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Dalane Folkemuseum, etablert i 1910, er et konsolidert regionmuseum for de fire 

sørligste kommunene i Rogaland - Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund. Museet 

består av flere avdelinger og eier bygninger i alle de fire Dalane-kommunene. 

Administrasjon, bibliotek, arkiv, verksteder, og flere av museets magasiner ligger på 

Slettebø i Egersund. Der befinner også de største kulturhistoriske samlingene og 

utstillingene seg. 

Samlingsforvaltningsplan for Dalane Folkemuseum skal si noe helhetlig og 

overordnet om museets forvaltning av gjenstandssamlinger, arkivmateriale, 

fotografier og bygninger. Planen skal være et ledd i museets pågående arbeid med 

formalisering og profesjonalisering av egen aktivitet. Den skal beskrive hvordan 

Dalane Folkemuseum skal jobbe med å administrere, videreutvikle, bevare og 

tilgjengeliggjøre sine samlinger.  

 

MUSEETS MANDAT 

Dalane Folkemuseum sin virksomhet skal være i tråd med nasjonale og 

internasjonale standarder for museer, og styres etter føringer og retningslinjer fra 

overordnede myndigheter (stat og fylke). 

 

Et viktig styringsdokument for museet er Kulturdepartementets tildelingsbrev, St. 

meld. nr. 23 (2020 –2021) Musea i samfunnet – tillitt, ting og tid og de føringene og 

kravene som fremkommer i dette. Et annet viktig dokument er Rogaland 

fylkeskommunes Regionalplan for museum 2011-2014, som har blitt videreført i sin 

helhet for perioden 2015-2020. Det arbeides nå med en ny regionplan som vil tre i 

kraft i løpet av planperioden.  

 

 

 

 1. INNLEDNING 

ICOMs definisjon av museum: 

«Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets 

utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og 

stiller ut materiell og immateriell (kultur)arv om menneskene og deres omgivelser i studie-, 

utdannings- og underholdningsøyemed.» 

 

Kapittel 7 i St.meld. nr. 23 (2020-2021), side 71: 

«Utvikling og balansering av samlingene slik at de på best mulig måte representerer utviklingen på 

det fagområde det enkelte museet arbeider med, er avgjørende for god faglig utvikling.» 
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Andre sentrale dokumenter er:  

- St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, 

formidling, fornying. 

- -St. meld. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. 
- -St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. 

- -St. meld.nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. 
- -St. meld. nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digitalbevaring og formidling 

av kulturarv. 
- -NOU 2013: 4.Kulturutredningen 2014. 

 

MÅL OG VISJON  

Dalane Folkemuseum er en vitenskapelig organisasjon og skal både være en 

kunnskapsprodusent og en kunnskapsleverandør. Museets samlinger danner 

hovedgrunnlag for denne virksomheten - de er museets «kapital» og viktigste 

ressurs. De er også det som klart skiller museet fra andre kunnskapsinstitusjoner. 

Samlingene omfatter gjenstander, immaterielle kulturuttrykk, foto, lyd/film, 

arkivmateriale og bygninger.   

I vedtektene til Dalane Folkemuseum står det i §2 og §6:  

 

Museet har først og fremst et lokalt og regionalt ansvar innenfor kulturhistorie i bred 

forstand. Den historiske dimensjonen er viktig - både når det gjelder å trekke linjer 

frem til i dag, og for å fange opp endringer og brudd. Det overordnete perspektivet vil 

være å studere og utforske mennesket som et kulturelt vesen plassert i tid, rom og 

sosialt miljø. 

Museet skal drive samtidsdokumentasjon og historiske undersøkelser. Aspekter som 

kontinuitet og brudd, fortid og samtid, mangfold og diversitet, individ og grupper, er 

alle viktige. Vi har et ansvar for å formidle og forske på de store gjenstands- og 

fotosamlingene museet allerede har, og et ansvar for å utvide samlingene.  

Dette er forankret i museets målformulering og visjon der det står: 

Museet skal «… dokumentere den lokale så vel som den generelle kulturhistorie. Museet skal 

arbeide med, og formidle materiale om liv, virksomhet og historie i Dalane frem til nåtiden.»  

 

«Ved utstilling, publikasjon, herunder årbok, og annen informasjon, skal museet arbeide for å øke 

sans og forståelse for kulturhistorien og søke å bevise sammenheng mellom fortid og nåtid.» 

 

MÅL 

«Dalane Folkemuseum skal være et knutepunkt i Dalane, en inkluderende møteplass hvor 

mennesker inviteres til refleksjon over fortiden. […] Vi skal bidra til å bygge en felles 

identitet på tvers av bakgrunn og kultur.» 
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ICOMs MUSEUMSETISKE REGELVERK 

Dalane Folkemuseum er tilsluttet The International Council of Museums (ICOM), og 

plikter ifølge ICOMs museumsdefinisjon og museumsetiske regelverk å ha planer for 

gjenstandsinnsamling, bevaring/konservering, og formidling. 

Samlingsforvaltingsplanen skal være et verktøy som bidrar til veloverveide 

vurderinger for bevaring og videreutvikling av Dalane Folkemuseums samlinger - 

både når det gjelder gjenstander, foto, arkivmateriale og bygninger.  

 

 

 

FNs BÆREKRAFTSMÅL 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dalane Folkemuseum har integrert 

bærekraftmålene i egen praksis og vil i planperioden fortsette å jobbe aktivt med 

målene.  

For museet er særlig disse bærekraftmålene sentrale: 

 

 

 

 

 

Punkt 2.0. i ICOMs museumsetiske regelverk: 

«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 spesifikk juridisk status og internasjonalt rettsvern. I dette samfunnsansvaret ligger 

forvalteroppgaver som inkluderer aktsomhetsplikt, langsiktig vern, dokumentasjon, tilgjengelighet 

og avhending under ansvar.»  

 

VISJON 

«Vi skal gi rom for refleksjon og ettertanke. Dalane Folkemuseum skal tilby slike rom, hvor 

man kan undre seg over hvordan mennesker har levd, tenkt og prioritert. […] Gjennom å 

reflektere og tolke fortiden, får man muligheten til å se sin egen samtid og fremtid på nye 

måter.» 

 

 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


7 
 

 

 

FORVALTNINGSPERSONELL  

Dalane Folkemuseum har svært begrensede personalressurser innen forvaltning. Vi 

mangler egen stilling som samlingsforvalter, og arbeidet har over flere år blitt utført 

som prosjekter finansiert med eksisterende driftsmidler. Konservator og fotoansvarlig, 

begge i 100 % stilling, har kun en liten prosentdel av stillingene disponibelt til rent 

samlingsforvaltningsarbeid.   

 

1.1. KORT MUSEUMSHISTORIKK 

Dalane Folkemuseum er en over hundre år gammel institusjon og har samlet inn 

gjenstander aktivt siden 1907. Samlingene har kommet til museet under ulike 

regimer, og innsamlingsprosessen har dermed vært preget av ulike ideologier.  

Museet ble etablert på Årstad utenfor Egersund i 1910. Samlingen ble flyttet til 

museets nye lokaler på Slettebø i 1934. Under andre verdenskrig ble alt pakket ned 

og plassert ulike steder rundt om i distriktet. Etter krigen tok det tid før samlingene 

kom på plass igjen, og kanskje gikk noe tapt i prosessen.  

I 2010 kunne Dalane Folkemuseum feire 100 år. I den anledning ble det gitt ut 

«Årbok for Dalane 2008-2010» med tittel «Dalane Folkemuseum 100 år - Et historisk 

tilbakeblikk», forfattet av Øystein Morten. Boken gjør rede for museets historie og sier 

også noe om den generelle samlingshistorien. 

I dag er museet i en situasjon hvor vi skal forvalte de gamle samlingene på best 

mulig måte, samtidig som vi skal legge strategier for fremtidig innsamling. Vi har også 

et ansvar for bevare den immaterielle kulturarven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolen er museets «maskot» og er del av logoen vår 

Ressursbruk og bærekraft 

Dalane Folkemuseum vil i perioden 2021-2025 jobbe aktivt med ressursbruk og 

bærekraft. Temaet skal ha et overordnet perspektiv og integreres i museets forskning, 

formidling og forvaltning. Ressursbruk og bærekraft er relevant for hele museet, og vil 

fungere som en inngang til å binde sammen museets ulike tematikker. 
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1.2. SAMLINGER 

Museets samlinger er ulike og må forvaltes på ulikt vis. Det er dermed 

hensiktsmessig å vise til samlingskategorier, der hver kategori vil ha egne prinsipper 

for innsamling, registrering, magasinering osv.  

 
▪ GJENSTANDER 

Gjenstandssamlingen teller i dag cirka 44.000 gjenstander, og avspeiler blant 

annet dalbuens liv i arbeid og fritid - gjenstander knyttet til hjem og innbo, 

jordbruk, håndverk og kunsthåndverk. Den største delen av samlingen 

reflekterer livet på bygda og gården, men bymiljøet er også representert.  

