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FELLESTJENESTENE I ROGALAND

Nyheitsbrev med oppdateringar frå Fellestjenestene

D 
nestene. Det har vore ein 
spesiell vår for oss alle, 
men Fellestjenestene sitt 
arbeid har kunne halda 
fram meir eller mindre 
som normalt. På dei nes-
te sidene kan de lesa kva 
me har gjort etter jul. 

Det er mykje nytt i Felle-
stjenestene sidan sist ny-

heitsbrev. Registrerings-
arbeid til samlingsteamet 
er avslutta, og fokuset er 
nå retta mot konserve-
ring av gjenstandane. 
Konservatorane er godt i 
gong, og har fått med Sti-
na Ekelund Erlandsen på 
laget. Bli kjend med hen-
ne på side 4.

Nytt av året er at me nå er 
å finna på Facebook og 
Instagram. Her kan ein 
følgja arbeidet vårt med 
samlingane til musea. 

et går mot 
sommar og 
tid for opp-
datering frå 
F e l l e s t j e -

Elles er nettsida vår opp-
datert med informasjon 
om tenestene våre. Her 
legg me også ut artiklar 
og saker frå arbeidet vårt. 
Ved å registrera seg som 
følgjer av nettsida kan ein 
få oppdateringar tilsendt 
på epost. 

Me i Fellestjenestene vil 
med dette ønskja alle ein:

Skadbergsanden på Eigerøy en 
sommerdag. Fotograf: Foto-
huset AS, 1946-1965. Dalane 
folkemuseum, DFF-FH01100

GOD SOMMAR!

https://www.facebook.com/fellestjenestene/
https://www.instagram.com/fellestjenestene/
https://fellestjenestene.no/
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Nytt fra konservatorene

KONSERVATORENE

Første januar 2020 startet 
en ny epoke i bevarings-
historien for museene i 
Rogaland. Tre konserva-
torer med lang erfaring 
og bred kompetanse skal 
nå bistå museene i arbeid 
med samlingene. Konser-
vatorene har arbeidssted 
med kontorplass og labo-
ratorium i Norsk Oljemu-
seums nybygde magasin 
i Dusavik. Når de fysiske 
rammene var på plass, 
har en stor del av tiden 
i årets første måneder 
gått til innkjøp av spesi-
alutstyr og forbruksvarer, 
samt utarbeide rutiner for 
prosjektplaner, konserve-
ringsrapporter og regis-
treringsarbeid.  

Haugesund Billedgalleri 
ble nylig en del av Hau-
galandmuseet. Billedgal-
leriet etterspurte en sik-
rere metode for oppheng 
av museets malerisam-
ling. I samarbeid med 
malerikonservator Elena 
Santamarina, prosjektan-
satt på Haugalandmuse-
ene, har konservatorene 
vært med til utvalg av 
opphengssystem samt 
montering av oppheng 
på innrammede malerier 
i museets eldre samling. 
Dette arbeidet fortsetter 
høsten 2020.  

En del av Norsk Olje-
museums samling, som 
vekker stor begeistring 
hos besøkende, er mu-
seets modeller. Plattfor-
mer, konstruksjonsdeler 
og planskisser over by-
utvikling er laget for å 
visualisere installasjoner 
og utforming. Modellene 
er i mange tilfelle laget 
av komplekse materia-
ler med kort levetid, og 
byr derfor på store utfor-
dringer for konservatore-
ne, både når det gjelder 
konsolideringsmaterialer 
og etikk. En modell over 
Tanangerbasen hadde 
store områder med opp-
skallinger og delamine-
ring behandles av kon-
servatorene.  

Oppstart konserverings- 
laboratoriet 

Rammer og oppheng 
Haugalandmuseet

Modeller Norsk  
Oljemuseum 

Foto over: Eirik bruker det nye ar-
beidsmikroskopet fra Leica til å 
undersøke tekstiler fra Dalane fol-
kemuseum. Foto: Stina Ekelund 
Erlandsen.

Foto over: Eirik og Elena monterer 
beslag og oppheng i Haugesund 
Billedgalleri. Foto: Stina Ekelund 
Erlandsen.

