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Introduksjon  
 

Denne håndboken tar for seg grunnleggende og praktiske oppgaver innen:  

 

 Rengjøring  

 Merking  

 Registrering og katalogisering i Primus 

 Tilstandsvurdering 

 Magasinering og emballering  

 

Håndboken er basert på erfaringer gjort av Samlingsteamet i perioden 2014-2016, men den er 

også skrevet på bakgrunn av SPECTRUM og nettstedet www.samlingsnett.no 

Når det gjelder bruk av Primus forutsetter denne håndboken at brukeren har fått 

grunnleggende opplæring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlingsteam Rogaland 

01.02.2017 

 

  

http://www.samlingsnett.no/
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Lett rengjøring: 

 

Utstyr 

 

 Hansker 

 Generelt anbefales en myk antistatisk børste, tørr klut eller svamp, samt støvsuger. Av 

svamper anbefales Polyurethane svamp og Dry Cleaning Sponges fra 

www.arkivprodukter.no. Dersom i tvil, ta kontakt med konservator. 

 

 

 Grunnregelen er å fjerne løst støv og smuss. Start alltid fra toppen og arbeid deg ned 

over. 

 

 Valg av rengjøringsmetode vil være basert på gjenstandens materialer, teknikk og 

tilstand. 

 

 Stabile gjenstander uten løse deler kan rengjøres med en ren og tørr klut, eller med en 

antistatisk børste i kombinasjon med en støvsuger. 

 

 Ujevne og teksturerte overflater med definerte fordypninger og /eller forhøyninger bør 

rengjøres med en antistatisk børste i kombinasjon med en støvsuger for å unngå at 

fibre i kluten setter seg fast. 

 

 Ved ytterligere integrert smuss, kan eventuelt en lett fuktet bomullspinne, svamp eller 

klut brukes på gjenstander og overflater som tåler det. 

 

 Bemalte overflater og skjøre gjenstander skal rengjøres av konservator. 

 

 Enkelte overflatetyper tåler ikke vann og fukt. Dette gjelder f.eks. shellack. Shellack 

er en type klarlakk som ble brukt på mange møbler og tregjenstander frem til ca. 1930. 

Bruker man en våt eller fuktig klut på shellack, så vil man vaske av lakken og man 

risikerer også at lakken blir hvit og ugjennomsiktig. Det samme problemet gjelder 

også flere tidlige plasttyper som f.eks. celluloid. 

 

 

 

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på: 

https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/08-01.pdf  

 

 

Tips: Sorter gjenstandene etter samme materialtype slik at du kan bruke samme metode og 

rengjøringsmiddel uten å måtte skifte hele tiden.  

 

  

http://www.arkivprodukter.no/
https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/08-01.pdf
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Sjekkliste:  

 
Utstyr/materiale God – ideelle kvaliteter Dårlig – 

utilfredsstillende 

kvaliteter 

Børste  - Ren  

- Myk* 

- Antistatisk 

- Dyrehår/naturhår* 

- Skitten  

- Hard og stiv* 

- Løse hår 

- Plasthår* 

Hansker 

Bomullshansker 

eller 

vinyl/latexhansker 

 

- Ren  

- Myke 

- God passform 

- Skitten  

- Ru overflate 

- Dårlig passform 

Klut 

Ubleket 

bomullsklut eller 

mikrofiberklut 

(PEL-Cloth) 

- Ren  

- Fargefast 

- Nuppefri  

- Fettfri  

- Fri for kjemiske 

tilsetningsstoffer 

- Skitten  

- Loer 

- Ikke fargefast 

- Løse tråder 

- Fettholdig 

- Inneholder kjemiske 

tilsetningsstoffer 

Støvsuger - Nett over munning 

- HEPA-filter 

- Kontrollerbar sugeevne 

- Uten nett 

- Direkte på 

gjenstanden 

 

Svamp 

Polyurethane eller 

vulkanisert 

naturgummisvamp 

- Ren 

- Myk* 

- Fettfri 

- Kjemisk stabil 

- Skitten  

- Hard og stiv* 

- Fettholdig 

- Kjemisk ustabil  

 

 

 

 

*Angående hardhet og materialtype på børster, svamper og andre rengjøringsredskaper, så må 

denne sees i sammenheng med gjenstandsmaterialet som skal rengjøres. Det kan være 

akseptabelt eller nødvendig å bruke en f.eks. en hard eller stiv børste ved rengjøring av harde 

materialer som f.eks. glass eller støpejern.  

