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1. Utgangspunkt, hovedmål og 

ambisjoner 

 

 

1. 1 INNLEDNING 

 

BAKGRUNN FOR PLANEN 

 
Norsk Luftfartsmuseum forvalter viktige deler av nasjonens kulturarv innen luftfartshistorie. Det stiller krav til 

hvordan vi samler inn, tar vare på og bruker gjenstander og annet historisk materiale. Forvaltning må utføres 

på en reflektert, faglig og etisk forsvarlig måte som kommer samfunnet til beste.  

Gjennom museets snart 25 år er det bygd opp en omfattende samling av fly og helikoptre, flyvrak, 

flykomponenter og andre gjenstander, samt fotografier, arkiver og annen dokumentasjon. Innholdet i 

samlingen har ulikt opphav. Det er kommet til museet gjennom innsamling fra museet/BLHF, som gaver og på 

andre vis. Samlingen inneholder sivilt og militært materiale fra ulike tidsperioder, fly registrert i Norge og 

utenlandske fly, objekter med ulik grad av tilknytning til norsk luftfartshistorie. Et hovedmål de første 25 år var 

å samle inn og berge materiale fra å bli ødelagt.  

Etter 25 år er det behov for å gjøre opp status, skaffe full oversikt og se fremover. Planen setter ny kurs for med 

politikk og prosedyrer som ivaretar alle deler av museets samlingsforvaltning. En grunntanke er at samlinger 

skal komme til nytte for samfunn og mennesker: Vi samler ikke med tanke på et evig liv på magasin, og alt er 

ikke like betydningsfullt å ta vare på. Samlinger eksisterer for mennesker. De eksisterer fordi de har verdi for 

noen. Og de skal kunne brukes – til forskning, utstillinger og annen formidling – som en åpen og tilgjengelig 

ressurs for flest mulig. Til sjuende og sist vil mye dreie seg om vurderinger og prioriteringer av hva som er 

betydningsfullt for samfunnet.   

Planen følger de etiske retningslinjene til ICOM (International Council of Museums). Den er i tillegg forankret i 

internasjonalt ledende standarder for samlingsforvaltning: Spectrum 4.0 og Significance. Museet kan dermed 

måle sin virksomhet mot allment aksepterte kvalitetskrav for museer.  

Planen er utarbeidet i et faglig samarbeid med Nordlandsmuseet som er i ferd med å lage tilsvarende plan for 

sin virksomhet.   

Alle ansatte og styret for luftfartsmuseet skal kjenne samlingsforvaltningsplanen og etterleve den i praksis.   

 

HVA ER SAMLINGSFORVALTNING? 

 
Samlingsforvaltning er den systematiske, grundige og faglige ivaretakelsen av materiale som er overlatt til 

museets omsorg. Begrepet er en norsk oversettelse av det engelske «collection management». «Collection 

stewardship» brukes i lignende betydning. 

Denne planen er bygd opp og strukturert med utgangspunkt i Spectrum-standarden. Spectrum deler 

samlingsforvaltning i fire hovedoppgaver (se illustrasjon nedenfor): 
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• Utvikling av samlingene gjennom å ta inn/ta bort 

• Dokumentasjon av samlingene 

• Tilgang til samlingene (innlån, utlån og bruk) 

• Bevaring av samlingene 

For hver av disse hovedoppgave skal det etter standarden utarbeides policy og prosedyrer. Spectrum definerer 

21 prosedyrer, av disse er åtte såkalte primærprosedyrer som et museum minimum må ha for å kunne oppfylle 

standarden. Det er opp til hvert enkelt museum å utvikle innhold og tilpasse standarden til egen virksomhet.   

Med planen får Norsk Luftfartsmuseum en Spectrum-tilpasset politikk for alle hovedoppgaver innen 

samlingsforvaltning. I tillegg etableres de åtte primærprosedyrene Spectrum-standarden som minimum krever. 

Dette er hva vi ser som realistisk i planperioden. De øvrige prosedyrene vil etableres så langt vi har kapasitet til. 

Det langsiktige målet er å ha alle prosedyrer på plass. 

 

 

Samlingsforvaltning: funksjoner, politikker og prosedyrer i Spectrum.  

Illustrasjon hentet fra Standard for samlingsforvaltning. Spectrum 4.0. Kulturrådet (2016). 

 

HVORFOR PLANEN ER VIKTIG: 

• Bidrar til oversikt, kontroll og prioritering i samlingene, slik at museet kan oppfylle sitt 

samfunnsoppdrag  

• Museet kan innta en mer strategisk og planlagt tilnærming. Ressurser kan målrettes bedre. 

• Samlinger kan brukes mer effektivt – til forskning, utstillinger og undervisning. 

• Samlinger er basert på tillit fra samfunnet: planen ivaretar juridiske, etiske og faglige standarder. 

• Gir styret, ledelsen, ansatte og samfunnet innsyn og mulighet til læring om hva museets forvaltning 

innebærer. 

• Styrker fremtidig samordning og arbeidsdeling mellom norske flymuseer, og mot frivillige.     
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1.2 NORSK LUFTFARTSMUSEUM 
 
 

FORMÅL   
 

Norsk Luftfartsmuseum formål er fastsatt av Kulturdepartementet 5.12.1997: 

• Samle inn og bevare materiale om norsk luftfartshistorie. 

• Forestå forskning om norsk luftfartshistorie 

• Formidle kunnskap om, forståelse for og opplevelse av luftfartshistorien 

• Samarbeide med andre for å utvikle det luftfartshistoriske miljø med internasjonale relasjoner 

• Eie Norsk Luftfartssenter Bodø AS 

 

STRATEGI 2017–2020   

 
Museets strategi bygger på at vi er en institusjon i samfunnets tjeneste. Strategien er tuftet på museets tre 

verdier: engasjert, nyskapende og troverdig.  

Museets visjon: «Verdens beste luftfartsmuseum». 

 

Hovedmål i strategiperioden: Å befeste Norsk Luftfartsmuseum som det nasjonale tyngdepunktet for sivil og 

militær luftfartshistorie. Dette skal skje gjennom fokus på fire områder: 

• Økonomiske rammevilkår 

• Museumsfaglig utvikling 

• Nasjonal posisjon 

• Organisasjonsutvikling 

 

MUSEETS FORVALTNINGSANSVAR 

 
Norsk Luftfartsmuseum har ansvar for å samle inn og bevare materiale om norsk luftfartshistorie. 

Dette omfatter ulike typer materiale: gjenstander, arkiver, fotografier og film, fortellinger og minner og annen 

dokumentasjon. Materialet kan være fysisk (f.eks. gjenstand) eller elektronisk (eks. digitalt bilde), materielt 

eller immaterielt (f.eks. minner og fortellinger). Originale (autentiske) gjenstander er museets 

primærmateriale. Det skiller et museum fra andre typer institusjoner som forvalter historie.  

Norsk luftfartshistorie er et vidt begrep, og det kan være åpent for tolkning og vurdering. Samtidig trenger vi 

noen rettesnorer. Med norsk luftfartshistorie forstår vi i denne planen:  

• Luftfartøy registrert i Norge med tilknyttet personell, materiell, infrastruktur, virksomheter, funksjoner 

og systemer som inngår i luftfart.  

• Luftfartøy som ikke har vært norskregistrerte, men som har spilt en betydningsfull rolle i norsk 

historie, eksempelvis U-2. 

• Gode eksempler på teknologi, uavhengig av om de er norske eller ikke. 

• Norsk flyproduksjon og teknologiutvikling, inkludert «hverdagslige oppfinnelser» og modifikasjoner for 

norske forhold 

• Gjenstander som er tatt i bruk til nye formål (eks. flyjul på hestekjerre).  

• Pionerbedrifter, oppfinnelser osv. utført av nordmenn. 

• Sikkerhet, havari, ulykker, terror 

• Dokumentasjon som viser betydning for det norske samfunnet  

• Dokumentasjon om reisende og andre brukere av luftfart 
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• Fortellinger og minner knyttet til luftfart 

• Tema og spørsmål knyttet til miljø, lokalt og globalt 

• Tema og spørsmål knyttet til Norge i verden 

• Luftsport 

• Norsk romfart 

• Annet 

Norsk Luftfartsmuseum samler primært sivilt materiale. Samtidig er vi bevisste på at skillet mellom sivil og 

militær ofte er uklart med overlappende funksjoner og felles systemer, for eksempel sikringstjeneste. Våre 

samlinger skal ta hensyn til dette. Ansvar for sivilt og militært materiell presiseres nærmere under neste punkt. 

 

Norsk Luftfartsmuseum er i gang har med å utvikle kald krig-museum. Museet har flere fly som vil kunne 

vurderes til et slikt formål. Kald krig-samling vil utvikles som eget prosjekt med egne ressurser og omfattes ikke 

av denne planen.  

 

NORSK LUFTFARTSMUSEUM, LUFTFORSVARMUSEET OG AVINOR MUSEUM  

 

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum er ett av tre selvstendige museer som er samlokalisert i samme bygg og som 

sammen utgjør Norsk Luftfartsmuseum. De to andre museene er Luftforsvarsmuseet (LMU), som er del av 

Forsvarets Museer og underlagt Forsvarsdepartementet, og Avinor Museum som er underlagt 

Samferdselsdepartementet.   

Intensjonen bak en slik integrert løsning er å fremstille norsk luftfartshistorie på en mest mulig helhetlig måte, 

sivilt og militært. Museene samarbeider om daglig drift og formidling. Norsk Luftfartsmuseum vil gjennom sin 

forvaltning fremme intensjonen om enhet og samarbeid mellom museene til beste for samfunnet og publikum. 

Ansvar for samlingsforvaltning er delt mellom museene.  

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum forvalter ut fra sitt formål norsk luftfartshistorie. Forsvarets Museer har 

forvaltningsansvar for luftmilitært materiell i Norge. Gjennom samarbeidsavtale med Forsvarets Museer kan 

Norsk Luftfartsmuseum ha egne militære prosjekter etter nærmere avtale.1 Avinor Museum har ansvar for 

forvaltning av materiell fra Avinor med forløpere. Deler av denne historien med gjenstander formidles som en 

integrert del av Norsk Luftfartsmuseums utstilling «Vi flyr!». I tillegg har Avinor Museum eget anlegg bestående 

av radardom, garasjeanlegg med kjøretøyer og Namsos-tårnet. Alle Avinors gjenstander er registrert i Norsk 

Luftfartsmuseums gjenstandsdatabase, Primus.     

Denne planen gjelder for stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum. Avinor Museum har valgt å slutte seg til planen og 

følge den. Avinor utarbeider i tillegg egen samlingsplan for sine gjenstander.  

Bodø Luftfartshistoriske Forening (BLHF) er museets venneforening. Foreningen har et stort nettverk nasjonalt 

og internasjonalt, omfattende flykunnskap og er kjernen i museets restaureringsvirksomhet. Frivillige miljø vil 

fortsatt være viktig. Museet vil stimulere til nyrekruttering og fortsatt virksomhet, lokalt i Bodø og i samarbeid 

med miljø andre steder i Norge – Sola, Kjeller, Gardermoen og andre.        

 

 

 

 

 

                                                           
1 Samarbeidsavtale mellom Norsk Luftfartsmuseum og Forsvarets Museer, datert 16.9.1999, revidert 23.4.2013  
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1.3 UTGANGSPUNKT, STATUS OG VEIEN VIDERE 

 

«FROM BEING ABOUT SOMETHING TO BEING FOR SOMEBODY»  

 
Utgangspunktet for denne planen er de store teknologiske og samfunnsmessige endringsprosesser som dagens 

museer er del av, og som påvirker oppfatninger av museers rolle samfunnet.  

Ny digital teknologi gjør det mulig for museer å åpne samlinger for et tilnærmet ubegrenset publikum, 

uavhengig av bosted. Med noen få tastetrykk kan publikum klikke seg inn på historiske fotografier og 

gjenstander og få opplysninger om dem. Samtidig må museene konkurrere om oppmerksomhet fra en lang 

rekke medier, andre nettsteder, blogger, TV-kanaler osv. verden over som alle presenterer stoff om 

luftfartshistorie. I dette radikalt endrede landskapet søker museer å finne sin rolle og betydning for samfunnet.  

Fra å være en institusjon primært rettet mot egne samlinger, forventes museer i dag å være utadrettet med 

tilbud tilpasset ulike målgrupper. Spørsmål om nytte og merverdi for samfunnet utenfor museet er rykket frem 

til en plass i første rekke. Skiftet gjenspeiles i ord som «samfunnsoppdrag», «samfunnsrolle», 

«samfunnsinstitusjon», «relevant», «aktuell» osv.  

Stephen Weil, Smithsonian Institution, oppsummerer de siste tiårs dreining i synet på museenes rolle slik:2 
«From being about something to being for somebody». 

Weil går i rette med forestillinger om at et museum eller en samling per definisjon har iboende, gitt verdi. En 

slik tilnærming gjør at museer fordyper seg i en rekke oppgaver og aktiviteter og lett mister øye for hva som er 

verdifullt og viktig for samfunnet utenfor, hevder han. «Being for somebody» innebærer at et museum skal 

gjøre en forskjell i samfunnet. Et museum som ikke tilfører samfunnet merverdier, er for Weil overflødig:  

«Museums matter only to the extent that they are perceived to provide communities they serve with 

something of value beyond their mere existence». 

Med økt fokus på samfunnsrolle følger også spørsmål om museenes egen identitet og ståsted. Undersøkelser 

viser at publikum fortsatt anser museer som en type institusjon de har svært høy tillit til når det gjelder pålitelig 

og etterrettelig kunnskap. Men museenes faglige autoritet utfordres. Det gjelder blant annet det som omtales 

som representasjonskrisen: Det finnes ingen objektiv, gitt historie som et museum skal forvalte og formidle, slik 

en kanskje trodde før. Det vi samler inn, tar vare på og presenterer på museum er uttrykk for valg og 

vurderinger som inneholder bestemte syn på kultur, natur og historie.  

Et slikt perspektiv har følger for måten et museum kommuniserer med sine brukere. Enveiskommunikasjon fra 

en «ekspert» (museet) til passive mottakere samsvarer dårlig med tidsånden. Dagens brukere har 

forventninger om selv å delta aktivt i utforsking og finne egne svar i møtepunkter med museet. De søker dialog. 

Vår forvaltning må ta høyde for disse endringene. Fortsatt er det et faktum at mange samlinger ved museer blir 

værende på magasin. De blir aldri brukt verken til forskning, utstilling eller annen formidling, og mange museer 

mangler oversikt over hva de har. Det er en statistikk vi ikke vil være en del av.  

 

Oppsummert: 

• Samlinger er ikke et mål i seg selv, og alt er ikke like betydningsfullt.  

• Vi samler og tar vare på historiske materiale for mennesker, i dag og i fremtiden. 

• Samlinger skal brukes – til forskning, utstillinger og formidling. 

• Samlinger skal være tilgjengelige for flest mulig – fysisk og digitalt.  

• Samlinger skal bidra til et bedre og rikere samfunn.   

                                                           
2 Stephen E Weil: Making Museums matter. Smithsonian Institution (2002) 
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VÅRT SAMFUNNSANSVAR 
 

Norsk Luftfartsmuseum er nasjonalt museum for luftfartshistorie. Som forvalter av norsk kulturarv har vi 

betydelig ansvar for å bidra til samfunnet. Dette er et ansvar vi tar på alvor. Vi må bygge en sterk bro mellom 

samlingene og samfunnet. 

Samfunnsansvaret understrekes av ICOMs etiske retningslinjer: «Museum forvalter samlinger på samfunnets 

vegne og til beste for samfunnsutviklingen».  

ICOM presiserer også nærmere hva et samfunnsansvar innebærer i forhold til forvaltning:  

«Museer har plikt til å anskaffe, bevare og utvikle samlinger som bidrag til å sikre samfunnets naturarv, 

kulturarv og vitenskapelige arv. Disse samlingene utgjør et viktig felles kulturgode som har en spesiell juridisk 

status og internasjonalt rettsvern. I dette samfunnsansvaret ligger forvalteroppgaver som inkluderer 

aktsomhetsplikt, langsiktig vern, dokumentasjon, tilgjengelighet og avhending under ansvar.» 

 

MERVERDIER FOR SAMFUNNET 
 

I en plan som dette skulle en gjerne ha uttrykt at samlinger som sådan er viktige, og at de betyr noe for 

samfunnet og enkeltmennesker. Men som vi har sett, er det umulig å lime generelle merkelapper på samlinger. 

Samlinger er forskjellige. Det finnes gode samlinger og dårlige samlinger, selvsagt avhengig av hvem som 

vurder og ut fra hvilke kriterier, holdninger og verdier osv. Det er en stor debatt som vi lar ligge. Her skal vi 

nøye oss med å si hva som kan kjennetegne gode samlinger og god forvaltning i forhold til samfunnet. 

 

Gode samlinger forandrer og inspirer mennesker, og kan forandre livene våre. 

Det betyr: Samlinger kan være eksotiske, spennende, bekreftende, hyggelige – og provoserende. De kan vekke 

undring, skape glede og vekke debatt. Samlinger setter oss i kontakt med fortiden og vårt opphav. De rører ved 

følelser, stimulerer nye tanker og ideer og bringer generasjoner sammen. Det utstilte Partnair-vraket er et 

minne over en tragisk ulykke. Samtidig reiser det spørsmål om sikkerhet som er viktige også i dag. 

 

God forvaltning sikrer at verdifull norsk kulturarv blir samlet inn og tatt vare på til nytte for mennesker i dag 

og fremtidens generasjoner.  

Det betyr: Gjenstander, fotografier, arkiver og annen dokumentasjon som ellers ville ha stått i fare for å komme 

på avveier, gå tapt eller blir ødelagt, blir reddet og tatt vare på for samfunnet til bruk for ulike formål. Vårt arkiv 

har vært kilde for utgivelse av flere bøker og TV- og radioproduksjoner om norsk luftart som samlet har nådd 

millioner av publikummere. 

 

God forvaltning gir oversikt over hva vi har og hva vi evt. mangler slik at vi kan utvikle enda bedre samlinger 

for samfunnet. 

Det betyr: Samlinger må gjennomgås, ryddes og registreres. Slik skaffer vi oversikt som gjør det mulig å bruke 

samlinger til forskning og formidling, og som åpen ressurs for publikum. Oversikt gjør det også mulig å 

prioritere: Er det objekter vi ikke trenger, evt. er det objekter vi mangler som må samles inn?  

 

God forvaltning av samlinger er grunnlaget for museets forskning og formidling, og gjør samlingene 

tilgjengelige som kilder til kunnskap for alle. 

Det betyr: Forvaltning, forskning og formidling utgjør en helhet der delene er avhengige av hverandre. God 

forvaltning er nødvendig for at museet skal kunne drive god formidling. Gjenstander, fotografier og kunnskap 

om samlinger er kjernen museets utstillinger og annen formidling. Det som ikke stilles ut, gjøres digitalt 

tilgjengelig for samfunnet på nett gjennom Digitalt Museum, hjemmesider og via andre sosiale medier.  

God forvaltning er grunnlag for god forskning. Gjenstander, arkivmateriale, lydopptak og fotografier i våre 

samlinger utgjør et verdifullt kildemateriale som forskere, journalister, skoleelever, flyinteresserte og andre 

bruker for å finne sikre svar på spørsmål innen luftfartshistorie.  Museets samlinger og kunnskapen dannet 
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utgangspunktet for den nye utstillingen «Vi Flyr!» 

 

God forvaltning sikrer at juridiske, etiske og faglige standarder ivaretas. 

Det betyr: Gjennom å følge ICOMs etiske retningslinjer, Spectrum-standarden og Significance tar vi vårt 

samfunnsansvar på alvor, og sørger for å gjøre tingene slik som et profesjonelt museum forventes å gjøre.   

 

God forvaltningen ivaretar og fremmer demokratiske idealer som er viktige for vårt samfunn.  

Det betyr: Som museum plikter vi å være åpen, transparent og inkluderende. Vi forventes å opptre uavhengig, 

upartisk og pålitelig. Vi skal ikke favorisere grupper eller særinteresser fremfor andre. Samlingene utgjør et 

fellesgode som skal komme flest mulig til gode – uavhengig av alder, kjønn, forkunnskaper, kulturell bakgrunn, 

bosted eller økonomi.  

I statsbudsjettet for 2018 er et av målene for statens bevilgning til museer å legge til rette for at museene skal 

«gjenspeile samfunnet, delta i demokratiprosessen og reflektere et mangfold av perspektiver og virkeligheter». 

Det innebærer at ulike stemmer må komme til uttrykk gjennom samlingene, og at innholdet bør være så rikt, 

mangfoldig og inspirerende som overhode mulig.  

I en tid da demokratiske idealer er under press gjennom manipulering av informasjon og «fake news» skal vi 

som museum så langt som råd være en troverdig og pålitelig kilde til kunnskap, basert på opprinnelige 

gjenstander, pålitelige kilder og etterrettelig kunnskap. 

 

Gode samlinger kan bidra til en rikere og mer helhetlig forståelse av Norge og verden vi lever i. De kan knytte 

fortid, nåtid og fremtid sammen. 

Det betyr: I en tid der virkelighet ofte fremstår som fragmentert, splittet og uoversiktlig kan vi som nasjonalt 

museum bidra til sammenhenger i tid og rom. Hensikten med en integrert museumsløsning under ett tak i 

Bodø er nettopp å fremstille norsk luftfartshistorie på en helhetlig måte, sivilt og militært. Til det trenger vi 

samlinger som representerer hele landet og der ulike stemmer og perspektiv kommer til utrykk. 

Vår utstilling kan ses som en gate mot Norge og norsk historie. Den viser hvordan Norge har utviklet seg fra 

selvstendigheten i 1905 og hva luftfarten har betydd for samfunnsliv, bosetting, demokrati, identitet og 

selvforståelse. Utstillingen er også en gate mot verden, og viser hvordan Norge og verden er knyttet sammen. 

Luftfart introduserte verden til Norge og Norge til verden, blant annet gjennom Roald Amundsens 

pionerbedrifter i nord. Tårnet på toppen av museumsbygget gir forankring og utsikt mot Bodø-samfunnet. 

Herfra ser vi utover området som en gang var Bodøs første landflyplass, videre ut til dagens lufthavn og 

Flystasjon og det som skal bli «ny by – ny flyplass». I møtet mellom den gamle og nye by ligger mye uutforsket 

land der museet kan bidra til identitet og selvforståelse. 

 

God forvaltning er et bidrag til bærekraftig utvikling. 

Det betyr: Museer er omgitt av forventninger om å stadig å samle mer, og alt kan være «viktig» – for noen. 

Men samlinger i stadig vekst vil over tid være lite bærekraftige. De vil til slutt oftest støte mot et ressurstak. 

Samlinger skal i prinsippet tas vare på for evigheten. De er derfor noe av det mest ressurskrevende vi driver 

med, men vi kan på ulike vis sørge for å utnytte ressurser best mulig. Stram prioritering, der 

avhending/destruksjon og langtidsutlån tas i bruk som virkemidler, kan redusere behovet for magasiner og 

andre ressurser. 

Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige 

generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det er et globalt begrep der hensynet til både 

nåværende og kommende generasjoner tas hensyn til i anerkjennelsen av at verdens ressurser er begrenset.  

 

Samlinger er utgangspunkt for frivillig aktivitet og fellesskap. 

Det betyr: Frivillige i Bodø og andre steder i landet har vært og er fortsatt en ressurs i det daglige arbeidet med 

innsamling og restaurering. Samlingene av fly og andre gjenstander er limet i et stort frivillig miljø og en ressurs 

for alle som er interessert i luftfart og historie.   
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God forvaltning bidrar til deling av samlinger mellom museer, lokalt og nasjonalt. 

Det betyr: Vi ønsker samlinger omgitt med entusiasme, energi og visjon. Samlinger kan brukes mer effektivt når 

museene samarbeider og deler dem med hverandre. Objekter i magasin som aldri blir brukt, kan lånes ut eller 

overføres ved permanent avhending til andre museer som ønsker å bruke dem til utstilling. Lån og avhending 

gir flere mulighet til å ta del i samlingene.     

 

STATUS OG UTFORDRINGER 2018 
 

Samlingen 

Norsk luftfartsmuseum forvalter en verdifull nasjonal samling med lokale og internasjonale berøringsflater. 