 

Samlingen har størst nedslagsfelt på 1700- og 1800-tallet, men det finnes 

unntak. For eksempel museets kirkekunst fra første halvdel av 1600-tallet, og 

samlingen av ovnsplater og ovner fra 1600- og 1700-tallet. En del av disse 

gjenstandene er samlet inn i perioden 1910 – 1960, og utgjør kjernen i 

museets kulturhistoriske samling.  

 

Samlingen er et resultat av innsatsen og prioriteringene til tre lederskikkelser i 

museets historie, som alle overlapper hverandre i tid. Dermed representerer 

gjenstandssamlingen 50 års kontinuitet. Mange av gjenstandene som per i 

dag har sin plass i de faste utstillingene på Slettebø, hører til denne kjernen. 

Samme praksis som før krigen, ble videreført etter krigen, og temaer knyttet til 

hjem, arbeid og fritid har vært aktuelle helt frem til i dag.  

 

I nyere tid har dokumentasjonsprosjekter med avgrensede problemstillinger 

blitt gjennomført. Tilknyttet disse har det tematisk blitt samlet inn gjenstander 

og annet materiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjenstandsmottaket på Slettebø 
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I dag står vi overfor utfordringen ved at det er umulig av å ta vare på, eller 

dokumentere, alt og alle aspekter ved vårt komplekse og mangfoldige 

samfunn. Museet må dermed foreta viktige valg for hva som skal ivaretas av 

materiell og immateriell arv, nå og i fremtiden. 

 

Per 2020 er ca. 40.000 gjenstander registrert i Primus. Gjenstandene er 

registrert med stigende nummerrekke i Primus (DF-xxxxx). Gjenstander som 

tilhører samlingen ved Egersund Fayancemuseum har egen nummerrekke 

(EF-xxxxx).  

 

 

▪ FOTO, LYD OG FILM 

Fotomateriale har blitt samlet inn helt fra museets oppstart. I dag består 

samlingen av rundt 107.000 fotografier, hovedsakelig med motiver fra Dalane-

regionen. Om lag 40 fotografer er representert. Museet forvalter i tillegg til 

fotografiene også glassplater, negativer og film.  

 

Museet ivaretar en begrenset mengde lydbånd- og filmmateriale. En del av 

lydopptakene er museets egne, tilknyttet intervjuprosjekter og lignende 

(muntlig kildemateriale). 

 

Per 2020 er ca. 5500 fotografier registrert i Primus. Fotografiene er registrert 

med egen nummerrekke i Primus (DFF-xxxxxx). Lyd- og filmmateriale er ikke 

registrert i Primus.  
 

 

▪ PAPIRARKIV 

Arkivmateriale har blitt samlet inn helt fra museets oppstart. I dag forvalter 

museet 112 hyllemeter med privatarkiv, hovedsakelig tilknyttet lokalt 

foreningsliv, frivillighetsarbeid og næringsvirksomhet. 
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▪ BIBLIOTEK 

Museets boksamling inneholder en rekke eldre bøker, som i sin tid ble tatt inn i 

museumssamlingene. Senere har biblioteket konsekvent blitt supplert med 

relevant faglitteratur og lokallitteratur. I dag er museets bibliotek svært 

innholdsrikt og en viktig kunnskapsressurs, både for ansatte og eksterne 

brukere. 

 

▪ BYGNINGER 

Museet forvalter en rekke bygninger, som ligger spredt rundt i de fire Dalane-

kommunene. Per i dag gjelder dette 40 bygninger.  

Bygningene kan tidsmessig plasseres i ulike hundreår. Flest bygninger er fra 

første halvdel av 1900-tallet. Dette er blant annet fordi museet har en del 

bygninger fra 2. verdenskrig, og bygninger som har vært tilknyttet institusjonen 

Bakkebø (1947-1991). 

 

Per 2020 er alle bygninger registrert i Primus. Bygningene er registrert med 

egen nummerrekke i Primus (DFB-xx-xx).  
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1.3. GJENSTANDSSAMLINGENE 

Dalane Folkemuseum har drevet innsamling av kulturhistorisk materiale i over 100 år. 

Selv om museet ble etablert i 1910, startet innsamlingen av gjenstander allerede i 

1907, jf. den eldste museumsprotokollen. Museet ble etablert i en periode som gjerne 

kalles «folkemuseumsparadigmet», og dekker gjenstandskategorier knyttet til en 

rekke ulike tema innunder dette paraplybegrepet.  

 

▪ SLETTEBØ – EGERSUND 

Størstedelen av museets kulturhistoriske samlinger befinner seg på Slettebø, 

utstilt i en rekke historiske bygninger, som sorenskriver Feyers sommerbolig 

fra 1850-årene, og ei brakke fra andre verdenskrig.  

 

Brorparten av «kjernesamlingen» er utstilt på Slettebø, og ble satt opp av 

tidligere museumsbestyrer Ingjald Mehus i etterkant av andre verdenskrig. 

Dette dreier seg om miljøutstillinger og typologiske utstillinger.     

 

Samlingene som sådan regnes som avsluttet, i den forstand at det ikke er 

aktuelt å tilføre utstillingene på Slettebø nye gjenstander slik de står nå. Det er 

likevel aktuelt å følge opp de kulturhistoriske temaene som 

samlingene/utstillingene representerer når det gjelder innsamling/aksesjon av 

nye gjenstander, som (i første omgang) skal magasineres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumsanlegget på Slettebø 
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▪ EGERSUND FAYANCEMUSEUM – EGERSUND 

Egersund Fayancemuseum ble etablert i 1986. Det er et av få keramiske 

museer i Norge. Det har dermed ikke bare et lokalt og regionalt nedslagsfelt, 

men også et nasjonalt og internasjonalt. Samlingene er knyttet opp mot 

produksjonen til A/S Egersunds Fayancefabriks Co. (1847-1979). Fabrikken 

forsynte det norske folk med steintøy gjennom 132 år og hadde en omfangsrik 

produksjon, med et stort antall modeller og dekorer. Dette reflekteres i 

museets gjenstandssamling.  

 

Etter at fajansefabrikken ble nedlagt i 1979 overtok Dalane Folkemuseum 

fabrikkens arkiv og gjenstandssamling. Dette materialet danner 

«grunnstammen» til Egersund Fayancemuseum. Samlingen omfatter 

gjenstander produsert på fabrikken, gjenstander tilknyttet 

produksjonsprosessen, og et omfattende arkivmateriale.  

 

 

▪ FISKERI- OG SJØFARTSMUSEET – SOGNDALSTRAND, SOKNDAL 

I 1954 kjøpte/overtok museet ei sjøbu på Sogndalstrand i Sokndal kommune. 

Sjøbua ble til Fiskeri- og sjøfartsmuseet. Samlingen der omfatter utstyr og 

redskaper knyttet til fiske og sjøfart på 1800- og tidlig 1900-tall, samt 

gjenstander fra seilskutetida i samme tidsrom.  

 

Dalane Folkemuseum hadde allerede samlet inn gjenstander tilknyttet disse 

temaene ved overtakelsen av sjøbua. En del relevante gjenstander ble 

dermed flyttet fra Slettebø til Sogndalstrand. De fleste gjenstandene hadde 

tilknytning til Sokndal. Samlingen tilknyttet Fiskeri- og sjøfartsmuseet regnes i 

utgangspunktet som avsluttet, men det vil likevel være relevant for Dalane 

Folkemuseum å samle inn gjenstander tilknyttet fiskeri og sjøfart.  

 

For øyeblikket er utstillingen demontert og gjenstandene (midlertidig) 

magasinert på Slettebø. Utstillingen ble fjernet grunnet omfattende 

bygningsrenovering, og ny utstilling skal planlegges og monteres.  

 

 

▪ AUSTRUMDAL GARDSMUSEUM - BJERKREIM 

I Austrumdal i Bjerkreim eier Dalane Folkemuseum ei kornløe fra 1700-tallet. 

Museet overtok løa med tilhørende gardsmuseum i 1954. Løa med det lille 

museet ligger på tunet til gården Austrumdal. Eieren ved overtakelsen, Torvald 

Austrumdal, var den som samlet inn det som er utstilt av redskaper, utstyr og 

innbo fra garden. Samlingen regnes som avsluttet. 
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▪ BILSTADHUSET – EGERSUND 

I 1973 kjøpte museet eiendommen Nygaten 14 i Egersund, fra arvingene etter 

Tønnes Bilstad. Eiendommen er oppført i 1844 og omfatter et komplett 

bygårdsanlegg med bolighus, seilmakerverksted, fjøs, løe, gårdsplass og 

hage. Interiører, innbo, verktøy og annet utstyr er originalt.  

 

I 1925 overtok museet en del utstyr og redskaper brukt på seilmakerloftet i 

Bilstadhuset. Da museet overtok eiendommen på 1970-tallet ble disse 

gjenstandene flyttet tilbake.  