Foto over: Therese fastlegger av-
skallinger og renser modell over 
Tanangerbasen for Norsk Oljemu-
seum. Foto: Kirsten Torborg Het-
land.
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Nytt fra konservatorene

KONSERVATORENE

Flyhistorisk Museum 
Sola er del av Jærmu-
seet, og har base i en 
hangar bygget av tys-
kerne under 2. verdens-
krig. Konservatorene ble 
kalt inn for å undersøke 
bygningens imponeren-
de takkonstruksjon av 
tre for eventuelt borebil-
leangrep, etter man ob-
serverte dryss av tremel. 
Inspeksjon med lift viste 
at takkonstruksjonen var i 
bedre tilstand en forven-
tet, og konservatorene 
nøt utsikten!

Ledaal er en del av MUST 
og fungerer i dag som 
museum, kongebolig og 
representasjonslokaler 
for Stavanger kommune. 
I mai og juni gjennom-
førte konservatorene en 
større rengjøringskam-
panje hvor de tolv lyse-
kronene og hengelam-
per ble grundig rengjort. 
Et brilliantlakkskap samt 
mindre gjenstander utstilt 
i montre bestående av 
glass, porselen og kurio-
sa, ble også rengjort og 
er nå klar til å møte publi-
kum når museet igjen åp-
ner sine porter.  

Foto over:Takkonstruksjonen på 
Flyhistorisk Museum Sola ble un-
dersøkt for borebiller. Foto: Stina 
Ekelund Erlandsen.

1. Lysekrone. Smusset (t.v) og 
rengjort (t.h). Foto: Stina Eke-
lund Erlandsen

2. Therese og Eirik rengjør lyse-
kroner. Foto: Stina E. E. 

3. Therese og Eirik rengjør hen-
gelamper. Foto: Stina E. E. 

4. Stina rengjør et brilliantlakk-
skap. Foto: Therese Espeland

Flyhistorisk Museum 
Sola 

Ledaal ,  
in-situ arbeid 

2

3

4

1
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KONSERVATORENE

Stina er ny leiar for konservatora-
ne. Foto: Mathies Ekelund Erland-
sen.

Møt den nye leiaren
Stina Ekelund Erlandsen er leiar for konservatorane. 

Stina har arbeidd som 
byningsantikvar og avde-
lingsleiar på Ryfylkemu-
seet sidan 2017. 

Ho har bakgrunn som 
møbelsnikkar og som 
teknisk konservator spe-
sialisert mot møblar, tre 
og kulturhistoriske gjen-
standar. 

Stina har bachelorgrad 
(B.Sc.) som møbelkon-
servator frå Carl Malm-
sten Furniture Studies i 
Stockholm, og master-
grad (M.Sc.) i (teknisk) 
konservering/restaure-
ring frå Konservatorsku-
len i København. 

I perioden 2012–2016 
var ho ein del av det tver-
rvitskaplege forsknings-
projektet Climate4Wood 
ved Rijksmuseum, Eind-

hovens tekniske univer-
sitet og Cultural Heritage 
Agency of the Nether-
lands, og gjennomførte eit 
doktorgradprojekt (som 
ikkje er forsvart endå) og 
står bak fleire vitskaplege 
publikasjonar. 

Stina har arbeidd praktisk 
som teknisk konservator 
i museumsbransjen i 15 
år, som sjølvstendig næ-
ringsdrivande og verk-
stadsleiar med ansvar for 
konservering og utdan-
ning av møbelsnikkarlær-
lingar.

Stina ser fram til å arbei-
da med førebyggjande 
og praktisk konservering 
av gjenstandane i musea 
sine samlingar – gjer-
ne i tett samarbeid med 
bygningsantikvaren og 
fotoarkivaren i Fellestje-
nestene – med mål om å 
utvikla og styrka musea i 
Rogaland i det bevarings-
faglege arbeid.
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Møbelkonservering: Her arbeides 
det på et piano av palisander og 
stol av mahogny. Foto: Stina Eke-
lund Erlandsen

Blant hvitveis og våronn i okka by

KONSERVATORENE

V 
dager i Egersund, ved 
Dalane Folkemuseum 
sitt anlegg på Slettebø. 
Det opprinnelige gårds-
anlegget var landsted til 
Sorenskriver Christian 
Feyer (1793-1879), med 
hovedbygning, gårdsbe-
styrerbolig og vognskjul 
fra 1850-årene.