Motsatt så er det alltid nødvendig å bruke en myk og bløt pensel eller svamp for å rengjøre et 

bløtt materialer som plast og lakkerte overflater for å unngå å lage riper og skader i overflaten.  
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Merking: Identifikasjonsnummer  
 

 Et hovedprinsipp for merking av museumsgjenstander er at de skal merkes på en varig 

og tydelig, men diskre måte (Vei i Vellinga, 2003: 24). 

 

 Merkingen skal være minst mulig synlig for publikum, men lett tilgjengelig for 

museumsansatte. 

 

 Merkingen påføres konsekvent på baksiden/undersiden, nederst til venstre.  

 

 Metoden for merking vil variere fra materiale til materiale (se liste under). Ytterligere 

veiledning er tilgjengelig på: http://samlingsnett.no/merking-av-objekter  

 

Tips! På store gjenstander, for eksempel båt, bør plasseringen av merkingen beskrives i 

Primus, i arkfanen Opplysninger, i feltet Andre opplysninger (intern).  Husk dato. 

 

Sjekkliste:  

 
Gjenstander/materialer  

 

Utstyr  

Papir og bøker Blyanter (2b-4b), blyantspisser og viskelær. Bøker merkes på 

innsiden. 

Tekstil  Ufarget og ubleket bomullsbånd, polyester sytråd og synål. 

Tekstiltusj for å skrive på bomullstråden. 

Harde og glatte gjenstander Påfør et tynt lag Paraloid B72, skriv så på id.nr. Om 

nødvendig påfør et nytt lag Paraloid over. 

CD-er, disker Vann- og lysfast tusj (skriv på plasten nærmest hullet i 

midten) 

Plast (to forslag) 1. Påfør et lag hvetestivelse, fest til en lapp med id.nr 

2. Påfør et tynt lag Paraloid B67, skriv så på id.nr.  

Porøse objekter f.eks. tre  

(to forslag) 

1. Påfør et lag hvetestivelse, fest til en lapp med id.nr 

2. Påfør et tynt lag Paraloid B67, skriv så på id.nr. 

Små gjenstander eller løse 

deler  

Små plastposer 

 

 

  

http://samlingsnett.no/merking-av-objekter
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Registrering og katalogisering  
 

 

 Registrerings- og katalogiseringsarbeid krever innsikt, interesse og presisjon. Det er 

vesentlig at identifikasjonsnummer, søkeord og bilder er satt i system – og siden det er 

menneskelig å gjøre feil mens en registrere er det meget viktig at det legges vekt på 

kvalitetssikring. Uten system og kvalitetssikring er det vanskelig å tilgjengeliggjøre 

samlingene på et tilfredsstillende nivå. 

 

Tips! Utnevne en som har ansvaret for kvalitetssikring og bruk mappefunksjonen i Primus 

aktivt. For mer veiledning kontakt Jeanne.  

 

 

Primus: Nytt objekt  
 

Opprett ny post i Primus: Vinduet viser (se rød forkant): 

  

 Objekttype:   Gjenstand 

 Registreringsnivå: se s. 13 for nærmere beskrivelse 

 Samling:   Norsk Oljemusem 

 Identifikasjonsnr:  Bruk museets praksis om identifikasjonsnummer 

 Betegnelse:  se s. 9 for nærmere beskrivelse 

 Status: 

 

 
 

 

Tips! Dersom man har en gruppe med like gjenstander kan man kopiere ved «Velg objekt for 

å kopiere fra» (se blå ring) og huke av «Kopier felter fra» (se grønn ring). 
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Primus: Klassifikasjon 
 

 Har til hensikt å plassere gjenstanden i forhold til kontekst og bruk. 

 Betegnelse, Presisert betegnelse, Alternativt betegnelse, Emneord og Klassifisering 

fungerer primært for gjenfinning.   

 

 
Skjermbilde: Oversikt over feltene: Betegnelse, Presisert betegnelse, Alternativ betegnelse, Emneord og 

Klassifisering i Primus  

 

 

 

 

 

Betegnelse 
 

 «Betegnelse» skal være den allment brukte benevnelsen på gjenstanden. 

 Betegnelsen skal være av generell art, men ikke så generell at den ikke gir mening 

eller virker villedende. 

