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Registrering av radio ved Meløy bygdemuseum

1 Innledning
Plan for innhenting av etterslep og
dokumentasjonsutvikling skal være et verktøy for
å sikre at Nordlandsmuseet har en god og korrekt
dokumentasjon av museet samlinger, og sikre
et godt og systematisk arbeid med innhenting av
etterslep.
Etterslep defineres som uløste oppgaver og
mangler knyttet til museets prosedyrer og
standarder innen samlingsforvaltning. Manglende
plan for dokumentasjonsutvikling vil også med
tiden skape nye etterslep.

Plan for innhenting av etterslep og
dokumentasjonsutvikling er en overordnet plan
hvor museet setter opp prioriteringer i henhold
til annet planverk og faglige vurderinger. Planen
har et flerårig perspektiv, og revideres hvert
5. år. Basert på prioriteringene i denne planen
utarbeides det en handlingsplan med konkrete
enkeltoppgaver. Disse vil være små skritt på veien
for å nå de overordnede målene. Handlingsplanen
revideres kontinuerlig etter hvert som oppgaver
blir fullført, og alle oppgaver har en ansvarlig
medarbeider og en tidsfrist.

Plan for innhenting av etterslep og
dokumentasjonsutvikling er et tillegg til
Nordlandsmuseets eksisterende planer:
Overordnet plan for samlingsforvaltning (2018 2020), og Innsamlingsplan for Nordlandsmuseet
(2021 - 2025).
I planen ser vi først på museets ressurser og
ressursbehov knyttet til samlingsforvaltning.
Videre er planen todelt: Første del tar for seg
prioriteringer for dokumentasjonsutvikling. Denne
delen omhandler oppretting og oppdatering av et
dokumentasjonssystem som vil være kjernen for å
bevare informasjon knyttet til museets samlinger.
Andre del handler om innhenting av etterslep når
det gjelder registrering, revidering av eksisterende
registrerte objekter, og bevaring.

Registreringsarbeid ved Knut Hamsuns barndomshjem.
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Flytting av åttring til lagring i fellesmagasinet.

2 Ressursbehov
I samlingsarbeid er det de menneskelige
ressursene som er de viktigste og mest kostbare.
Det vil likevel være viktig at det også settes av
tilstrekkelige økonomiske ressurser til nødvendig
utstyr og investeringer.
I tillegg til det dokumenterte etterslepet, har vi
utfordringer knyttet til mangler i eksisterende
registreringer, slik at det reelle omfanget av
etterslepet dermed blir enda større.

For å sikre et målrettet arbeid med innhenting av
etterslep, vil en forutsetning være at all tilvekst
håndteres i henhold til planverk og prosedyrer.
Videre vil det selvfølgelig være en forutsetning at
vi aktivt arbeider med å innhente det etterslepet
vi har, og at dette arbeidet blir målbart. Skal dette
bli mulig, er det viktig at det også settes av nok
ressurser til arbeidet.

I 2007 ble det konkludert med at Nordlandsmuseet
hadde et etterslep knyttet til konservering og
forebyggende konservering på ca. 14 årsverk. Det
har ikke blitt satt inn ekstra ressurser siden da, og
etterslepet vurderes i dag til å være enda høyere.

ETTERSLEP REGISTRERING I PRIMUS
GJENSTANDER:
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FOTO:

Antall

Registrert

Etterslep i %

Antall

Registrert

Etterslep i %

39400

29871

24,2 %

275 733

114 349

59 %

Ressursbruk
Totalt i Nordlandsmuseet brukes det pr. 2021 ca.
fire årsverk på samlingsarbeid. Dette er basert
på en undersøkelse som ble gjennomført blant
ansatte med ansvar for samlingsforvaltning, i
november/desember 2021. Av de som svarte
på undersøkelsen, 11 av 14, så oppga de at de
i gjennomsnitt bruker 33 % av sin arbeidsdag
til samlingsforvaltning. De ansatte jobber i
gjennomsnitt 77 % stilling. Men her er det
store forskjeller, prosentandelen brukt på
samlingsarbeid blant disse elleve ansatte varierer
fra 3 % til 100 %.

Samlingsforvaltning har også et direkte økonomisk
ressursbehov, da bevaring, konservering,
oppbevaring og transport innebærer direkte
økonomiske kostnader. Det er derfor viktig at det
settes av nok midler i museets budsjett til dette.
Til slutt vil også en faktisk prioritering av våre
samlinger, der det faglig vurderes kulturhistorisk
verdi, relevans, formidlingspotensiale, og økonomi
med tanke på deaksesjon og avhending, kunne
være med på å redusere etterslep, men også dette
vil kreve ressurser i form av arbeidstid.