 

Bilstadhuset gir et unikt historisk innblikk i livet til en egersundsfamilie gjennom 

128 år. Huset fremstår i dag slik det gjorde ca. 1900. Det finnes også et stort 

arkivmateriale som blant annet omfatter privat- og forretningskorrespondanse 

for familien Bilstad. Samlingen som tilhører Bilstadhuset regnes som avsluttet. 

 

 

▪ JØSSINGFJORD VITENMUSEUM - SOKNDAL 

Jøssingfjord Vitenmuseum i Helleren i Jøssingfjord skal synliggjøre 

sammenhengen mellom stedets natur, mennesker og teknologi. Vi har 

gjennom flere år samlet inn relevante gjenstander, foto og arkivmateriale til 

dette temaet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ REKVISITA 

Museet opprettet i 2018 egen rekvisitasamling. Gjenstandene i samlingen er til 

bruk i formidlingssammenheng og som rekvisita i utstillingsøyemed. De kan 

brukes på tvers av museets formidlingsarenaer. Gjenstandene har fått egen 

nummerrekke i Primus (DFREK-xxxxx) og er registrert med foto og emneord, 

for at det skal være enkelt å få overblikk over samlingen. 
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1.4. BYGNINGER 

Museets bygningssamling består av 40 bygg i fire kommuner. Flest bygninger 

befinner seg i Eigersund og Sokndal kommuner. Bygningsmassen omfavner en 

sorenskrivergård, en bygård, to arbeiderboliger, en husmannsplass, et industrianlegg 

og flere bygninger knyttet til primærnæringene som to sjøbuer, flere kvernhus/ 

anlegg, fasgardsløe og fjøs. Videre disponerer vi bygninger knyttet til institusjonen 

Bakkebø, Eigersund. Størrelsen på bygningene spenner fra et kvernhus på fire 

kvadrat til kraftstasjon på 900 kvadrat.  

Bygningene har fått eget nummer i Primus (DFB-xx). I 2019 ble det foretatt en 

nasjonal tilstandsvurdering av alle museumsbygg i Norge i regi av Norsk Kulturråd. I 

forbindelse med dette ble alle bygninger registret og publisert. Det ble også foretatt 

en enkel prioritering i bygningsmassen.  

 

 

 

2.1. BÆREKRAFTIG SAMLINGSFORVALTNING 

De siste årene har det vært en storsatsning på samlingsforvaltning i norske museer. 

Det understrekes i styringsdokumenter på nasjonalt og fylkeskommunalt plan at 

samlingsforvaltning skal være en prioritet for museene (Jf. Kulturdepartementets St. 

meld. nr. 23 (2020 –2021) Musea i samfunnet – tillitt, ting og tid og Rogaland 

fylkeskommunes Regionalplan for museum 2011-2014, som har blitt videreført i sin 

helhet for perioden 2015-2020. Det arbeides nå med en ny regionplan som vil tre i 

kraft i løpet av perioden. 

Bakgrunnen for denne satsningen er at de fleste museer har 

store samlinger, men for lite ressurser og for liten magasinplass 

til å håndtere samlingene på en tilfredsstillende måte. Dette 

gjelder for de fleste norske, så vel som utenlandske, museer, og 

er en reell problematikk også hos Dalane Folkemuseum. 

Samlingsplanen for tiden fremover må være stram og 

gjennomarbeidet, slik at museet kan ta nøye vurderinger om 

hvordan samlingene skal videreutvikles. Museet har ikke 

mulighet til å dokumentere alle sider av dagens moderne, 

komplekse samfunn, og må ta avgjørelser vedrørende hva som 

skal bevares og hvorfor.  

Dalane Folkemuseum har deltatt i utarbeidelsen av en felles dokumentasjons- og 

innsamlingsplan for museene i Rogaland. Samarbeidet sikrer at museene samlet sett 

skal dekke mangfoldet i Rogaland, når det gjelder materielle kulturtrykk, immaterielle 

kultur, og dokumentasjonsområder. Dette er viktig for å sikre bærekraftig 

 2. INNSAMLING OG AVHENDING 

 
Bærekraftig forbruk og 

produksjon handler om å 

gjøre mer med mindre 

ressurser ved å minske 

ressursbruk, 

miljøødeleggelse og 

klimagassutslipp 



15 
 

samlingsforvaltning ved museene – med samsvar mellom samlingene og de 

ressursene museene har til disposisjon.  

Som en del av satsningen på samlingsforvaltning bevilget Rogaland fylkeskommune i 

perioden 2014 til 2019 midler til å drifte Samlingsforvaltningsteam Rogaland 

(SamRog). Teamet har bistått museene i Rogaland med å revitalisere samlingene - 

de har arbeidet med å gå gjennom samlingene og registrere «etterslep». Totalt 

registrerte teamet 70.000 gjenstander for museene i Rogaland i prosjektperioden. Fra 

2020 ble disse stillingene permanente og i dag utgjør tre konservatorer, en 

bygningsantikvar og en fotoarkivar Museumstjenestene i Rogaland som bistår 

museene i deres samlingsforvaltningsarbeid. Gjennom femårsplan og felles fagdager 

knyttes museenes arbeid med samlingsforvaltning tettere sammen.  

 

Et av prosjektene SamRog hadde hos Dalane 

Folkemuseum var registrering av fajansegjenstander fra 

Egersunds Fayancefabrik co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ULIKE FORMER FOR DOKUMENTASJON 

Museets vedtekter viser at formål og ansvarsfelt faller innenfor det kulturhistoriske 

feltet og har en generell karakter, som gir museet et bredt mandat. Generelt sett skal 

samlingens egenart og museets prioriterte fagfelt styre museets samlingspolitikk. 

Med bakgrunn i dette kan vi utvikle samlingene på flere måter, både gjennom 

materiell kultur og andre former for dokumentasjon. 
 

▪ GJENSTANDER 

De fysiske samlingene, materiell kultur, er museets «kapital» og en av 

museets viktigste resurser. Grunnstammen i DFs store gjenstandssamling ble 

samlet inn i en periode preget av en annen tidsånd, og med en delvis 

annerledes filosofi, enn hva vi har i dag.  
 

Museet ser det verken som ønskelig eller mulig å videreføre den brede 

innsamlingsprofilen. Dette har flere årsaker. En åpenbar grunn er at 

gjenstandsmengden og kildekategoriene har vokst med enormt omfang fra 

etterkrigstiden og frem til i dag. Det er ikke fysisk mulig å ta vare på alt.  
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Vi tenker annerledes i dag - museets rolle, og samlingenes betydning, har 

endret seg siden museet ble etablert. Materiell kultur er fremdeles viktig, ting 

betyr like mye i dag som tidligere, men kanskje på en annen måte. Dette vil få 

konsekvenser for hvordan og hva museet skal samle inn. 
 

▪ DOKUMENTASJON  

Utenom gjenstander, kan museumsamlingene videreutvikles gjennom ulike 

former for dokumentasjon. Da kan innsamling av foto, lyd og film være aktuelt 

- alene, eller i tillegg til materiell kultur. Et eksempel på dette er Bakkebø-

prosjektet, der det både er samlet inn gjenstander tilknyttet den tidligere 

institusjonen, samt dokumenter, foto, lyd og film. 

 
▪ IMMATERIELL KULTURARV 

Del av museets virke skal være å dokumentere ulike former for immateriell 

kulturarv, som håndarbeids- og håndverksteknikker. For eksempel ivaretas og 

videreformidles håndverksteknikker for bearbeiding av leire gjennom aktiviteter 

og formidlingsopplegg på Egersund Fayancemuseum.  

 

 

 

 

 

 

▪ BYGNINGER 

Hver av bygningene i museets eie forteller noe om byggeskikk og 

arkitekturhistorie. Ivaretakelsen av selve bygningene er ivaretakelse av 

materiell kultur. I tillegg kan vedlikeholdet av bygningene regnes som 

ivaretakelse av immateriell kultur, for eksempel gjennom at 

museumshåndverkerne bevarer og viderefører kunnskap om fasgardsløer og 

hvordan man går frem for å fylle på med bjørkeris i veggene.  

 

2.3. INNTAK OG AKSESJONER 

Hvert år får museet en rekke henvendelser fra private givere som ønsker å gi noe til 

Dalane Folkemuseums samlinger. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om 

gjenstanden(e) skal tas imot og innlemmes i samlingene. Det er viktig at 

samlingsveksten er kontrollert, ledet av styrende prinsipper for hvilke typer 

gjenstander som skal innlemmes i samlingene. Innsamling og avhending/destruksjon 
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av objekter i samlingene skal skje etter nøye vurdering, og etter bestemmelse fra 

direktøren, eller den direktøren delegerer arbeidet til. 

Ved hver nye aksesjon skal det føres eget aksesjonsskjema, med så mange 

opplysninger som mulig om gjenstanden og dens historikk. Det utfylte skjemaet skal 

følge gjenstanden frem til registrering, da all informasjon skal registreres i Primus og 

registreringsskjemaet arkiveres. 