 Verk og gjenstander kan bare ha en betegnelse i Primus, derfor er dette et ikke-

repeterbart felt. 

 

Enkeltgjenstander: Skal/bør være et substantiv i ubestemt form entall: Kjole, Kopp, 

Bord osv. 

 

Gruppering: Så langt det er mulig, skal Betegnelsen bestå av et substantiv i ubestemt 

form entall, f.eks.: Servise, Møblement, Uniform. 

 

Ved noen tilfeller bør Grupperingen få flertallsform som Betegnelse, mens 

underpostene skal følge den generelle regelen om entallsform for betegnelser. 

 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på: file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-

gjenstandskatalogisering[1].pdf  

file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
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Presisert betegnelse:  
 

 «Presisert betegnelse» skal presisere eller forklare betegnelsen dersom det er 

hensiktsmessig: Skrivebord, Brudekjole, Vedovn osv. 

 Presiserte betegnelser kan bestå av flere ord og en gjenstand kan ha flere presiserte 

betegnelser. 

 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på: file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-

gjenstandskatalogisering[1].pdf  

 

Alternativ betegnelse:  
 

 «Alternativ betegnelse» kan angi varianter av gjenstandens betegnelse:  

 

DIAL/Dialekt:    eks. Lænestol 

FAG/Faguttrykk   eks. Jomfrubeger 

FRI/Ikke-kontrollert betegnelse  

PROT  Gamle betegnelser fra kortregistrering og elder 

protokoller 

SLANG/SJARGONG  eks. Pad (for nettbrett) 

 

 Alternative betegnelser kan bestå av flere ord og en gjenstand kan ha flere alternative 

betegnelser  

 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på: file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-

gjenstandskatalogisering[1].pdf  

 

Emneord:  
 

 Gir en kategorisk søkeinngang. Emneord gir gjenstanden emnetilhørighet og plasserer 

gjenstanden i en større kontekst.  

 Emneord skal si noe om bruk og funksjon det kan være: 

 

Gjenstandstyper 

Operasjoner 

Aktiviteter  

Hendelser 

Gruppe av mennesker 

Yrkesgrupper   

Plassering i tid og rom.  

 

Hovedregel:  
1. Emneordene skal så langt det er mulig bestå av ett substantiv i ubestemt form. Der 

emneordet representerer enheter som kan telles settes emneordet i flertall (Møblement, 

redskaper, menn osv.), mens det som ikke kan telles står i entall.  

2. Legg inn minimum tre emneord (se Emneordsliste). 

3. Emneord består ikke av to eller flere ord. 

 

file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
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Tips! Bruk www.digitaltmuseum.no , se hvilke emneord som er brukt. Eller bruk 

«Emneordliste» (SamRog). 

 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på: file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-

gjenstandskatalogisering[1].pdf  

 

 

Klassifikasjon: 
 

 Bruk klassifikasjonssystemet: Outline: klassifikasjonssystem for museum og arkiv. 

 

Hovedregel: 

 Dersom presisert klassifikasjon brukes er det ikke nødvendig å bruke den generelle 

klassifikasjonen 

 

Eksempel: Når en velger presisert klassifikasjon «Romutsmykking, fast» vil den generelle 

klassifikasjonen «Innredning og interiørdekorasjon» bli vist i klammer bak (se rød ring). 

 

 
 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på: file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-

gjenstandskatalogisering[1].pdf  

 

 

Egennavn/tittel 
 

Hovedregel: 

 Gjengis nøyaktig slik eier/produsent/kunstner har oppgitt det 

 Ikke bruk anførselstegn 

 

  

http://www.digitaltmuseum.no/
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering%5b1%5d.pdf
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Varemerke 
 

 Dersom gjenstanden har et varemerke/produsent, f.eks. Bergans skal det registreres i 

rubrikken. 

 

Hovedregel: 

 Ikke bruk anførselstegn 

Primus: Registreringsnivå 
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Primus: Registreringsnivå  
 

 Retningslinjer for registrering av Enkeltgjenstander, Komplekst objekt, Del av objekt, 

Gruppering og Masseregistrering. 

 

 
Skjermbilde: Oversikt over feltene i arkfanen «Gruppering» 

 

 

Registreringsnivå: Enkeltgjenstand 
 

 Enkeltgjenstand vil si ett objekt uten løse deler.  

Eksempel: en kopp, en kjelke, en kniv 

 

 

Registreringsnivå: Komplekst objekt og Del av objekt  

 

 Komplekst objekt vil si objekter som består av flere løse deler. 