Samlingen består av gjenstander, arkiv, fotografi og annen type dokumentasjon om norsk luftart fra 

begynnelsen til i dag. Med begrensede ressurser og en god del frivillig innsats er samlingen utviklet til å omfatte 

ca. 66.000 fotografier (inkludert film og lyd) 16.500 gjenstander, ca. 40 hele fly og helikopter og 685 hyllemeter 

arkiv. Snaut halvdelen av samlingene er registrert og digitalt tilgjengelige på nett.  

Magasiner og verksted 

Museet har magasin/lager for gjenstander i Hangar 9, i tillegg til Anlegg 96 og Shelter 401 – alle disse inne på 

Flystasjonen. I Satellitten finnes fotomagasin, magasin for arkiv/bibliotek og et par mindre 

gjenstandsmagasiner. I første etasje er verksted for metall og tre.    

Personalressurser 

Samlingsavdelingen, som forvalter samlingene, disponerer 5 ½ årsverk: 1 gjenstandskonservator, 1 

førstekonservator, 1 konservator (forskning), 2 registratorer/fotograf, ½ bibliotekar/arkivar. I tillegg timelønnet 

og frivillig arbeidskraft fra BLHF etter avtale.  

Utfordringer 

Norsk Luftfartsmuseum står overfor utfordringer av grunnleggende karakter: 

• Videreutvikle samlinger som er relevante for samfunnet og publikum, og som kan brukes – til 

forskning, utstilling og formidling – i dag eller i fremtiden.  

 

• Per 2018 oppfyller museet ikke minimumsstandarder for forvaltning, slik disse kommer til uttrykk 

gjennom Spectrum. Dette gjelder spesielt magasiner og oppbevaring.  

 

• Uavklart HMS-risiko for mennesker og miljø knyttet til farlige stoffer og stråling i samlinger. Museets 

to hovedmagasin er stengt for adgang for alle.  

     

• Mangelfull oversikt over hva vi har hva vi har (restanser på registrering og digitalisering). 

Feilregistreringer med mangelfulle eller feilaktige opplysninger.  

 

• Magasiner med dårlig oppbevaring som gjør at kulturarv går til grunne. Enkelte magasiner brukes 

midlertidig etter muntlig avtale med Forsvaret. Vi kan potensielt havne i en vanskelig situasjon hvis vi 

må ut når Flystasjonen opphører.  

 

• Skadedyrangrep (skjeggkre) i utstilling og magasiner.  

 

• Underbemanning i forhold til oppgaver. 

 

• Per 2018 står vi overfor et generasjonsskifte der flere ansatte og frivillige går av på grunn av alder og 

pensjonering. Det blir en utfordring å sørge for at kunnskap og ferdigheter føres videre, samtidig som 

det skjer en hensiktsmessig rekruttering mot museets fremtidige behov. 
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MÅL OG AMBISJONER I PLANPERIODEN  
 

Profesjonalisering av prosedyrer  

• Implementere Spectrum 4.0 standard for samlingsforvaltning, samt Significance for vurdering av 

historisk betydning og prioritering.  

 

• Opprettelse av tverrfaglig samlingskomite med ansvar for å vurdere inntak, avhending/destruksjon og 

andre viktige oppgaver innenfor samlingsforvaltning. Representanter for forskning, formidling og 

forvaltning. Viktige oppgaver løftes ut av den individuelle og personlig fargede sfære.  

Sterkere vektlegging av samlingenes nytteverdi (Significance) for samfunnet 

Etter snart 25 års museumsvirksomhet er det behov for å gjøre opp status og sette kurs for fremtiden. Vi har et 

nasjonalt forvalteransvar, og samlingene må reflektere dette. Et mer utadrettet fokus mot samfunn og bruk 

innebærer at forvaltning må knyttes sterkere opp mot forskning og formidling.  

 

Avklare HMS i magasiner og verksted. Skape trygt miljø slik at arbeider kan gjenopptas 

Tiltaket som skal ha høy prioritet. Eksperter vil måtte utføre deler av arbeidet, og vi vil søke eksterne midler.  

 

Skaffe oversikt over samlingene; deretter vurdering, prioritering og utvikling av samlingene  

Samlinger legger over tid beslag på enorme ressurser. Det er viktig å være klar over hva vi har, hva vi mangler 

og hva som evt. kan tas ut. Oversikt gir grunnlag for å vurdere dette og er dermed et redskap til å utvikle 

fremtidige samlinger som: a. samsvarer med museets formål; b. ivaretar museets behov innen forskning og 

formidling, og c. samlet blir en ressurs for flest mulig. Tiltak:   

1. Det må klargjøres hvilke samlinger/objekter museet har ervervet og har juridisk ansvar for, hva som er 

lånt/deponert og hva vi eventuelt bare oppbevarer. Fremtid for sistnevnte må avklares.   

  

2. Det må tas stilling til om alle deler av eksisterende samling er innenfor museets formål (norsk 

luftfartshistorie). Hensikten her er ikke å være firkantet, men å finne ut hva som er relevant for 

museet å ta vare på.   

 

3. Eksisterende samling vurderes ut fra Significance for å bestemme historisk verdi. Mulige tiltak:  

Fortsatt bevaring, avhending/destruksjon, omprioritering fra museums- til bruksgjenstand, samt evt. 

langtidsutlån.    

 

4. Planen inneholder innsamlingsplan med forslag om inntaksstopp for store gjenstander inntil 

fremtidige magasiner er avklart, og ellers kontrollert innsamling. Kald krig er eget prosjekt og omfattes 

ikke av planen 

 

Samarbeid med andre museer og frivillige 

1. Norsk Luftfartsmuseums samlinger er en nasjonal ressurs. Vi vil derfor søke samarbeid med andre 

museer i Norge for å se hvordan samlinger kan komme til best mulig nytte samlet sett gjennom 

avhendinger og lån til hverandre, og ved samarbeid om magasiner, oppbevaring, restaurering og 

konservering. Spesielt viktige er Luftforsvarsmuseet/Forsvarets Museer; Avinor Museum, SAS-museet 

og Flyhistorisk Museum Sola/Jærmuseet, men også andre museer kan komme i betraktning.  

 

2. For gjenstander Norsk Luftfartsmuseum ikke ser behov for, og som blir værende på magasin, bør 

avhending eller utlån for lengre tidsrom til andre museer vurderes. Slik kan museet utnytte ressurser 

effektivt og sikre et større publikum tilgang.  
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3. Norsk Luftfartsmuseum bør, som del av en samlet vurdering av samlingen, ta stilling til fremtiden for 

militære gjenstander som ikke anses relevante for kald krig. Siden Forsvaret Museer forvalter militært 

materiale, er det fornuftig å søke samarbeid for å avklare denne delen av vår samling. Vi har selv ingen 

planer for fremtidig utstilling eller annen bruk av denne type materiale utover pågående restaurering. 

  

4. BLHF og frivillige ulike steder i Norge utgjør en ressurs i arbeidet med restaurering og flyhistorie. BLHF 

besitter flykunnskaper, teknisk innsikt og håndverksmessige ferdigheter som museet trenger. Den er i 

tillegg et bindeledd til frivillige miljø og museer nasjonalt og internasjonalt. Planen legger til grunn at 

restaurering – uavhengig av andre forhold – kan ha betydelig egenverdi for samfunnet, dels som 

møtepunkt for engasjement og interesse blant flyinteresserte, dels for å holde flykunnskap og 

håndverksmessige ferdigheter oppe. Verkstedet med restaurering og aktiviteter knytter i tillegg Norsk 

Luftfartsmuseum og luftfartshistoriske miljø sammen. Museet vil støtte BLHF og andre frivillige 

grupper i Norge, og legge forholdene til rette for nyrekruttering og engasjement.      

Finne langsiktige magasinløsninger 

Utgangspunkt må være en grundig, faktabasert dokumentasjon av fremtidige magasinbehov for ulike typer 

materiale (gjenstander, foto, arkiv) i et svært langt tidsperspektiv. Dokumentasjon bør omfatte kapasitet og 

standard, samt evt. bruk som åpent magasin. Gjennom strammere prioritering, kontrollert innsamling, rydding 

og rasjonalisering med hyller og reoler i høyden, vil eksisterende plass kunne utnyttes mer effektivt enn i dag.  

Tilgjengeliggjøring  

Ved et supplement til det fysiske museet med gjenstander og fotografier vil vi videreutvikle det digitale 

luftfartsmuseet med samlinger på nett. Måler et samlinger som er tilgjengelige for alle PC og mobil, med 

pålitelig og oppdatert informasjon.  

 

REALISERING 
 
Planen er avhengig av økte ressurser i form av stillinger, magasiner og utstyr for å kunne gjennomføres.  
 

HMS: Kartlegging og utbedring Hangar 9 og verksted. Estimert kostnad: 800.000,- 

Fremtidige magasinløsninger for gjenstander, samt verksteder og utstyr:  

Alternativer må utredes- Kostnad for ulike alternativ ukjent. Utredning må inkludere mulige 

samarbeidsløsninger om magasin og konserveringsenhet med museene i Nordland.  

I tillegg til magasiner har vi behov for mottaksrom for innkommende objekter og eget konserveringsverksted 

med nødvendig utstyr. Magasin for arkiv, bibliotek og fotografier bør vurderes ved eventuelt nybygg av 

magasiner eller andre bygningsmessige utvidelser. Kostnader ukjente. 

Kompetanse:  

Eksisterende bemanningsnivå er utilstrekkelig til å oppfylle Spectrums minimumsstandarder. Vi trenger spesielt 

å styrke arbeidet med HMS, preventiv konservering, registrering, digitalisering og dokumentasjon.  

For å gjennomføre hovedtiltak i planen trenger vi minimum: 

• 1 arkivar (ansvar for arkiv, foto og film) 

• 1. dokumentasjonsansvarlig (registrering, rettighetshåndtering, digital tilgjengeliggjøring m.v.)  

• 2 samlingsassistenter (personer som kan gjøre flere oppgaver – registrering, flytting, tilsyn osv.) 
 

To av disse stillingene kan vi trolig dekke ved å erstatte personale som går av med pensjon i 2018.  

Da trenger vi to nye stillinger i tillegg – som er det vi også har søkt departementet om de to siste årene.  

For å kunne drive offensiv forvaltning med forskning og utvikling av egne utstillinger, trenger vi 2-3 nye 

konservatorstillinger. Det vil aktivisere samlingene mot publikum og kunne løfte museet betraktelig.   
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2. Samlingsutvikling 

 

2.1 MÅL OG TILNÆRMING 

 

INNLEDNING 

Hva skal vi samle inn og ta vare på, hva skal evt. ut? Hva er viktig å samle for forskning og formidling, for glede, 

inspirasjon og kunnskap? Museets politikk for samlingsutvikling gir svar på slike spørsmål. Den beskriver dagens 

samlinger og setter mål, retningslinjer og rammer for videre utvikling av dem.  

Utviklingsplaner for samlinger er en ganske nytt for museer. Utvikling var tidligere nærmest ensbetydende med 

innsamling. Utvikling slik det brukes her, inkluderer også avhending fra samlinger. Dette kan ses som uttrykk for 

den endring i hvordan museer tenker rundt samlingene sine som oppsummeres i sitatet fra Stephen Weil: 

«From being about something to being for somebody». En gang eksisterte museer mest for sine samlinger og 

betydningen av dem ble tatt for gitt. I dag eksisterer samlingene for noen. Betydning må vurderes. Det er 

forventning om at samlinger blir brukt og kommer samfunnet til beste.  

Første trinn videre er å vite hva vi har. Det andre er å finne ut hva vi trenger. Trinn tre: Over tid skaffe det vi 

trenger og bli kvitt det andre gjennom avhending og destruksjon. Det siste omfatter også vurdering av om 

objekter kan være utenfor vårt formål (dvs. ikke del av norsk luftfartshistorie). Prioritering er den røde tråd i alt 

dette.  

 

 

MÅL 

• Vi ønsker at publikum og samfunn skal møte et relevant og aktuelt museum med historisk verdifulle 

samlinger av gjenstander, foto, arkiv og annen dokumentasjon.  

 

• Samlingene skal være for alle og komme det norske samfunnet til beste. De skal være varierte og rike 

og kunne inspirere og engasjere et bredt og mangfoldig publikum. Her skal være noe både for 

flynerder og vanlige folk.     

 

• Vi har nasjonalt forvaltningsansvar. Samlingsutviklingen skal gjenspeile dette.    

 

• Vi skal få oversikt over hva vi har, og gjennomføre vurderings og prioriteringsprosesser på et 

overordnet samlingsnivå. Som del av dette skal vi bringe klarhet i hva museet har ervervet og dermed 

eier, hva som er lånt/deponert og hva som evt. bare er materiale vi oppbevarer – uten kjennskap til 

eierforhold.  

 

• Samlingene skal understøtte museets forskning og formidling og andre prioriterte prosjekter. 

 

• Samlingenes størrelse skal tilpasses magasinplass og ressurser, slik at det oppnås en bærekraftig 

utvikling på kort og lang sikt. 
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ANSVAR 

• Styret skal godkjenne innsamlingsplan, og påse at ervervelse utføres i samsvar med museets formål, 

gjeldende lover og museumsetiske standarder. Innsamling utenfor vedtatt innsamlingsplan kan bare 

foretas i helt ekstraordinære tilfeller (Jf. ICOM 2.9). 

 

• Styret, i samråd med direktør og samlingsansvarlig, fatter endelig avgjørelse om å avhende objekt eller 

eksemplar (jf. ICOM 2.14). Avgjørelse skal bygge på grundig og dokumentert vurdering. Museet må 

vurdere hvilke konsekvenser en avhending får for egne samlinger, og for andre museer og 

organisasjoner som samler innenfor samme felt. Om nødvendig skal det innhentes synspunkter fra 

givere, forskere, frivillige, andre interessenter og eksterne eksperter.  

 

• Tverrfaglig samlingskomite opprettes for å gi anbefaling om ervervelse, bevaring og avhending – jf. 

nedenfor.  

 

• Fagavdelingene ivaretar daglig drift innenfor vedtatte rammer og planer og utarbeider 

nødvendige faglige rapporter og grunnlag.   

 

• BLHF har ikke innsamlingsansvar på vegne av museet. Forholdet til museet reguleres gjennom 

samarbeidsavtalen som er basert på dialog og samarbeid. 

 

ANSVARSDELING MELOM INTUTISJONER 

Det finnes avtaler og lovbestemmelser som påvirker Norsk Luftfartsmuseums samlingsansvar mot andre 

institusjoner. Dette må vi ta hensyn til:   

 
Norsk Luftfartsmuseum – Forsvarets Museer/LMU 

Forvaltningsansvaret for samlinger er regulert gjennom samarbeidsavtale av 16. september 1999, revidert 23.4 

2013. Ifølge avtalens punkt IV er Forsvarets Museer «ansvarlig for innsamling og forvaltning av militært 

materiell/gjenstander etter gjeldende regler». Luftfartsmuseet gis mulighet til å ha «egne militære prosjekter» 

der museet har kapasitet til dette. Det forutsettes at Forsvarets Museer holdes løpende orientert. Dette vil 

opprettholdes i ny samarbeidsavtale. 

 
Militære flyvrak og andre krigsetterlatenskaper 

I Norge er det registret ca. 470 flyvrak som ligger ute i naturen. Mange av disse er militære. Alle tyske fly ble 

etter krigen krigsbytte og norsk statseiendom og forvaltes i dag av Forsvarets Museer. Allierte og sovjetiske fly 

eies fortsatt av de respektive stater, men norske myndigheter har i noen tilfelle søkt om å beholde slike, og 

disse forvaltes i dag av Forsvarets Museer.  
 

Militære vrak er krigsgraver og beskyttet av Genève-konvensjonen av 6. 6. 1951 og gravferdsloven av 7. 6. 1996 

nr. 32 § 1 som såkalt «våt grav». Etter straffelovens § 341 er det straffbart å berøre slik grav eller utøve direkte 

forstyrrende eller krenkende virksomhet.  

 

Andre flyvrak enn krigsvrak er ikke vernet gjennom særskilt vedtak, men gjennom den private eiendomsretten. 

Norsk Luftfartsmuseum – Arkivverket 
Ifølge arkivlovens § 10 skal statlige arkiv avleveres til Arkivverket. Kommuner og fylkeskommuner har oftest 
egne depotinstitusjoner for sine arkiv, slik som for eksempel arkiv i Nordland. Det vi står igjen med er 
privatarkiv og samlinger – fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.  
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Riksarkivaren utarbeider retningslinjer for privatarkivarbeid og er nasjonal koordinator. St. meld. nr. 7 (2012–
2013): Arkiv, fastslår at statlig, kommunale og privat sektor bør ses som ett arkivfelt der målet for arkivarbeidet 
som pågår ved ulike institusjoner er en mest mulig samlet samfunnsdokumentasjon. 
 

VURDERING OG PRIORITERING  

Vurdering og prioritering skal være et hovedgrep i museets samlingsforvaltning.  

Prioritering er det systematiske arbeidet for å vurdere samlingers eller objekters historiske betydning (verdi), 

samt de følger det skal få for samlingen/objektet.  

At et objekt er betydningsfullt, er aldri gitt. Betydning tilskrives – av noen – basert på vurderinger og tolkning. 

En museal samling vil ofte være er et utvalg av objekter basert på hva museet (eller en konservator) mener har 

vært viktig å ta vare på – og ikke. I dette ligger makt som vi skal være oppmerksomme på. I St.meld. nr. 49 

(2008–2009): Framtidas museum, uttrykkes det slik:3  

Gjennom sin innsamlings- og formidlingsaktivitet etablerer museene kulturarvsmateriale. I 

ethvert seleksjonssystem er det alltid noe som selekteres bort. I kulturarvssammenheng 

innebærer det at noe framheves som viktig, mens andre ting regnes som uviktig eller 

uinteressant. Utfordringene i et slikt seleksjonsregime er å være bevisst tendenser til 

henholdsvis hegemonisering og marginalisering av kulturuttrykk i kulturarvssammenheng. Det 

er derfor en konstant faglig og kulturpolitisk utfordring å arbeide for at den seleksjonen som 

museumsinstitusjonene samlet sett gjør, gir et så dekkende og balansert bilde som mulig av 

det mangfoldet som utgjør norsk samfunnsliv opp gjennom tidene.  

 

SIGNIFICANCE 

Kjernen i luftfartsmuseets samlingsutvikling skal være bevisste vurderinger og prioriteringer basert på 

Significance-metoden. Significance skal alltid brukes ved vurdering av innsamling, bevaring, 

avhending/destruksjon og omdefinering av objekt.  

Norsk Luftfartsmuseum bruker veiledning for Significance utviklet av Haugalandsmuseene som rettesnor for 

hvordan arbeidet utføres: Vurdering av samlinger (2016).4 Som vurderingsskjema bruker vi Significance 

vurderingsskjema RS2.0 utviklet av Caroline Reed, Collections Trust (2012). 

Vurderingsmetoden til Haugalandsmuseene består av ulike trinn som utføres i bestemt rekkefølge: 

1. Oversikt og revisjon 

2. Beskrivelse av samlinger/objekt 

3. Vurdering av samlinger/objekt (fastsatte kriterier) 

4. Konklusjon 

5. Tiltak 

Selve vurderingen bygger på standardiserte kriterier for historisk betydning (verdi) som samlinger, delsamlinger 

og enkeltobjekter kan måles opp mot. Den skjer i to trinn – først ut fra hovedkriterier, deretter 

sammenlignende kriterier. Resultatene føres inn i Significance vurderingsskjema RS2.0.  

 

 

 

                                                           
3 S. 145 
4 Vurdering av samlinger. Veiledning. Haugalandsmuseene. Kulturrådet (2016) 
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Hovedkriterier: 

• Historisk verdi (forteller noe om en historisk epoke, hendelse osv.) 

• Kunstnerisk og estetisk verdi 

• Kunnskaps- og forskningsverdi 

• Sosial og åndelig verdi (tilknytning til en gruppe i nåtiden) 

 Samtidig skal også sammenlignende kriterier vurderes: 

• Proveniens 

• Sjeldenhet/representativitet 

• Tilstand og helhet 

• Relevans for museet 

• Opplevelsesverdi 

Ved prioritering i eksisterende samling står vi overfor følgende mulige resultat: 

1. Bevaring:  

Objekt anses betydningsfullt og bevares som del av samling med status som museumsgjenstand.      

2. Omdefinering:  

Objekt endrer status fra museumsgjenstand til bruksgjenstand. Definert som bruksgjenstand stilles 

færre krav til vern og beskyttelse. Objektet kan brukes friere.  

3. Avhending:  

Objekt overfører objekt til ny eier, enten som gave eller salg. 

4. Destruksjon:  

fysisk tilintetgjørelse.   

 

 

2.2 INNSAMLING, ERVERVELSE OG AKSESJON  

 

DEFINISJONER  

Innsamling 

Anskaffelse av museale objekter i form av gjenstander, arkivmateriale, fotografier og annen dokumentasjon. 

Innsamling kan være aktiv og initiert av museet selv, eller skje passivt gjennom tilbud fra givere.  

 

Ervervelse 

Overføring av eierskap og andre rettigheter til museet. Museet kan erverve objekter på forskjellige vis:  

• gave (donasjon) 

• kjøp 

• bytte 

• arv (testamentarisk gave)  

• innsamling i naturen (feltarbeid)  

• annen innsamling og dokumentasjon 

Aksesjon 

Den formelle beslutningen om å ta objektet inn i den permanente samlingen.  

Depositum 

Langtidslån uten avtalt tidsbegrensning og uten overdragelse av eiendomsrett. Det er med andre ord ingen 

ervervelse, men objektet forblir i utlåners eie og vil i praksis inngå i museets samling som det var ervervet. 
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Museet vurderer depositum fra sak til sak. I utgangspunktet skal vi være restriktive da depositum innebærer 

ekstra ansvar og ressursbruk – se kapittel om tilgang til samlinger.   

 

RETNINGSLINJER 

• Museet bør løpende reflektere rundt hva som best kan tjene samfunnet og et mangfold av sosiale 

grupper. Ulike typer ting betyr ulike ting for ulike mennesker. Det bør vurderes hvordan ulike 

grupper kan involveres i samlingsarbeidet for å bidra til mangfold og variasjon. 

 

• Det skal bare erverves objekter som fremmer museets formål og strategiske satsningsområder, og 

som er i tråd med innsamlingsplan. Significance brukes for å vurdere historisk betydning. Museets 

samlingsansvar er nærmere presisert i kapittel 1 og skal tjene som rettesnor. 

 

• Samlingskomite vurderer og forbereder erverv. Som del av vurdering skal komiteen også se på 

konsekvenser av inntak med tanke på magasinplass, konservering og annen ressursbruk.  

   

• Det er ingen plikt for museet å ta imot gaver, og det skal alltid finnes en god begrunnelse for å si ja.  

 

• Museet skal ikke ta imot objekter i form av donasjon, overføring, bytte eller testamentarisk gave, med 

mindre det har forsikret seg om at det foreligger en tilfredsstillende gyldig hjemmel – dvs. uomtvistet 

eiendomsrett (Jf. ICOM 2.2). 

  

• Kjøp er bare aktuelt for objekt/samling som museet anser spesielt verdifulle for museet, eller som det 

har et konkret behov for, for eksempel til en utstilling. Proveniens er svært viktig ved vurdering av 

kjøp.  

 

• Museet godtar normalt ikke særskilte betingelser som givere stiller til museet, for eksempel at 

gjenstander skal stilles ut. ICOMS etiske retningslinjer sier det slik: «Tilbud gitt på vilkår må muligens 

avslås dersom disse vilkårene vurderes å være i strid med museets eller publikums interesser på lang 

sikt» (Jf. ICOM 3.5).    

 

• Før museet bestemmer seg for å ta inn materiale, må det på alle måter forsikre seg om at 

objektet/samlingen som tilbys i form av testamentarisk gave kjøp, donasjon, lån, eller i bytte ikke er 

ulovlig ervervet i opprinnelseslandet, eller ulovlig utført herfra eller fra et annet, mellomliggende land 

hvor det kan ha vært i lovlig eie, inklusive museets eget land (Jf. ICOM 2.3). 