Dalane Folkemuseum har nylig tatt i bruk aksesjonsmodulen i Primus og vil fremover 

registrere alle aksesjoner digitalt, i tillegg til aksesjonsskjema og fysisk 

aksesjonsprotokoll. Aksesjonsnummeret viser til samling og årstall, og nummereres 

fortløpende, e.g. AKSDF-2020-1 / AKSEF-2020-1. 

 

 

- Alt materiale skal vurderes før museet sier endelig ja eller nei.  

- Ansatte kan foreslå gaver/aksesjoner, men skal da ikke ta del i vurderingen 

for/mot inntak. 

- Bare samlingsansvarlig skal ta imot objekter eller behandle tilbud om gaver, 

kjøp og deponering. Andre ansatte skal sette tilbydere i kontakt med 

samlingsansvarlig ved eventuelle henvendelser.  

- Vurdering av inntak skjer i en tverrfaglig kontekst 

 

 

- Gjenstanden er relevant mht. museets innsamlingsstrategier. 

- Gjenstanden beriker museets samlinger – kan begrunnes. 

- Gjenstanden har en kontekst som gjør den relevant for museets samlinger – 

proveniens, tematilknytning, unik el. representativ for relevant gruppering, 

lokal forankring mht. produsent/bruk 

- Gjenstanden hører hjemme i våre samlinger vs. andres samlinger. 

 

 

2.4. INNSAMLINGSSTRATEGI 

 

▪ VIDEREFØRING AV SAMLINGER 

Museet kan videreføre sine eksisterende samlinger gjennom å samle inn nye 

gjenstander som sammenfaller med samme kategorier/tema som de etablerte 

samlingene. I nyere tid har gjenstander tilknyttet kategoriene hjem, fritid og 

arbeid, blitt innlemmet i samlingene. De mer moderne gjenstandene dekker i 

praksis de samme kategoriene som mye av museets kjernesamling. 

 

 

VURDERING AV INNTAK 

KRITERIER 
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Fokus på materiell kultur er viktig. Det gir oss «mulighet for å fremstille 

forholdet mellom mennesket og materielle omgivelser i et langt historisk 

perspektiv - formidle sammenhenger, endringer og nye trekk»1. Det skaper 

dermed rom for sammenligning, kontinuitet og kontraster når man samler inn 

samme kategori gjenstander over et bredt tidsrom. Hjem, fritid og arbeid er 

slike store sammenligningskategorier for gjenstandssamlingene ved museet. 

 

HJEM: I samlingene har museet mange gjenstander tilknyttet privatsfæren. I 

nyere tid har det blant annet blitt samlet inn gjenstander fra lokale 

møbelfabrikker i regionen. 

 

FRITID: Fritid oppstod som ny kategori etter krigen, og er relatert til 

privatsfæren. Her har museet eksempelvis tatt inn diverse leker og spill.  

 

ARBEID: Museet har mange førindustrielle yrker representert i 

kjernesamlingen. Fremover kan denne kategorien følges opp gjennom 

innlemming av gjenstander fra industrielle yrker, og gjennom andre 

dokumentasjonsformer, der f.eks. deler av arbeidslivet i Dalane kan 

dokumenters via foto. 

 

▪ NYTT BLIKK PÅ EKSISTERENDE SAMLINGER 

Museet arbeider med å finne måter gjenstandene/samlingene kan skape ny 

mening på - der de plasseres i nye kontekster og tolkningsrom. Dette kan 

åpne opp for at man vil samle inn gjenstander eller annen dokumentasjon som 

kan passe inn med, kontrastere, utfylle eller utfordre den nye konteksten. 

Historikeren Michel Foucault mener at diskontinuiteter kjennetegner historien, 

mer enn noen kontinuerlig utvikling. Det kan dermed være vel så interessant å 

studere kontraster og brudd, som klare sammenhenger og det Foucalt kaller 

«total historie». 

 

 

▪ LOKALT FORANKRET INNSAMLING 

Museets rolle i lokalsamfunnet, den lokale forankringen, er viktig. Dalane 

Folkemuseum skal være et museum for - og oppleves som aktuelt for - alle 

dalbuer, uansett bakgrunn. Innsamling av gjenstander, foto og dokumentasjon 

med tilknytning til Dalane er dermed svært relevant. 

 

Temaer som er betydningsfulle/viktige for regionen, og for publikum, er viktige 

for museet å ta tak i. Det gjelder eksempelvis sjøfart og fiske, kystkultur, 

bergverk (Jøssingfjord Vitenmuseum), byggeskikk, næringsgrunnlag, og 

institusjonshistorie (Bakkebø). Det kan også være aktuelt med hastetiltak ved 

særskilte situasjoner (som dokumentasjonsarbeidet gjennomført ved 

nedleggelsen av ETK).   

 
1 Samhandling og arbeidsdeling ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer, Norsk Kulturråd 
2012, s. 25 
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▪ PROSJEKTBASERT INNSAMLING  

Museet kan drive aktiv innsamling til utstillings- og forskningsprosjekter. Dette 

kan igjen lede til nye delsamlinger, som blant annet har blitt gjort med 

Bakkebøprosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkelte samlinger har tilpassede innsamlingsstrategier: 

 

▪ EGERSUND FAYANCEMUSEUM 

Innsamlingsstrategien for Egersund Fayancemuseum åpner i prinsippet for at 

alle gjenstander produsert ved Egersunds Fayancefabrik skal innlemmes i 

samlingen. Det gjelder også gjenstander tilknyttet arbeid og produksjon ved 

fabrikken.  

 

Videre åpnes det for at keramiske gjenstander fra andre potterier/keramiske 

virksomheter i Egersund kan innlemmes i samlingen. Det gjelder for eksempel 

gjenstander fra Eie potteri og Egersund Terracotta og Keramikk. I enkelte 

tilfeller kan gjenstander kjøpes inn av museet.     

 
▪ FOTOGRAFIER, LYD OG FILM 

Innsamlingsplanen for foto åpner i prinsippet for at museet tar imot alle 

fotografier, filmer/negativer, lydopptak og videofilmer som er av interesse for 

museets virksomhetsområder.  

 

 

 

 

Bakkebøprosjektet ledet til opprettelsen av eget nettsted om den tidligere institusjonen 
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▪ ARKIV 

Innsamlingsplanen for arkiv åpner i prinsippet for at museet tar imot alle 

privatarkiv som er av interesse for museets virksomhetsområder. Et viktig 

forbehold er arkivets fysiske størrelse, da museet har begrenset 

magasinplass. Dalane Folkemuseum samarbeider tett med Statsarkivet i 

Stavanger om dette. 

 

▪ BIBLIOTEK 

Innsamlingsplanen for museumsbiblioteket omfatter både faglitteratur til bruk i 

museets arbeid, lokallitteratur som omhandler Dalane, og litteratur skrevet av 

personer fra Dalane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. AVHENDING 

Det må gjøres både etiske og juridiske vurderinger før eventuell avhending av 

museumsgjenstander. Dalane Folkemuseum følger Kulturrådets nasjonale 

retningslinjer for avhending (Retningslinjer for avhending – Prioritering, avhending og 

destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar). 

Før avhending skal man nøye ha tatt stilling til spørsmålene: 

- Hvorfor skal denne gjenstanden avhendes? 

- Hvordan skal den avhendes? 

 

 

Punk 2.13. i ICOMs museumsetiske regelverk: 

 «Avgjørelsen om å kvitte seg med en gjenstand eller et eksemplar fra samlingen 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.» 

Egersund Fayancemuseum 
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Avhending kan være relevant for gjenstander som ikke samsvarer med museets 

innsamlingsplan, som tar opp mer plass enn forsvarlig, eller som vil kreve betydelige 

ressurser for å registreres og magasineres. Avgjørelser om avhending tas av 

museumsdirektør, eller delegeres til samlingsansvarlig.  

 

 

- Objektet er uten opplysninger, har ingen kjent proveniens 

- Objektet passer ikke inn i noen av temakategoriene i samlingsplanen 

- Objektet er i svært dårlig stand 

- Objektet har lite potensiale for bruk i formidling- og forskningssammenheng 

- Objektet kan være skadelig for mennesker og andre objekter (e.g. stoffer som 

arsenikk, kvikksølv, bly, asbest) 

- Objektet vil være uforsvarlig ressurskrevende å innlemme i samlingene med 

hensyn til konservering eller magasinering 

- Objektet passer bedre hos en annen institusjon enn vår og bør overføres 

 

 

 

Katalogisering og dokumentasjon har stor betydning for bevaring av gjenstanders 

kulturhistoriske verdi. God samlingsdokumentasjon og oversikt over samlingene er 

en grunnleggende oppgave for et museum. Desto flere opplysninger og jo mer 

dokumentasjon som er tilknyttet et objekt, desto bredere blir spekteret for hva det kan 

brukes til i forsknings- og formidlingssammenheng. Det er dermed viktig at 

registreringsarbeid blir gjort grundig, med utgangspunkt i detaljerte 

registreringsinstrukser.  