Eksempel: eske med lokk, kaffekjele med lokk, fele med bue 

 

 

Eksempel på komplekst objekt: Kaffekjele med lokk 

 

1. Registreringsnivå: Komplekst objekt (se rød ring)  
I arkfanen «Gruppering» (se grønn ring) opprettes det to underposter (se blå ring). 

 
Skjermbilde: Eksempel på komplekst objekt, kaffekjele med lokk.  
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2. Underpostene får registreringsnivået: Del av objekt (se rød ring).  

«Del av objekt» vil si deler som tilhører komplekst objekt  

 

 
Skjermbilde: Eksempel på Del av objekt, «Underdel» (til kaffekjele). 

 

Nummerering 
 

Når det gjelder nummereringen skal underpostene i en «Gruppering» registreres med et 

undernummer. Undernummeret består enten av tall eller bokstav. Det anbefales å bruke tall. 

 

Eksempel: MHB.16666-01 eller MHB.16666-a  

 

Telling  
 

 Komplekst objekt telles som en gjenstand. 

 

I arkfanen «Administrasjon» (se rød ring) skal det stå antall 1 (se grønn ring).  

 

 
Mens i arkfanen «Gruppering» (se rød ring) skal antall 0  registreres i underpostene (se 

grønn ring).  
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Registreringsnivå: Gruppering  
 

 Vil si like gjenstander eller gjenstander som sammen utgjør en gruppe, for eksempel 

et servise eller en salong. I Primus vil en gruppering representere en felles inngang til 

et materiale bestående av flere enkeltgjenstander.  

 

 

Eksempel på grupperinger: 

 

1. De brukes sammen  

Eksempel: Spisestuemøbler bestående av bord og stoler 

2. De er samlinger av like objekter  

Eksempel: Regalier tilhørt samme losje 

3. De har felles bruk/historikk  

Eksempel: Verktøyskrin med redskaper 

 

 

  
Skjermbilde: Eksempel på «Gruppering» 
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Nummerering  
 

Når det gjelder Nummerering bør underpostene i en «Gruppering» få et unikt 

identifikasjonsnummer (ikke undernummer) da de representerer enkeltgjenstander eller 

grupperinger.  

 

Telling 
 

 En gruppering telles ikke som en gjenstand, da den representerer en felles inngang til 

et materiale bestående av flere enkeltgjenstander. 

 

 I arkfanen «Administrasjon» skal antall 0 føres inn (se bilde under).  

 
 

Mens i arkfanen «Gruppering» skal antall objekter føres inn i hver enkelt underpost (se 

bilde under).  

 
 

Underpostene representerer enkeltgjenstander eller grupperinger som tilhører «Gruppering».  
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Masseregistrering 
 

 Ved særskilte tilfeller der situasjonen, eller på grunnlag av at gjenstandene er 

tilnærmet like, eller at det ikke virke hensiktsmessig å registrere ett og ett objekt, kan 

man gjøre en masseregistrering. En slik vurdering bør gjøres i samråd med en 

samlingsforvalter eller konservator 

 

 Velg ut en gjenstand fra grupperingen som representerer: Betegnelse, Beskrivelse, 

Mål, Materiale, Teknikk og Farge.  

 

 Tilstandsbeskrivelsen kan med hensikt oppsummere alle gjenstandene..   

 

 Når en registrerer en masseregistrering skal en kommentar/forklaring gjengis i 

«Gruppering-kommentar» (se bilde under). 

 

 
 

Tips! Skriv hvem som registrerer og dato for registrering i kommentarfeltet.  

 

 

Telling 
 

Ved masseregistrering føres antallet i «Administrasjon-fanen» (se bilde under). 
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Relaterte objekter 
 

«Relaterte objekter» registreres i arkfanen «Referanser», i feltet «Relaterte objekter» (se 

bilde under). 

 

 

 
 Relaterte objekter kan brukes om gjenstander som er tilfeldig satt sammen. 

 Eller ved å relatere/knytte gjenstander som allerede er registrert i Primus. 

 Eller som er av ulike årsaker interessant å «koble» sammen. 