 

• Aktsomhet: Alt materiale som kommer inn undersøkes for tegn på skadedyrangrep, fukt og mugg. Det 

skal også vurderes med tanke på HMS-risiko. Utbedrende tiltak iverksettes om nødvendig. Ingenting 

skal overføres til magasin før utbedring er foretatt. Det er påkrevd at det etableres et 

karanteneområde der inntatte objekter plasseres ved ankomst fram til inspeksjon for skadedyr og 

mugg er utført.  
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2.3 AVHENDING, DESTRUKSJON OG DEAKSESJON  

 

DEFINISJONER 

Avhending 

Overføring av eierskap fra museet til andre. Det vil si at det trengs en mottaker (fysisk eller juridisk person). 

Avhending kan skje ved: 

• Gave 

• Overføring 

• Bytte 

• Salg?  

• Tilbakeføring.  

Destruksjon 

Fysisk ødeleggelse av objekt. 

 

Deaksesjon 

Formell beslutning om å ta objekt ut av den permanente samlingen.   

 
RETNINGSLINJER 

 
Avhending og destruksjon er enn integrert del av prioriteringsprosesser. Det skal utføres profesjonelt, med 

aktsomhet og omtanke.  

Avhending utføres i samsvar med nasjonale Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon, utarbeidet 

av Kulturrådet (2015): http://www.kulturradet.no/documents/ 

Når er avhending/destruksjon aktuelt? 

Avgjørelsen om å kvitte seg med objekt/eksemplar fra samling skal bare tas etter nøye vurdering av materialets 

betydning og karakter (om det kan erstattes, er fornybart eller ikke), juridiske forhold og eventuelt tap av 

offentlig tillit som følge av vedtaket (jf. ICOM 2.13). Kostnader ved både bevaring og avhending skal vurderes. 

Objekt kan bli vurdert for avhending/destruksjon av ulike årsaker fordi det:  

• Ikke tilhører museets samlingsområde 

• Er i svært dårlig tilstand 

• Er uten opplysninger og proveniens 

• Har ubetydelig potensial for bruk 

• Kan skade mennesker og miljø (eks. inneholder asbest) 

• Er uforholdsmessig ressurskrevende å ta vare på   

• Det finnes flere eksemplarer av samme objekt i samlingen, eller i samlinger nasjonalt 

Objekt som avhendes skal tilbys andre museer før andre mottakere blir vurdert (ICOM 2.15)  

Unntak er objekt som blir destruert å grunn av mangler/tilstand. Hvis andre museer ikke vil ha objektet, kan en 

vurdere å gi det til tidligere eiere/givere eller avhende det til frivillige lag eller organisasjoner slik at den kan 

komme flere til glede. Eierskap skal uavkortet kunne overføres til ny mottaker.  

 

 

http://www.kulturradet.no/documents/10157/a5370cc1-4cf1-409b-bd4e-c8538d29949a
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Prosess skal være etterprøvbar og dokumentert  

Alle vedtak om avhending (med begrunnelse) må protokolleres, journalføres og arkiveres sammen med 

dokumentasjon av gjenstandene det gjelder. Standard skjema for protokollføring benyttes. 

 

JURIDISKE OG ETISKE HENSYN VED AVHENDING  

 
Avhending rommer krevende juridiske og etiske hensyn og overveielser. Rapporten Å rydde i fortida – for 

framtida utgitt av Kulturrådet gir god innføring i temaet. Rapporten brukes som veileder i forhold til hva vi bør 

være oppmerksomme på.5 Hovedpunkter i rapporten er referert nedenfor:  

 

Museets vedtekter 

Norsk Luftfartsmuseums vedtekter fra 1997 inneholder ingen bestemmelse om avhending. Museet står i 

utgangspunktet fritt til å avhende objekter, men andre juridiske og etiske hensyn kan hindre dette. 

Eierskap 

Et museum kan bare avhende objekter som det sikkert eier. 

 

Skriftlige klausuler fra givere (uråderettsklausul)  

Klausuler og andre begrensninger fra giver kan hindre avhending. Vi må derfor klargjøre om det finnes 

klausuler og hva de sier. Hvis giver er død, kan museet søke Stiftelsestilsynet om å få omgjort klausul. Hvis giver 

lever, kan museet gå i dialog med vedkommende for å endre eller slette klausul. I tilfeller der klausuler er 

umulig å overholde eller bare kan skje til vesentlig skade for museet, kan museet søke løsning gjennom 

rettsapparatet.6     

 

Testamentariske gaver 

Museets plikter ved arv og testamentariske gaver reguleres av testamentet. Museet står fritt til å avhende og 

destruere arvede objekter i tilfeller der testamentet ikke inneholder punkt som kan tolkes som utstillingspåbud 

eller avhendingsforbud. 

Ikke-skriftlige pålegg 

En del av museets objekter er kommet inn som gaver fra ulike givere uten at det alltid finnes skriftlig avtale 

eller andre sikre opplysninger om hva som var tenkt rundt gaven. I slike tilfeller et spørsmål om hva som var 

tenkt rundt gaven. Så lenge museet eier objektet, og det ikke finnes skriftlige pålegg, eller vitner fra da objektet 

kom i museets eie, står museet normalt fritt til å vurdere avhending. Ved eventuelle søksmål i etterkant vil 

bevisbyrden ligge hos den fornærmede parten, altså giver/testator eller etterkommere av denne.  

Forventninger 

Forvaltning bygger på et tillitsforhold mellom museum og samfunnet. Det forventes ofte at museer skal ta vare 

på alle ting for evig tid, og de blir vist tillit ved å overta gaver og arvegods. Det kan oppfattes som tillitsbrudd å 

avhende objekt. Avhending må derfor utføres med aktsomhet og respekt.     

 

 

 

 

                                                           
5 Heidi Seilfaldet og Anne Bjørke: Å rydde i fortida – for fremtida. Prioritering, avhending og destruksjon i 
museumssamlingar. Bymuseet i Bergen. Utgitt av Kulturrådet (2017) 
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AVHENDING GJENNOM SALG 

• Museumssamlinger er fellesarv som ikke kan behandles som realiserbare verdier.  

Museet skal normalt ikke avhende objekter av økonomiske årsaker.  

 

• I ekstraordinære tilfeller kan museet avhende objekter av økonomiske årsaker. Avhending vil i slike 

tilfeller skje ved salg. For at styret skal kunne godta avhending av økonomiske årsaker, må alle 

følgende betingelser være oppfylt fullt ut7:  

 

o Avhendingen vil forbedre langsiktig samfunnsnytte av gjenværende samling. 

o Avhendingen blir ikke gjennomført for å dekke kortsiktige behov for inntekter (for eksempel for å 

møte et budsjettunderskudd). 

o Avhendingen blir ikke gjennomført som siste utvei etter at andre finansieringskilder er blitt 

vurdert. 

o Objektet som avhendes er ikke en del av museets kjernesamling. 

 

• Pengebeløp eller kompensasjon som mottas ved avhending av objekt skal utelukkende anvendes til 

fordel for samlingen og vanligvis til nyanskaffelser (ICOM pkt. 2.16). Investeringer til det beste for 

samlingene, for eksempel i magasiner, kan forsvares. Bruk av inntekter skal være transparent og 

åpen, slik at alle som ønsker får vite hva midlene er disponert til. 

 

• Hvis privatpersoner, myndigheter eller andre utenfor museet har bidratt økonomisk til anskaffelsen av 

objektet, skal de kontaktes i vurderingsprosessen.  

 

AHENDING GJENNOM BYTTE 

Norsk Luftfartsmuseum kan avhende objekter gjennom bytte med andre museer, virksomheter og frivillige 

foreninger. Det gjelder for eksempel vrakdeler og komponenter som byttes som del av restaureringsprosjekt. 

Museet skal forsikre seg om at denne type avhending blir utført faglig, etisk og upartisk – uten å favorisere 

bestemte museer eller interesser fremfor andre. Det utarbeides skriftlig vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

 

DESTRUKSJON 

Hvis det ikke er mulig å avhende objekt på annen måte, kan styret vedta destruksjon. Etter vedtak om 

destruksjon fjernes museumsnummer og annen identifikasjon av objektet. Materialet skal destrueres slik at det 

er ugjenkjennelig som museumsgjenstand. Destruksjon av materiale som utgjør fare for helse, miljø og 

sikkerhet skal utføres etter gjeldene bestemmelser for denne type materiale.  

 

 

 

                                                           
7 Retningslinjer fra Collections Trust (Storbritannia): http://collectionstrust.org.uk/resource/museum-

accreditation-scheme-collections-development-policy-template/ 

 

http://collectionstrust.org.uk/resource/museum-accreditation-scheme-collections-development-policy-template/
http://collectionstrust.org.uk/resource/museum-accreditation-scheme-collections-development-policy-template/
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2.4 SAMLINGSBESKRIVELSE 

 
FORHISTORIE 

Flyging med ballong og deretter med fly fanget like fra første stund publikums oppmerksomhet og skapte 

interesse i Norge. Baron Cederströms historiske ferd over Christiania med sitt Blériot høsten 1910, var en 

nasjonal begivenhet som ble formidlet gjennom landets aviser. Den første norske flygingen med «Start» i 1912 

og Tryggve Grans kryssing av Nordsjøen to år etterpå, gjorde ikke interessen mindre.  

Norsk Teknisk Museum var det første museum som samlet materiale fra norsk luftfartshistorie. Hit kom 

ikoniske objekter som Tryggve Grans fly «Nordsjøen», kurvene fra friballongene «Ville de Orleans» og «Norge», 

og Thor Solbergs Atlanterhavs-fly «Leiv Eriksson». «Start» var utstilt på museet i en rekke år, men er i dag 

utlånt til Flysamlingen på Gardermoen. SAS’ første jet-passasjerfly, Caravell’en «Finn Viking», ble overtatt av 

Teknisk Museum i 1974 og er i dag museets største utstilte objekt. Teknisk Museum har i tillegg bygd opp en 

relativt stor samling med motorer, propeller, instrumenter og modeller, samt arkiv- og fotomateriale fra norsk 

luftfart.    

Med andre verdenskrig fikk fly en viktig og dramatisk betydning. Etterkrigstidens interesse for flyhistorie i 

Norge er farget av dette. Krigsflyvrak, tyske militære flyplasser og ulike krigshendelser innbød til videre 

utforskning, og frivillige engasjerte seg.  

Norsk Teknisk Museum samlet enkelte militære fly, men manglet ressurser til å drive arbeidet i større skala. 

Utrangerte fly fra Luftforsvaret ble tatt vare på og lagret av Forsvaret. Dette utviklet seg gradvis til en 

militærhistorisk flysamling. Arbeidet fikk ny kraft fra 1970-årene ved at frivillige i samarbeid med 

Forsvarsmuseet begynte å restaurere militærfly. I 1991 besto Forsvarsmuseets flysamling av 44 fly.8 

 

NORSK LUFTFARTSMUSEUM ETABLERES 

Tanken om et nasjonalt flymuseum i Norge går langt tilbake. På 1960-tallet etterlyser et større norsk ukeblad et 

nasjonalt museum som kan ta vare på fly som er samlet i sivil og militær regi. Norsk Teknisk Museum samlet fly, 

men kunne ikke uten videre bli et spesialmuseum.  

Med en voksende flysamling på militær side som bare sto på magasin, og engasjement i frivillige flymiljø, ble 

spørsmålet om et nasjonalt flymuseum igjen aktualisert på 1980-tallet. Spørsmålet utviklet seg til en opphetet 

lokaliseringsstrid der kampen til slutt sto mellom et museum nær Oslo eller i Bodø. Bodø kommune hadde 

lansert prosjektide om dannelse av et integrert nasjonalt luftfartsenter finansiert med offentlige og private 

midler der Forsvarets flysamling og sivil luftfartshistorie kunne fremstilles som en helhet.  

Denne ideen falt i god jord, og etter en livlig lokaliseringsdebatt ble flymuseet lagt til Bodø. I 1994 åpnet Norsk 

Luftfartssenter AS Bodø med sivil utstilling. Ved åpningen av den militære utstillingen (Luftforsvarsmuseet) i 

1995 ble deler av den militære flysamlingen værende igjen sørpå og senere utstilt på Flysamlingen på 

Gardermoen og på Flyhistorisk Museum på Sola (Stavanger). De andre flyene ble overført til 

Luftforsvarsmuseet i Bodø og er i dag stammen i den militære utstillingen.  

Den sivile delen av senteret besto opprinnelig av Det Norske Sivile Luftfartsmuseum og Luftfartsverkets 

etatsmuseum. Det sivile museet fikk de første 2-3 tilskudd til drift fra Forsvarsdepartementet. I 1997/98 ble 

dette omorganisert til den nåværende stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum. Dette var for å oppfylle intensjonen 

                                                           
8 St. meld. nr. 24 (1991–1992): Om etableringen av et Luftforsvarsmuseum 
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om en integrert sivil/militær løsning. Samtidig ble nødvendig offentlig støtte til profesjonell drift av denne 

museumsdelen sikret gjennom årlige tilskudd fra Kulturdepartementet. Luftfartsverkets etatsmuseum ble etter 

hvert omdannet til Avinor Museum.  

Da den sivile utstillingen skulle bygges første gang, fantes ingen etablert flysamling å hente objekter fra. Det 

nærmeste en kom var de samlinger BLHF og dens støttespillere hadde bygd opp med tanke på et kommende 

museum. BLHF donerte flere fly til museet og bidro med restaurering og bygging av blant annet Junkers 52 

«Najaden» og «Måsen». F-28 «Olav Kyrre» ble kjøpt i Sør-Amerika og malt på nytt i opprinnelige Braathens-

farger og merking. I tillegg kom det materiale fra Forsvarsmuseet, Luftfartsverket, andre museer og private. Fra 

Teknisk Museum kom C5 Polar og glideflyet Grunau 9. Redningshelikopteret Bell 47 ble gitt som gave fra 

Forsvarsmuseet til åpningen.  

Til ny sivil utstilling i 2016 ble det skaffet flere store objekter: Helikopter Messerschmitt-Bølkow-Blohm BO 105 

(deponert), ett mikrofly (Rally 2B), ett akrobatfly (Rans S-9B), samt vrakdeler fra Partnair-ulykken. Gjenstander 

fra museer og private ble lånt til utstillingen. Det ble også samlet fotografier, opplysninger og fortellinger.  

Museets samling er de siste årene utvidet med et Boeing 737 som er en gave fra Norwegian. Museer eier også 

et Norseman som opereres som et «levende fly». Driften ivaretas av Norwegian spitfire Foundation.     

 
STATUS 2018  

Norsk luftfartsmuseum forvalter en nasjonal samling med lokale og internasjonale berøringsflater. Samlingen 

består av gjenstander, arkiv, fotografi og annen type dokumentasjon om norsk luftart fra begynnelsen til i dag. 

Det meste oppbevares i Bodø, men noe er på utlån til andre museer.   

Samlingene består per 31.12.2017 av anslagsvis: 

• 66.000 analoge og digitale fotografier, samt noe film, video og lyd    

• 16.500 gjenstander 

• ca. 40 «hele» fly og helikoptre (inkludert restaurerte fly)9   

• 86 arkiver, 800 hyllemeter arkiv (inkludert plakater, tegninger, småtrykk, tekniske manualer) 

I tillegg kommer bygninger og faste anlegg som i dag ikke er del av museets samling, men som i fremtiden kan 

bli det: Namsos-tårnet, radardom og garasjeanlegg, Anlegg 96.  

Formelt er bare materiale som er aksesjonsført del av samlingen. Det øvrige er materiale som museet enten 

eier eller som har uavklart eierforhold (usikker proveniens), og som museet oppbevarer. I denne 

sammenhengen ser vi på alt dette under ett.  

 

Gjenstander 

Norsk Luftfartsmuseums samling har opphav i en landsdekkende frivillig virksomhet forankret i Bodø gjennom 

BLHF med forutgående innsamling og restaurering. Fokus var fra starten mot innsamling og restaurering av 

krigsvrak fra andre verdenskrig. BLHF har frem til i dag vært drivkraft og kompetanseressurs for museet på 

flysiden. I tillegg kommer donasjoner til museet fra ulike hold. Avinor Museum har samlet fra eget 

virksomhetsområde.   

Fly og flyrelaterte objekter utgjør i dag klart den største delen av samlingen, fortsatt med et tydelig militært 

innslag. Av andre gjenstandstyper kan nevnes: bakkebasert utstyr, kjøretøyer fra flyplasser, navigasjons- og 

sambandsutstyr, flyplassutstyr (inkludert sjøflyperiode), tekstiler og uniformer, hjelmer, modellfly, flymodeller, 

minnegjenstander, luftsport, leker osv. 

                                                           
9 Antall avhengig av hva en regner som hele fly. 
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Av Norsk Luftfartsmuseums ca. 40 «hele» fly og helikoptre, er 19 stilt ut i «Vi Flyr!», 2 står utendørs og de 

øvrige befinner seg i magasin eller på verksted. Åtte av flyene kan være aktuelle for fremtidig Kald krig-

utstilling. 

En summarisk gjennomgang av store gjenstander på magasin/verksted gir følgende resultat, med forbehold om 

at enkelte fly kan ha uavklart eierskap og at ikke alle fly er helt komplette.10 Listen inkluderer fly som er i ferd 

med å bli restaurerte.   

• Militære, andre verdenskrig, militære: 5 fly (4 tyske og 1 britiske) 

• Militære, kald krig-perioden, militære: 9 fly (6 NATO, 1 sovjetisk, 2 svenske) 

• Sivile: 7 fly registrert i Norge (inkludert 3 seilfly og en selvbygger) 

 

Privatarkiv 

Museets arkiv utgjør ca. 800 hyllemeter av varierende tilstand og kvalitet. Kataloger er tilgjengelig via 

Arkivportalen. Arkivet inneholder privatarkiv og samlinger etter flyselskap, organisasjoner og enkeltpersoner. I 

tillegg kommer tekniske manualer, loggbøker, avisutklipp, kart og plakater, brosjyrer, reklamemateriell og 

annet.  

Mesteparten er delarkiver og fragmenter av arkiv. Komplette arkiv har vist seg vanskelige å få tak i, da mye 

arkivmateriale fra flyselskap i årenes løp er kommet på avveie eller gått tapt. De mest komplette arkivene er 

flyselskapet Norving og Hurum-arkivet (Avinor). Vi har deler av arkivene til Det Norske Luftfartselskap A/S, 

Braathens SAFE, Widerøe og Norsk Aero Klubb/Norsk Luftsportsforbund.  

Gjennom museets dokumentasjons-, forsknings- og utstillingsprosjekter er det samlet arkivmateriale og gjort 

intervju- og videoopptak. Det samme gjelder for bøker og andre publikasjoner utgitt ved museet. Museets arkiv 

har vært kilde for flere bokutgivelser i Norge de senere årene.  

 
Fotografier, video, film og lydopptak 
Fotosamlingen består av anslagsvis 65.000 fotografier i ulike formater – glassplate, slides, papir, digitale filer 

(2017) – sivilt og militært opphav. I tillegg kommer et ukjent antall timer levende film- og videoopptak, og et 

mindre antall intervju. Museet har også kartarkiv.  

Av spesielle samlinger kan nevnes originalsamling fotografier om Luftskipet «Norge» og Roald Amundsen fra 

1925-26. Museet har originalfilm og videopptak blant annet fra flyselskapene Braathens, Widerøe og SAS, og 

fra Norsk Aero Klub. I tillegg kommer lyd- og videoopptak som museet har gjennomført med tidsvitner fra den 

kalde krigen.  

Foto og annen dokumentasjon samlet av Avinor Museum inngår i museets samling. Dette omfatter blant annet 

fotomateriale fra Avinors dokumentasjon av norske lufthavner som er gjennomført de senere årene.     

 

 

SAMLET VURDERING  

For å kunne si noe presist om samlingens historiske betydning (verdi) og mulige bruk, må museet først 

gjennomføre revisjon og vurdering av eksisterende samlinger etter samme fremgangsmåte som beskrevet 

tidligere. Alle gjenstander skal være innenfor museets formål. Dernest må det vurderes om samlinger kan 

brukes til forskning, utstillinger og annen formidling. 

                                                           
10 Med gjenstand menes museumsgjenstand, ikke inventar, publikasjoner, gjenstander for salg i 

museumsbutikken o.l. Oppstillingen inkluderer alle gjenstander som er i museets besittelse, uavhengig av om 

de formelt er tatt inn i samlingen eller ikke. Gjenstander kan være registrert eller ikke registrert.  
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På generelt grunnlag og basert på erfaring med utvikling av utstillingen «Vi Flyr!» kan vi si dette om 

samlingene. 

• Samlingene er bygd opp gjennom mange år og inneholder objekter av til dels stor nasjonal verdi. 

 

• Størstedelen er fly og flyrelaterte objekter, en god del militært. 

 

• Flyene knyttet til kald krig kan være aktuelle for fremtidig ny utstilling/museumsdel og må vurderes 

opp mot det.  

 

• Andre verdenskrig-fly har vist seg uaktuelle for utstilling og forskning på sivil side, som er det museet 

primært har ansvar for.  

 

• Utvalget av gjenstander bør gjøres rikere og mer variert – flere typer objekter, fra ulike tidsperioder og 

ulike deler av luftfart. Dette er viktig både for å dokumentere luftfartshistorien bredt, men også for å 

kunne engasjere og inspirere ulike typer publikum. 

 

• Vi mangler fortellinger knyttet til gjenstandene som kan brukes til formidling.   

 

• Vi bør vurdere hvordan flere stemmer kan komme til uttrykk i utvikling av samlinger og hvordan vi 

best kan involvere ulike sosiale grupper og frivillige i arbeidet i utviklingsarbeidet.    

 

 

2.5 TILTAK I PLANPERIODEN 

 

SAMARBEID MED ANDRE MUSEER 

• Norsk Luftfartsmuseums samlinger er en nasjonal ressurs. Vi vil derfor søke samarbeid med andre 

museer i Norge for å se hvordan samlinger kan komme til best mulig nytte samlet sett gjennom 

avhendinger og lån. 

 

• For gjenstander Norsk Luftfartsmuseum ikke ser behov for, og som blir værende på magasin, bør 

avhending (og langtidsutlån) til andre museer vurderes. Norsk Luftfartsmuseum har mottatt flere 

forespørsler om avhending/lån som vi vil måtte tas stilling til i planperioden. 

 

• Museet bør, som del av en samlet vurdering av samlingen, ta stilling til fremtiden for militære 

gjenstander som ikke anses relevante for kald krig. Siden Forsvaret Museer forvalter militært 

materiale, er det fornuftig å søke samarbeid for å avklare denne delen av vår samling. Vi har selv ingen 

planer for fremtidig utstilling eller annen bruk av denne type materiale, bortsett fra ferdigstillelse av 

pågående restaureringsprosjekter.  

 

TVERRFAGLIG SAMLINGSKOMITE  

Norsk Luftfartsmuseum vil i planperioden opprette en tverrfaglig samlingskomite med representanter fra 

forskning, formidling og forvaltning til å vurdere og bestemme inntak, bevaring og avhending av alle typer 

materiale. Avhendinger godkjennes endelig av styret. Hensikten er å løfte vurderinger ut av personlige sfære til 

kollektiv vurdering som ivaretar ulike hensyn og interesser. Komiteens mandat, sammensetning og 

møtefrekvens defineres nærmere når den opprettes.  
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REVISJON OG PRIORITERINGSPROSESSER 

 
Norsk Luftfartsmuseum skal i perioden gjennomføre revisjon og prioritering i mest mulig av sin 

gjenstandssamling. Vi starter på overordnet nivå med delsamlinger og fly. Generell fremgangsmåte for 

prioritering beskrevet tidligere skal brukes.  

• Skaffe oversikt: Gjennomgang og revisjon med kryssjekk mot registreringer i Primus. 

 

• Klargjøres hvilke samlinger/objekter museets faktisk har ervervet og har juridisk ansvar for – og hva vi 

eventuelt bare oppbevarer. Fremtiden for sistnevnte må avklares nærmere.   

  

• Ta stilling til om alle deler av eksisterende samling er innenfor museets formål (norsk luftfartshistorie). 

Hensikten her er ikke å være firkantet, men å finne ut hva som er relevant for museet å ta vare på med 

tanke på historisk betydning og mulig bruk.   

 

• Eksisterende samling vurderes ut fra Significance-metoden for å bestemme historisk verdi og mulig 

bruk. Aktuelle tiltak: Fortsatt bevaring, avhending/destruksjon, omprioritering fra museums- til 

bruksgjenstand, samt evt. langtidsutlån.    

