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A 1949/UKK Medlemsforslag om en utlånsordning for 

kulturskatter mellom nordiske institusjoner 

Medlemmerne og Fremskrittspartiet foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk 
Ministerråd 

 
- Å tilrettelegge for enklere og mindre byråkratisk utlån av kulturskatter mellom 

nordiske kulturinstitusjoner 

 

Baggrund 

Det befinner seg flere kulturskatter i de nordiske landenes kulturinstitusjoner som har 

tilknytning til og stor betydning for flere enn ett nordisk land eller region.  

 

To mye omtalte eksempler, som også har blitt omtalt i Nordisk Råd, er et dokument 

med det første kjente avtrykket av Bergens bysegl og en sametromme. Eierskapet til 

den sjeldne sametrommen fra 1691 ble nylig overført fra Danmarks nasjonalmuseum til 

det samiske museet i Karasjok i Norge. Dokumentet med Bergens bysegl tilhører Den 

Arnamagnæanske Samling i København, og skal lånes ut til Nasjonalbiblioteket i Norge. 

Imidlertid skal det kun være mulig å låne ut håndskrifter i 3-5 måneder, ifølge et brev 

som Københavns universitet har sendt til det norske Kulturdepartementet.  

 

Fremskrittspartiets delegasjon viser til at Norden har en svært sammenvevd historie, 

slik at det er naturlig at det er mange kulturskatter som både har en felles verdi og som 

har en særlig verdi for ett land eller region selv om det eies av et annet land. Denne 

problemstillingen er velkjent også i mange andre deler av verden, der kulturskatter av 

ulike årsaker befinner seg i helt andre land enn der de opprinnelig hører til.  

 

Delegasjonen peker på at Norden i dag er verdens mest integrerte region, og at det er 

en ambisjon at båndene mellom våre nordiske land skal styrkes ytterligere og at grense-

hindre skal bygges ned. Å gjøre det enklere og mer ubyråkratisk å låne ut kulturskatter 

mellom nordiske kulturinstitusjoner kan være et bidrag til at vi lærer mer om vår felles 

historie, og at vi sådan styrker det nordiske fellesskapet.  
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Oslo, den 3. marts 2023 

 

Helge André Njåstad (FrP) 

Tor André Johnsen (FrP) 

 

Himanshu Gulati (FrP) 

 

 

 