 

Dalane Folkemuseums eldste museumsprotokoller er uvurderlige som kilde til 

opplysninger om museets kjernesamling av kulturhistoriske gjenstander. Etter hvert 

gikk museet over til kortkatalog, som har bidratt til oversikt over og videre 

opplysninger om hver enkelt gjenstand. I nyere tid har kortregistreringer og 

nyregistreringer blitt lagt inn i digitale kataloger, som WinRegimus.  

 3. REGISTRERING 

Punk 2.20. i ICOMs museumsetiske regelverk: 

«Samlingsdokumentasjonen skal inkludere en fyldig beskrivelse av hver enkelt gjenstand, dens 

tilknytning og eier-historie, tilstand, behandling og oppbevaringssted. Samlingsdata skal 

oppbevares trygt, støttet av søkesystemer som sikrer medarbeidere og andre rettmessige brukere 

tilgang til informasjonen.» 

 

GRUNNER FOR AVHENDING 
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Siden 2008 har museet brukt det nasjonalt utviklede dataprogrammet Primus i det 

grunnleggende samlingsarbeidet. På Slettebø, i museets administrasjonsbygg, er 

eget gjenstandsmottak med utstyr til registrering, magasinering og digitalisering. Der 

foretas hele registreringsprosessen fra rengjøring, merking, Primus-registrering, og 

fotografering, til pakking og magasinering.  

Katalogisering, som vil si registrering av gjenstander med alle 

tilgjengelige opplysninger, skal gjøres etter fastsatte 

retningslinjer, for å sikre kvalitet og konformitet. Dalane 

Folkemuseum har utviklet detaljerte registreringsinstrukser for 

gjenstander, som tar for seg alle arkfaner i Primus. Instruksen 

gir i tillegg retningslinjer for rengjøring, merking, fotografering, 

pakking og magasinering. Museet har også utarbeidet egne 

registreringsinstrukser for kunst og foto.  

Som andre museer er personalressurser flaskehalsen for samlingsarbeid. Dalane 

Folkemuseum har bare 1 stilling innenfor samlingsforvaltning (konservator), i tillegg til 

at det i perioder har blitt investert prosjektmidler i samlingsarbeid. 

 

3.1. KVALITETSSIKRING 

Registreringsarbeid krever stor grad av presisjon, og det er viktig at den som 

registrerer har tilstrekkelig innsikt, interesse og nøyaktighet i arbeidet. 

Retningslinjene for registrering bidrar til konformitet på tvers av hvem som registrerer.  

 

▪ MINIMUMSREGISTRERING 

Det er viktig at museet har retningslinjer for hva som er minimum av 

opplysninger som skal registreres for hvert objekt. Dette sikrer at alle objekter 

registreres med de samme grunnleggende opplysningene. Se vedlegg for 

minimumsregistrering av gjenstander, malerier og foto. 

 

▪ REGISTERINGSMANUALER 

Museet har utarbeidet detaljerte registreringsmanualer som gjennomgår alle 

arkfaner og felter ved registrering av gjenstander i Primus. Det finnes egne 

registreringsmanualer for foto og kunst.  

 

▪ EMNEORDLISTE 

Museet har utarbeidet egen liste for emneord tilknyttet ulike betegnelser, slik 

at like typer gjenstander skal være søkbare gjennom de samme 

søkeinngangene. For eksempel har alle gjenstander tilknyttet skomakeryrket 

fått Skomaker som emneord, og alle gjenstander tilknyttet institusjonen 

Bakkebø fått Bakkebø som emneord. For å sikre høy gjenfinningsgrad er det 

viktig at gjenstander får korrekt betegnelse, og at relevante emneord og 

klassifikasjoner legges inn. 
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▪ GJENNOMGANG FØR PUBLISERING 

Før registeringer i Primus blir publisert på DigitaltMuseum skal det foretas en 

kvalitetssikring. Dette gjøres av samlingsansvarlig/Primus-administrator, eller 

en annen ansatt som får tildelt oppgaven av samlingsansvarlig/Primus-

administrator. Alle arkfaner i Primus gjennomgås og eventuelle feil og mangler 

rettes opp. Bare registreringer med foto skal publiseres.  

 

▪ DIFFERENSIERT BRUKERTILGANG 

Det finnes flere brukernivåer i Primus, med ulike rettighetsnivåer. Differensiert 

brukertilgang, som bestemmer hvor mye/lite en bruker kan endre og redigere i 

Primus, sikrer kontroll over hvem som kan gjøre hvilke endringer i 

registreringene. Brukertilgang administreres av samlingsansvarlig/konservator, 

som bestemmer hvilke rettigheter hver enkelt bruker skal ha i Primus.  

 

3.2. DIGITALISERING 

Dalane Folkemuseum bruker Primus som registreringsverktøy og digital database. 

Databasen driftes av KulturIT. Som generell regel skal alle gjenstander som 

registreres i Primus registreres med foto, i den hensikt at gjenstanden(e) skal 

tilgjengeliggjøres på DigitaltMuseum. Da museet har begrenset utstillingsareal er 

store deler av samlingene magasinert. Publisering på nett gjør samlingene 

tilgjengelige for allmennhetene til tross for dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punk 2.20. i ICOMs museumsetiske regelverk: 

«Digitalforvaltning og formidling er viktig for demokratiseringen av museene. Det er et klart politisk 

mål at museenes samlinger skal digitaliseres og gjøres lett tilgjengelige for alle, uavhengig av tid 

og sted, noe som forutsetter god og profesjonell samlingsforvaltning. Digital formidling gir 

kunnskaper og opplevelser døgnet rundt, og digitale løsninger som lar publikum komme med 

innspill og kommentarer, er et viktig ledd i dialogen med brukerne.»  

     Hilde Holmesland (2013), «Museenes samfunnsrolle» 
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▪ FOTO 

Opphavsrett og personvern skal klareres før webpublisering eller trykking av 

fotografier fra våre samlinger. Fotografier skal alltid krediteres med navn på 

fotograf (hvis kjent). Dalane Folkemuseum skal også krediteres.  

 

Museet jobber med å drive mer aktiv samlingsformidling i sosiale medier, både med 

tanke på å formidle kunnskap om enkeltobjekter/objekttyper, og på å vise mer av 

museets arbeid med samlingsforvaltning. Et eksempel på denne satsningen er 

månedlig publisering av «Månedens gjenstand» fra samlingene, på Facebook og 

Instagram, i 2019.  

 

 

 

 

4.1. RENGJØRING AV NYE GJENSTANDER 

Alle nye gjenstander skal rengjøres som første del av registreringsprosessen. Det er 

viktig at alle gjenstander inspiseres og rengjøres for å unngå unødvendig støv i 

magasinene, og for å minimere faren for skadedyrangrep. 

Det skal vurderes hvordan hver enkelt gjenstand skal rengjøres. Dette vil avhenge av 

faktorer som materialtype og skjørhetsgrad. Alle gjenstander bør som minimum 

tørkes over med støvklut eller børstes med bløt børste, for å fjerne løst støv og 

smuss.  

 

▪ TEKSTILER – Alle tekstiler skal frysebehandles for å minimere faren for 

skadedyr. Dette gjøres av, eller i samråd med, konservator. Alle tekstiler skal i 

prinsippet støvsuges med egnet børstehode. Egen støvsuger for gjenstander 

oppbevares i gjenstandsmottaket. Hvis tekstilet er skjørt skal det konfereres 

med konservator før eventuell behandling. 

 
▪ STEINTØY OG GLASS – Alle gjenstander av glass eller steintøy skal 

rengjøres skånsomt med Sunlight-såpe. En plastbalje skal fylles med lunket 

såpevann og en plastbalje fylles med lunkent skyllevann. Til vaskingen kan det 

benyttes en skånsom klut eller svamp. Når gjenstanden er rengjort i 

såpevannet skal den skyldes i baljen med rent vann, før den tørkes av. 

 
▪ TRE – Tørkes i utgangspunktet bare over med en skånsom støvklut. Annen 

behandling skal gjennomføres av, eller avklares med, konservator. Ved 

rengjøring skal det inspiseres om eventuelle borebillehull drysser og kan være 

i fare for å være aktive.  

 

 4. RENGJØRING OG RENHOLD 
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▪ METALL – Metallgjenstander skal behandles basert på metalltype og legering. 

Behandling av denne typen gjenstander skal gjennomføres av, eller avklares 

med, konservator. 

 
▪ MALERIER OG MALTE OVERFLATER – Som generell regel skal malerier og 

malte gjenstander rengjøres av teknisk konservator.  