 

• Revisjon og prioritering starter med Hangar 9 og Anlegg 96 og utføres etter tid og kapasitet. Denne 

delen av samlingen beslaglegger mye plass og krever store ressurser som potensielt kan frigjøres. I 

tillegg flytter Flystasjonen og museets fremtidige magasinbehov trenger å avklares. 

 

FARLIGE STOFFER I SAMLINGENE 

Museet skal følge retningslinjer som hindrer at personale under revisjon av samlinger blir utsatt for giftige 

stoffer. Det er allerede avdekket at samlingene våre inneholder asbest og radioaktiv stråling fra komponenter i 

fly som håndtert feil utgjør risiko.  

• Før arbeidet med revisjon tar til, skal HMS-risiko kartlegges og alle nødvendige tiltak for å sikre 

forsvarlig arbeidsmiljø være utført.  

 

• Gjenstander som inneholder farlige stoffer skal merkes tydelig, og personale skal være kjent med 

faresymptomer og hvordan slikt materiale skal håndteres.  

   

ARKIV OG FOTO 

Det er et mål å kunne revidere museets arkiv og fotosamling på overordnet nivå gjennom en tilsvarende 

prosess som ovenfor.  

Museets innsamling behandles under neste punkt. 
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2.6 INNSAMLINGSPLAN 2018–2023  

 

Gyldighet  

Innsamlingsplanen er godkjent av styret ved Norsk Luftfartsmuseum 4. juni 2018. Den revideres hvert femte år, 

noe som er i tråd med ICOMs etiske standard.  

 

OMFANG 

Planen omfatter anskaffelse av museumsobjekter i form av gjenstander, arkivmateriale, fotografier og annen 

dokumentasjon. Innsamling skal fortrinnsvis være aktiv og initiert av museet selv, men kan også skje passivt 

gjennom å akseptere tilbud fra givere. Museets samlingsansvar er nærmere presisert i kapittel 1.      

Innsamling til kald krig avklares som del av eget prosjekt. 

 

 

ERKLÆRING OM Å FØLGE INNSAMLINGSPLAN 

Norsk Luftfartsmuseum forplikter seg til å følge innsamlingsplan. Innsamling utenfor den vedtatte 

innsamlingsplanen skal bare foretas i helt ekstraordinære tilfeller (Jf. ICOM 2.9). 

 

Samlingskomiteen vurderer og prioriterer inntak innenfor de rammer denne planen stiller opp. Ved konkrete 

vurderinger skal det ved siden av Significance tas hensyn til magasinkapasitet og økonomi.  

Samfunnsnytte og merverdi skal ligge til grunn for alt vi gjør. 

 

FORUTGÅENDE KARTLEGGINGER  

Oversikt over eksisterende samlinger er forutsetning for videre innsamling. Oversikt gir klarhet i hva vi har og 

hva vi mangler. 

Vi bør kontinuerlig kartlegge hva som finnes av aktuelt materiale i Norge. Dette kan skje gjennom løpende 

dialog med samfunnet, organisasjoner, virksomheter, frivillige miljø og enkeltpersoner. BLHF er 

samarbeidspartner. 

Det er viktig at kartlegging skjer på bevisst måte slik at innsamling ikke favorisere enkelte gruppers interesser 

fremfor andre. I planperioden vil museet søke å involvere andre grupper enn de som allerede er involvert for å 

få frem nye stemmer og perspektiver i samlingsarbeidet.     

Kartlegging omfatter både fysisk og elektronisk skapt materiale – inkludert hjemmesider, blogger osv. om 

luftfart. Det omfatter også fortellinger og minner (informanter). 

 

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING 

• Vi er et nasjonalt museum som ivaretar alle deler og alle tidsepoker av norsk luftfartshistorie. 

Innsamling skal gjenspeile dette. Ulike stemmer skal komme frem. 
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• Vi samler primært innen sivil luftfartshistorie, men erkjenner at det finnes mange berøringspunkter 

mellom sivil og militær historie som vi også skal dokumentere. Kald krig er ett av dem. 

 

• Vi ønsker å utvikle samlinger som er rike, varierte og som kan engasjere og inspirere et bredt 

publikum. Ulike typer objekter appellerer ulike typer mennesker.  

 

• Vi skal spesielt være våken for inntak som kan overraske, utfordre etablerte forståelser og bidra til ny 

kunnskap. Innsamling skal gi rom for originalitet, utforsking og kreativitet.       

 

INNTAKSSTOPP FLY OG ANDRE STORE GJENSTANDER 

 
Museet innfører inntaksstopp for fly og andre store gjenstander inntil vi har skaffet oversikt over hva vi har 

og fremtidige magasin er avklart. Magasinkapasitet er på det nærmeste oppbrukt. Utendørs oppbevaring er 

ingen løsning. Unntak kan vurderes for gjenstander som anses som spesielt verdifulle og av nasjonal 

betydning (Significance), men også i slike tilfeller må det finnes plass for oppbevaring.  

 

INNSAMLING AV ØVRIG MATERIALE 

Følgende innsamling prioriteres i planperioden: 

• Innsamling som del av vedtatte prosjekter innen forskning, utstilling, undervisning og annen 

formidling.  

 

• Innsamling og bytting av deler og komponenter som del av pågående restaureringsprosjekt. 

  

• Innsamling for å komplettere utstilte gjenstander med tilhørende objekter, løsøre, fotografier, film, 

fortellinger og annen dokumentasjon.    

 

• Museets arkivansvarlige gis fullmakt til å utarbeide egen plan for innsamling av arkivmateriale (fysisk 

og digital form).  

    

• Innsamling som del av løpende virksomhet gjennom tilbud om gaver, oppdukkende muligheter og 

faglig arbeid. 

   

TEMA FOR INNSAMLING  

Eksempler på tema/typer objekter som er aktuelle for innsamling – se ellers kapittel 1: 

• Luftfartøy som har vært del av norsk luftfartshistorie i form av (1) originaler, (2) vrak, (3) restaurerte 

objekter. I tillegg til norskregistrerte fartøy vil utenlandske fartøy som har spilt en spesiell rolle i norsk 

historie være aktuelle.  

• Supplerende objekter som motorer, propeller, hjul, instrumenter, løsøre. 

• Bakketjeneste, verksteder og vedlikehold, flyproduksjon. 

• Eksempler på god teknologi, uavhengig av om den er norsk eller ikke. 

• Eksempler på tekniske modifikasjoner og oppfinnelser for norske forhold. 

• Eksempler på gjenstander som er tatt i bruk til nye formål (eks. flyhjul på hestekjerre) 

• Materiale om flyselskaper, flyruter, charter og annen type flyging  

• Sikkerhet, overlevelsesutstyr, havari 

• Klær, uniformer, personlig utstyr 
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• Materiale knyttet til reiser og reisende 

• Brann, ambulanse, politi, redning 

• Miljøspørsmål knyttet til luftfart 

• Norske pionerer og pionervirksomhet 

• Luftsport 

• Norsk Romfart 

• Kunst, design og minnegjenstander 

• Film, fotografier, kort, plakater og reklamemateriale – fysisk og elektronisk 

• Privat arkivmateriale, håndbøker, manualer, manuskripter, brev osv. – fysisk og elektronisk 

• Tema knyttet til miljø (natur og kultur) 

• Hjemmesider, blogger osv. om luftfart  

• Annet etter vurdering 

 

Innsamling og dokumentasjon omfatter: 

• Objekter med tilhørende løsøre og dokumentasjon om bruk, eierskap, tilstand, modifikasjoner osv. 

Dette registreres i de ulike feltene Primus. 

 

• Systemer – dvs. at vi dokumenterer enkeltobjekter som del av helhet og sammenheng det inngår i. 

Eksempel: Et sjøfly fra 1930-årene (objekt) er del av system som omfattet sjøflyhavn, ekspedisjon og 

tilbringertjeneste ut til flyet, radio/telegrafi mellom fly og bakken, værvarsling, tilknyttet 

kommunikasjon som båter, tog osv. Dokumentasjon av system er nødvendig for å kunne gi publikum 

forståelse av hvordan ting henger sammen med hverandre.     

 

• Fortellinger og minner knyttet til norsk luftfart. 

 

• Kunnskap om luftartsteknologi og til hvordan ting fungerer.    

 

• Alle tidsepoker – også samtid.  

 

INNSAMLINGSPOLITIKK VED ANDRE MUSEER  

Norsk Luftfartsmuseum vil ta hensyn til innsamlingspolitikken ved andre museer og virksomheter som samler i 

samme eller beslektede områder eller fagfelt. Vi vil konsultere disse der interessekonflikter kan oppstå og for å 

hindre unødig overlapping og sløsing med ressurser. 

 

Følgende museer og virksomheter er mest aktuelle:   

• Forsvarets Museer (LMU og Flysamlingen på Gardermoen) 

• Avinor Museum 

• Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet 

• Norsk Teknisk Museum 

• SAS-museet 

• Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) 

• Nasjonalbiblioteket 
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3. Dokumentasjon og 

tilgjengeliggjøring 

 

 

3.1 MÅL OG TILNÆRMING 

 

INNLEDNING 

Gjenstander, fotografier og andre objekter som mangler opplysninger om opprinnelse, bruk, eierskap osv. har 

begrenset verdi for et museum. De er bare ting og tang samlet på ett sted. I verste fall vet vi kanskje ikke hva 

slags objekt der er snakk om i det hele tatt.  

Dokumentasjon gir oss oversikt over hva vi har og tilstand. Det gjør det mulig å vite noe om objektene, deres 

opphav og hvilken plass de har hatt i samfunnet. Dermed får de også mening, betydning og innhold for oss.  

Norsk Luftfartsmuseum har nasjonalt ansvar for dokumentasjon av norsk luftfartshistorie.  

Spectrum omfatter bare dokumentasjon. Tilgjengeliggjøring er en oppgave som ofte knyttes til museenes 

formidling. Her har vi valgt å se dokumentasjon og tilgjengeliggjøring i sammenheng, da dokumentasjon er 

grunnlaget for digital tilgjengeliggjøring.  

 

HVA FORSTÅR VI MED DOKUMENTASJON?  

Dokumentasjon er forvaltning av all informasjon knyttet til et museumsobjekt. Det omfatter objektets historie 

før inntak, dokumentasjonen av objektet selv og dets museumsliv. Gjennom dokumentasjon skapes, samles 

inn, tilrettelegges og tilgjengeliggjøres informasjon i vid forstand.  

 

Fra 2018 støtter Primus Spectrum fullt ut (compliant). Det betyr at Primus har poster som dekker alle de 21 

prosedyrene i Spectrums og er et komplett dokumentasjonsverktøy for museet.  

 

 

MÅL 

• Våre samlinger skal dokumenteres i samsvar med Spectrums prosedyrer (Primus), ICOMs etiske 

retningslinjer og gjeldende lovverk. Samlingsdokumentasjonen skal som minimum inkludere en fyldig 

beskrivelse av hver enkelt gjenstand, dens tilknytning og eier-historie, tilstand, behandling og 

oppbevaringssted (jf. ICOM pkt. 2.20).  

 

• Vi skal registrere alle deler av samlingene og ha oversikt over hva vi har (inventarkontroll): hvilke 

objekter (gjenstander, arkiver, fotografier) vi har forvaltningsansvar for og hvor de er plassert. Dette 

inkluderer også innlån, objekter som ikke er aksesjonsført, deponerte objekter og rekvisitter.   

 

• Samlingsdata skal oppbevares trygt med Primus og Asta som databaser. 
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• Våre samlinger skal være tilgjengelige digitalt: Gode fortellinger, pålitelig viten og kunnskap om 

luftfartshistorie skal kunne nås av alle fra en PC eller mobil. Den digitale museumsdelen utvikles til å 

komplementere museets fysiske utstillinger som formidlingskanal.   

 

ANSVAR 

• Samlingsavdeling har ansvar for dokumentasjonsarbeid og for oppdatering av samlingsinformasjon på 

hjemmeside. Dokumentasjon av prosedyrer utføres av fagansvarlige for de ulike prosedyrer.  

 

• Digital tilgjengeliggjøring utføres i samspill mellom museets forvaltning og formidling, med 

samlingsavdeling som hovedansvarlig.  

 

• IT-ansvarlig har ansvar for dataløsninger og for sikkerhet ved lagring av samlingsdata.  

 

• Registratorer og arkivar har ansvar for digitalisering og registrering av gjenstander, arkiv, fotografier, 

lyd og film.  

 

 

3.2 RETNINGSLINJER OG STANDARDER FOR DOKUMENTASJON  

 

GERNERELT 

 
ICOMS etiske regelverk slår fast at museumssamlinger skal dokumenteres i samsvar med aksepterte 

profesjonelle standarder, og at samlingsdata skal oppbevares trygt. Medarbeidere og andre skal sikres 

rettmessige brukere tilgang til informasjonen.  

Museet vil i sitt arbeid også tilstrebe å følge dokumentasjonskomiteen til ICOM sine krav til dokumentasjon 

(CIDOC 2012), i tillegg til kravene i Spectrum. 

Ved innhenting, lagring, publisering og annen bruk av data skal museet forholde seg til offentlighetsloven, 
personopplysningsloven, åndsverkloven, Datatilsynets retningslinjer og andre relevante lover og etiske 
standarder.  
 
Bare ansatte som har fått opplæring i generell samlingsforvaltning, Primus, fotografering, bildebehandling m.m. 

skal utføre dokumentasjonsarbeid. Fremtidig kompetansebehov vurderes som del av generasjonsskifte på 

samlingsavdeligen.  

 
TILKNYTTET DOKUMENTASJON  

 

Ved innsamling av gjenstander (eller andre typer materiale) bør vi sikre at mest mulig informasjon om 

gjenstanden og dens historie blir samlet inn – jf. det som er skrevet tidligere om innsamling. På sikt kan slike 

opplysninger vise seg mer verdifulle enn gjenstanden selv.  

Giver kan ofte ha annet materiale som kaster lys over det objekt som gis til oss. Vi skal være oppmerksomme 

på slik dokumentasjon og etter vurdering samle den inn sammen med objektet. Eksempel på slik 

dokumentasjon er brev, dagbøker, fotografier, film, arkiv og lignende. For fly: tekniske manualer, loggbøker, 

oversikt over vedlikehold og modifikasjoner osv. Vi kan selv aktivt dokumentere gjenstander på ulike vis: 

• Gjennom intervju og videoopptak med personer.  

• Ved innhenting av fortellinger og minner.  
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• Ved samtidsdokumentasjon. Eksempel på denne type dokumentasjon er Avinor Museums 

dokumentasjon av norske lufthavner.  

Private hjemmesider, blogger m.v.  

Private nettsteder inneholder dokumentasjon som kan være interessant i forhold til gjenstander (fly), miljøer 

og virksomheter. Vi bør vurdere strategi for hvordan slik dokumentasjon eventuelt kan tas vare på når 

eierperson dør eller avvikler side/blogg.  Det er etiske og juridiske sider ved dette som vi må være 

oppmerksomme på – se også under innsamlingsplan.  

 
STANDARDER FOR DIGITALISERING  
 

Digitale opptak av fotografier 

Digitalisering følger veiledning i ABM-skrift # 55: Digitalisering av fotosamlinger (ABM-utvikling 2009). Finnes 

på: http://www.kulturradet.no/documents 

  
Veilederen anbefaler følgende minimumsstandard: 
 

• Punktoppløsning: 3500 billedpunkter på lengste side 

• Bitdybde: 24 bit RGB for farge28, 16 bit for 

• Gråskala 

• Fargeprofil: Adobe RGB (1998) 

• Filformat: TIFF (ukomprimert) 

Digitalisering kun for gjenfinning av fotografier med lav oppløsning for visning på skjerm, bør unngås.  
 
Digitalisering av film, video, lyd 
Museet vil utarbeide nærmere retningslinjer for dette. 

 

Digitale opptak av gjenstander 

Digitalisering følger veiledning i ABM-skrift # 55 (se ovenfor). 

 

Digitale lagringsformat 

Elektroniske materiale må lagres i godkjente formater for langtidslagring, eks. TIFF, XML, PDF/A, RTF, MPEG-2, 

MP3, PCM eller PCM-basert Wave. Se Riksarkivarens Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige 

bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (kapittel 8, §8-17)   

 

STANDARDER FOR KATALOGISERING 
 

Katalogisering er innføring av opplysninger om objektene i katalogene. Det er en prosess som styres av et sett 

med regler. Våre samlinger benytter museumssignaturer tildelt av Norges Museumsforbund. Bruksgjenstander 

og rekvisitter skal registreres i egne nummersystem som ikke kan forveksles med museumsobjektene. Av 

samme grunn skal fotografier og gjenstander skal ha ulike nummerserier.   

 

ABM-skrift # 5: Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander gir samlet veiledning i de ulike trinn i 

dokumentasjonsprosessen for gjenstandsregistering: http://www.kulturradet.no/documents 

ABM-Skrift # 48: Standard for gjenstandsregistrering inneholder regelsettet når objekter skal skrives inn i 
katalogen: http://www.kulturradet.no/documents 
 
Standarden ligger til grunn for katalogiseringsmodulene både for gjenstander og foto i Primus. Den definerer 
felter og forklarer bruken deres. Den bestemmer også hvilke felter som er obligatoriske og sikrer et minimum 

http://www.kulturradet.no/documents
http://www.kulturradet.no/documents
http://www.kulturradet.no/documents


 
 

35 
 

av grunnleggende og felles informasjon. Norsk Luftfartsmuseum følger denne minimumsstandarden for 

katalogisering.11 
 
 
MINIMUMSSTANDARD FOR PRIMUS GJENSTAND OG KUNST 

 

Objekttype Velg mellom gjenstand og kunst  

Registreringsnivå Samling/arkiv 

Gruppering 

Komplekst objekt 

Enkeltgjenstand 

Obligatorisk 

Samling Velg hvilken samling objektet tilhører Obligatorisk 

Identifikasjons- nummer Unikt nummer for registrert objekt. Nummeret 

settes sammen av museets prefiks og 

fortløpende 

nummerering. 

Obligatorisk 

Betegnelse Liste over betegnelser under utarbeiding Obligatorisk 

Presisert betegnelse  Anbefalt 

Alternativ betegnelse Her kan nynorsk betegnelse skrives inn Anbefalt 

Emneord Emneordliste er under utarbeiding Obligatorisk 

Klassifikasjon OU Outline Anbefalt 

Historikk Hendelser: Aksesjon/Bruk/Eierskap/Produksjon Obligatorisk 

Motiv Her beskrives motivet/dekoren på gjenstanden og 

hvor på gjenstanden dette er plassert. 

Obligatorisk 

Beskrivelse En kort beskrivelse av selve gjenstandens utseende/ 

form. 

Obligatorisk 

Mål Fysiske mål på gjenstanden. Obligatorisk 

Materiale Skriv inn materialer fra Feltkatalogens liste A.2.15 

eller egendefinert liste. 

Obligatorisk 

Påført tekst Bokstavrett gjengivelse av den påførte teksten. Anbefalt 

Teknikk og 

dekorteknikk 

Skriv inn anvendte teknikker. 

Skriv inn anvendte dekorteknikker. 

Anbefalt 

Referanser Skriv inn type referanse Anbefalt 

 

 

 

                                                           
11 Tabelloversiktene nedenfor er hentet fra Samlingsforvaltningsplan for Haugalandsmuseene, 2011. 
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MINIMUMSSTANDARD FOR PRIMUS FOTO 

 

Samling Velg hvilken samling fotografiene tilhører. F. eks 

Karmsund folkemuseums fotosamling 

Obligatorisk 

Registreringsnivå Angivelse av hierark/registreringsnivå: 

Samling/arkiv, serie eller enkeltbilde 

Obligatorisk 

Identifikasjonsnummer Signatur og fotonummer Obligatorisk 

Motiv Fritekstbeskrivelse av motiv Obligatorisk 

Tittel Velg mellom originaltittel eller katalogiseringstittel Obligatorisk 

Emneord Bruk emneordliste – foreløpig utgave Obligatorisk 

Motivtype Angivelse av hovedkategori av motivtype Anbefalt 

Klassifikasjon OU Outline Anbefalt 

Avbildet sted Ikke obligatorisk for portretter Obligatorisk 

Historikk Endelser: Aksesjon, Bruk, Eierskap, Produksjon Obligatorisk 

Gruppering Inngår i gruppering/gruppering består av Obligatorisk 

Eksemplarer Her føres antall, materiale/prosess og plassering 

av eksemplaret: materialets fysiske og/eller 

elektroniske plassering 

Obligatorisk 

Mål  Obligatorisk 

Tilstand Føres på av konservator  

Klausul Opplysninger om restriksjoner på bruken av 

motivet i form av klausulering eller opphavsrettslig 

vern 

Obligatorisk 

 
KulturIt, som drifter Primus, har utarbeidet skriftlige veiledninger som følger oppgraderingene programmet har 

gjennomgått fram til versjon 6.0. De er nyttige for erfarne primusbrukere, men ikke egnet for begynnere. 

 

AKTSOMHET VED PUBLISERING 

Publisering på nett, via Digitalt Museum, hjemmeside eller via andre kanaler må utføreres med aktsomhet. 

Spesielt der enkeltpersoner og barn er motiv.12    

Ved publisering og videreformidling av fotografier/film der person er motivet, må museet forholde seg både til 

personopplysningsloven og åndsverkloven.  

Fotografier der en eller noen få bestemte personer er hovedmotiv, kalles portrettbilde. Publisering eller 

videreformidling av slike fotografier krever samtykke fra den/de som er avbildet. Vernet gjelder i avbildedes 

levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår (åndsverkloven §45c). Tilsvarende gjelder også for 

film/video. 

 
Samtykke skal innhentes før publisering. Det skal være frivillig, uttrykkelig og informert (hva skal bildene brukes 

                                                           
12 Kilde: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/ 
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til). Ved konflikt er det den som har publisert eller videreformidlet, altså museet, som må bevise at gyldig 

samtykke virkelig er gitt. 

Når det gjelder fotografier av barn eller andre personer som ikke kan gi gyldig samtykke selv, må foresatte eller 

verger gi samtykke. Dette gjelder også klassebilder. 

Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og 

ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet.   

I forhold til arkiv er det viktig å være oppmerksom på materiale som inneholder personsensitive eller andre 

opplysninger som er taushetsbelagte. Slike opplysninger skal ikke fremkomme – verken gjennom offentlig 

tilgjengelige arkivkataloger eller ved utlevering av konkret materiale til bruker.  

 

MELDEPLIKT OG SAMTYKKE 

Norsk Luftfartsmuseum håndterer personopplysninger i ulike sammenhenger. Det er viktig å håndtere slike 

opplysninger på en etisk og juridisk riktig måte.  

Melde- og konsesjonsplikt 

Prosjekter som innebærer elektronisk behandling av ikke-sensitive opplysninger eller manuell behandling av 

sensitive opplysninger (se personopplysningsloven for definisjoner), er meldepliktige og må meldes til 

Datatilsynet senest 30 dager før gjennomføring av innsamling. Melding skjer på meldeskjema som finnes på 

Datatilsynets webside. Hvis Datatilsynet ut fra meldingen avgjør at prosjektet er konsesjonspliktig, må det 

søkes særlig om konsesjon til lagring av opplysningene (eget skjema). Det er særlig personsensitive 

opplysninger som helse rase, tro, politisk tilhørighet, straffbare handlinger og seksuelle forhold som er 

konsesjonspliktige.    

Den nye personvernforordningen (GDPR) som innføres i 2018, ivaretar personvernet ved elektronisk 

behandling av personopplysninger og erstatter personopplysningsloven med forskrift. GDPR kan for 

konsekvenser også for andre deler av museenes forvaltning. Konsekvenser utredes av museer.   

Samtykke 

Ved dokumentasjon via intervju, fotografering, videoopptak eller observasjoner lagres personopplysninger av 

ulik karakter og det skal innhentes samtykke fra deltaker. En samtykkeerklæring skal ifølge Datatilsynet være 

uttrykkelig (skriftlig underskrevet av informant eller foresatt), informert (opplysning om hva samtykket gjelder 

og bruk av materialet) og frivillig. Det siste innebærer at informant også kan kreve innsyn i, retting og sletting 

av opplysninger.  Det samtykke er påkrevet skal museet benytte standard samtykkeskjema for dette. 