Når man kommer inn dø-
rene til stuene i hovedhu-
set trer man inn i et inte-
riør som gjenspeiler den 
tids levesett, stil og sær-
preg. Det er som å gå inn 
i en tidskapsel hvor man 
blir ført over 150 år tilba-
ke i tid, helt til traktordu-
ren på nabogården, lyden 
og lukten fra modernisert 
landbruk minner oss på at 
vi befinner oss i år 2020, 
midt i våronna.

Selv om uret på veggen 
har stoppet, har tiden ikke 
stått stille på Slettebø. En 
stor del av inventaret er 
møbler av tre, som er et 

materiale som lett påvir-
kes av ytre nedbrytende 
faktorer. Som konser-
vatorer arbeider vi for at 
samlingen skal holde seg 
i så god stand som mulig, 
og forebygge at skader 
kan oppstå. Det blir som 
å jobbe mot tiden, men 
ved å bremse nedbrytnin-
gen vil man kunne forlen-
ge gjenstandenes levetid.

Det har blitt utført in-situ 
konservering i to av stu-
ene i hovedhuset, der 
møblene er blitt rengjort 
og behandlet. Overflater 
har med varsom hånd fått 
ny glød, og løse deler er 
limt og sikret for framtida.

i konservato-
rene i Felle-
stjenestene 
har tilbragt 
solfylte mai-

Les artikkelen og se 
flere bilder på nettsiden vår:

fellestjenestene.no

https://fellestjenestene.no/
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Året startet med flytting 
av fotosamlingen til Hau-
galandmuseet til nytt fo-
tomagasin. Med 1000 
hyllemeter skal magasi-
net romme store deler 
av museets fotosamling. 
Med fleksible hyller til-
passet det materialet som 
skal inn, var det stas å 
starte flyttingen – så stas 
at vi måtte blogge litt om 
arbeidet. Flytteprosessen 
ble fulgt via Facebook og 
Instagram. I mars skulle 
folk selv få se magasinet 
og flytteprosessen, men 
nå blir det til at vi gjør et 
nytt forsøk til høsten.

Høringsutkast etiske 
retningslinjer 
I vår ble vi ferdige med 
det første høringsutkas-
tet til etiske retningslinjer 
for museene i Norge. Jeg 
har deltatt i arbeidsgrup-
pa for foto, film og lyd, og 

Da korona-pandemien 
kom i mars arbeidet jeg 
for Jærmuseet. I januar 
hadde jeg hatt noen dager 
på museet, sammen med 
blant annet Ranveig Tun-
heim. Vi hadde gått igjen-
nom museets audiovisu-
elle samlinger, i tillegg til 
gjennomgang av rutiner 
og planer for arbeid med 
fotosamlinger fremover. 
Jeg fikk med album og 
løse foto fra Stavanger-
flint AS tilbake for fotogra-
fering og katalogisering. 
Fra hjemmekontoret ka-
talogiserte jeg bilder etter 
noen intensive digitalise-
ringsdager på museet.

Nytt fotomagasin Hjemmekontor det har vært et spennen-
de arbeid. Alle skal ha 
mottatt utkastet, og det er 
åpent for tilbakemeldin-
ger for alle. Det er et mål 
at retningslinjene publise-
res mot slutten av året.

AV-materiale i  
museene
Det var et mål å kartlegge 
alt audiovisuelt materia-
le i museene i Rogaland 
i løpet av vinterhalvåret, 
men det gjenstår frem-
deles 2 museer. Disse 
håper jeg å få gjort en av-
tale med etter sommeren. 
Formålet med kartleg-
gingen har vært å få en 
bedre oversikt over hva 
slags og hvor mye audio-
visuelle materialer muse-
ene har i sine samlinger, 
og kartlegge behovet for 
bistand fra Nasjonalbibli-
oteket med digitalisering.