I undersøkelsen opplyser flere at samlingsarbeidet
gjerne blir nedprioritert til fordel for formidling,
og at samlingsarbeidet utføres i enkelte perioder
av året. Når det går lang tid mellom hver gang
man arbeider med samlingsarbeid/registrering, er
det ofte behov for litt oppfrisking av kunnskaper
før man er sikker i Primus igjen. Vi ser at det
ville være fordelaktig å ha et større fokus på
samlingsarbeid gjennom hele året, slik vil de
ansatte lettere kunne ta opp oppgavene.
Ressursbehov
Med dagens ressurser og prioriteringer, har
vi i 2021 registrert ca. 1000 objekt og ca. 500
foto. Dersom vi setter dette opp mot det totale
etterslepet vi har i Nordlandsmuseet, både
med tanke på uregistrerte objekt, korreksjon av
eksisterende registreringer, og bevaring, har vi
flerfoldige tiår med arbeid før alt etterslep er
innhentet, dersom innsats og ressurser ikke økes.
Den viktigste ressursen vi har er våre ansattes
egen arbeidstid. Små tilgjengelige ressurser gjør
det derfor nødvendig med tydelige prioriteringer.
Uten prioriteringer, og større innsats rettet mot
samlingsforvaltning, så risikerer vi et større tap av
viktige kulturhistoriske samlinger.
Det blir viktig at det legges til rette for at ansatte
som arbeider med samlingsforvaltning får
prioritere nødvendig arbeidstid og arbeidsoppgaver
knyttet til dette. Dette er nødvendig for å sikre
kontinuitet, og å opprettholde og utvikle museets
fagkompetanse innen samlingsforvaltning. Vi
må også søke å hente hjelp til dette arbeidet fra
frivillige, eller ulike tiltaksordninger, men da må
det samtidig også settes av nok tid til oppfølging.
Uten god nok oppfølging, vil nytt etterslep skapes.

Avfotografering av foto.
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Protokoll over gjenstander ved Fauske bygdetun.

3 Prioriteringer for dokumentasjonsutvikling
Dokumentasjonsoversikt og dokumentasjonssikring
står sentralt i en god samlingsforvaltning
og samlingsutvikling. Derfor er det viktig at
det arbeides systematisk med en forbedring,
fornying og sikring av museets eksisterende
dokumentasjonssystemer, som igjen vil være en del
av innhenting av etterslepet knyttet til samlingene.
Systematisk kontroll, informasjonskorrigering og
innhenting av ny informasjon knyttet til museets
objekt og samlinger vil være en del av den samme
oppgaven. Museets politikk beskrives i «prosedyre
for dokumentasjonsutvikling»
Dokumentasjonsstruktur
En god dokumentasjonsstruktur er en forutsetning
for gjenfinning av dokumenter med informasjon
om samlingen. Så langt det lar seg gjøre bør
informasjonen ligge i Primus, men når det gjelder
eldre dokumenter har vi pr. i dag ikke et godt
system for disse.
Tiltak:
•

Det skal utarbeides en digital
dokumentasjonsstruktur/ mappestruktur med
standardiserte fil- og mappe navn.

Nummersystemer
Som et konsolidert museum, har museet
i dag, og i enda større grad tidligere, ulike
nummersystemer for registreringer. Dette gjelder
ordinære registreringer med museumssignatur,
aksesjonsnumre, kolli registreringer, andre lokale
midlertidige registreringer osv.
Tiltak:
•

Det skal lages en oversikt over de ulike
nummersystemene som har vært i bruk. Dette
for senere å kunne identifisere objekt knyttet til
eldre nummereringer.

Digitalisering av dokument
Det er en utfordring at store deler av
dokumentasjonen knyttet til våre samlinger
kun finnes i papirformat. Det dreier seg her om
for eksempel aksesjonsprotokoller, gavebrev,
innlånskontrakter og annen dokumentasjon.
Dokumentasjonen er i tillegg lokalisert spredt på
de forskjellige anleggene. Dagens situasjon fører
til at vi ikke har kontroll på hvilken dokumentasjon
som eksisterer, eller hvor den eventuelt befinner
seg.
Denne type dokumenter vil være en viktig del av
å sikre korrekte opplysninger knyttet til museets
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objekter, men ikke minst vil gavebrev, avtaler og
kontrakter være viktige juridiske dokument.
Tiltak:
•

Digitalisering av juridiske dokument slik som
gavebrev og avtaler.

•

Digitalisert avskrift av aksesjonsprotokoller for
å gjøre disse tilgjengelige og søkbare.