Samtykkeskjema skal journalføres og arkiveres som del av prosjekt.   

Arkivskaping 

Ved arkivering, lagring og bruk skal arkiv og dokumentasjon samlet gjennom museets forsknings- og 

dokumentasjonsprosjekter følge offentlighetsloven, åndsverkloven, personopplysningsloven, Datatilsynets 

retningslinjer og etiske regler for museer og vitenskapelig forskning..  

 

VERDIFASTSETTELSE (VURDERING) 

Med verdifastsetting menes pengemessige verdivurderinger av enkeltobjekter eller grupper av objekter. 

Hensikten med vurderingene er normalt forsikrings- eller garantiformål. 

Verdifastsetting skal utføres på faglig skikkelig vis og i samsvar med ICOMs etiske regelverk:  

Taksering av gjenstander kan foretas i forbindelse med forsikring av samlingene eller ved evt. salg. Når det 

gjelder andre gjenstander, skal museer bare anslå pengeverdien etter offisiell oppfordring, fra andre museer 
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eller kompetent juridisk, statlig eller annen ansvarlig offentlig myndighet. Dersom museet kan bli begunstiget, 

må det imidlertid alltid foretas en uavhengig verdifastsettelse av gjenstanden (ICOM pkt. 5.2). 

 

3.3 STATUS 

 

REGISTRERING OG RESTANSER 

Norsk Luftfartsmuseum har per 2018 betydelig etterslep på registrering og katalogisering. Vi mangler full 

oversikt over hva vi har forvaltningsansvar for (inventarkontroll). Det er en del feilregistrering med manglende 

eller feilaktige opplysninger. 

Ca. 50% av gjenstandene er registrert og digitalt tilgjengelig.13 Tilsvarende for fotografier er 53% registrert, 35% 

digitalt tilgjengelig.14 350 hyllemeter arkiv er katalogisert med 12 arkivkataloger digitalt tilgjengelige på nett.  

 

LAGRING AV DATA  

Dokumentasjon om gjenstander og fotografier lagres i Primus og arkiv i Asta. Sikkerhet for disse løsninger 

ivaretas sentralt i Norge.   

Museet oppbevarer fotografier, film, lydopptak og dokumentasjon av gjenstander som digitale filer ulike steder 

på museets interne datalager, til dels også på ansattes individuelle områder. Det kjøres back-up hver dag på 

egen databaseløsning.  

Avtaler om donasjon, lån osv. av objekter har frem til 2018 blitt journalført og digitalt arkivert i museets 

bruksarkiv. I praksis finnes en god del avtaler bare på papir i ringpermer på kontorer og i arkivet.  

Museet er per 2018 i ferd med å ta i bruk elektronisk arkiv og journalføring med lagring på SharePoint i skyen. 

Journal, saksdokumenter og korrespondanse som inneholder samlingsdata vil i fremtiden lagres her. Målet er å 

få en samlet løsning som er åpen og tilgjengelig, og som samtidig ivaretar datasikkerhet og personvern.  

 

PUBLISERING AV SAMLINGER PÅ NETT 

Museet publiserer på nett via Digitalt Museum og Arkivportalen. Europeana og museets webside brukes også 
til formidling av samlingene. Fotomateriale som er falt i det fri kan publiseres på tjenester som Flickr. Museet 
har i tillegg noe informasjon om samlingene på hjemmesiden – blant annet om fly i magasin og utstilling.  
  
Kulturrådet påpeker i sin evaluering av museet i 2016: «Nøkterne nettsider har begrenset omtale av utstillinger 

og samlinger. … Tilgjengeliggjøring av samlingen på nett kunne vært mer omfattende. Museet omtaler ikke 

publisering av samlingene på nett (nivå, omfang eller kvalitet), ut over at registrering og digitalisering på 

moderat nivå er rettet mot ny basisutstilling om sivil luftfart.»15 

 

                                                           
13 8.736 objekter registrert (Primus) og tilgjengeliggjort (Digitalt Museum). 
14 34.850 objekter registrert (Primus), 23.107 tilgjengeliggjort (Digitalt Museum). 

15 Museene i 2016. Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket, s. 192. 
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3.4 TILTAK I PLANPERIODEN  

 

SKAFFE OVERSIKT 

Arbeid starter på overordnet nivå med registrering av store gjenstander/arkiv/samlinger og beveger seg 

nedover. I tillegg til magasiner finnes materiale på kontorer og mindre rom. Mye av dette materialet har ikke 

vært aksesjonsført. En må gå gjennom og kryssjekke opplysninger mot Primus. Opplysning om eierskap og 

plassering avklares, og legges inn i Primus og Asta.  

Redusere etterslep i registrering  

Tiltaket avhenger av at det ved nyorganisering og generasjonsskifte i 2018–19 blir stilt nødvendige 

personalressurser og kompetanse til disposisjon. Styrking av fagområdet fra dagens nivå (2018) er nødvendig. 
Frivillige med kjennskap til gjenstander fra yrkesbakgrunn eller interesse, er en viktig ressurs som museet bør 

bruke i den grad det er mulig.     
 

Retrospektiv dokumentasjon 

Vi trenger å forbedre kvaliteten på informasjonen om samlingene gjennom å dokumentere ny informasjon om 

eksisterende objekter og samlinger, og ved å rette opp feil i eksisterende registeringer. Nytteverdi for samfunn 

og brukere avhenger av kvalitet i sluttproduktet vi tilbyr. 

 

IMPLEMENTERE SPECTRUM PROSEDYRER/PRIMUS 

I planperioden skal vi suksessivt implementere Spectrums prosedyrer med tilhørende dokumentasjon. Vi 

begynner med de åtte primærprosedyrene. Dette i tråd med anbefalingen fra Norsk Kulturråd:16  

• Ervervelse og aksesjon 

• Plassering og flytting 

• Katalogisering 

• Utlevering av objekter 

• Innlån 

• Utlån 

• Retrospektiv dokumentasjon 

Implementering vill skje gradvis gjennom utprøving, erfaring og praksis. Erfaringer fra Collections Trust viser at 

implementeringen av Spectrum-standarden fungerer best i samarbeid i prosesser mellom museer.  

 

FØLGE OPP DIGITAL UTVIKLING   

 
Databaser og utvikling ny teknologi bidrar til åpne samlinger for et stadig større publikum. Fornyelse skjer 

kontinuerlig. Vi må følge med for å gi publikum, andre og institusjoner et best mulig og oppdatert tilbud.   

• Primus: Ta i bruk Primus for å dokumentere primærprosedyrer i Spectrum (se nedenfor). Opplæring av 

personale i bruk av Primus. Samarbeid med andre flymuseer om videreutvikling. 

 

• KulturNav: Følge opp utviklingen av KulturITs storsatsning for økt kvalitet på data i museer og andre 

kulturarvsinstitusjoner.  

 

                                                           
16 Spectrum 4.0. Standard for Samlingsforvaltning. Kulturrådet 2016 
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• KulturPunkt: Følge opp utviklingen. KulturPunkt er en løsning for digital formidling til utstillinger, 

mobil, nettbrett og web, og er en del av KulturITs økosystem. Løsningen består av et brukervennlig og 

enkelt administrasjonsgrensesnitt for innlegging av informasjon. Publikum får opp innhold på mobil 

eller på fastmonterte iPad-er som kan benyttes i utstillinger.  

 

TILGJENGELIGGJØRING PÅ NETT 

 

Vi skal fortløpende publisere samlinger/objekter kunnskap og fortellinger på nett, slik at de blir tilgjengelige for 

flest mulig via PC og mobil. Informasjon skal være pålitelig og oppdatert.  

Vi retter opp de mangler Kulturrådet peker på i sin evaluering av museet i 2016 – se under status foran. 

Registrerte og digitaliserte objekter legges ut på Digitalt Museum og Arkivportalen fortløpende. Hjemmesider 

vurderes og forbedres som del av prosjekt med hjemmesider. Informasjonen som ligger ute om fly i utstilling og 

på magasin bør som minimum oppdateres.  

 

FORTELLINGER OG MINNER 

 
Museet har lenge hatt som mål å sette gjenstander i bedre kontekst med samfunn, mennesker og miljø (kultur 

og natur). Vi trenger flere fortellinger og minner som kan gjøre historien levende. Dokumentasjonen vil styrke 

museets formidling og gi mer kunnskap om objekter i vår kjernesamling. 

 

FRIE LISENSER FOR FOTOGRAFIER 

Våre fotografier skal være en mest mulig åpen ressurs for samfunnet og enkelt kunne brukes ulike typer formål 

(Open Access). CC-lisenser (Creative Commons) og en ny prispolitikk som åpner for gratis bruk av fotografier, 

implementeres i løpet av perioden.  

Dette er i tråd med Stortingsmeldingen Digital Agenda for Norge og Kulturdepartementets strategi for åpne 

data, der det uttrykkes forventning om at offentlig eide eller finansierte data i størst mulig grad skal gjøres 

tilgjengelige for fri bruk, bl.a. gjennom tydelig merking/lisensiering. I prosjekter som inkluderer 

tilgjengeliggjøring av data (objekter og datasett) vil det være et krav om bruk av åpne lisenser i størst mulig 

grad (NLOD, Creative Commons). 

 

NY PERSONVERNFORORDNING (GDPR) 

EUs nye personvernforordning (GDPR) som trer i kraft 1. juli 2018 og bringer med seg omfattende endringer i 

personvernlovgivningen slik vi kjenner den i dag. Kjernen i prinsippene er at alle har rett til å bestemme over 

opplysninger om seg selv. Vi må ta hensyn til dette i museets dokumentasjon, og gjøre endringer hvis 

nødvendig.  
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4. Tilgang  

 

4.1 MÅL OG TILNÆRMING 

 

INNLEDNING 

Som museum er vi forpliktet til å gi flest mulig mennesker gis mulighet til å ta del i den luftfartshistoriske 

kulturarven. Dette skjer gjennom digital tilgjengeliggjøring, slik vi har sett på i forrige kapittel, men også 

gjennom mulighet å oppleve det fysiske, sanselige objektet gjennom utstilling, undervisningsopplegg og annen 

bruk. Tilgang legger til rette for dette.  

 

HVA MENES MED TILGANG?  

 
Tilgang omfatter museets innlån og utlån av objekter, og all bruk av samlingene. Tilgang gjøres mulig ved at 

geografiske, kulturelle, sosiale, økonomiske, intellektuelle, psykologiske og emosjonelle barrierer fjernes eller 

reduseres. 

 

 

MÅL 

• Legge til rette for at flest mulig mennesker og samfunnsgrupper i Norge får tilgang gjennom innlån, 

utlån og bruk. Dette skal ikke gå utover hensynet til å bevare objektene. 

 

• Arbeide aktivt for å utvikle åpent magasin som publikum kan besøke.  

 

• Ved inntak til samlinger og innlån/utlån skal det utvises aktsomhet, både i forhold til objektet og dets 

historie, og til partene som museet forholde seg til (tilbyder, utlåner, innlåner).  

 

• Tilgangspolitikken skal gi de nødvendige betingelser for at innlån, utlån og bruk skjer på en økonomisk, 

juridisk, etisk og faglig forsvarlig måte.  

 

• Fremme delekultur mellom norske flymuseer. Bidra til mer effektiv utnyttelse av samlinger og 

ressurser på tvers av museene gjennom sirkulasjon av objekter som eller ikke ville bli brukt av 

eierinstitusjon. Langtidslån av fly skal være et element i dette. 
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4.2 UTLÅN 
 

 

DEFINISJON  

 
Utlån er midlertidige overføringer av objekter fra museet til andre organisasjoner eller personer for en bestemt 

periode og et bestemt formål, for eksempel utstillinger, forskning, konservering, fotografering, publisering eller 

undervisning. Eierskapet blir ikke overført. Utlån omfatter alt fra enkeltobjekter til vandreutstillinger med 

mange objekter.  

 

ANSVAR 

• Samlingskomiteen vurderer og godkjenner utgående lån. 

 

• Leder for samlingsavdelingen og gjenstandskonservator er sammen ansvarlige for å kommunisere med 

den som ønsker å låne og utarbeide og vedlikeholde lånepapirer. 

 

• Gjenstandskonservator ivaretar museets ansvar for pakking, utpakking, skadedyrkontroll, frakt og 

tilstandsrapporter for alle utlån og for å overvåke objektene gjennom låneperioden. Konservator 

sørger også for at informasjon om disse tingene blir oppdatert og vedlikeholdt.  

 

• Museets direktør har myndighet til å tilbakekalle lånet før den angitte sluttdatoen. 

 

RETNINGSLINJER   

• Vi stiller oss i utgangspunktet positive til utlån. Det er del av en delekultur museet ønsker å fremme. 

Samtidig er det vår oppgave å sørge for at objekter blir bevart. Det stiller strenge krav til oss når det 

gjelder betingelser for utlån.  

 

• Som følge av dette låner vi normalt bare ut gjenstander til museer eller andre kulturinstitusjoner som 

kan dokumentere tilfredsstillende utstillingsforhold (sikkerhet og klima) klima.  

 

• Vi låner ikke til privatpersoner eller til kommersiell bruk. Vi låner heller ikke ut til utstillinger som 

inkluderer objekter som kan være stjålet eller ulovlig eksportert.  

 

• Søknad om lån skal foreligge skriftlig før vi behandler den. Søknaden bør være levert museet seneste 

tre måneder før ønsket lånetidspunkt. 

 

• Ved utlån skal låntaker dokumentere utstillingsforhold ved å fylle ut fasilitetsrapport som blir tilsendt 

fra museet etter at søknad er mottatt. Krav til klima fremgår av våre retningslinjer for klima og miljø.  

 

• I tillegg må låntaker tilfredsstille de krav Norsk Luftfartsmuseum stiller i standard låneavtale som 

inngås før utlån finner sted. Avtalen regulerer blant annet låneperiode, formål med lånet og 

betingelser knyttet til forsikring og erstatningsansvar. 

 

• Lånetid er normalt to år. Samtidig skal vi stille oss åpne for langtidslån av fly vi selv ikke har planer for 

å bruke, eller som anses mindre verdifulle for vår virksomhet. Langtidslån kan ordnes gjennom en 

rullerende fornyelse hvert andre eller femte år når partene er enige om dette. 

 

• Kostnader til transport og kurer (begge veier), samt eventuelle kostnader ved konservering av 

gjenstanden, dekkes av låntaker. Unntak kan gjøres i tilfeller der låntaker ikke evner å betale, og lånet 
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gir tilgang for mennesker i Norge som ellers har liten mulighet til dette.   

 

• Før et objekt lånes ut skal det gjøres vurdering av om objektet er egnet for utlån.  

 

Objekt som kan lånes ut:  

o Del av museets samling (ført aksesjon) og registrert i Primus med digitalt bilde. 

o Avklart proveniens (opphav) og rettighetsspørsmål.  

o Fysisk tilstand som gjør det egnet for utlån, eller kan konserveres til slik tilstand.  

Objekter som ikke kan ikke lånes ut: 

o Del av vår eksisterende utstilling. 

o Aktuell for kommende utstillinger 

o Inneholder giftige stoffer, radioaktiv stråling osv. som utgjør fare for mennesker og miljø. 

o Svært skjør. Tåler å bli håndtert, pakket, transportert og utstilt i andre omgivelser. 

o Original film, foto, lyd- og arkivmateriale.   

 

UTFØRSEL AV KULTURMINNER 

Lov om kulturminner skal sikre at kommende generasjoner får ta del i av kulturarven. Loven inneholder forbud 

mot utførsel av løse og faste kulturminner som er del av Norges kulturarv. I tillegg skal den sikre 

dokumentasjon og kunnskap om de kulturminner som tillates ført ut av landet 

Myndighetene har gitt tolv institusjoner til å behandle søknader og fatte vedtak om utførsel av kunst- og 

kulturgjenstander. Norsk Teknisk Museum er vedtaksinstitusjon for transportmidler og andre tekniske 

kulturgjenstander. Blant de gjenstander det må søkes utførselstillatelse for ved Norsk Teknisk Museum finner vi 

luftfartøy eller deler av slike fra før 1950. For utførsel av militære gjenstander skal søknad sendes 

Forsvarsmuseet. Det nå også søkes om tillatelse til utførsel av lyd, foto og film fra før år 1950. 

 

4.3 INNLÅN 

 

DEFINISJON  
 

Innlån er midlertidige overføringer av objekter til museet fra andre organisasjoner eller personer for en 

bestemt periode og et bestemt formål, for eksempel utstillinger, forskning, konservering, fotografering, 

publisering eller undervisning. Eierskapet blir ikke overført. Innlån omfatter alt fra enkeltobjekter til 

vandreutstillinger med mange objekter.  

Depositum  

Lån uten avgrensning i tid, eller som strekker seg over mange år, bør vurderes som depositum og behandles 

som del av samlingen.  

 

ANSVAR 

• Samlingskomiteen vurderer og godkjenner innlån. 

 

• Leder samlingsavdeligen og gjenstandskonservator er sammen ansvarlige for å kommunisere med den 

som vi ønsker å låne fra og utarbeide og vedlikeholde lånepapirer. 
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• Leder formidling initierer og er ansvarlig for innlån av temporære utstillinger og objekter til 

undervisningsformål. Nødvendige lånepapirer ivaretas i samråd med gjenstandskonservator. 

 

• Gjenstandskonservator ivaretar museets ansvar for transport, mottak, utpakking, skadedyrkontroll, 

oppbevaring og tilstandsrapporter for alle innlån. Konservator sørger også for at informasjon om dette 

blir oppdatert og vedlikeholdt.  

 

 

RETNINGSLINJER 

• Vi skal vurdere innlån som virkemiddel for å gi publikum ved museet tilgang til objekter som eller ville 

være utenfor rekkevidde. Innlån skal begrunnes. 

 

• Innlån er særlig aktuelt i de tilfeller vi mangler objektet i egen samling, til temporærutstillinger eller 

det dreier seg om et særskilt verdifullt eller unikt objekt.   

 

• Objekter kan lånes fra andre museer, utdanningsinstitusjoner, private virksomheter, frivillige 

foreninger og enkeltpersoner. 

 

• Innlån er uaktuelt hvis det er grunn til å tro at: 

o Nåværende innehaver ikke har lovlig rett til å eie objektet. 

o Nåværende eier ikke kan låne ut objekt fordi tredjepart har rettigheter. 

o Objektet er stjålet, ulovlig eksportert eller ulovlig importert. 

 

• Vi skal være restriktive til permanente innlån/deponering. Unntak for: 

o Objekt som anses spesielt verdifulle for formidling, eller som står i fare for å gå tapt.  

o Objekt beregnet for et spesifikt formål, for eksempel undervisning. 

 

• Innlån skal følges av skriftlig avtale. Normalt står utlåner for avtalen, hvis ikke må vi fremlegge forslag 

til avtale. Avtalen må avklare rettigheter og ansvar, inkludert kostnader. 

 

• I tillegg til det som avtales gjelder følgende alltid:  

o Innlånte objekter skal ha samme sikringsnivå og oppbevaringsforhold som egne samlinger, 

med mindre utlåner stiller strengere krav.  

o Utlåner skal alltid kontakters i tilfelle der det skjer avvik fra det som er avtalt, eller det settes i 

verk nye tiltak som berører objektet 

 

 

4.4 BRUK 

 
HVA FORSTÅR VI MED BRUK?  

 
Bruk omfatter all anvendelse av objekter i museets samlinger, digitalt og fysisk og i enhver type medium. Bruk 

omfatter intern (egne ansatte) og ekstern bruk, og alle typer objekter i samlingen: gjenstander, arkiv, foto og 

film – samt tjenester basert på bruk av disse.  

Biblioteket regnes ikke som en del av museets samling og omfattes ikke av denne politikken. Unntak gjøres for 

bøker, magasiner, trykk osv. som vurderes å ha en særskilt verdi som historisk objekt og derfor inngår i museets 

samling.  



 
 

45 
 

Typer bruk:   

• Utstillinger (egne og andres utstillinger) 

• Pedagogiske opplegg og demonstrasjoner  

• Publikasjoner  

• Forskning og studium  

• Kopiering og avspilling 

• Kommersielle bruk og som utgangspunkt for kommersielle produkter  

• Bruk via Internett og mobil-applikasjoner (egne websider, Digitalt Museum osv.) 

• Annet 

 
ANSVAR 

• Styret skal sørge for egnede sikkerhetstiltak for å beskytte samlingen mot tyveri og hærverk 

i utstillinger. Styret skal også påse at institusjonelle krav til helse, sikkerhet og tilgjengelighet ivaretas 

overfor ansatte og publikum (ICOM pkt.1.5, 1.7).  

 

• Samlingsavdelingen har faglig hovedansvar for bruk av objekter.   

 

• Gjenstandskonservator har faglig ansvar for bruk av gjenstander. 

 

• Arkivar har ansvar for bruk av arkiv og fotografier. 

  

• Sikkerheten for samlinger ivaretas gjennom museets sikringsplan.    

 

LANGTIDSBEVARING VS. BRUK 

Vi ønsker at samlingene skal brukes som aktiv ressurs for utstilling, undervisning, forskning og andre formål. 
Enkelte objekter som er skjøre, inneholder opplysninger av svært sensitiv karakter eller som kan innebære 
HMS-risiko vil imidlertid ha begrensninger på bruk.  
 
Bruk av objekter skal bør ikke unødig gå på bekostning av forsvarlig bevaring. 
 
Motstridende interesse mellom langtidsbevaring og bruk skal håndteres gjennom en risikoanalyse av bevaring. 

 

RETNINGSLINJER 

 

Museumsgjenstand og bruksgjenstand 

Gjenstander skal inndeles i kategorier med ulike krav til håndtering og bruk 

(Å rydde i fortida, s. 13 og 20): 

• Museumsgjenstand som er del av kjernesamlingen – alltid aksesjonsført 

• Bruksgjenstand – vanligvis ikke-aksesjonsført  

• Rekvisitt   

Det vil i planperioden utvikles spesielle retningslinjer for bruk av hver enkelt bruksgjenstand. Bruksgjenstander 

og rekvisitter kan brukes friere, for eksempel til aktiv formidling hvor de utsettes for slitasje. Typisk er kostymer 

og klær som er «ekte» historisk vare og som formidling aktivt bruker i sine opplegg. For alle kategorier gjelder 

respekt i forhold til gjenstand. 
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Vurdering av tilstand 

Ved avgjørelse om bruk skal det gjøres vurdering av gjenstandens tilstand i forhold til type bruk det er snakk 

om. Ved vurdering kan disse tilstandsdefinisjoner legges til grunn:  

a. god – ingen skade og ingen umiddelbar risiko for skade ved normal bruk. 

b. tilfredsstillende – liten skade og minimal risiko for ytterligere skade ved normal bruk. 

c. dårlig – skadet med sannsynlig risiko for ytterligere skade ved normal bruk på grunn av eksisterende 

skade eller nedsatt funksjon. 

d. uegnet – betydelig risiko for skade selv under kontrollerte utstillings- og lagringsforhold grunnet 

eksisterende skade eller ekstrem følsomhet. 

 

Gjenstander i utstilling 

Utstillingen skal være åpen for besøk innenfor et rimelig tidsrom og til faste åpningstider. Det må legges vekt 

på å tilrettelegge for personer med særskilte behov (jf. ICOM pkt. 1.4 ). 

 

Gjenstander skal behandles med respekt og verdighet. Museet stiller ikke ut materiale med tvilsomt opphav 

eller som har uklar proveniens. Følsomt materiale må presenteres med takt og respekt for den opplevelse av 

menneskelig verdighet som alle folkeslag har felles.  

 

Gjenstander skal stilles ut på en måte som beskytter gjenstanden og ikke utsetter publikum og ansatte for fare 

eller risiko med hensyn til giftige stoffer, stråling, fysisk skade.  

Når store og tunge objekter skal flyttes eller monteres i utstilling skal det innhentes råd fra eksperter når det er 

påkrevd. Det skal alltid gjøres risikovurdering i forhold til både person og objekt. Oppheng av fly i utstilling skal 

utføres og dokumenteres av autorisert firma.      

 

Gjenstander i magasin og på verksted 

Tilgang er begrenset til relevant faglig personale. Gjester må være i følge med samme personale.    
 

Arkiv og studierom  

• Arkiv skal være betjent av kvalifisert person og holde åpent for besøk innenfor avgrensede tidsrom. 