Foto: Den første reolen med 
glassplater er fylt opp. Glasspla-
tene veier mye, og vi kunne der-
med ikke fylle hyllene helt opp. 
Det kommer plastnegativer over.

Foto over: Prinsesse Astrid og 
kronprins Olav vises rundt på 
Stavangerflint AS av direktør 
Trygve Brekke. Fotograf: Ukjent, 
mai 1955. Jærmuseet, JÆF130.
A004.13

FOTOARKIVAREN

Nytt fra fotoarkivaren
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Da museene fikk spørs-
mål om å fylle ut kartleg-
gingsskjema fra Kulturrå-
det, hev jeg meg rundt og 
ferdigstilte et skjema for 
kartlegging av tilstanden 
for museenes digitale fo-
tomagasiner. Dette skulle 
gjennomgås i kjølvannet 
av tilstandsvurderingen 
av de fysiske fotosamlin-
gene tidligere. Nå kunne 
museene svare på begge 
skjemaene samtidig. Det 
gjenstår svar fra to muse-
er før vi kan få et bilde av 
tilstanden, og om det er 
behov for tiltak for å sik-
re bildene for fremtiden. 
Jeg tror flere kolleger har 
fått økt bevissthet om be-
hovet for langsiktige lag-
ringsløsninger for de digi-
tale fotografiene. 

Fotonettverk Rogaland

Gustav Steensland gikk 
av som leder av Foto-

Fotohuset 
Egersund A/S

Status digitale 
fotomagasin 

Foto over: En bil og en lastebil har 
krasjet i sentrum av Egersund. 
Bilen har rattet på høyre side. To 
politibetjenter utfører etterfors-
kningsarbeid, omgitt av mange 
skuelystne. Fotograf: Fotohuset 
AS, 1946-1965. Dalane folkemuse-
um, DFF-FH00813.

nettverk Rogaland i vår, 
siden han snart bli pen-
sjonist. Jeg har tatt over 
vervet, og det ses nå på 
muligheter for endringer 
i organiseringen av nett-
verket. Nettverket arran-
gerer årlige fagdager i 
tillegg til publisering av 
artikler og faglig informa-
sjon på nettsiden og  
Facebook-siden.

Nytt arbeidsrom for foto

Det nye arbeidsrommet 
mitt på Karmsund folke-
museum er snart ferdig. 
Rommet ligger utenfor fo-
tomagasinet. Det blir god 
benkeplass, nøytrale far-
ger og punktavsug. Jeg 
gleder meg til å flytte inn.

Når fotorommet er klart 
vil jeg starte på en jobb 
med blant annet gam-
mel nitratfilm for Museum 
Stavanger. Punktavsuget 
vil dermed komme til nyt-
te med en gang.

Fra hjemmekontoret 
startet jeg også å katalo-
gisere bilder fra firmaet 
Fotohuset for Dalane 
folkemuseum. Dette 
er oppdragsbilder som 
er tatt i etterkrigstida i 
Dalane. Det er foto av 
alt fra korps og sam-
menkomster til interiør, 
by- og havnemiljø. Her er 
det mange interessante 
lokalhistoriske motiv.

FOTOARKIVAREN

Nytt fra fotoarkivaren

http://fotonettverk-rogaland.no 
https://www.facebook.com/fotonettverkrogaland/
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FOTOARKIVAREN

Sildefiske antagelig i nærheten av 
Røvær. Wilse holdt foredrag med 
lysbilder i Norge og USA. Bildene 
han viste frem var gjerne håndko-
lorerte, slik som dette. Fotograf: 
Anders Beer Wilse, 1939. Norsk 
Teknisk Museum/DEXTRA Photo, 
DEX_W_00259

Sildebilder

H 
historie i Norge. Byens 
utvidelse og utvikling kan 
derfor følges i bilder fra 
tidlig i 1860-åra. Det var 
tilgangen til det rike silde-
fisket på Sletta og rundt 
Feøy og Røvær som la 
grunnlaget for det som 
skulle bli byen Hauge-
sund. Bildene fra fisket 
bidro til å etablere bildet 

av Haugesund som “Sil-
dabyen” i Norge.