 

 

Primus: Historisk informasjon 
 

 Historikk og proveniens 

 Referanser 

 

I samråd med museet bør det diskuteres hva som skal registreres i de forskjellige feltene. 
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Primus: Beskrivelse 
 

 Retningslinjer for registrering av «Beskrivelse», «Påført tekst/merker», «Mål», 

«Farge», «Materiale» og «Teknikk»  

 

 
Skjermbilde: Oversikt over feltene Beskrivelse, Påført tekst/merker, Mål, Materiale, Teknikk og Farge.  

 

 

 

Beskrivelse 
 

 Beskrivelsen bør være kortfattet og skal fungere som et supplement til fotografiet. Den 

skal beskrive gjenstandens mest karakteristiske trekk og hovedformer.  

 Noen ganger kan det være relevant å legge til informasjon om bruksområde, som et 

komplement til emneord og klassifikasjon. 

 Viktig å kontrollere rettskriving og at sensitiv informasjon ikke blir registrert her.  

 

 

 

 

  

 

 

På www.digitaltmuseum.no blir gjenstanden 

presentert med «Betegnelse» og «Beskrivelse» 

(se bilde til høyre). Digital presentasjon er viktig 

å ha i bakhodet når man registrerer. 

 

 

 

Tips! Bruk «Presisert betegnelse» i 

Beskrivelsen. 

 

http://www.digitaltmuseum.no/
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Påført tekst/merker 
 

 Velg «type» dersom gjenstanden har tekst eller stempel.  

 

Type: 

 

Beskrivelse: 

Innskrift Det som er risset ned i overflaten eller skrevet inn i materialet  

Påskrift Det som er skrevet, trykket eller malt. 

Signatur Håndskrevet underskrift fra produsent/kunstner 

Stempel Det som er stemplet 

Stempel/Signatur Det kan være produsentstempel, fabrikkmerke eller påsatt skilt 

 

 Beskriv hvor «påskriften» er lokalisert på gjenstanden (se rød ring). 

 

Eksempler: 

Framside/Bakside, nederst/øverst til høyre/venstre 

Langside/Kortside, nederst/øverst til høyre/venstre 

 

 Tilleggsopplysninger som at skriften er svak eller vanskelig å tyde kan beskrives i 

kommentar feltet (se grønn ring). 
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Mål 
 

 De største utvendige målene i centimeter 

 

 

Farge 
 

 Bruk kommentarfeltet for beskrivelse (se rød ring). 

 
 

Tips! Dersom gjenstanden består av mange farger. Kan man først registrer bunnfarge  f.eks. 

hvit og så registrere «Polykrom» ved neste registrering. Eksempel:  

 

Farge: Hvit    Farge: Polykrom 

Kommentar: Bunnfarge Kommentar: (ingen kommentar) 

 

Materiale  
 

 Materialet en museumsgjenstand består av skal angis så nøyaktig som mulig. Kan for 

eksempel en tresort ikke bestemmes presist, bør det forsøkes å skille mellom løvtre og 

nåletre.  

 

 Materiale deles opp i hovedmateriale og bimateriale: Registrer gjenstandens 

hovedmateriale med kode (HO). Det vil si gjenstandens dominerende eller viktigste 

materiale (Vei i vellinga 2003:38). De øvrige materialene gjenstanden består av 

registreres med kode (BI)  

 

Teknikk 
 

 Teknikk brukes til å beskrive de prosesser som er anvendt ved fremstilling av 

gjenstanden, og hvordan de enkelte delene av gjenstanden er sammenføyd. 

 Det skilles mellom hovedteknikk (HOVED) og dekorteknikk (DEKOR) 

 For registrering av kunst, se dokumentet «Veiledning til kunstregistrering». 
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Teknikkliste: 
 

Materiale Hovedteknikk  

 

Metall Støpt, smidd, sveiset, drevet, valset, trykket, dreid, klippet, stanset, 

osv. 

Sammenføyning: Falset, naglet, loddet, klinket, smidd. 

Tre Skåret, dreid, saget, høvlet, lagget, osv. 

Sammenføyning: Limt, tappet, sinket, falset, fuget, sveipet, naglet, 

plugget. 

Tekstiler Håndsydd, vevet, strikket, heklet, osv. 

(For vevde tekstiler angis binding: damask, toskaft, kypert osv.) 

Plast/gummi Støpt, skåret, vevet, ekstrudering, film/formblåsing, laminering, osv. 

Glass Blåst, støpt, slipt, presset, osv. 

Keramikk/porselen Dreid, støpt, brent 

Materiale Dekorteknikk  

 

Metall Forgylling, gravert, siselering, emaljering, bemalt, osv. 