Originale fotografier, film og arkivmateriale lånes normalt ikke ut av huset.  

 

• Informasjon om bruk av samlinger skal være oppdatert og tilgjengelig på museets webside slik at 

publikum holdes orientert. Retningslinjer for håndtering og bruk av materiale skal være slått opp i 

studierom. 

 

• Fagpersonale skal føre tilsyn med studierom når det er i bruk. Personale tilbyr hjelp og veiledning.  

 

• Brukere skal normalt ikke gis innsyn i arkivmateriale som inneholder taushetsbelagte opplysninger. 

Det kan gjelde personsensitive opplysninger, forretningshemmeligheter og saker av betydning for 

rikets sikkerhet. Det skal heller ikke gis innsyn i materiale hvis det finnes klausuler som hindrer dette. 

 

• Brukere benytter hvite bomullshansker når de er i kontakt med materiale der dette blir vurdert som 

nødvendig 

 

Kopiering og avspilling  

• Vi må vise respekt for originalens integritet. Dubletter, reproduksjoner eller kopier av objekter fra 

museets samling skal tydelig merkes som det. For gjenstander i utstilling skal det fremgå hvilke som er 

autentiske og hvilke som er reproduksjoner eller replika. 
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• Materiale som er skjørt eller brukes hyppig bør kopieres slik at bruker får benytte kopi, og ikke 

original. Dette kan for eksempel gjelde arkivmateriale og fotografier som brukes mye og utsettes for 

slitasje. Det forutsettes at kopiering ikke skader original. Kopiering utføres fortrinnsvis av fagpersonale 

ved museet, og ikke av bruker selv. Selvbetjent kopiering av skjørt materiale er ikke tillatt.  

 

• Avspilling krever formell godkjenning fra leder samlingsavdelingen. Materiale skal være vurdert som 

egnet for dette formålet. 

 

Bruk av samlinger i prosjekter 

• Prosjekter ved museet som inkluderer bruk av samlinger innen undervisning, formidling, utstillinger og 

forskning tas ikke inn i samlingsplanen, men knyttes til prosjektene.   

 

Kommersiell bruk 

• Intern eller ekstern henvendelse om bruk av museale objekter som utgangspunkt for å utvikle 

kommersielle produkter (eks. lage poster av fotografi), skal vurderes av samlingskomiteen. Den fatter 

også avgjørelse og fastsetter eventuelle betingelser for bruk.  

 

• Opphavsrettigheter og andre nødvendige etiske og juridiske hensyn skal ivaretas. Komiteen skal også 

påse at bruken ikke utgjør unødig risiko for tap eller forringelse av objekt og at den er forenlig med 

museets formål. Det skal ikke under noen omstendighet tillates kommersiell bruk som kan være egnet 

til å svekke museets omdømme og troverdighet.  

 

Bruk av fotografier og film 

• Bruk retter seg etter åndsverkloven, andre relevante lover og bestemmelser og inngåtte avtaler med 

opphavsperson.  

 

• Fotografier skal krediteres med fotografens navn og eierinstitusjon slik: 

Foto: Fotografens navn/ Norsk Luftfartsmuseum.  

 

• Digitaliserte fotografier kan brukes gratis til ethvert formål i den oppløsningen som kan lastes ned fra 

Digitalt Museum eller museets egne nettsider.  

 

• Hvis bruker ønsker høyere oppløsning, kan vi digitalisere. Mindre oppdrag under en time er gratis. 

Digitalisering og bildebehandling ut over dette faktureres med 750 kroner (+ mva.) per time.  

 

• Museets plan om å innføre gratis bruk og frie lisenser kan endre på disse bestemmelsene.  

 

Annen bruk 

• Personlig bruk av museumssamlingene: Museets ansatte og styret, deres familiemedlemmer eller 
andre med nær tilknytning skal aldri overta gjenstander fra museumssamlingen for personlig bruk. 
 

• Taushetsplikt: Ansatte, ledelse og frivillige skal beskytte fortrolig informasjon som de har fått gjennom 
arbeid med samlingene. I tillegg er informasjon om gjenstander innlevert til museet for identifisering 
taushetsbelagt. Informasjonen skal ikke offentliggjøres eller bringes videre til andre institusjoner eller 
personer uten eiers tillatelse. 
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Enkelte objekter må brukes regelmessig av hensyn til bevaring (for eksempel motorer). Gjenstandskonservator 

holder oversikt over denne type gjenstander, og sørger for nødvendig bruk. 

 

 

4.5 TILTAK I PLANPERIODEN 

 
Museet skal i planperioden: 

• Fortløpende ta stilling til innlån og utlån, basert på egne behov og henvendelser utenfra. 

 

• Se til at all bruk skjer på en forsvarlig måte, i tråd med museets retningslinjer.  

 

• Utarbeide og implementere regler for bruk av ulike typer materiale, spesielt for gjenstander i utstilling 

og for arkivmateriale.  

 

• Ta stilling til hvilke objekter som skal defineres som bruksgjenstander og utarbeide nærmere 

retningslinjer for bruk for disse. Per 2018 er disse flyene tatt i aktiv bruk: Fokker F28 og Cessna 150. 

Boeing 737 skal flyttes utenfor museet og benyttes som bruksgjenstand. Norseman, LN-TSN, opereres 

som et vanlig fly i aktiv bruk. Flyet eies av Norsk Luftfartsmuseum, mens driften ivaretas av Norwegian 

Spitfire Foundation.  
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5. Bevaring  

 

 

5.1 MÅL OG TILNÆRMING 

 

INNLEDNING 

Samlinger tæres uunngåelig av tidens tann, men gjennom ulike tiltak prøver museet å forsinke prosessen så 

mye som mulig. Målet er ta vare på samlingene best mulig slik at de kan komme til nytte for samfunn og 

mennesker, i dag og i fremtiden. 

Bevaring er del av god samlingsforvaltning. Gode prosedyrer og regelverk innenfor samlingsforvaltning bidrar 

til å beskytte objektene i alle faser av deres liv på museet.  

Bevaringspolitikken gir de overordnede prinsipper og retningslinjer som vi skal følge ved bevaring og 

konservering av objekter som museets forvalter – i utstilling eller annen fremvisning, på magasin, utlån, under 

transport og flytting, ved tap og skade eller når det skal utføres konserveringstiltak.  

 

DEFINISJONER 

Bevaring brukes i musesumssammenheng om alle tiltak som skal hindrer at objekter blir forringet, ødelagt eller 

på annen måte går tapt. Bevaring omfatter alle stadier av objektets liv på museum – under lagring, utstilling, 

pakking, transport og bruk. Vi skiller mellom ulike typer tiltak: 

Forebyggende (passiv) konservering  
Tiltak som skal forebygge eller bremse nedbryting av kulturarvsmateriale gjennom å stabilisere 
oppbevaringsmiljøet: Klima, lys, luftkvalitet, adgangskontroll, bruk, håndtering og transport av objekter. 
Involverer alle ved museet som kommer i berøring med objekter. 

Direkte (aktiv) konservering  
Inngrep som har til hensikt å stabilisere objekt. Alle tiltak bør være reversible – dvs. kunne fjernes eller 
bearbeides på nytt om nødvendig. Tiltak utføres bare ved fare for at objekt kan gå tapt, og skal bare utføres av 
personer med konserveringskompetanse. Tiltak kan i enkelte tilfeller endre måten et objekt fremstår på. 
Eksempler kan være avsalting av fly som har ligget i havet, stabilisering av eksisterende maling og 
overflatebehandling.  

Restaurering  
Restaurering er alle andre inngrep enn direkte konservering. Det er ethvert inngrep som gjøres på et skadet 
objekt for å gjøre det forståelig for publikum. Originalens estetiske, historiske og fysiske egenskaper skal 
respekteres så langt som råd, fortrinnsvis med minimal intervensjon. 
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Restaurering kan brukes i en videre betydning som omfatter reparasjon av skader, innsetting av manglende 
komponenter hentet fra andre fly og gjenoppbygging av tapte deler eller flater ved bruk av nye materialer. 
Restaurering i vid forstand kan dermed omfatte elementer av tilbakeføring, konservering og rekonstruksjon.17 

Risikohåndtering og sikring 

Omfatter tiltak for å forebygge og redusere omfang av skade på museets samlinger ved brann, tyveri, 

katastrofe eller annen ødeleggelse. Museets sikringsplan håndterer sikringsaspektene for samlingene. 

 

MÅL 

• Som nasjonalt museum for luftfart skal vi sørge for å bevare kulturarven vi forvalter forsvarlig. Vi skal 
samarbeide med andre museer og frivillige for å få dette til.  

 

• Bevaring og konservering utføres i tråd med de internasjonalt anerkjente etiske og faglige standarder 

vi følger. Museet vil sette av økonomiske midler og personale for å få dette til. Personalet skal 

oppdatere sine kunnskaper og ferdigheter i forhold til gjeldende standarder.  

 

• Vi skal ha gode og sikre oppbevaringsforhold for hele samlingen, uavhengig av type, størrelse eller 

form. Alle lokaler skal være solid konstruert, beskytte mot vann, tyveri, klima. Temperatur, 

luftfuktighet, forurensning, støv og lys skal være kontrollert og tilpasset de ulike materialtyper. 

 

• Prioriterte gjenstander skal ha et forsvarlig konserveringsnivå. 

 

• HMS og risikohåndtering knyttet til samlinger skal være en integrert del av arbeidet med bevaring, 
konservering og restaurering. Arbeid skal utføres innen trygge rammer. Museet skal sørge for 
nødvendig utstyr og opplæring for ansatte og frivillige slik at de kan arbeide trygt med samlingene. 
Museets sikringsplan gir retningslinjer ved evakuering og katastrofe.  

 

 

  ANSVAR 

• Alle som jobber i et museum har et betydelig ansvar for å opprette og vedlikeholde et beskyttende 

miljø for samlingene som er i hans eller hennes varetekt, enten disse befinner seg under lagring, på 

utstilling eller i transitt. (ICOM 2.26) 

• Direkte konservering innebærer stabiliserende inngrep og skal kun utføres av gjenstandskonservator. 
 

• Alt annet bevaringsarbeid skal utføres under ledelse av gjenstandskonservator eller annen faglig 

kvalifisert person med spesialistkompetanse på feltet.  

 

• Styret skal sørge for hensiktsmessige lokaler med egnet miljø for bevaring (jf. ICOM pkt. 1.3). Dette vil 

omfatte magasiner, verksted og andre lokaler for bevaring. Styret skal også utvikle og vedlikeholde 

sikringstiltak for å beskytte samlingene mot naturskader og ulykker (jf. ICOM pkt. 1.6).  

 

• Leder for samlingsavdelingen har i samarbeid med gjenstandskonservator ansvar for å utvikle planer, 

poltikk og prosedyrer for å beskytte, vedlikeholde og behandle samlinger med særskilt fokus på 

bevaring. Gjenstandskonservator har det faglige ansvaret for bevaring og for gjennomføring av tiltak.  

 

                                                           
17 Jf. definisjon av restaurering på Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Restaurering  
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• Teknisk drift har ansvar for at bygninger og lokaler som huser objekter tilfredsstiller krav til forsvarlig 

bevaring og sikring av ulike typer materiale. Dette inkluderer skadedyrbekjempelse. 

 

• Restaurering og konservering av hele fly er svært ressurskrevende og kan strekke seg over mange år. 
Store prosjekt skal godkjennes av styret basert på oversikt over total ressursbruk. Mindre 

restaureringstiltak kan gjennomføres etter godkjenning fra gjenstandskonservator.  
 
 
MEDVIRKNING FRA BLHF OG ANDRE FRIVILLIGE I NORGE 
 
BLHF og frivillige i Norge utgjør en ressurs i arbeidet med restaurering og flyhistorie i Norge. BLHF besitter 

flykunnskaper, teknisk innsikt og håndverksmessige ferdigheter som Norsk Luftfartsmuseum trenger. 

Foreningen er i tillegg et bindeledd til frivillige miljø og museer nasjonalt og internasjonalt. Planen legger til 

grunn at restaurering – uavhengig av andre forhold – kan ha betydelig egenverdi for samfunnet, dels som 

møtepunkt for engasjement og interesse blant flyinteresserte, dels for å holde flykunnskap og 

håndverksmessige ferdigheter oppe. Verkstedet med restaurering og aktiviteter knytter i tillegg Norsk 

Luftfartsmuseum og luftfartshistoriske miljø sammen. BLHFs medvirkning og ansvar innen restaurering 

reguleres nærmere av samarbeidsavtalen med Norsk Luftfartsmuseum. Arbeid utføres etter fastlagt 

arbeidsplan som avtales hvert år (pkt. 2.2). 

 

 

5.2 Retningslinjer 

 
KONSERVERING OG RESTAURERING  
 

Etisk utgangspunkt 

ICOMs retningslinjer pkt. 2.24 er utgangspunktet for vårt arbeid med konservering og restaurering:  

• Museet skal holde samlingene under nøye overvåking for å kunne avgjøre når et objekt eller et 

eksemplar trenger konservering eller restaurering og om det er behov for konserveringsekspertise. 

 

• Hovedmålet må være å stabilisere gjenstanden eller eksemplaret. Alle konserveringstiltak skal 

dokumenteres og så langt som mulig være reversible, og alle endringer må klart kunne identifiseres i 

forhold til originaltilstanden. Alle restaurerings- og konserveringstiltak skal dokumenteres. 

Grader av inngrep  
Vi kan definere objekt etter hvor omfattende inngrep som gjøres. Følgende definisjoner og retningslinjer legges 
til grunn:  

• Original  
Objekt som er slik det var da det ble tatt ut av tjeneste. Objektet kan ha blitt forandret av 
miljøfaktorer, men skal være uberørt av mennesker. En original bør konserveres så langt det lar seg 
gjøre. Forebyggende konservering foretrekkes så langt som råd, men inngrep slik som å sikre 
strukturell integritet, avsalting, kjemisk stabilisering, bevaring av maling og overflatebehandling kan 
være nødvendig.    

• Restaurert objekt 
Objekt der eksisterende materialer er blitt bearbeidet, for eksempel tilbakeføring av vinge deformert i 
ulykke til sin en tilstand mest mulig lik slik den var før ulykken.  
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• Rekonstruksjon 
Fremstår som ett objekt, for eksempel en flykropp, men er bygd opp med deler fra flere objekter 
(flykropper). Kan også defineres som et objekt som er blitt malt for å representere et annet.   

Konservering er komplekst, og det finnes ikke en regel for alt. Ofte vil objekter trosse definisjonene våre. For 
eksempel vil mange objekter tilbringe størstedelen av sitt “liv” på museum, og der kan ting skje som påvirker 
objektet. Et eksempel på det er vår Islander i utstilling som fikk skader av en gaffeltruck mens flyet var på 
magasin. I slike tilfeller er det akseptabelt å restaurere objekt til tilstand det hadde før det kom på museum.  
 
Museets tilnærming 

• Innen rammen av ICOMs etiske retningslinjer må museet i hvert enkelt tilfelle ta stilling til 

konservering eller restaurering ut fra en helhetlig vurdering som også inkluderer formidling, 

ressursbehov og hva som er praktisk mulig å få til. Tiltakets betydning for frivillig engasjement og 

interesse bør tas med i vurderingen.  

 

• Museets foretrukne metode er forebyggende og direkte konservering så langt dette er mulig. Hvis 

dette ikke er mulig, kan restaurering benyttes.  

 

• Restaurering innebærer inngrep som forandrer et objekt og kan dermed ses på som det motsatte av 

en ideell bevaring. I praksis kan imidlertid restaurering være nødvendig fordi original er i så dårlig 

tilstand at konservering gir liten mening. Gjennom restaurering kan objekt gjenskapes til en tilstand 

som ligner på slik det engang var, og dermed gjøres tolkbart og forståelig for publikum i utstilling. 

 

• Restaureringstiltak kan ha egenverdi ved at de bidrar til engasjement, flyinteresse og ved at praktiske 

håndverksferdigheter og teknisk kompetanse holdes oppe.    

   

• Fordelen med konservering er at original bevares mest mulig slik den er. Publikum gis mulighet til å 

oppleve «the real thing», men flyet vil «dø sakte». Flygvapemuseums DC-3 er eksempel på hva 

konservering innebærer i ytterste forstand. Vraket hviler i en spesialbygd monter i et optimalt miljø for 

bevaring. Oppbevaringsmiljøet er konserveringen.  

 

 

FOREBYGGENDE KONSERVERING 

 
Samlet innsats 

Forebyggende konservering ledes av gjenstandskonservator.  

Forebygging gjennom kontroll og optimalisering av omgivelser er den mest effektive måten å bevare 

samlingene på, og omfatter alle stadier av objektets liv på museum. Vi må derfor tenke forebyggende 

konservering som summen av museets innsats innen mange felt der vi alle kan ha ansvar: 

• Magasiner, utstillingslokaler, bygninger 

• Teknisk drift 

• Konservering og restaurering 

• Registrering 

• Sikkerhet 

• Forskning 

• Undervisningsopplegg og formidling 

• Arrangementer og publikumstilbud 
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Risikoanalyse 

Museet forplikter seg til å bruke risikoanalyse som tilnærming til forebyggende konservering. Det innebærer å 

kartlegge, overvåke og håndtere faktorer som føre til at objekt brytes ned eller på annet vis blir forringet.18   

 
Magasiner 
Risikofaktorer skal kartlegges, kontrolleres og håndteres. Håndtering av risikofaktorer i magasin omfatter: 
 

• Tilfredsstillende lokaler (magasiner) og inventar for bevaring 

• Kontroll med klima 

• Stabilt miljø tilpasset ulike typer samlinger (temperatur, fuktighet, lys, forurensing osv.). 

• Forebygge kjemiske reaksjoner mellom objekter.  

• Forsvarlig håndtering og oppbevaring under mottak, flytting og plassering. 

• Beskyttelse mot fysisk skade. 

• Skadedyrbekjempelse  

• Håndtering av akutte problemer   

• Risikohåndtering gjennom sikringsplan, inkludert kriseplanlegging. 

• Opplæring av ansatte og frivillige i å håndtere samlinger faglig forsvarlig.  
 

 

Utstilling 

Objekter som stilles ut er utsatt for samme risikofaktorer som i magasin. I tillegg kan de bli utsatt for ekstra 

risiko. Vi skal spesielt være oppmerksomme på at de: 

• Er tatt ut av sitt normale oppbevaringsmiljø. 

• Eksponeres for mer lys. 

• Blir utsatt for mer håndtering i forbindelse med rigging og demontering av utstilling. 

• Kan bli påvirket av mikromiljøer med avgasser i montere og andre utstillingsmøbler. 

• Kan bli eksponert for mer ustabile klima og økte støvnivåer på grunn av mennesker. 

Vi stiller ut objekter på en måte som ivaretar forsvarlig bevaring. Følgende retningslinjer gjelder: 

• Montre skal være solide og av en kvalitet som ikke skader innhold.  

• Oppheng av fly i utstilling skal dokumenteres og utføres av autorisert firma.   

• Tilstand objekter skal dokumenteres før de stilles ut. Etter utstilling skal tilstand vurderes på nytt og 

endringer dokumenteres.  

• Sårbare objekter i utstilling skal etterses jevnlig, minst hvert halvår. 

• Kopi av objekter brukes når forholdene tilsier det – eks. bruk av fotografier.  

 

Flytting og transport 

Dette er den mest risikable operasjon for objekter. De er sårbare for samme risikofaktorer som i magasin. I 

tillegg kan de bli utsatt for andre risikofaktorer. Vi skal spesielt være oppmerksomme på: 

• Mer håndtering – under pakking og forberedelse, flytting, transport og utpakking. 

• Lokale mikromiljøer under pakking. 

• Mulige miljøfluktuasjoner. 

 

 

                                                           
18 De følgende retningslinjene for forebyggende konservering er inspirert av National Museum Australia: 
Collection Care and Preservation Policy (2012): Http://www.nma.gov.au/ 
 

http://www.nma.gov.au/
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Retningslinjer:  

• Flytting og transport skal være planlagt og utføres under ledelse av museets fagpersonale. 

• Risikofaktorer skal identifiseres med vurdering av tiltak før planlagt flytting/transport.  

• Objekt som flyttes fra et miljø til et annet undersøkes for skadedyr av gjenstandskonservator før 

flytting. Ved skadedyrangrep holdes gjenstand isolert fra resten av samlingen til skadedyr er sanert.   

• Når usedvanlige store og tunge objekter som fly flyttes, skal råd fra eksperter innhentes når det er 

påkrevd. Det skal alltid gjøres risikovurdering i forhold til både person og objekt.  

 

Lån 

• Ved utlån til andre institusjoner reguleres ansvar for bevaring og konservering gjennom låneavtale. 

• Ved innlån er museet forpliktet til å oppfylle de vilkår for bevaring og konservering som er fastsatt i 

låneavtaler fra utlåner. Bevaring og konservering skal som minimum oppfylle de krav museet stiller til 

egen virksomhet på dette feltet.  

 

Risikofaktorer ved tilgang til samlinger 

Publikum får tilgang til objekter gjennom utstilling, forskning, undervisningsopplegg og på andre vis. Enkelte 

objekter er definert som bruksgjenstander med friere bruk og mer slitasje.  

Når objekter er åpen for tilgang, er de sårbare på grunn av samme risikofaktorer som i magasin. I tillegg kan de 

bli utsatt for ekstra risiko. Vi skal spesielt være oppmerksomme på: 

• Fare for tyveri 

• At de er tatt ut av sitt normale miljø 

• Eksponering for lys 

• Feilaktig håndtering 

• Vandalisme 

• Feilplassering 

Retningslinjer: 

Tilgang til samlinger skal planlegges. En plan bør omfatte: 

• Overvåket tilgang 

• Nødvendige hjelpemidler for håndtering av objekt, f.eks. hansker og bokstøtter 

• Nødvendig opplæring av personalet som utfører arbeidet 

• Hindringer som begrenser eller gjør uønsket håndtering umulig 

• Sikkerhetsforanstaltninger 

 

Katastrofer og nødstilfeller 

Museet er forpliktet til å minimere alvorlige trusler mot samlinger gjennom beredskap og planlegging. 

Katastrofehåndtering er behandlet i museets sikringsplan.   

 

Inspeksjon og overvåking av miljø 

• Utstillingsarealer, magasiner og andre lokaler der objekter oppbevares inspiseres jevnlig for å ivareta 

et forsvarlig miljø tilpasset type objekt. Inspeksjon omfatter klima, elektriske anlegg, vannrør, porter, 

taklekkasjer, fuktighet, skadedyr. Profesjonell hjelp konsulteres ved behov i forbindelse med 

skadedyrbekjempelse, kartlegging og håndtering av farlige stoffer osv.  
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• Bygninger som står ubemannet gjennom året (Hangar 9, Shelter 401, Anlegg 96, Tårn/garasje Avinor) 

skal besøkes og inspiseres minst hver måned.   

 

• Måleutstyr for miljødata skal finnes. Data avleses regelmessig og lagres som dokumentasjon. Måling 

omfatter temperatur, fuktighet, lys, luftforurensing og gass. Tiltak settes inn slik at miljø er tilpasset 

type materiale.    

 

• Magasiner skal ikke brukes til andre formål en bevaring og konservering. Det skal finnes plass i 

magasinet for å arbeide med objektene.  Plass i magasiner bør utnyttes så godt som råd ved bruk av 

hyller, paller og skap.  Samlinger skal aldri være plassert direkte på golv. 

 

• Renhold: Alle magasiner og utstillingsarealer, samt lagerinventar og montre, skal rengjøres jevnlig, 

minst én gang i året.  

 

BEHANDLINGSTILTAK 

 
Konservering omfatter vedlikehold og behandlingstiltak på enkeltobjekter og grupper av objekter. 

 

Gjenstandskonservator avgjør når objekt(er) trenger behandling og utarbeider forslag til løsninger med 

begrunnelser for foretrukne alternativer. Musets foretrukne metode er å benytte forebyggende og direkte 

konservering så langt dette er mulig, med så minimale inngrep som mulig. Hovedmålet er å stabilisere objektet. 

Tiltak skal så langt som mulig være reversible (jf. ICOM pkt. 2.24.)  