Madli har skrevet en ar-
tikkel til Haugalandmu-
seets årbok om bilder fra 
sildefisket utenfor Hau-
gesund. Et stort antall til-
reisende ønsket å delta i 
fisket, og med dem kom 
også fotografene. Noen 
slo seg ned i byen, mens 
andre var innom på be-
søk. Fisket, saltingen og 
isingen og de store lagre-
ne med tønner og kas-

augesunds 
historie er 
like gam-
mel som 
fotografiets 

Les denne og flere andre 
artikler på nettsiden vår:

fellestjenestene.no

ser var populære motiv. 
Gjennom bildene kan vi 
se utviklingen i fisket. Vi 
kan også se hvilken plass 
sildefisket fikk i den loka-
le og den nasjonale iden-
titeten. Selv om de mest 
kjente fotografene var her 
flere ganger, vant ikke 
sildebildene frem blant 
bilder av bønder, fjorder, 
breer, fjell og et vinter-
kledd landskap. Årboka 
publiseres i høst.

https://fellestjenestene.no/
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Foto fra Stavangerflint AS

Les denne og flere andre 
artikler på nettsiden vår:

fellestjenestene.no

J 
på Hillevåg, med produk-
sjon fra 1949. I 1968 ble 
Stavangerflint AS fusjo-
nert med Figgjo Fajanse, 
og i 1971 ble avdelingen 
på Hillevåg lagt ned.

Fotoarkivaren har repro-
fotografert og katalogisert 
album fra bedriften. Albu-
mene viser både arbeidet 
ved fabrikken og produk-
tene. Bildene fra fabrik-
ken, både med henblikk 
på produksjon og promi-
nente besøk, er viktige 
brikker i fabrikkens his-
torie. Produktbildene har 
også en viktig historisk 
rolle, samtidig som de er 
populære motiv for alle 
samlere. Snart vil det bli 
mulig å søke på nærmere 
500 nye bilder fra Stavan-
gerflint AS på DigitaltMu-
seum, og arbeidet fort-
setter med løstliggende 
bilder.

ærmuseet har 
arkivet etter be-
driften Stavan-
gerflint AS. 
Bedriften ble 
etablert i 1946 

Siste forming av kopper 
før hanker, glasur og dekor 
legges på. Hele prosessen 
fra flint til ferdig produkt er 
beskrevet i dette albumet. 
Bildet er tatt tidlig i bedrif-
tens historie av ukjent foto-
graf. Jærmuseet/JÆF130.
A002.49.

Bord dekket med serviset 
«Karve» fra Stavanger-
flint AS. Bildet er tatt rundt 
1962-1963 av ukjent foto-
graf. Jærmuseet/JÆF130.
A006.136.

https://fellestjenestene.no/
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BYGNINGSANTIKVAREN

Nytt fra bygningsantikvaren

Jærmuseet er i gong med 
å byggja opp eit byg-
ningsarkiv, og eg er med 
i dette arbeidet. 

Formålet med eit byg-
ningsarkiv er å samla 
informasjon og kunn-
skap om bygningane, 
som  grunnlag  for ein 
best mogleg forvalting av 
bygningane. Dette seier 
handboka «Forvaltning 
av museumsbygninger» 
(Kulturrådet 2017): 

Alle opplysninger om 
bygningene samles i et 
dokumentasjonssystem 
som er lett tilgjengelig. 
Bygningsinformasjons-
systemet må både rom-
me opplysninger som lig-
ger mer eller mindre fast, 
og andre typer opplysnin-
ger som i større grad vil 
være ferskvare og som 
må oppdateres og revide-

KulturIT held for tida på 
med utvikling av ein app 
til FDV-/bygningsmodu-
len i Primus. Eg er med 
som ein av testbrukara-
ne, og har vore med i flei-
re Teams-møte om dette 
i vår. 

Elles har eg halde kurs i 
Primus FDV-modulen for 
tilsette på MUST.

Til hausten vil eg vera 
klar for å halda nye kurs 
i bruk av Primus FDV-/
bygningsmodulen, då 
med særskild fokus på 
den nye appen.