Tre Skåret, bemalt, fernissering, finering, forgylling, gravert, lakkert, 

rifler, risset, svidekor, osv. 

Tekstiler Brodert, filigran, bemalt, trykt, vevet mønster, osv. 

Plast/gummi Bemalt, forgylling, riflet, risset, presset, osv. 

Glass Forgylling, presset, rifler, risset, bemalt, osv. 

Keramikk/porselen Glassert, forgylling, presset, rifler, risset, bemalt, osv. 
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Primus: Tilstandsvurdering  
 

Det skal utføres en tilstandsvurdering hver gang det skjer en endring i bruk av gjenstanden, 

eller dersom klima og oppbevaringsmiljø endrer seg. Tilstandsvurderingen skal videre 

inneholde informasjon om dato og navn på personen som gjennomførte den. 

 

 

 
Skjermbilde: Tilstandsvurdering blir registrert i «Administrative hendelser» 

 

Gjenstanden gis en tilstandsgradering fra 0 til 4, der 0 representerer best tilstand og 4 verst. 

Dersom gjenstanden får en verdi over 0 (ikke-utstillingsklar), skal en beskrivelse av 

gjenstandens fysiske tilstand beskrives i feltet, Tilstand-kommentar. Om mulig bør 

konservator anbefale videre behandling av gjenstanden.  

 

 

 

 

 

0. Utstillingsklar: Ingen synlige skader eller tegn på nedbryting. Behandling 

unødvendig. 

1. Konserveringsbehandling ønskelig: Mindre synlige skader. Stabil tilstand. Noe 

behandling kan være nødvendig før utlån/utstilling. 

2. Mindre skadet: Enkelte skader og/eller ustabil tilstand. Trenger behandling før 

utstilling/utlån. 

3. Tilstand ustabil: Betydelige skader og/eller ustabil tilstand. Trenger behandling for å 

hindre ytterligere skader. 

4. Umiddelbar konservering ønskelig: Svært nedbrutt, kritisk tilstand. Trenger 

omfattende behandling for å hindre total ødeleggelse. Avhending bør vurderes. 

 

 

 

Tips: Se s. 24 Ordliste: nedbrytning og skade for nærmere beskrivelse. 
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Ordliste: Nedbrytning og skade 
Avflaking Avriving Avskalling 

Biologisk angrep 

(muggvekst) 

Brannskade Brett / fold 

Brudd Bølgedannelse Brudd / knekk 

Deformering Dehydrering Falming / bleking 

Fordypning Hull Oksidering 

Korrosjon / Irisering Krakelering / oppsprekking Krympet 

Laminering / delaminering Luftboble Malingssprut 

Mekanisk stress Mineralisering Misfarging 

Flekk  Blanching / blooming Oppskalling 

Porøs Rennmerker / skjold Rift 

Ripe Råte Slitasje 

Støv / smuss Skjør / sprø Svelling 

Tapemerker  Utvasking Dilatasjon (utvidelse metall) 

Vanntrukken Vridd Utfelling  

Slagpunkt  Skadedyr  Tidligere behandling? 

 

(Standard for gjenstandskatalogisering 2008:57) 
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Gjenstandsfotografering:  
 

Gjenstandsfoto vil kunne bidra til: 

 Sikre, gjenfinne og identifisere objekter.  

 Registrere fysiske endringer over tid og i tilknytning hendelser.  

 Digitale foto gjør samlingene mer tilgjengelige for et større publikum. 

 

 

 
Foto: Per Inge (t.v) og Eirik Aarebrot (t.h) 

 

 

Råd 
 

 Gjenstanden skal dekke mest mulig av bildeflaten. 

 Gjenstanden bør ligge i 45 graders vinkel. 

 Ta bilde av objektet fra forskjellige vinkler 

 Få med detaljer, inskripsjoner, skader, reparasjoner, signaturer og andre unike detaljer 

 Lyse gjenstander på mørk bakgrunn, og omvendt 

 Ta først et bilde av gjenstanden med museumsnummer og resten uten 

museumsnummer.  

 

Tips: For at fotograferingen av store mengder gjenstander skal gjøres effektivt bør 

gjenstandene ordnes etter type, materiale, størrelse og farge. 