 

Mer omfattende rengjøringsprosesser gjøres av, eller i samråd med, konservator. Det 

kan i mange tilfeller være hensiktsmessig at man rådfører seg med 

konserveringsteamet i Rogaland, og vurderer å delegere oppdraget til dem.  

 

4.2. RENHOLD I UTSTILLINGENE 

▪ STØVTØRK - Utstilte gjenstander skal som minimum rengjøres lett én gang i 

året. Det innebærer støvtørk med mikrofiberklut eller kost med mykt 

børstehode.  

 

▪ STØVSUGING - Utstillingsrom skal støvsuges jevnlig. Det skal alltid 

støvsuges før eventuell gulvvask, for å unngå riper fra grus og sand.  
 

▪ GULVVASK - Hvis det er nødvendig å vaske gulvene skal det ikke brukes 

annet enn vann med ren grønnsåpe (aldri salmiakk). Tregulv som er behandlet 

(oljet, lakkert, malt) skal vaskes over med ren klut, vridd opp i rent vann, for å 

fjerne eventuelle rester av lut fra grønnsåpen. 

 

▪ SPINDELVEV – Spindelvev fjernes fra hjørner og tak med fjærkost, støvsuger 

eller myk børste. 

 
▪ MATTER OG DØRMATTER – Ristes godt utendørs med jevne mellomrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renhold er viktig på to nivåer. 
De fysiske gjenstandene skal rengjøres 
- og miljøet rundt dem skal holdes rent. 
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4.3. RENHOLD I MAGASINER OG GJENSTANDSMOTTAK 

▪ STØVTØRK – Det skal jevnlig tørkes støv i gjenstandsmottaket som del av 

ordinært renhold i administrasjonsbygget. Dette gjelder ikke de museale 

gjenstandene som venter på registrering. Magasinene støvtørkes etter behov. 

 

▪ STØVSUGING – Magasin og gjenstandsmottak skal støvsuges jevnlig. 

 

▪ GULVVASK - Hvis det er nødvendig å vaske gulvene skal det ikke brukes 

annet enn vann med ren grønnsåpe. 

 

 

 
 

5.1. HÅNDTERING AV GJENSTANDER 

Hansker skal brukes ved all håndtering av museumsgjenstander. Dette forebygger 

overføring av skitt og urenheter fra hender til gjenstand. Det beskytter også hendene 

mot stoffer som kan være på gjenstandene. I tillegg sikrer hanskene godt grep på 

gjenstanden som håndteres. Som hovedregel skal ikke museumsgjenstander 

håndteres mer enn nødvendig.  

Retningslinjer: 

- Håndter alltid gjenstander med begge hender, så langt det er praktisk mulig 

- Håndter/transporter én gjenstand om gangen 

- Løft/hold aldri gjenstander i håndtak/hanker som kan være skjøre 

- Løft/ta tak i gjenstander der de er mest stabile/solide (bærende deler), og støtt 

opp under gjenstanden 

- Store gjenstander skal håndteres av minst to personer, avhengig av størrelse 

og vekt 

Vernemaske skal brukes ved håndtering av gjenstander som er særlig skitne, er 

angrepet av sopp, eller som man mistenker avgir kjemiske avgasser.  

 

5.2. TRANSPORT AV GJENSTANDER 

Ved transport av gjenstander må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hva som er mest 

hensiktsmessig mht. pakkemåte og transportmiddel - utfra tilstand, materialtype, vekt, 

størrelse, frakteavstand, osv.  

Retningslinjer: 

- Gjenstander skal polstres for å unngå støtskader. 

 5. HÅNDTERING OG TRANSPORT 
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- Fraktekasser skal være av solid materiale – gjerne museets hardplastkasser. 

- Ved frakt mellom magasiner kan bruk av tralle være hensiktsmessig. Tralle er 

tilgjengelig i magasinet tilhørende Egersund Fayancemuseum. 

- For større gjenstander kan transport ved hjelp av paller/traller være 

hensiktsmessig. Det er viktig at alle deler sikres (e.g. dører, skuffer) før 

transport. 

- Ved transport i bil bør skumgummi- eller skumplastmadrasser plasseres under 

kasser/gjenstander for å minimere støt og vibrasjoner. Festereimer skal 

brukes når dette er hensiktsmessig.  

 

5.3. HÅNDTERING AV FOTO 

Fotografier skal håndteres med hansker, for å unngå fingeravtrykk og overføring av 

urenheter fra hender til foto. Bruk begge hender og støtt bildet forsiktig opp ved 

behov.  

 

 

 

Pakking og tildekking av gjenstander er del av den forebyggende konserveringen. 

Det skal brukes syrefritt pakkemateriale, som syrefrie pappesker og syrefritt 

silkepapir. Eventuelt kan ublekes bomullsduk legges over større gjenstander.  

Som generell regel skal gjenstander på magasin stå innpakket eller tildekket, for å 

verne mot støv og urenheter. Kolli eller gjenstand skal være tydelig merket med 

innhold eller DF-nummer. Bobleplast kan legges som støtsikring i hyller/under 

gjenstander, men skal da alltid være dekket av minst ett lag silkepapir. Boblene skal 

peke vekk fra gjenstanden, for å unngå at de lager avtrykk.  

 

▪ GJENSTANDER 

Når gjenstander pakkes i kolli må det tas hensyn til størrelse og vekt på 

gjenstanden(e) for å avgjøre hvor stor kollikasse det skal pakkes i. Som 

hovedregel skal tunge gjenstander legges nederst i kolli og lette øverst. Det er 

viktig at ikke kollikassen blir for tung til å kunne håndteres/bæres. Gjenstander 

som er særlig skjøre eller har skjøre deler (som tynne håndtak) må pakkes 

ekstra varsomt og polstres godt. 

 

▪ TEKSTILER 

Tekstiler skal polstres med syrefritt silkepapir i alle bretter, for å unngå harde 

brettekanter som kan skade tekstilet over tid. Tekstiler pakkes i syrefrie 

pappesker. Større tekstiler kan rulles opp på papprull og dekkes med syrefritt 

papir eller ubleket bomullsduk. 

 6. PAKKING 



28 
 

 

▪ ARKIVALIA 

Oppbevares i dokumentmapper eller arkivesker med tydelig merking. Det er 

viktig at det kun brukes esker/mapper som holder samme kvalitet som, eller er 

godkjent av, Arkivverket.  

 

▪ FOTO 

Foto oppbevares i eget klimastyrt magasin.  

 

 

 

Museet har en rekke magasiner, både nær- og fjernmagasin. 

Konservator/samlingsansvarlig skal alltid informeres når gjenstander settes inn eller 

fjernes fra et magasin. 

Ensartet emballering i like typer kollikasser bidrar til orden i magasinet og gjør 

stabling mulig. Alle kolli skal merkes tydelig og ha innholdslister som ligger lett 

tilgjengelig, for å sikre enkel gjenfinnbarhet og minimal håndtering av objekter. 

 

▪ NÆRMAGASINER   

Museet har to små nærmagasiner for gjenstander. Begge er klimaregulerte 

(fukt og temperatur). Rommene er utstyrt med limfeller som kontrolleres 

jevnlig, slik at eventuelle skadedyrangrep raskt vil oppdages. 

 

▪ Museet har eget magasinrom for arkiv. Dette er et klimaregulert (fukt og 

temperatur) rom hvor hovedvekten av det arkivmaterialet museet forvalter blir 

oppbevart. I tillegg oppbevares deler av arkivmaterialet i et tidligere bankhvelv, 

og et mindre arkivrom i kjelleren. Rommene er utstyrt med limfeller som 

kontrolleres jevnlig, slik at eventuelle skadedyrangrep raskt vil oppdages. 

 

Museet har eget klimaregulert (fukt og temperatur) fotomagasin.  

 

▪ PUBLIKUMSMAGASIN - LÅVEN 

I 2017 overtok museet en stor låve på Slettebø, som har tilhørt institusjonen 

Bakkebø. Den har blitt ombygget innvendig, slik at et større rom kan brukes 

som publikumsmagasin. Magasinet er ferdigstilt og tilrettelegges nå for 

publikum.  

 

 7. MAGASINERING 
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▪ STEINTØYMAGASIN 

Museet har et eget magasin for steintøy. Rommet er ikke klimaregulert men 

gjenstandsgruppen som i hovedsak oppbevares der (steintøy) tåler 

oppbevaringsforholdene.  

 

▪ FELLESMAGASIN   

Museet har to fjernmagasinsom samlokalisert som fellesmagasinene for de 

fem museene i Rogaland. Oppbevaringsforholdene er gode med tanke på 

sikkerhet og klimaregulering (fukt og temperatur). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte konservering vil si behandling/inngrep (fysisk/kjemisk) for å forsinke 

nedbrytende prosesser. Restaurering vil si at man forsøker å tilbakeføre gjenstander 

til tidligere form/utseende/funksjon2. 