BygningsarkivPrimus FDV
res kontinuerlig,  så som 
opplysninger om tilstand 
og aktuelle tiltak. 

Eg held på med ei hand-
bok som tek føre seg 
korleis ein byggjer opp 
eit slikt bygningsarkiv, og 
korleis ein brukar byg-
ningsarkivet vidare. Ei 
slik handbok kan truleg 
ha nytte òg for dei andre 
musea - om/når dei skal 
byggja opp sitt bygnings-
arkiv. 

Illustrasjon: Kulturrådet 2017
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Då samfunnet steng-
de ned i samband med 
korona haldt eg på med 
arbeid for Haugalandmu-
seet. Det dreide seg om 
restaureringsplanar for 
to av bygningane i sam-
linga: Wrangellhuset og 
Derekhuset. 

Wrangellhuset (foto over) 
er bustaden etter skips-
reiar H.R. Wrangell i Hau-
gesund. Museet overtok 
denne villaen for eit par 
år sidan, og har sidan då 
arbeidd med tilbakeføring 
av fasaden. Nå er turen 
komen til innsida av hu-
set. Museet har planar 
om å innreia huset med 
kontor for tilsette i andre 
etasje, medan kjellaren 
og første etasje m.a. skal 
brukast til arrangement 
og publikumsretta aktivi-
tetar.

I styringsgruppemøtet i 
januar blei det vedteke 
at musea i Rogaland skal 
samarbeida om å få til ei 
vandreutstilling om klima 
og bygningsvern. Eg blei 
sett til å leia dette arbei-
det, og er nå godt i gong 
med dette arbeidet. 

Utstillinga vender seg 
til alle som eig eit hus, 
og som interesserer seg 
for korleis ein kan gjera 
ein skilnad for klimaet. 
Me vil bruka musea sine 
bygningssamlingar som 
døme (foto og bygnings-
delar).

Planen er at utstillinga 
skal ”på vandring” rundt 
om på musea i Rogaland 
i løpet av 2020 og 2021. 
Etter dette kan den lånast 
ut til andre institusjonar 
som kan vera interesser-
te i tema.

Ryfylkemuseet er med 
i eit museumsnettverk-
sprosjekt med fokus på 
handverksforsking. For-
målet med prosjektet er 
å visa kva kunnskapspo-
tensiale som ligg i hand-
verket. Prosjektet legg 
opp til tett samarbeid mel-
lom handverkarar og byg-
ningsantikvar (mi rolle). 
Ryfylkemuseet har valt 
saga i Kvednahola som 
objekt, og denne er pluk-
ka ned og skal rekonstru-
erast/restaurerast. I dette 
arbeidet vil ein m.a. sjå 
på korleis stavkonstruk-
sjonen er tilpassa bruken, 
korleis saga vil fungere i 
praksis, og vidare drøfta 
korleis ein kan bevara 
vassdrivne bygningar i 
høve til funksjon, origi-
nalitet og klimarelaterte 
nedbrytningsprosessar.
Prosjektet skal resultera i 
ein artikkel.

Restaureringsplanar Klimautstilling Handverksforsking

BYGNINGSANTIKVAREN

Nytt fra bygningsantikvaren

Foto: Slöjd & Byggnadsvård
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Bygningsvernundersøkinga
I februar var rapporten om bygningsvernundersøkinga klar. Den blei sendt 
til Kulturrådet (som hadde bestilt undersøkinga). I tillegg blei den levert til 
Kulturdepartementet som innspel til komande ny museumsmelding. 

BYGNINGSANTIKVAREN

Eit løft for musea
Bygningsvernundersø-
kinga har gjeve eit løft for 
arbeidet med bygnings-
samlingane på musea i 
Rogaland. Musea har fått 
oppdatert informasjon om 
– og oversikt over – sam-
linga. Bygningane er re-
gistrerte i Primus og lag-
de ut på DigitaltMuseum. 
Ikkje minst har musea fått 
oppdaterte tilstandsvur-
deringar av alle bygnin-
gane.