 
Foto-redigering: 
 

 Opprett to mapper: 

 

Mappe 1: RAW-fil  
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RAW-fil mappe er museets bildearkiv og skal forbli urørte. Bildene skal også være 

gjenfinnbare for museumsansatte. 

 I samråd med museet bør det her diskuteres om hvordan omnummereringen skal 

gjøres.  

 

Mappe 2: JPEG-fil 

Denne mappen brukes til fotoredigering (evt. bildeoverføring i Primus). Mappen er også 

prosjektets sikkerhetsmappe. 

 

Hovedregel: Den som sitter med foto-redigeringen har ansvaret for mappe 2. I en 

bildeoverføring (masseimport) til Primus kan det være lurt å kopiere bildene fra mappe 

2 til minnepenn.  

 

Tips: Unngå for store mengder med foto som skal omnummereres og redigeres. Kan være lurt 

å opprette dagsmapper. 

 

Nummerering  
 

Bildefilnavn skal ha samme navn som identifikasjonsnummeret i Primus. Dersom man skal 

legge inn flere bilder av samme gjenstand bruk understrek etter hovednummer 
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Masseimport: Primus 
 

 

1. Gå til Administrasjon  og trykk på 

Bilder 

 

 

 

 

2. Finn riktig mappe til Bildekatalog og 

Komprimeringskatalog 

 

 

 

3. Huk av «Bruk understrek logikk». 

Denne funksjonen gjør man kan legge 

inn flere bilder av en gjenstand.  

 

 

4. Deretter trykk, Bildefiler og 

Identifikasjonskoding  
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Magasinering og emballering  
 

 

 Emballering i magasin: Emballasje beskytter objektet mot negativ påvirkning, som 

støv, lys, og små klimasvingninger. Den kan også virke stabiliserende om gjenstanden 

er skjør eller ustabil. Emballering kan også brukes for holde grupper av små 

gjenstander sammen (www.samlingsnett.no). 

 Oppbevaringsesker, hyllesystem eller skuffer av tre frarådes. Om det er det eneste 

tilgjengelige må man lage en beskyttelse mellom tre og objekt av syrefritt papir.  

 

 
Flate objekter  

 

Bør oppbevares flatt med mellomlag av syrefritt papir i syrefrie konvolutter eller 

spesialtilpassede mapper, og/eller i skuffer eller skap av metall.  

 

Små tredimensjonale objekter  
 

Kan med fordel samles i esker/kasser (se vedlegg for registrering av kolli). 

 

Større gjenstander  
 

Større gjenstander som kan stå rett på magasinhyllene kan dekkes med vasket og ubleket 

bomullslerret eller Tyvek. Hele reoler kan også dekkes med bomullslerret for å beskytte 

mot støv og lys. Dersom gjenstanden inneholder skadelige avgasser, er det viktig at 

emballasjen ikke er tett, men lar gassene fordampe bort fra gjenstanden. Utstående eller 

skjøre elementer av gjenstanden kan beskyttes ytterligere med silkepapir. 

Innpakkede/tildekkende gjenstander merkes tydelig på utsiden med 

museumsnummer/strekkode (evt. Betegnelse og foto).  

 

Tekstiler  
 

Tekstiler bør så langt som mulig transporteres og oppbevares flatt. Opprulling utføres kun når 

størrelsen gjør det nødvendig. Tekstiler må ikke strekkes ved pakking. Flate tekstiler bør 

transporteres på en vattert og stoffkledd plate. Deretter dekkes tekstilet med et vasket og 

ubleket bomullstekstil eller Tyvek. Bomullsbånd knyttes rundt pakningen for å hindre at 

tekstilet beveger seg under transporten. Platen må transporteres vanntett. 

 

 

 

o Tekstil på rull: rulles på en syrefri rull med tilpasset diameter og lengde. Jo 

større tekstil, desto større diameter på rullen. Tekstilen legges på syrefritt 

papir/Tyvek eller vasket og ubleket bomullstekstil før den rulles på rullen som 

er kledd med tubegas e.l. egnet materiale. Det er viktig at baksiden av tekstilen 

rulles mot rullen. Den opprullede tekstilen dekkes med syrefri Tyvek eller 

vasket og ubleket bomullslerret og bomullsbånd knyttes rundt rullen. 