 

OPPBEVARING UTENDØRS 

Norsk Luftfartsmuseum oppbevarer flere fly utendørs. Fra et bevaringssynspunkt er dette en dårlig ide. Regn, 

vind, sol, forurensing, algevekst og fare for tagging, hærverk osv. reduserer muligheten for langsiktig bevaring. 

Bilder på internett av fly som er i ferd med å brytes ned av miljøet, er ingen god reklame for et museum. 

Følgende retningslinjer gjelder: 

• Utendørs oppbevaring skal aldri brukes som en erstatning for manglende kapasitet i magasiner. Alle fly 

museet anskaffer skal oppbevares innendørs. 

 

• Utendørs oppbevaring kan etter nøye faglig vurdering av flyets Significance og andre relevante forhold 

godtas som del av en utstilling/formidling. I slike tilfeller vil det gjøres klart for publikum at dette er en 

bevisst løsning der nedbryting er akseptert.  
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5.3 STATUS  

 

MAGASINER OG VERKSTED 

 

Museet disponerer:  

• Hangar 9 (eies av museet)     

• Anlegg 96 (disponeres midlertidig fra Forsvaret)   

• Shelter 401 (midlertidig lån fra Forsvaret)   

• Utstillinger 

• Mindre magasiner for gjenstander, fotografier og arkiv i Satellitten 

• Verksted i Satellitten 

Våre hovedmagasiner for fly og flykomponenter er Hangar 9 og Anlegg 96.   

 
Standard 

Som nasjonalt museum har vi stort ansvar for å bevare og ta vare på nasjonal kulturarv. Museets 

magasinkvalitet vurderes samlet som svært lite tilfredsstillende for å ivareta dette oppdraget.  

Hangar 9 og Anlegg 96 har dårlig klima som over tid bryter ned kulturarven. Høy og svingende luftfuktighet, 

ingen oppvarming og ingen kontroll med klima. Sikkerhet for begge magasiner er mangelfull med mulig tilgang 

for uvedkommende gjennom inngangsporter. 

Midlertidig magasinløsninger som Anlegg 96 og Shelter 401 uholdbart. Fremtid for Anlegg 96 og Shelter 401 er 

uavklart som følge av at Flystasjonen avvikles. For Anlegg 96 er det startet fredningssak med tanke på å bruke 

anlegget til kald krig-museum. Dette betyr at alle eller deler av flyene som er lagret der, vil kunne trenge ny 

magasinplass i fremtiden. 

Museets fotomagasin i Satellitten er klimaregulert, men måledata overvåkes ikke. Arkivmagasin i Satellitten 

synes å holde tilfredsstillende kvalitet, men det er ikke gjort nøyaktige målinger av klima over tid. Skjeggkre og 

bokorm er påvist. Det er også tegn til fuktinntrengning (saltutslag) på enkelte vegger under bakkenivå.   

 
Kapasitet 

Kapasitet er på det nærmeste oppbrukt for alle typer materiale – gjenstander, fotografier og arkiv. Vi mangler 

mottaksrom for å holde gjenstander som kommer inn til museet atskilt fra øvrig samling inntil de er kontrollert 

for skadedyr.   

 
Oppsummering: 
Anlegg 96 (disponeres midlertidig etter muntlig avtale) STENGT 

• Dårlig klima, ingen kontroll 

• Mangelfull sikkerhet, åpen tilgang 

• 1.182 m2 med samlinger 

• Vanskelig tilgang pga. innenfor militært område 

Hangar 9 (permanent, eies av museet) STENGT 

• Dårlig klima, ingen kontroll 

• Sikkerhet til et visst nivå, porter dårlig tilstand 

• Mangelfull oversikt over samling, inkludert tilstand og konserveringsbehov  

• Lagring hulter til bulter, en god del direkte på golv 

• 1.800 m2 golvareal, 90% full, 180 m2 ledig kapasitet. 
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• Vanskelig tilgang pga. innenfor militært område 

 

Shelter 401 (midlertidig lån) 

• Bedre klima, oppvarmet og tett  

• God sikkerhet 

• 460 m2 med samlinger 

• Vanskelig tilgang pga. innenfor militært område 

 

Satellitten, gjenstandsmagasiner 

• Permanent magasin for mindre gjenstander 

• Midlertidig oppbevaring på ominnredet møterom, nødløsning pga. liten plass 

• Klimaregulert fotomagasin 

• Arkivmagasin 

• 2-3 mindre rom som brukes midlertidig som magasin for gjenstander  

 

HMS-RISIKO  

Hangar 9 og Anlegg 96 er per 2018 stengt for all adgang grunnet HMS-risiko. Det er også påvist HMS-risiko 

knyttet til arbeid med farlige stoffer/stråling på verksted.  

I Hangar 9 er det påvist asbest og radioaktiv stråling fra gjenstander. Hangaren holdes stengt og ingen arbeid 

begynner inntil risiko er fullstendig kartlagt og evt. fare er utbedret (2018). Kartlegging og utbedring er 

omfattende og krevende prosjekt som er avhengig av ekstra ressurser og ekstern fagkompetanse.  

Anlegg 96 har stått uten drift og vedlikehold i mange år. Høy luftfuktighet og muggsopp utgjør trussel mot 

mennesker og gjenstander. Det er fare for betong fra taket kan falle ned. I 2017 bestemte Forsvarsbygg at 

anlegget skal holdes stengt for adgang på grunn av mangelfull HMS. Museet har ikke leieavtale med 

Forsvarsbygg. 

 

OPPBEVARINGSFORHOLD I UTSTILLING 

Ny sivil utstilling er prosjektert med løsninger som skal ivareta krav til nødvendig bevaring og sikring med 

hensyn til klima, lys, gasser osv., og publikums tilgang og bruk. Montre er solide og av en kvalitet som ikke 

skader innhold. Oppheng av fly i utstilling er dokumentert og utført av autorisert firma, med sertifiserte 

oppheng for hvert objekt. Tilstand for objekter som er stilt t ble på grunn av liten tid ikke dokumentert før de 

ble stilt ut. Konserveringsrapporter for utstilte gjenstander er på grunn av manglende tid og kapasitet ennå ikke 

utarbeidet, noe som er uheldig. Objekter i utstilling etterses hver måned av teknisk personale og 

gjenstandskonservator.  

 

SKADEDYRBEKJEMPELSE 

Det ble 2017 påvist skjeggkre i militær og sivil utstilling og ellers i museets hovedbygg og i Satellitten. 

Skadedyrbekjempelse er satt i gang med hjelp fra firmaet Rentocil.  

 

DIREKTE KONSERVERING 

Museet har ingen full oversikt over sine samlinger på magasin. Tilstand og konserveringsbehov for 

samlinger/objekter er derfor delvis uavklart. Konserveringsrapporter er utarbeidet for de gjenstander som ble 

tatt ut av den opprinnelige utstillingen i 2016, mens konserveringsrapporter for ny utstilling fortsatt mangler. 
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Direkte konservering utføres i begrenset grad, noe som skyldes at vår begrensede konserveringsressurs har 

vært brukt til å løse lang rekke andre prekære oppgaver innen bevaring –  inkludert skadedyrbekjempelse og 

arbeid med å få på plass HMS og tilfredsstillende magasiner.   

Det er utført elementær konservering og sikring av Boeing 737 som oppbevares utendørs inne på Flystasjonen. 

 

RESTAURERING 

Museet har for tiden følgende restaureringsprosjekt (2018): 

• Junkers Ju 88 D-1. W.no. 1203  

• Messerschmitt Bf109 G-2 R/6 (merking “Gul 3”). Vil etter planen bli avhendet til LMU 2018. 

• Norseman sivil utstilling. 

 
 

5.4 TILTAK I PLANPERIODEN  

 

HOVEDGREP 

Situasjonen per 2018 med uløst HMS, stengte magasiner, dårlige oppbevaringsforhold og midlertidige 

magasinløsninger er uholdbar. Vår metode for nå målene om bevaring av kulturarven skal i planperioden 

være en kombinasjon av forebyggende bevaringsinnsatsen gjennom å finne magasinløsninger som ivaretar 

klima, sikkerhet og kapasitetsbehov på kort og lang sikt – og direkte konservering der målet er å løfte 

prioriterte gjenstander fra behandlingstrengende til stabil tilstand. 

 

SAMARBEID MED MUSEER OG FRIVILLIGE 
 

Vi skal aktivt søke samarbeid om felles magasin- og bevaringsløsninger nasjonalt, spesielt med Avinor Museum 

og LMU/Forsvarets Museer. Vi skal også videreføre vårt gode samarbeid for å finne felles magasinløsninger og 

konserveringsenhet med museene i Nordland.  

Samarbeid med frivillige innen restaurering og som ressurs på flysiden, videreføres og styrkes. Museet vil støtte 

BLHF og andre frivillige grupper i Norge, og legge forholdene til rette for nyrekruttering og engasjement.      

 

KARTLEGGE OG REDUSERE HMS-RISIKO 

Dette skal ha første prioritet. 

 

MAGASINER OG OPPBEVARING 

• Museet må finne magasinløsninger som ivaretar krav til klima, sikkerhet og nødvendig kapasitet på 

lang sikt. Mottaksrom og andre nødvendige lokaler for bevaring skal inngå dette arbeidet.  

 

• På kort sikt bør magasinplass søkes frigjort gjennom rydding, avhending/destruksjon, begrenset 

nyinnsamling og bedre plassutnyttelse med hyller og reoler i høyden. Ut fra slike tiltak vil det være 

mulig å definere museets behov for magasinkapasitet på kort og lang sikt.  

   

• Langsiktig magasinkapasitet kan oppnås på ulike vis som museet må utrede og finne løsning på:  

o Hangar 9 kan etter tiltak nevnt ovenfor vise seg å ha tilstrekkelig kapasitet.  

o Bygge nye magasiner  
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o Overta hangarer/bygg etter flystasjonen (Anlegg 96, Shelter, 401, Hangar 7 og 8, sheltere)  

o En kombinasjon av disse 

 

• Kontroll med risikofaktorer vil være er avgjørende for å beskytte samlinger. Vurdering av og kontroll 

med risiko skal være en sentral del av planlegging og prioritering av bevarings- og konserveringstiltak.  

 

• Måleutstyr for miljødata settes opp i eksisterende magasiner og utstilling. Data avleses regelmessig og 

lagres som dokumentasjon. Basert på målinger må vi prøve å finne løsninger slik at miljø er tilpasset 

type materiale.  

 

• Bygningskyndig bør utarbeide rapporter med oversikt over tilstand og utbedringsbehov for 

eksisterende magasiner som rommer samlinger. Rapport for Anlegg 96 og Shelter 401 vil gå gjennom 

Forsvarsbygg og være utgangspunkt for å vurdere fremtidig bruk og evt. overtakelse til magasin.  

 

• Miljødata og bygningsrapporter danner grunnlag for handlingsplan med nødvendige tiltak for 

eksisterende magasiner.  Dette kan være mindre tiltak som å utbedre porter til større tiltak med 

bygging av magasin.  

 

KONSERVERINGSTILTAK  

Behov for konserveringstiltak kartlegges som del av det større arbeidet med å få oversikt over samlingene. 

Tiltak iverksettes etter prioritet og kapasitet, der ny utstilling og Hangar 9 er viktige. I tillegg kommer spesifikke 

prosjekter:  

Boeing 737:  

Konservering for utendørs utstilling og bruk. 

Konserveringsenhet Nordland 

Vi skal i perioden aktivt støtte arbeidet med å etablere felles konserverinsenhet i Nordland så langt dette anses 

tjenlig for oss, og ønsker uansett et faglig samarbeid om konservering..   

 

RESTAURERING 

Norseman (utstilling): 

Restaurering videreføres. Omfang av restaurering vil måtte avklares nærmere ut fra faglige vurderinger og 

behov i formidling.  

Junkers 88:  

Ferdigstillelse er avhengig av ekstra ressurser og bør avklares i samarbeid med Forsvarets Museer, siden det 

finnes flere 88’er i Norge.  

Messerschmitt BF-109: 

Planlegges avhendet til LMU 2018 for utstilling 

 

SKADEDYRBEKJEMPELSE 
 

Tiltak evalueres og bekjempelse fortsetter etter nærmere plan.  
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SIKRING AV SAMLINGENE 

 
Museets sikringsplan gir utfyllende retningslinjer for sikring. Kulturrådet har utarbeidet veileder som brukes 

som rettesnor: Risiko- og sikkerhetsanalyse. Sikringsplan omfatter beskyttelse av samling mot brann, tyveri, 

hærverk og naturskade. Planen omfatter hele institusjonen og alle bygninger og anlegg.  

Merk spesielt: Ved evakuering skal gjenstander kunne sikres innen 48 timer. Brannvesenet forventer en liste 

over gjenstander som skal prioriteres for berging – maks 15 stk. per bygg (store gjenstander som fly er umulig å 

redde ut av utstilling). En slik liste må være lett tilgjengelig for å kunne brukes. I tillegg bør en tenke på 

redskaper og nøkler som er nødvendig for å redde gjenstander ut.     
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VEDLEGG 1: 

 

OVERSIKT OVER GJENSTANDER VED NORSK LUFTFARTSMUSEUM  

A jour per mai 2018.  

Dette er en oversikt over store gjenstander i samlingen. 

Formelt er bare materiale som er aksesjonsført del av samlingen. Det øvrige er materiale er ting som museet 

enten eier, låner eller har uavklart eierforhold til (usikker proveniens), men som oppbevares ved museet. I 

denne sammenhengen ser vi på alt dette under ett. 

 

SIVIL UTSTILLING 

• Sääski II sjøfly N-40 «Måsen» Gidsken Jakobsen (replica) 

• Bell 47 redningshelikopter  

• Britten-Norman BN-2 Islander LN-MAF (Norving) 

• Cessna 150 LN-FAF 

• Cessna 337D LN-TVT  

• De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter LN-LMN (Widerøe) 

• Fokker F.28 Fellowship jetfly LN-SUC, «Olav Kyrre» (Braathens SAFE) 

• Grunau 9 LN-GAH glidefly 

• Hønningstad C5 Polar LN-DBW, norskprodusert ambulanse- og passasjerfly (Widerøe) 

• Junkers Ju 52/3m sjøfly LN-DAF, «Najaden» (DNL, ikke autentisk)  

• Messerschmitt-Bölkow-Blom BO 105 LN-OSH redningshelikopter (deponert fra Norsk Luftambulanse) 

• Noorduyn Norseman LN-PAB, vrak delvis gjenoppbygd (Widerøe)  

• Piper PA-22 Colt LN-BND 

• Rally 2B mikrofly (LN-YAT?) 

• Reinfjell experimental (selvbygger) helikopter 

• Rans S-9B Chaos LN-SNI aerobatic experimental (selvbygger) fly 

• Scheibe Bergfalke II/55 LN-GHI. Seilfly. Eies av NL.  

• Norges første hangglider, Fredrik Dahl 

• Partnair Convair 580 LN-PAA, vrakdeler  

• Båt for å sette post, passasjerer og frakt ut til sjøfly.  

• Veiviser fra Bodø flyplass 

• Kropp fra DC-9 (SAS-museet) 

• Ballongkurv 

• Flagget fra luftskipet «Norge «(lån fra Varanger Museum)   

 

 

FLY UNDER RESTAURERING  

• Junkers Ju 88 D-1. W.no. 1203  

• Messerschmitt Bf109 G-2 R/6 (merking “Gul 3”) 

• Norseman i utstilling 
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HANGAR 9 – «HELE» LUFTFARTØY 

• Larsen II Special LN-LMI. Helnorsk selvbyggerfly. 

• Arado AR-66C (tysk flytype). W.no: 850. Eies av BLHF. Motor utstilt FMU.   

• Fairey Albacore. Serienr. N4325, merking «5B». Formelt britisk eiendom. 

• P-39Q Airacobra. Serienr. 42-20442, merking «42».  

Amerikansk jagerfly gitt som våpenhjelp til Sovjet. 

• P-40N. Serienr. Ukjent, merking «26».  

Amerikansk flytype gitt som våpenhjelp til Sovjet. 

• English Electric Canberra T.17A. Britisk jetbombefly. Gave til NL.  

• Petlyakov PE-2 FT. Russisk bombefly. Serienr. 16/141, merking ukjent. Eies av FMU. 

• Dornier DO-18G (tysk flytype). W.no. 870, merking 8L+BL. Eies av NL. 

• Piper PA-28-140B Cherokee LN-HAK. Eies av NL. 

• Alexander Schleicher LN-GBT. Seilfly. Eies av NL. 

• FEA 530 Lehrmeister LN-GGV. Seilfly. Eies av NL. 

• L-13 Blanik seilfly LN-GGS. Utlån fra Tom Arheim. 

• Thunder Wings 5/8 Spitfire LN-AVH. Selvbyggerfly. Eies av NL. 

• Piper PA-23-250 Aztec C LN-AEX. Eies av NL.   

• Mikrofly, hangglidere, ballonger 

 
HANGAR 9 – ANDRE STORE GJENSTANDER OG FLYVRAK 

• Blackburn Skua (britisk flytype) 

• Hoveddeler Ju88. (Vinger/bakkropp/motorer.) Eier: FMU/NLM 

• Andre mindre deler til Ju88. Eier: NLM/FMU. 

• Jumo 205 dieselmotorer (tre vrak i H-9, en motor på Langstranda.) Eier: FMU 

• Diverse deler til NLs Ju 52. 

• 1 BMW 132-motor (NLM) 

• 1 Klimov-motor til PE-2.(FMU) 

• Venstre vinge til «Olav Kyrre» (NLM) 

• 1 vinge til Ju 52 (FMU) 

• 1 P&W motor lånt fra Norsk Teknisk Museum. 

• Focke-Wulf vrakdeler  

• Andre objekter 

 

ANLEGG 96  

• MiG 15 UTI no. 34. To seters skolefly. Gave fra guvernøren i Murmansk til  

Nordland fylke 1992/93. Gitt videre til NL. Formelt eierskap må klargjøres. 

Restaurert og gjenoppbygd av museet og BLHF. 

• F5 no. 572 

• F5  

• SAAB RF-35 Draken jagerfly. Flyet gitt som gave fra vennskapsbyen  

Svendborg til Bodø kommune 1994. Senere deponert til NL. FMU?  

• SAAB J 32 Lansen bombefly. Gave fra Flygvapenmuseum, Linkøping. FMU eier? 

Eies av FMU: 

• Dassault Mirage III-E. Gave fra det franske luftforsvaret.  
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• MIG-21 SPS. En-seters avskjæringsjager. Museets fly brukt i luftforsvaret i DDR. 

MIG-15 UTI Midget.  

• North American F-86 K Sabre 

• Honest John atom-rakett, fra Norwegian Rocket Battalion no 1, 1960 – 64. 

• AA Gun på fire hjul, kalt “Golden Gun”.  

• McDonnell Douglas F-4E Phantom II.  

 

UTENDØRS 

• Bell UH-1 B. Eies av FMU. 

• Jet Commander. Flyet har ikke vært i bruk i Norge kommersielt. 

• Boeing 737-300 LN-KKW. Gave fra Norwegian til NL. 

 
GJENSTANDER I BRUK 

• Noorduyn Norseman Mk VI (R-AF) – flygende veteranfly.  
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VEDLEGG 2: 

PROSEDYREHÅNDBOK 
Inneholder prosedyrer med definisjoner og nummerering fra Spectrum 4.0. 

Primærprosedyrer er markert med fet skrift.  

Innhold i de ulike prosedyrer vil måtte bearbeides og videreutvikles over tid av 

oss, med løpende oppdatering av håndboken.  

 

SAMLINGSUTVIKLING 

 

1 Forberedelse til ervervelse 
 
Definisjon: 

Håndtere og dokumentere vurderinger av mulige ervervelser, før objektene ankommer museet. 

 
2 Mottak av objekter 
 
Definisjon: 

Håndtere og dokumentere mottak av objekter og tilhørende informasjon som ikke er en del av samlingen. 

Objekter museet ikke allerede har gitt et objektnummer skal håndteres i tråd med denne prosedyren.  

 
Prosedyre: 
 
Alle ved museet kan motta materiale som tilbys som gave.  
Følgende prosedyre følges: 
 

1. Takk ja til å ta imot alle tilbudte objekter.  
Dette betyr at museet erverver objekt, men ikke at museet takker ja til å ta objektet inn i samlingen – 
se prosedyre for ervervelse og aksesjon. 
 

2. Fyll ut og signer kvittering (avtale) for mottatt objekt i to eksemplar.  
Kvittering bekrefter at eiendomsrett og andre rettigheter overføres til museet. Kvittering opplyser 
giver hva som skjer hvis objektet ikke innlemmes i samlingene.  
 

3. Museets eksemplar arkiveres og journalføres. Kopier kvittering og la kopi fysisk følge objektet. 
 

4. Gjenstandskonservator kontaktes og utfører standard prosedyre for mottak.  

Karantene: Alt materiale som kommer inn undersøkes for tegn på skadedyrangrep, fukt og mugg, og 

mulig risiko for helse, miljø og sikkerhet. Utbedrende tiltak iverksettes om nødvendig. Ingenting skal 

overføres til magasin før utbedring er foretatt og evt. aksesjon er vedtatt. 
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4 Ervervelse og aksesjon 
 
Definisjon:  

Håndtere og dokumentere tilvekst av objekter og tilhørende informasjon til museets samlinger og eventuell 

aksesjon av objekter til den permanente samlingen.  

 

Prosedyre: 

1. A) Tilbud om gave:  

Alle ved museet kan motta objekt som tilbys som gave og takke ja til det.  

Kvittering for mottak skal alltid fylles ut og signeres – jf. prosedyre for mottak.  

 

Signering innebærer at eiendomsrett til objekt overføres til museet19, men ikke at objektet innlemmes 

i samlingen (aksesjon). Giver informeres samtidig om hvilke betingelser museet knyttet til aksept av 

gaven.  

 

B) Ervervelse gjennom kjøp, bytte, arv eller feltarbeid:  

Eierskifter skal avhengig av ervervelsesmåte alltid dokumenteres skriftlig: 

 

• Kjøp:   Signert erklæring om at selger er juridisk eier. Kvittering. 

• Bytte:   Dokumentasjon av eierskifte. 

• Arv:   Bekreftet kopi av testament og skiftedokumenter. 

• Feltarbeid:  Dokumentasjon av eierskap, bevis på at innsamling er lovlig. 

• Depositum:  Depositumsavtale 

Kjøp er bare aktuelt for objekt/samling som museet anser spesielt verdifulle for museet, eller som 

det har et konkret behov for, for eksempel til en utstilling.   

2. Gjennomfør mottak i tråd med prosedyre for mottak. 

 

3. Gjennomfør tilstandsvurdering i samsvar med prosedyre for tilstandsvurdering og teknisk 
bedømmelse.  
 

4. Samlingskomiteen vurderer om ervervet objektet skal tas inn i samlingen (aksesjon).  
Det gjøres en helhetlig vurdering der innsamlingsplan, fastsatte kriterier, museets behov, ressurser og 
magasinkapasitet tas hensyn til 
 

5. Tilbudt objekt kan  
a) aksepteres og tas inn i samlingen (aksesjon) 
eller  

b) avvises. Avvist objekt tilbys giver som tilbakelevering. Hvis giver ikke ønsker objektet, kan det i 

ytterste fall destrueres. Prosedyren her følger de retningslinjer som giver har underskrevet og godtatt i 
kvittering ved mottak.  
 

6. Hvis objektet innlemmer i samlingen (aksesjon) sendes bekreftelse på dette til giver sammen med 
takkebrev. Bruk museets standardmalmal. Avtaler, takkebrev og evt. korrespondanse journalføres og 
arkiveres.  

                                                           
19 Før ervervelse skal et museum forvisse seg om at giver har uomtvistelig eiendomsrett til objekt(er) og at vedkommende 

har ervervet objektet på lovlig vis. Dette ivaretas ved at kvittering inneholder et punkt der giver må krysse av på at 

vedkommende er rettmessig eier av objektet. 
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7. Når objektet tas inn i samlingen, får det status som museumsobjekt og skal håndteres med hansker. 
Samlingsavdelingen har hovedansvar for videre behandling av objektet.  
 

8. Hvert enkelt objekt blir tildelt unikt objektnummer som festes fysisk til objektene. Et fly regnes som 
ett objekt. Tilhørende løsøre og deler gis undernummer. 
 