 
2 Vingelsgaard, Røskar og Hernes (1998), «Ta vare på gjenstandene», s. 9 

8. KONSERVERING OG RESTAURERING 

Tunnel i fellesmagasinet. 
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Konserveringstiltak skal dokumenteres i Primus. Særlig hvis tiltakene involverer 

kjemikalier eller annen overflatebehandling, er det viktig for teknisk konservator å vite 

hvilke kjemikalier og typer overflatebehandling som har blitt benyttet tidligere. 

Fysiske inngrep som skal stoppe/bremse forfall, stabilisere eller styrke gjenstander, 

bør som hovedregel gjennomføres av teknisk konservator, der konserveringsteamet i 

Rogaland er en naturlig aktør å samarbeide med, eller delegere oppgaven til. Det 

samme gjelder for restaureringstiltak, der en gjenstand blir helt eller delvis tilbakeført 

til slik man tror den har sett ut tidligere/som ny. 

 

 

 

Forebyggende konservering vil si at man kontrollerer gjenstanders omgivelser og 

oppbevaringsforhold for å hindre og/eller redusere nedbrytende og ødeleggende 

faktorer. Dette innebærer ikke direkte inngrep i gjenstanden.3  

 

 

Det er viktig at museet har gode rutiner for preventiv konservering - for å redusere 

nedbryting, forhindre skader og forlenge samlingenes liv. Museet skal gjennomføre 

de tiltakene som er mulige for å optimalisere gjenstandenes oppbevaringsforhold og 

bygningenes tilstand. En rekke miljøfaktorer kan påvirke bygg og gjenstander i 

negativ retning, og må tas hensyn til i museets forebyggende konserveringsarbeid. 

 

 

 

9.1. RISIKO OG SIKKERHET 

Dalane Folkemuseum har utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og 

egen sikringsplan (omfatter sikring mot brann, tyveri og hærverk). Disse dekker alle 

samlingsgrupper - gjenstander, foto, arkiv og bygg.  

 

9.2. KLIMAKONTROLL 

 
3 Vingelsgaard, Røskar og Hernes (1998), «Ta vare på gjenstandene», s. 9 

9. FOREBYGGENDE KONSERVERING 

Forebyggende konservering kan defineres slik:    Samlingsnett.no 

«Preventiv konservering omhandler gode bevaringsforhold som vil forebygge eller bremse 

nedbrytningen av materialet, både i utstilling, i magasin og ved transport. Det omhandler også 

etableringen av gode håndteringsrutiner som vil beskytte objekter fra slitasje, skader og annen 

negativ påvirkning.»         
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Både for høy/lav luftfuktighet og for høy/lav temperatur kan være skadelig. 

Nedbrytning kan skje raskere ved store svingninger i fuktighet og temperatur. Det kan 

lede til at materialer krymper, ekspanderer, smuldrer eller slår seg. Høy luftfuktighet 

kan lede til korrosjon, eller øke risikoen for innsekts- og soppangrep.  

Man kan ikke styre de utvendige klimaforholdene som rammer bygningsmassen, 

men kan passe på å gjøre tiltak hvis insekts- eller soppangrep oppstår, og reparere 

strukturelle skader. 

For gjenstander er anbefalt oppbevaringstemperatur mellom 10-18°C, med 50% 

luftfuktighet. De fleste materialer har tilstrekkelig gode oppbevaringsforhold med en 

luftfuktighet som ligger mellom 40-60%. Inneklima kan måles over tid og loggføres. 

Dette er relevant både i magasiner og lokaler hvor gjenstander er utstilt.  

Vi overvåker klima gjennom loggføring i en rekke bygninger/rom og regulerer klima 

gjennom temperatur og /eller fuktighet (avfuktere). 

 

9.3. SKADEDYR 

Skadedyr, sopp og mikroorganismer kan være til skade for gjenstander og 

arkivmateriale. Skadedyrsproblematikk kan eksempelvis oppstå grunnet for høy 

luftfuktighet eller for svake rutiner mht. inntak av nye gjenstander. Det er dermed 

viktig at museet gjør nødvendige tiltak for å minimere risiko for skadedyr.  

Som ledende regel skal ikke nye gjenstander tas inn i gjenstandsmottaket uten først 

å ha blitt inspisert for potensielle skadedyrs-/soppangrep. I tilfeller hvor man er 

usikker skal gjenstanden alltid frysebehandles.  

 

▪ BOREBILLER 

Det kreves en relativ luftfuktighet på over 50-60% for at borebiller skal kunne 

leve i tømmer. Museets utstillinger og magasiner er generelt sett 

klimaregulerte (se liste) slik at luftfuktigheten holdes på et tilfredsstillende lavt 

nivå. Ved angrep vil reduksjon av fukt i treverket ned til 16% sakke ned eller 

stoppe angrepet. Når det mistenkes aktivt borebilleangrep i en gjenstand skal 

den frysebehandles. Treverk med aktive larver kan drepes ved 

gjennomfrysning ved -15°C i to døgn. 

 

 

▪ KLESMØLL 

Alle tekstiler skal frysebehandles før magasinering. Egg og larver overlever 

ikke temperaturer under ca. -18°C. 

 

 

▪ SKJEGGKRE OG SØLVKRE 

Det er plassert ut limfeller i gjenstandsmottak og magasiner på Slettebø. I 

tillegg er det plassert ut limfeller i en del rom på Egersund Fayancemuseum. 

Det er påvist både skjeggkre og sølvkre på begge steder.  
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Museet skal etterstrebe følgende rutiner for å minimere spredning: 

o papirmateriale skal ikke tas direkte inn i magasiner eller 

gjenstandsmottak 

o både magasiner og gjenstandsmottak skal støvsuges jevnlig 

o minimalt med gjenstander/esker skal stå plassert på gulv i 

gjenstandsmottak og magasiner, slik at det er mulig å støvsuge alle 

gulvflater jevnlig 

o fuktnivået skal måles og holdes på et akseptabelt nivå både i 

magasiner og gjenstandsmottak 

o temperaturen skal holdes lav i magasinene 

o overganger mellom magasiner og arealer uten klimastyring skal sikres 

med limbånd/dobbeltsidig teip 

 

▪ ROTTER OG MUS 

Feller er satt ut de stedene man anser som utsatt for gnagerangrep.  

 

 

 

Alle tekstiler skal frysebehandles. I tilfeller hvor det mistenkes fare for skadedyr eller 

muggsopp på gjenstander av tre, papp eller papir, skal de fryses umiddelbart etter 

inntak. Gjenstander av metall, glass, porselen, plast, horn m.m. skal ikke fryses.  

Ved frysebehandling pakkes gjenstanden i en tett plastpose, der så mye luft som 

mulig presses ut, for å unngå kondens ved tining. Posen merkes med dato og 

innholdsbeskrivelse og plasseres i fryseren. Museet fører fryselogg.  

Hvor lenge gjenstanden skal oppbevares i fryseren avhenger av gjenstandens 

størrelse og hvor mye som ellers er oppbevart i fryseren. Hele gjenstanden skal ha 

en temperatur på -20ºC før den tas ut. Når gjenstanden tas ut av fryseren skal den 

akklimatiseres til romtemperatur før posen åpnes. Deretter skal den oppbevares i 

«fri» luft i noen dager før eventuell nedpakking/magasinering. 

 

 

 

9.4. LYS 

Den totale strålemengden - ultrafiolett lys (UV) og infrarød varmestråling (IR) –

gjenstander eksponeres for, bør være så lav som mulig. Begge typer stråling finnes 

både i dagslys og i lyskilder som lyspærer og lysrør, og er skadelige for de fleste 

materialer. Lys kan lede til skader som falming, krakelering og sprekker. Valg av rett 

type belysning, samt rutiner som sørger for minst mulig lyseksponering, virker 

forebyggende.  

FRYSING AV GJENSTANDER 
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Museet skal etterstrebe følgende rutiner/tiltak for å minimere eksponering: 

- Velge sparepærer/fiberoptisk belysning der mulig – disse løsningene avgir 

mindre varme (IR-stråling) enn ordinære lyspærer 

- Blende vinduer med lystette gardiner utenom åpningstid 

- Unngå at gjenstander står eksponert for direkte sollys 

- Slå av lys i utstillinger og magasiner når rommene ikke er i bruk 

- Vurdere om montre og vinduer skal utstyres med glass med innebygd UV-

filter, eller pålimt UV-film 

 

9.5. STØV 

Luftforurensing mht. spredning og opphopning av støvpartikler kan på sikt være 

skadelig for magasinerte og utstilte gjenstander. Et støvfritt og rent utstillingslokale er 

dermed et godt tiltak for forebyggende konservering (jf. avsnitt om rengjøring og 

renhold).  

 

▪ EMBALLERING 

Pakking av gjenstander før de magasineres skjermer dem både mot støv og 

lys. Derfor skal flest mulig gjenstander pakkes i kolli eller dekkes over med 

ubleket bomullsduk. 