 

http://www.samlingsnett.no/


29 

 

Malerier  
 

Malerier bør oppbevares i en stående posisjon, så langt tilstanden tillater, på en ribbevegg 

eller i egnede hyller. Dersom flere malerier oppbevares i en hylle, bør en stiv plate (f.eks. 

polypropylen-plater) plasseres mellom dem for å unngå avtrykk og press. Pynterammens 

hjørner beskyttes med tilpassede hjørner av polyetylen eller av flere lag bølgepapp som 

tilpasses og tres over hjørnene. 

 

Merking 

 

 Etiketter/museumslapp skal være synlig og lett tilgjengelig i magasinet/hyller. Dette 

for å forebygge unødvendig håndtering 

 Esker/Kasser merkes med kolli.nr på kortsiden og langsiden, nederst til venstre. 

 Innpakkede/tildekkende gjenstander merkes tydelig på utsiden med 

museumsnummer/strekkode (evt. Betegnelse og foto). 

 

Strekkoder  
 

Strekkoder skal fortrinnsvis klistres på museumslapper som blir festet til gjenstanden med 

lintråd. Dersom dette ikke lar seg gjøre, som for eksempel på glass og flate runde tallerkener, 

skal ca. 1. cm av strekkoden klistres direkte på gjenstandens overflate mens resten henger fast 

i underlaget (en slags flipp). Dette gjelder kun på glatte og brente overflater da andre porøse 

overflater, som for eksempel tre og plast, kan være følsomme for klisteret fra etiketten.  

 

  
Illustrasjon: To velorganiserte magasinreoler 
 

 

Emballeringsprinsipper  
 

 Emballasjen må være stabil og ikke forårsake skade på andre objekter eller ha en 

negativ effekt på luftkvaliteten i magasinene.  

 

Pynterammen 
hviler på et mykt 

underlag 

Stiv plate mellom 

maleriene 

Stående stilling 
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 Ved bruk av bobleplast som støtsikring skal det alltid være minst et lag silkepapir 

eller Tyvek som beskyttelse mellom gjenstanden og bobleplasten. Den siden av 

plasten som boblene sitter på skal vende ut fra gjenstanden, da boblene kan sette 

avtrykk.  

 

Listen under er hentet fra Slots- og kulturstyrelsen Danmark. 

 

Generelle emballeringsprincipper: 
 Ved valg af emballeringsmateriale skal der tages hensyn til genstandens 

materialemæssige sammensætning og egenart. 

 Emballagen skal tilpasses genstanden og ikke omvendt. 

 Genstande som afgiver flygtige, skadelige stoffer skal emballeres i diffusionsåben 

emballage. 

 Emballagen skal være stærk nok til at bære genstandens vægt og kunne tåle 

håndtering. 

 Mærkning skal forefindes udenpå emballagen for at undgå unødig håndtering. 

 Materialer til emballering bør forefindes i rigelige, lettilgængelige mængder 

 

Utstyr 
 

 

 

 

Hvor: Kommentar: 

Eske www.arkivprodukter.no Bruk syrefrie eller syrenøytrale 

esker og silkepapir 

Silkepapir www.arkivprodukter.no Anbefaler å kjøpe syrefritt, bufret 

silkepapir, da dette materialet 

holder pH 8 (levetid: 20-30 år). 

 

Polyetylenplast som Ethafoam, 

Plastazote 

www.arkivprodukter.no Anbefales (se: 

www.arkivprodukter.no). Disse 

produseres i ulike farger, format 

og tykkelser. Det anbefales å 

bruke de hvite artiklene 

Tyvek  www.arkivprodukter.no Syrefri Tyvek til større 

gjenstander 

Bomullslerret   Vasket og ubleket bomullslerret 

til større gjenstander 

Lynlåspose www.arkivprodukter.no  

Bobleplast www.arkivprodukter.no  

Etiketter www.arkivprodukter.no  

   

 

 

  

http://www.arkivprodukter.no/
http://www.arkivprodukter.no/
http://www.arkivprodukter.no/
http://www.arkivprodukter.no/
http://www.arkivprodukter.no/
http://www.arkivprodukter.no/
http://www.arkivprodukter.no/
http://www.arkivprodukter.no/
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Anbefalt litteraturliste 
 

Brekke, Marte http://museumsforbundet.no/wp-

content/uploads/2012/04/Brekke_oppg_FellessoekMuseumsdatabaser-08.pdf 

www.samlingsnett.no  

file:///C:/Users/jad/Desktop/PDF%20fil/abm-skrift-48-standard-for-

gjenstandskatalogisering[1].pdf  
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