9. Fotografer objektet. 
 

10. Registrer plassering av objektet. Objekt registreres med utfylt tilstandsrapport. 
 

11. Registrer ytterligere informasjon om objektet. 

 

20 Avhending, destruksjon og deaksesjon 
 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere avhending (overføring av eierskap) eller destruksjon av objekter, samt deaksesjon 

(den formelle beslutningen om å ta objektet ut av den permanente samlingen). 

Prosedyre: 

1. Ved vurdering av avhending eller destruksjon skal det alltid gjøres et grundig forarbeid med innhenting 

av nødvendig dokumentasjon. Hvis nødvendig skal det innhentes råd utenfra.  

 

2. Avklar at museet har eierskap så langt dette er mulig. Undersøk om det finnes betingelser eller 

klausuler knyttet til aksesjon som står til hinder. 

 

3. Objektets Significance vurderes med utfylling av Significance-rapport. Rapporten utfylles av minst to 

kompetente fagpersoner. Bare objekter med lav eller ingen Significance kan avhendes/destrueres. 

Sammen med Significance vurderes også HMS-tiltak.   

 

4. Lag skriftlig fremstilling av saken med argumentasjon for/mot ulike tiltak. Forslag om avhending legges 

frem for styret til godkjenning. 

 

5. Ved avhending skal objekt først tilbys andre museer.  

 

6. Eierskap skal overføres skriftlig til annen organisasjon. 

 

7. Avhendet objekt registreres som avhendet i aksesjonsoversikten.  

 

8. Destruksjon av objekt skal skje på forsvarlig måte og skal være begrunnet i museets poltikk. 

 

9. Gjennomfør deaksesjon når eierskap er bekreftet overført, eller umiddelbart etter 

destruksjon.  

 

10. Alle tiltak og beslutninger dokumenteres som del av prosessen.  
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DOKUMENTASJON 

 

5 Inventarkontroll 

 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere informasjon om hvilke objekter museet har forvaltningsansvar for og hvor de er 

plassert. Dette inkluderer innlån, objekter som ikke er aksesjonsført, deponerte objekter og 

rekvisitter/støttesamlinger.  

Prosedyre: 

1. Sørg for inventaroversikt som for hvert objekt inneholder: 

• Objektnummer 

• Objektbetegnelse 

• Kortbeskrivelse 

• Plassering 

• Objektets status (eks. aksesjonert, avhendet, på utlån, innlån, funnet i magasin) 

 

2. Oppdater oversikt når: 

• Når objekter erverves 

• Når objekter avhendes eller destrueres 

• Innleverte objekter returneres til eier 

• Når innlån returneres 

• Når utlånte objekter sendes ut av museet 

• Når objekter flyttes internt 

• Når objektet kommer bort 

• Ved katastrofe, tyveri eller annen ugjerning  

 
6 Plassering og flytting  

 

Definisjon: 

Med plassering menes hvor objekter til enhver tid er plassert, og med flytting menes endring av plassering. En 

plassering er et definert sted hvor et objekt eller en gruppe av objekter er magasinert eller utstilt.  

 

Prosedyre: 

 

1. Plassering og flytting av museumsobjekt skal håndteres av gjenstandskonservator eller andre som er 

gitt myndighet til dette. Ingen ansatte skal flytte og omplassere gjenstander uten at dette er klarert 

med gjenstandskonservator. 

 

2. Plassering og flytting registreres i Primus og Asta. 
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3. Registrer hvor et objekt normalt skal være plassert (magasin/utstilling).  

 

4. Registrer ny eller midlertidig plassering når objekt ikke er på sin normale plass.  

 

5. Oppdater oversikt når objekt flyttes internt eller ut av museet (organisatorisk/geografisk). 

 

 
8 Katalogisering 
 
Definisjon: 

håndtere og dokumentere informasjon som identifiserer og beskriver museumsobjektene. Dette omfatter 

informasjon om proveniens, ervervelse, aksesjon, konservering, utstilling, lånehistorikk og nåværende og 

tidligere plassering. All informasjon skal ikke nødvendigvis inn i katalogen, men den bør referere til relevante 

informasjonskilder. 

 

Prosedyre: 

1. Registrator og gjenstandskonservator har hovedansvar for katalogisering, men deler av jobben kan 

delegeres til andre ansatte dersom de får opplæring. 

 

2. Dokumentasjon legges inn i definerte felt i Primus og Asta. Vi følger ABM-Skrift # 48: Standard for 

gjenstandsregistrering som inneholder regelsettet når objekter skal skrives inn i katalogen: 

http://www.kulturradet.no/documents 

 

3. Den nevnte standarden ligger til grunn for katalogiseringsmodulene både for gjenstander og foto i 

Primus. Standarden definerer hvilke felter som er obligatoriske og sikrer et minimum av 

grunnleggende og felles informasjon. Vi følger minimumsstandarden for katalogisering – jf. politikk for 

dokumentasjon.   

 

4. Skjema over minimumsstandard for Primus gjenstand, kunst og fotografi finnes i Primus veiledninger. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy4uszCn-57bZu6u_72vcNMmx7gXo-8zT.  

 

 

12 Forsikrings og garantiordninger 
 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere forsikringsbehov og garantiordninger knyttet til museumsobjektene, enten de 

inngår i de permanente samlingene eller museet har et midlertidig ansvar for dem. 

 

Prosedyre: 

 

1. Norsk luftfartsmuseum har forsikring på alle bygg, anlegg og samlinger som ligger under museets 

forvaltning.   

 

2. Enkeltobjekter i samlingen forsikres bare unntaksvis. 

 

3. Ved forsikring av samlinger/enkeltobjekter skal musets administrasjon i samråd med 

samlingsavdeligen foreta vurdering av risiko, erstatningsansvar og eventuell erstatningsverdi.   

 

http://www.kulturradet.no/documents
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy4uszCn-57bZu6u_72vcNMmx7gXo-8zT
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4. Ved utlån skal normalt låntaker dekke forsikring ut fra krav vi stiller (se prosedyre utlån) 

 

5. Ved innlån må vi oppfylle krav den som låner stiller til oss om forsikring (se prosedyre for innlån).  

 

6. Søk støtte: 

Kulturrådet forvalter statlig forsikring av gjenstander som lånes inn fra utlandet og som skal vises på 

utstillinger i Norge (2018). 

 

 

 

13 Verdifastsetting 
 
Definisjon: 

Håndtere og dokumentere pengemessige verdivurderinger av enkeltobjekter eller grupper av objekter. 

Hensikten med vurderingene er normalt for forsikrings- eller garantiformål. 

 

Prosedyre: 

Verdivurdering er særlig aktuelt ved: 

• Fornying av forsikringsavtaler 

• Utlån. Verdi dokumenteres og registreres i primus under fanen administrasjon, som ikke er tilgjengelig 

for publikum.  

• Ved eventuell avhending gjennom salg. 
 

  

14 Revisjon 
 
Definisjon: 

Håndtere og dokumentere undersøkelser av objekter eller objekt informasjon for å bekrefte plassering, 

autentisitet, korrekthet og kontekst. 

 

Prosedyre: 

1. Revisjon er del av arbeidet med å skaffe oversikt over hva vi har, men kan også utføres for spesifikke 

behov – slik som utstillingsarbeid, nye opplysninger, pakking og flytting 

 

2. Revisjon baseres på selve objekt, annen tilgjengelig dokumentasjon (protokoller, tekniske manualer 

osv.) og evt. på innhenting av ny dokumentasjon. 

3. Revisjon dokumenteres i Primus.  

 

4. Reviderte objekter publiseres på Digitalt Museum. 

 

 

15 Rettighetshåndtering 

 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere rettigheter knyttet til objekter og informasjon museet har ansvar for. Dette skal 

sikre museets rettigheter og ivareta andres rettigheter knyttet til objektene. 
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Prosedyre: 

Sørg alltid for å følge gjeldende lovgiving og være oppdatert på den. 

1. Ved innsamling, ervervelse og aksesjon.  

Klarlegg alle immaterielle rettigheter. Dette omfatter: 

 

• Klargjør så langt som råd hvem som har rettigheter til materialet. I praksis kan dette være 

vanskelig eller umulig å finne ut av, og vi må utøve praktisk skjønn for hvordan dette håndteres.  

• Kontakt giver/rettighetshavere eller personer/institusjoner som forvalter rettigheter på vegne av 

rettighetshaver. Informer om museets formål med innsamling og hva materialet tenkes brukt til.  

• Presenter standardavtale foto/arkiv og be om tilbakemelding  

• Vi godtar normalt ikke klausuler eller ande bestemmelser som legger begrensninger på museets 

bruk og utnyttelse av materialet.  

• Hvis partene blir enige: Underskriv skriftlig avtale med rettighetshaver. 

• Registrer rettigheter i Primus og Asta, evt. med opplysning om start- sluttdato. 

 

2. Ved bruk 

• Undersøk rettigheter til objekt før bruk.  

• Vis aktsomhet, spesielt når det er snakk om personopplysninger, fotografier av enkeltpersoner og 

barn. 

• Gjør avtale om tillatt bruk. Bruk standardavtaler der det er nødvendig.  

Påse at museets sikres rettigheter med eventuelle utgivere av museets materiale.   

• Hvis rettigheter til type bruk er uavklart: Ta kontakt mede rettighetshaver og innled forhandlinger.   

 
 
17 Utlevering av objekter 
 
Definisjon: 

Håndtere og dokumentere utlevering av objekter fra museets lokaler/områder. 

 

Prosedyre: 

 

1. Klargjør årsak til at objektet skal forlate museet – det kan være knyttet til mottak, innlån, utlån eller 

avhending/destruksjon og deaksesjon 

 

2. Lag dokumentasjon av utleveringen. Bruk standardskjema for utlån, kvittering for mottatt objekt (med 

bestemmelse om tilbakelevering). Utleveringsskjema benyttes etter vedtatt avhending.    

 
 
21 Retrospektiv dokumentasjon  
 
Definisjon: 

Forbedre kvaliteten på informasjonen om samlingene gjennom å dokumentere ny informasjon om 

eksisterende objekter og samlinger. 

Prosedyre: 

1. Kartlegg etterslep. Dette er en del av arbeidet med revisjon/skaffe oversikt over samlingene:  
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• Ufullstendige prosedyrer 

• Mangelfull basisinformasjon – for. eksempel nummerering, plassering, eierskap 

• Feilregistrering av opplysninger 

• Ikke-aksejonert materiale 

• Samlingsprofil – samlingene gjenspeiler ikke museets samlingspolitikk eller er utenfor museets 

formål.  

 

2. Sett i gang tiltak: 

 

• Egne tiltak med personale/frivillige med god kjennskap til aktuelle objekter 

• Benytt tilbakemeldinger/kommentarer fra publikum via Digitalt Museum  
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TILGANG  

 

18 Utlån  

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere utlån av objekter til andre organisasjoner eller personer for en bestemt periode og 

et bestemt formål, for eksempel utstillinger, forskning, konservering, fotografering, publisering eller 

undervisning. 

 

Prosedyre: 

1. Låneforespørsel til museet kanaliseres til leder for samlingsavdeligen og gjenstandskonservator.  
 

2. Forespørsel bør være skriftlig og normalt mottas senest seks måneder før ønsket startdato for lånet. I 
spesielle tilfeller kan søknad behandles på kortere varsel. Søknad om lån skal inneholde følgende 
opplysninger: 
 

• Informasjon om objekt(er) som ønskes lånt  

• Formål, evt. tittel på utstilling 

• Utstillingssted(er)  

• Hvordan transport, klima- og sikringsforhold skal ivaretas 

• Ønsket utlånsperiode (start- og sluttdato) 

• Foreslått forsikrings- eller garantiordning 

• Betaling – hva ser de råd til å betale 

• Navn, adresse og kontaktdetaljer til den som søker  
 

3. Etter vurdering kan gjenstandskonservator be låntaker fylle ut fasilitetsrapport om sted for 
fremvisning/oppbevaring før godkjenning av lån. Rapporten gir opplysning om klima, sikkerhet osv.  
 

4. Samlingskomiteen gjennomgår låneforespørsel, vurdere den ut fra juridiske, etiske og faglige hensyn 
og fatter vedtak om godkjenning eller ikke.  
 

5. Standardavtale om utlån underskrives før utlån, ett eksemplar til hver av partene. Museets eksemplar 

journalføres og arkiveres. Museet krav til klima og miljø vedlegges avtale.  

 

6. Forsikringer skal være i orden og betalt før transport og utlån begynner.  

 

7. Objektet pakkes og transporteres av kvalifisert personale. Gjenstandskonservator ser til at museets 
prosedyre fortransport følges.    
 

8. Tilstandsrapport følger objektet gjennom lånet.  
Gjenstandskonservator utarbeider rapport for objektets tilstand før det forlater museet. Museet 
beholder ett eksemplar, ett eksemplar følger gjenstanden til låntaker og ett eksemplar følger 
eventuelt kurér. Ved mottak vurderer låntaker og gjenstandskonservator sammen objektet i forhold til 
beskrivelsen. Om nødvendig kommenteres tilstandsrapporten. Begge signerer deretter rapporten. 
Begge signerer også ved retur, mens gjenstandskonservator signerer ved tilbakelevering til 
luftfartsmuseet. Rapport journalføres og arkiveres.  
 

9. Utlånet registreres i utlånsmodulen til Primus (husk oppdatering av plassering). Kvitteringsliste 

vedlegges avtalen. Kopi av registreringsopplysninger skal ligge ved objektene. 
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10. Ved retur vil gjenstandskonservator pakke ut, lagre, vurdere tilstand og behandle objektet etter 
prosedyre for mottak av objekter. Eventuelle skader/problemer rapporteres, og konservering 
iverksettes.  
 

11. Låntaker faktureres for avtalte kostnader.  
 

12. Retur av objekt kvitteres. Utlån avsluttes i Primus og plassering oppdateres.  

 

3 Innlån 

Definisjon:  
Håndtere og dokumentere innlån av objekter som museet skal være ansvarlig for i et bestemt tidsrom og for et 
bestemt formål, eksempelvis utstilling/visning, forskning, konservering, fotografering/publisering eller 
undervisning. 

Prosedyre: 

1. Innlån skal vurderes og godkjennes av samlingskomiteen. 

 

2. Samlingsavdeligen utformer låneønske og kontakter utlåner. Formidling tar kontakt om 

vandreutstillinger fra andre institusjoner. Det opplyses om start- og sluttdato, objektnummer, hvor 

innlånet skal stilles ut/oppbevares, formål, forhold knyttet til klima, miljø og sikring på utstillingssted, 

kontaktinformasjon, forsikring og andre aktuelle opplysninger. Låneanmodning sendes skriftlig. 

 

3. Det må utformes en formålstjenlig avtale som underskrives av begge parter før innlånet. Utlåner kan 

selv legge frem avtale som ønskes brukt. Luftfartsmuseet har standardavtale for innlån som også kan 

brukes. Avtalen bør som minimum bestemme tidsrom, formål, klima, miljø og sikringskrav og øvrige 

betingelser som gjelder for innlånet. Hvis vilkår i innkommende låneavtale innebærer spesielle krav 

som er vanskelige å innfri, skal museets direktør konsulteres før avtalen godkjennes.  

 

4. Mottak av objekt følger prosedyre for mottak. Gjenstandskonservator foretar tilstandsvurdering av 

objektet som sammenholdes med tilstandsrapport fra utlåner. Om nødvendig kommenteres 

tilstandsrapporten, som deretter signeres før den returneres til utlåner. Museet journalfører/arkiverer 

sitt eksemplar av tilstandsrapport. 

 

5. Gi utlåner kvittering for mottak av lånet.  
 

6. Innlån registreres i Primus med eget identifikasjonsnummer (eks. aksesjonsnummer) som identifiserer 

det tydelig som innlån. Registrering skal inneholde opplysninger som beskrivelse av objektet, eiers 

navn, verdivurdering, tilstand, dimensjoner, fotografier av objektet og krav til håndtering, klima og 

miljø og plassering.  

 

7. I innlånsperioden skal museet se til at informasjon om innlånets sikring, tilstand, klima og fysiske 
omgivelser blir oppdatert og vedlikeholdt. Långiver oppdatert om eventuelle avvik.  
 

8. Hvis det er aktuelt å forlenge lånet, bør utlåner kontaktes i god tid og det inngås ny skriftlig avtale og 
forsikring. 
 

9. Gjenstandskonservator dokumenter objektets tilstand før det returneres til utlåner. Sammenholder 
med tilstanden da det kom inn, og noterer avvik.  
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10. Avslutning av innlån og retur av materiale skal registreres i Primus. Utlåner skal gi skriftlig kvittering på 
at materialet er returnert. Plasseringsopplysninger oppdateres.    

 

16 Bruk 

 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere all bruk samlingene, samt tjenester basert på bruk av disse. Dette omfatter utstilling 

og annen framvisning av objekter, bruk av objekter i undervisning og forskning, reproduksjon og kommersiell 

bruk av samlingene og tilhørende dokumentasjon. Brukere omfatter personalet (inkludert frivillige) og 

allmennheten. 

 

Prosedyrer: 

 
Arkiv  

1. Utlån og bruk skjer ved henvendelse til arkivar/bibliotekar. Et fåtall ansatte og ledere i BLHF kan ut fra 

vurdering av behov gis nøkkelkort for direkte tilgang til arkivmagasinet. Det er ikke tillatt å ta med 

arkivmateriale ut av museet uten godkjenning fra bibliotekar.  

 

2. Det er ikke tillat å ta med besøkende som gjester inn i magasinet uten tillatelse fra bibliotekar. Person 

med nøkkelkort bør alltid være til stede i magasin under besøket.   

 

3. Ved henvendelse utenfra om besøk til arkivet bør en avklare hvilket materiale det er snakk om, formål, 

tidspunkt for besøk og kontaktopplysninger. Bibliotekar undersøker om materialet inneholder 

sensitive eller ande følsomme opplysninger som hindrer innsyn. Hvis det er hindringer, skal bruker 

gjøres oppmerksom på dette. Besøk registreres i gjestebok på biblioteket. 

 

4. Materiale som skal brukes av ekstern bruker på lesesal skal hentes frem og settes på plass igjen av 

bibliotekar eller annen person fra museet. Besøkende har ikke lov til å ta vesker, kofferter eller andre 

oppbevaringsmidler inn på lesesalen. Kopiering og avfotografering av materiale er tillatt etter avtale 

med bibliotekar.      

 

Fotografi og film 

1. Forespørsler om fotografier og film kanaliseres til fotoansvarlig registrator. 

  

2. Opphavsrettslige forhold og personvern klareres før tillatelse til publisering kan gis. 

  

3. Museets standardavtale som fastsetter betingelser for bruk skal normalt underskrives før fotografi 

frigis. Signert avtale journalføres og arkiveres. I løpet av planperioden kan denne fremgangsmåten 

endres ved at museet lisensierer fotografier på Digitalt Museum for fri bruk.    

 

4. Eventuelle produksjonskostnader ved digitalisering tilrettelegging av fotografi belastes bruker etter 

gjeldende satser.  

 

5. En enklere prosedyre enn det som beskrives ovenfor kan følges i enkelte tilfeller for å gi rask og smidig 

hjelp til brukere.  
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6. Hvis en rettighetshaver eller avbildet person klager på publisering, skal en følge opp dette på en 

profesjonell måte.  

 

Museumsgjenstander 

1. Spørsmål som angår spesifikk bruk av gjenstander til et bestemt formål, skal legges frem for museets 

samlingskomite til vurdering og godkjenning. Ved avgjørelse skal det gjøres vurdering av gjenstandens 

tilstand i forhold til type bruk det er snakk om. 

 

2. Faste og midlertidige utstillinger, fysiske og elektroniske, skal ikke gå på akkord verken med 

samlingens kvalitet eller hensynet til nødvendig stell og konservering av samlingen (ICOM pkt. 4.1). 

 

3. Gjenstandskonservator fører regelmessig tilsyn med egne og innlånte gjenstander som er i bruk i 

utstillinger, og med gjenstander som er utlånt. Tilsynet omfatter nødvendige tiltak. 

    

4. Gjenstandskonservator holde oversikt over gjenstander som må brukes regelmessig av hensyn til 
bevaring, og sørger for nødvendig bruk.   
  

5. Forespørsler om besøk til verksted eller magasin for å studere gjenstander, kanaliseres til 

gjenstandskonservator. Det er ønskelig med opplysning om ønsket objekt, formål, tidspunkt for besøk 

og kontaktopplysninger. Besøk bør helst være avtalt på forhånd. Hangar 9 befinner seg på militært 

område. Hangaren krever sikkerhetsklarering gjennom Forsvaret og er lite tilgjengelig for publikum.    

 

6. Hangar 9 og Anlegg 96 er per 2018 lukket for besøk.  

 

Bruksgjenstander 

Det vil i planperioden utarbeides retningslinjer for bruk av hver enkelt gjenstand. Bruk følger disse 

retningslinjene.   
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BEVARING 

 

7 Transport  
 
Definisjon: 

Håndtere og dokumentere transport av objekter som museet er helt eller delvis ansvarlig for.  

Prosedyre: 

Museet følger veiledning gitt i: Museer i mellom – lån, håndtering og transport av gjenstander 

(Kulturrådet/NMU 2000)  

Tilstand til objekt skal vurderes før og etter transport. Det må sørges for forsvarlig sikring ved hjelp av 

emballasje osv. Objekt skal være forsikret under transporten.  

 

9 Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse  
 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere undersøkelser av objektets sammensetning og tilstand for å gi anbefalinger om 

bruk, behandling og miljø rundt objektet. 

Prosedyre: 

Gjenstandskonservator utfører tilstandsvurdering og fører tilsyn med faresignaler knyttet til objektets tilstand.  

Objekters tilstand kan vurderes ut fra ulike hensyn som opplyses og dokumenteres i det enkelte tilfelle. Det bør 

alltid gjøres tilstandsvurdering i følgende tilfeller: 

• Mottak  

• Ervervelse og aksesjon 

• Innlån  

• utlån 

• Konservering og bevaring 

• Bruk 

• Avhending, destruksjon og deaksesjon 

Dokumentasjon føres i Primus slik at de kan gjenfinnes på objektnummer.    

 

10 Konservering og bevaring av samlinger  
 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere bevaringstiltak, aktiv og forebyggende konservering. 

Prosedyre: 

1. Gjenstandskonservator har faglig ansvar for konservering og bevaring, inkludert museets restaurering.  
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2. Ved behov iverksettes tiltak, fortrinnsvis i form av forebyggende konservering eller spesifikke 

behandlingstiltak.  

 

3. Konservering dokumenteres i Primus. 

 

11 Risikostyring  
 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere tiltak for å kontrollere trusler mot museets samlinger og andre objekter som museet 

har forvaltningsansvar for. Det innebærer blant annet kriseplanlegging og å sørge for informasjonsgrunnlag for 

forebyggende tiltak.  

 

Prosedyre: 

1. Teknisk avdeling har ansvar for at sikringsplan og risikoanalyse gjennomgås og oppdateres jevnlig. 

 

2. Gjenstandskonservator og teknisk personale skal jevnlig og ved behov utføre risikoanalyse knyttet til 

samlinger/objekter. Dette skjer ved å kartlegge, overvåke og håndtere faktorer som fører til at 

objekt(er) brytes ned eller på annet vis blir forringet: klima og miljø, skadedyr, sikring osv., og omfatter 

objekter(er) på magasin, utendørs, i utstilling, ved flytting og transport, ved lån og bruk. 

 

3. Kartlegging og håndtering omfatter også HMS-risiko knyttet til objekter/samlinger. Det skal ikke finnes 

HMS-risiko for mennesker og miljø. Risiko må håndteres av autorisert firma/fagperson før annet 

arbeid kan ta til.  

 

 

19 Tap og skade  
 

Definisjon: 

Håndtere og dokumentere tiltak i forbindelse med tap av, eller skade på objekter som museet forvalter. 

 

Prosedyre: 

1. Følg bestemmelser i sikringsplan. 

 

2. Klargjøre hva som er skjedd og skaff oversikt.  

 

3. Iverksette tiltak for å hindre ytterligere tap eller skade. 

 

4. Tyveri politianmeldes.  

 

5. Dokumenter prosess i Primus og evt. på egne skjema til politi og til givere/eiere. De to sistnevnte 

journalføres og arkiveres.  
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VEDLEGG 3: 

Standardavtaler og maler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