 

▪ STØVTØRK OG STØVSUGING 

Alle lokaler hvor gjenstander oppbevares eller står utstilt skal jevnlig 

støvsuges, samt støvtørkes ved behov. Dette er viktig for at minst mulig støv 

skal virvles opp og legge seg på gjenstander.  

 

 

 

 

 

 

Gjenstander av tre hvor det mistenkes aktivt borebilleangrep skal 
frysebehandles 
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I utgangspunktet stiller museet seg positivt til utlån av gjenstander og foto til andre 

institusjoner, både i formidlings- og forskningsøyemed. Utlån kan bidra til ny 

kunnskap om objektet og dermed øke den kulturhistoriske verdien. Det vil også 

kunne plassere og presentere museets objekter i nye kontekster. 

 

Samlingsforvaltning og formidling er en balansegang hvor det i hvert enkelt tilfelle må 

avgjøres om en gjenstand tilstandsmessig kan ta skade av formidling/utlån. Så sant 

objekter ikke tar skade av utlån, vil museet stille seg positivt til eventuelle 

forespørsler. 

Det er viktig at utlån skjer etter faste rutiner. Museet stiller krav til låntaker gjennom 

fastsatte vilkår for utlån, som fremkommer i skriftlig låneavtale. Låneavtale sendes til 

låntaker. Vilkårene anses som godtatt når låntaker signerer avtalen. 

Før gjenstander blir transport til låntaker skal det skrives en tilstandsrapport for hver 

gjenstand. Denne kontrolleres av låntaker ved mottak av gjenstanden(e) og signeres 

dersom ingen endringer er skjedd mht. detaljene i rapporten. Før gjenstanden 

returneres kontrolleres den på ny opp mot tilstandsrapporten og skjemaet 

undertegnes av låntaker. Når gjenstanden er tilbake hos utlåner kontrolleres den en 

siste gang opp mot tilstandsrapporten, før den magasineres eller plasseres tilbake i 

utstilling.  

 

▪ FOTO – Andre museer og vitenskapelige institusjoner, samt lokalhistoriske 

publikasjoner, får bruke fotografier fra museets fotosamling vederlagsfritt så 

sant fotografen (hvis kjent) og Dalane Folkemuseum krediteres. Kommersiell 

bruk av eksterne aktører krever betaling per bilde.  

 

▪ GJENSTANDER – Alle utlån skal godkjennes av samlingsansvarlig, som 

sørger for at all dokumentasjon vedrørende utlånet er i orden. Hvis utlånet er 

til en utstilling, skal dette føres inn i Primus.   

 

 

 

 

10. UTLÅN 

«En understreking av museenes samfunnsperspektiv innebærer fleksibilitet og åpenhet i forhold til 

utlånsvirksomhet. Museenes hovedressurs - gjenstandsmaterialet - bør derfor være tilgjengelig 

forbruk i forskning og formidling i faste og temporære utstillinger.» 

         Museer i mellom (2000) 
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Dalane Folkemuseum forvalter 42 bygninger. Disse krever ulike former for 

vedlikeholds- og konserveringsarbeid. Museet har 2 faste håndverkerstillinger som i 

prinsippet skal dekke dette behovet. Jamført Bygningsvernsundersøkelsen 2020 er 

ikke dette mulig i praksis. For å utføre nødvendig vedlikehold og restaurering slik at 

alle bygninger når TG1-nivå vil museet behøve 8,5 årsverk. For å holde bygningene 

på TG1-nivå vil museet deretter trenge 3 håndverkerstillinger.  

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) krever planlegging og ressurser. Dalane 

Folkemuseum har utarbeidet egen FDV-plan for kartlegging av skader og mangler, 

oppsett av prioritering, arbeidstid og kostnader. Dette skal bidra til at håndverkerne 

kan benytte tiden sin så effektivt som mulig, etter klarlagte prioriteringer.  

All informasjon om bygningene museet forvalter skal registreres i FDV-modulen på 

Primus Web. 

 

 

  

Museumsledelsen skal påse at museet oppfyller alle rettslige forpliktelser som 

organisasjon. Dalane Folkemuseum følger ICOMs museumsetiske retningslinjer når 

det gjelder etiske krav til museumsansatte.  

 

Følgende grunnregler gjelder hos Dalane Folkemuseum: 

 

▪ KJENNSKAP TIL LOVER OG FORSKRIFTER 

Ansatte skal kjenne til relevante internasjonale, nasjonale og lokale 

lovbestemmelser og egne ansettelsesbetingelser. 

 

 

 

12. ETIKK 

Punk 8.0. i ICOMs museumsetiske regelverk: 

«Museumsansatte skal følge allment godtatte standarder og lover, og opprettholde museumsfagets 

verdighet og respekt. De skal beskytte publikum mot ulovlig eller uetisk museumsfaglig framferd. 

De skal benytte enhver anledning som gis til å informere og gjøre publikum kjent med fagets mål, 

oppgaver og visjoner for å utvikle en større allmenn bevissthet om museenes samfunnsoppgaver.» 

 

11. BYGNINGER - FDV 
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▪ PROFESJONELT ANSVAR OG PROFESJONELL ADFERD 

Ansatte skal følge de prinsipper og prosedyrer som gjelder ved institusjonen. 

De har rett til å protestere mot arbeidsrutiner som kan være til skade for 

museet, museumsfaget eller museumsetiske forhold. Opplysninger om 

museets sikkerhetstiltak skal holdes strengt fortrolige blant ansatte.  

 

Ansatte skal vise lojalitet overfor kolleger og arbeidsplassen. De skal følge 

etiske prinsipper som er felles for museumsfaget og ta hensyn til regelverk og 

retningslinjer som er relevante for museumsvirksomhet.  

 

▪ FAGLIGE OG VITENSKAPELIGE FORPLIKTELSER 

Ansatte skal fremme forskning, bevaring og bruk av den informasjon museet 

forvalter. De skal avstå fra all virksomhet som kan resultere i tap av 

akademiske eller vitenskapelige data. 

 

▪ HENSYN TIL SKJELETTMATERIALE OG SAKRALE GJENSTANDER 

Det skal vises særskilt varsomhet ved formidling eller utstilling av 

skjelettmateriale og sakrale gjenstander. Man skal vise takt og respekt for det 

som kan være følsomt materiale, tilknyttet livssyn og menneskeverd.  

 

▪ OPPLYSNINGSVERN 

Opplysninger tilknyttet gjenstander, dokumentasjon og arkivmateriale som gis 

til og forvaltes av museet, skal ikke videreformidles uten tillatelse fra 

giver/informant. Informasjon om gjenstander innlevert/sendt foto av til museet 

for identifisering er taushetsbelagt.  

 

▪ INTERVJUMATERIALE 

Intervjumateriale skal brukes etter de retningslinjer som fremkommer av 

skriftlig avtale med informant (samtykkeerklæring). Det gjelder alt 

intervjumateriale - enten det er skriftlig, på lydbånd eller innspilt som video. 
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Dalane Folkemuseums samlinger skal forvaltes etter best mulig faglig skjønn, i 

henhold til gjeldende planer for museet, til nasjonale standarder og til ICOMs 

museumsetiske retningslinjer.  

Samlingsplanen skal være et redskap for Dalane Folkemuseum til å utvikle og 

bevisstgjøre seg sin rolle som samfunnsaktør, og sitt potensiale som 

kunnskapsinstitusjon.  

  

LEDENDE PRINSIPPER FOR MUSEETS ARBEID: 

▪ Forvalte samlingene med respekt – Alle samlinger (gjenstand, foto, arkiv) 

skal forvaltes med respekt for opphavspersonene som har skapt samlingene, 

respekt for de som har bidratt med sin kunnskap og frivillige arbeid, og for de 

som har bidratt med gaver til museet. 

 

▪ Følge tydelige retningslinjer for innsamling, avhending, registrering og 

revisjon – Samlingsforvaltningsplanen skal presenteres tydelige retningslinjer 

som etterfølges av alle som er involvert i samlingsarbeid ved museet. Museet 

har utarbeidet detaljerte retningslinjer for registrering av gjenstander, foto og 

kunst. 

 

▪ Delta i faglige museumsnettverk - Museet er representert i styringsgruppen 

for Fellestjenestene for museene i Rogaland, i Fotonettverk Rogaland, og i det 

nasjonale Museumsnettverk for bygningsvern og tradisjonshåndverk og 

Nettverk for bygningsvern i Rogaland  

 

▪ Være en kunnskapsprodusent – Formidle kunnskap basert på gjenstander, 

arkiv, foto, lyd og film. Museet kan blant annet utfylle denne rollen gjennom 

forskningsprosjekter og publikasjoner. Som regel må flere ulike samlingstyper 

knytes sammen for å undersøke og dokumentere et gitt tema.  

 

▪ Gjøre samlingene tilgjengelige digitalt – Museet skal fortsette arbeidet med 

tilgjengeliggjøring av gjenstander og foto på DigitaltMuseum.  

 

 

 

 

 

 

13. KONKLUSJON 


