utlån
• Revisjon av gamle avtaler
• Innlån fra privatpersoner og foreninger

Tiltak for å bedre kontroll og oppfølging
• Revisjon av rutiner for inn- og utlån
• Registrering av innlån, MV-I
• Oppfølging av gamle utlånsavtaler

Et innlån som endte i Bergen Tingrett
Leif Larsens medaljesamling
I 1987 ga Leif Larsen krigsmedaljer, diplomer, bilder og brev til
Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen.
«Forutsetningen for at jeg gir disse gjenstander til
Minnesmerkekomiteen er at de skal inngå i et fremtidig
samtidsmuseum i Fyllingsdalen»
«Det er min vilje at disse gjenstander skal oppbevares på alle
måter sikkert og forsvarlig, at de skal kunne stilles ut slik at de kan
bidra til å kaste et varig lys over minnene fra krigstiden.
Dersom Minnesmerkekomiteen, mot formodning, ikke blir i stand
til å reise et slikt museum, forplikter Minnesmerkekomiteen seg til
å overlate disse eiendeler til en annen institusjon som kan
oppfylle de samme vilkår» (gavebrev, Leif Larsen)
Gjenstandene kom på denne måten til Nordsjøfartmuseet i
Telavåg.

• I 2016 hevdet Leif Larsens datter at
bestemmelsene i gavebrevet var vesentlig
misligholdt.
• Hun saksøkte derfor Minnesmerkekomiteen,
komiteens leder og sine tre søsken.
• Det ble holdt muntlige forhandlinger mellom
partene i Bergen Tingrett i desember 2016, og
rettsak i Bergen Tingrett i april 2017.
Domsavsigelsen ble i juni 2017. Larsens datter
tapte på alle punkt.

«Bergen Tingrett mener
Minnesmerkekomiteen oppfyller
Larsens ønske om at gjenstandene
skal «stilles ut slik at de kan bidra
til å kaste et varig lys over
minnene fra krigstiden» ved å
deponere dem på
Nordsjøfartmuseet.» (Bergens
Tidende, 13.06.2017)
Larsens datter anket, men denne
ble avvist.

Hvorfor engasjerte Museum Vest seg?
• Formidlingsverdi. Medaljesamlingen var kjernen i formidlingen ved museet og
tapet ville vært stort dersom medaljene ble borte.

• Omdømme. Museum Vest kunne ikke se på at museet offentlig ble rakket ned
på, og i verste fall få aksept for en slik fremstilling av museet i retten.

• Prinsipielle hensyn. En aktør kan ikke komme å kreve eierskap og få utlevert
materiale fra et museum uten å kunne dokumentere eierskapet.

• Overbevisning. Museum Vest var overbevist om at kravet til Larsens datter var
urimelig, noe også retten bekreftet, ikke minst ved å avvise anken.
Museum Vest støttet den ene parten i saken økonomisk. Saksomkostningene ble
tilbakebetalt.

Nordsjøfartmuseet i Telavåg er i dag juridisk eier av de tidligere innlånte
gjenstandene etter Leif Larsen.

Museet som en nøytral arena ved arveoppgjør
Bjørnstad-samlingen ved Herdla Museum

I forbindelse med et arveoppgjør ble arvingene,
totalt fem personer, ikke enige om hvordan en
samling av gjenstander skulle fordels. Museet ble
dermed kontaktet med ønske om at vi kunne ta
ansvar for forvaltningen.
Samlingen ble tatt inn i 2010 og har siden ligget
lagret.

Det er ikke skrevet en
ny avtale mellom
Museum Vest og
utlåner.
I etterkant av at
samlingen ble tatt
imot, har flere av
personene bak utlånet
gått bort. Det
medfører at
ytterligere arvinger
må kontaktes dersom
det skal inngås en ny
avtale.

Med andre ord blir
det fort tidkrevende å
rydde opp.

Når innlån utfordrer museets
selvråderett
Innlån ved Fjell Festning
• Museum Vest sa i fjor opp en låneavtale vi
hadde med en lokal forening tilknyttet Fjell
Festning. Avtalen regulerte betingelsene for
lån av gjenstander som inngikk i museets
utstillinger og dermed hadde en direkte
tilknytning til festningsanlegget. Avtalen
angikk også lån av gjenstander Museum Vest
ikke anså som relevante i formidlingen.
• Vi ønsket derfor å tegne en ny avtale. Den nye
avtalen innebar tilbakelevering av mange
gjenstander og begrensninger på utlåners
tilgang til innlånet i avtaleperioden.
• Utlåner var uenig i våre vurderinger om hva
som var relevante gjenstander, og det hele
skapte mye uro, i form av lokale medieoppslag
og misnøye innad i foreningen.
• Saken endte med at utlåner uten forvarsel
hentet ut alle sine gjenstander i de faste
utstillingene.

Deponert eller gitt?
Brev fra Thorolv Rasmussen (1885-1983) til
Norges Fiskerimuseum, 1978
• "Herr Thorolf Rasmussen […] bekrefter
herved deponeringen av
originaltegningene til verket "Havet og
våre fisker" samt andre tegninger av dem»
Norges Fiskerimuseums mottaksprotokoll
• "2726: Gave fra Thorolf Rasmussen,
Nesttun. En samling originaltegninger, dels
fra «Michael Sars» ekspedisjonen 1910,
dels plansjene til «Havet og våre fisker».
Tegningene er overlatt museet, men Eides
forlag har copyright på bruk i bøker om
fisk"

Hvorfor innlån?
Formidlingsverdi og relasjonsbygging med potensielle givere

Utlån
Oppfølging av gamle utlån og håndtering av utlån uten skriftlig avtale

Når det ikke finnes en avtale
Utlån av en Napier Deltic-motor
• Museum Vest overtok motoren som en del av Gunnar
Mikkelsens Maritime Samlinger i 2011.
• Motoren hadde stått ute i mange år og Museum Vest
hadde ikke et egnet lokale til den. Vi var derfor positive
til at en aktør med stor interesse for motoren tok
kontakt og tilba seg å frakte og oppbevare den i sine
bedriftslokaler.
• Det ble ikke inngått en skriftlig avtale, og motoren gikk
på mange måter i glemmeboken internt i Museum Vest.
• Våren 2019 viste en ny aktør interesse for motoren og
arbeidet med å få formalitetene på plass tvang seg frem.
• Låntageren hevdet at han i 2011 fikk motoren av
museet, men Museum Vest mente vedkommende fikk
beskjed om at det var et lån.
• Saken endte med av Museum Vest betalte
vedkommende 30 000,- for «leie av lokale og
forvaltning» av motoren i perioden 2011-2019.

• Forespørsler angående utlån i Museum Vest gjelder først og fremst
bruk av fotosamlingene og digitale representasjoner av gjenstander.
• Det er sporadiske forespørsler om utlån av gjenstander til andre
museer. Vi har utfordringer med å avsette arbeidstid til oppfølging av
utlån, og utlån avslås tidvis også på grunn av høye
konserveringskostnader.
• Utlån som inntektskilde
• Kommersielle aktørers lån/bruk av filmmateriale
• Maritime bedrifters mulighet til å leie gjenstander ved tegning av
medlemskap i Bergens Sjøfartsmuseum venneforening