Stort ressursbehov
Tilstandsvurderingane 
har vist at alle dei fem 
regionmusea i Rogaland 
har eit stort ressursbehov. 
Kulturrådet ber musea 
om å estimera kostnaden 
for å setja i stand bygnin-
gar i TG3 eller TG2 slik at 
dei kjem opp på TG1-ni-
vå. I Rogaland treng mu-
sea 150 stillingar for å 
gjera naudsynte tiltak på 
bygningane i samlingane.

Jamt vedlikehald er det 
beste vernet. Det er mest 
økonomisk og det som 
tek best vare på bygnin-
gane i eit langsiktig per-

spektiv. Det bør slik sett 
vera eit mål for musea 
å halda bygningane i til-
standsgrad 1, men dette 
krev ressursar. Oversla-
get er at ein treng 18,5 
handverkarstillingar til 
saman for dei fem musea 
i Rogaland, mot dei ti stil-
lingane som finst i dag. 
Det vil seia at musea i 
Rogaland treng meir enn 
8 nye stillingar for rekke 
over vedlikehaldsoppgå-
vene i bygningssamlinga-
ne.

Klimaendringane gir 
både utfordringar og 
moglegheiter
Klimaendringane vil auka 
ressursbehovet. Musea 
må bu seg på eit varma-
re, våtare og villare klima. 
Svaret på korleis møta 
dette er mellom anna 
hyppigare vedlikehald.

Klimaendringane gir mu-
sea sine bygningssam-
lingar ny aktualitet og 
relevans. Kunnskapen 
som musea forvaltar om 
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• 256 bygningar blei undersøkt.

• 51% av bygningane er i god stand (TG1), medan resten er 
treng istandsetjing og større tiltak (TG2 og TG3).

• 147,6 årsverk eller 113 millionar kroner er det musea treng 
for å for å utføra naudsynte tiltak (vedlikehald og restaurering) 
på bygningane i samlingane.

• 8 nye handverkarstillingar til musea i Rogaland er eit minimum 
for å kunne halda museumsbygningane vedlike i framtida (desse 
stillingane må koma i tillegg til handverkarstillingane musea har 
i dag).

BYGNINGSANTIKVAREN

bygningane, og korleis 
dei byggjer og driv vedli-
kehald, er kunnskap som 
kan koma samfunnet el-
les til gode.

Korleis møta 
ressursbehovet
Ressursane til bygnings-
arbeidet på musea må 
aukast: Me treng fleire 
handverkarar på musea. 
Her er det fleire løysingar 
som kan vera aktuelle for 
å få til dette. Ei løysing 
kan vera at musea tek 
grep, til dømes ved at dei 
prioriterer handverkar-
stillingar ved nytilsetjin-
gar. Ei anna løysing er å 
styrkja Fellestjenestene 

med fleire stillingar innan 
bygningsvern. Elles kan 
eingongsløyvingar, slik 
som i 2016, gje eit løft til 
for bygningane som er i 
dårlegast stand.

Nytte og relevans
Bygningsvernundersø-
kinga har avdekt tilstan-
den til bygningane på 
musea og ressursbeho-
vet som følgjer av dette. 
Det er høge kostnader 
som må dekkjast, men 
effekten og nytten i andre 
enden er vel så høg.

Ved å prioritera tiltak og 
auka ressursar til arbeid 
med bygningssamlingane 

tek me ikkje berre vare på 
viktig materiell kulturarv, 
men òg immateriell kul-
turarv og handlingsboren 
kunnskap. Dette er kunn-
skap som har stor verdi 
og relevans for oss i dag 
og, ikkje minst, i framtida.

Rapporten kan lastast ned 
frå nettsida vår:

fellestjenestene.no

Bygningsvernundersøkinga i tal

https://fellestjenestene.no/


HUSK - du finner oss også på nett!

      fellestjenestene.no

Her kan du lese mer om Fellestjenestenes arbeid, laste ned 
publikasjoner (nyhetsbrev, veiledere o.a.), se eksempel på 
tjenester vi tilbyr museene, nyttige lenker og annet som gjelder 
samlingsforvaltning på museene. 

https://fellestjenestene.no/
http://fellestjenestene.no