Fysisk arkivmateriale i museets samling
Nordlandsmuseet har to kategorier av arkiv knyttet
til museumssamlingen. Den ene er historiske
privatarkiver som er samlet inn til flere av våre
museumssamlinger, og den andre er de arkivene
museet selv har skapt.

Oppretting av samlinger og plasseringer i Primus
Det å ha oversikt over hvor ulike objekt er
oppbevart er en selvfølge i en systematisk og
god samlingsforvaltning. Det vil da være viktig at
samlinger og plasseringer er korrekt opprettet i
Primus. Her er det en del arbeid som gjenstår, men
det er viktig at dette er på plass før en setter i gang
større arbeid med samlinger i Primus.
Tiltak:
•

Det skal opprettes plasseringsfunksjon i
primus for alle bygg og rom der vi oppbevarer
samlinger.

•

Det skal opprettes samlinger i Primus for alle
delsamlinger i museets samling.

For historiske privatarkiver har vi, i samarbeid med
Arkiv i Nordland, laget en oversikt over en stor del
av arkivmaterialet vi har i vår forvaltning, og også
hvor dette er oppbevart. Oversikt over museets
samlingsrelatert arkivmateriale knyttet til de ulike
samlingene er kanskje mer mangelfullt, både i
forhold til hva vi har, og hvor det er oppbevart.
Tiltak:
•

Videreføring av prosjektet for museets
privatarkiv med donasjon/deponering hos AiN.

•

Lage en oversikt over arkivmateriale vi har
knyttet til samling og hvor dette er oppbevart.

•

Vurdere sikker oppbevaring av samlingsrelatert
arkivmateriale.

Museumsbiblioteket ved Bymuseet i Bodø.
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Registreringsarbeid ved Meløy bygdemuseum.

4 Overordnede prioriteringer for innhenting av etterslep
Etterslep registreringer
Nordlandsmuseet har et etterslep på ca. 24
% når det gjelder registrering av gjenstander.
Opplysninger om samlingsobjekter som ikke
er registrert digital er i beste fall registrert på
kartotekkort eller i eldre museumsprotokoller.
Dette fører til at vi ikke har nøyaktige tall på hvor
stor samlingen er, at vi ikke har en fullstendig
oversikt over hva samlingen består i, og at den i
liten grad er søkbar.
Tiltak:
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•

Objekt i utstilling og/eller som ligger innenfor
satsningsområdene i innsamlingsplanen skal
prioriteres for registrering.

•

Alle bygg skal registreres.

•

Registrering (og verdifastsetting) av kunst skal
prioriteres. Dette i forsikringsøyemed.

•

Alt av lyd og film skal registreres og deponeres
til Nasjonalbiblioteket.

•

Innlånte objekt må registreres i lånemodulen
til Primus med korrekt nummer, enten med
andre institusjoners objekt nummer, eller egne
lånenummer, der objekt ikke har nummer i
fra før, (eks. Lån.museumssignatur.årstall.
løpenummer – utlåners initialer).

Ufullstendige registreringer
Store deler av de registrerte objektene er
ufullstendig registrert. Dette på grunn av
manglende minstekrav til registrering og delvis på
grunn av manglende opplæring eller ukvalifisert
personale som har utført registrering. Et eksempel
er manglende bruk av klassifikasjon og emneord.
Dette fører til at det er vanskelig å søke opp
objekter, eller grupper av objekter. Det er også
store mengder av registrerte gjenstander som
mangler foto.
Av museets ca. 39400 gjenstander, er kun 3760
gjenstander registrert med fast plassering
i Primus. En forutsetning for å ha en god
samlingsforvaltning er å kunne vite hva vi har i
samlingen, men ikke minst også å vite hvor de er.
Tidligere har gjenstander kun sporadisk fått
tilstandskode under registrering og revisjon.
Det fører til at vi ikke har kontroll på hvordan
tilstanden til gjenstander endrer seg over tid,
og gjør det heller ikke mulig å få statistikk over
konserveringsbehov i samlingen.
Tiltak:
•

Minimumsstandard for primusregistrering skal
alltid følges ved registrering/revidering.

•

Objekt i utstilling skal prioriteres.

•

Tilstandskoder skal legges inn både ved
registrering og revidering.

Etterslep foto
Når det gjelder foto, har vi store samlinger og et
stort etterslep. Store deler av fotosamlingen er ikke
registrert og/eller digitalisert. I tillegg mangler vi
oversikt over digitalisert, men ikke registrerte foto,
og registrerte foto som ikke er digitalisert, eller
foto som er registrert og digitaliserte, men som
ikke er lagt inn i primus, eller der foto er registrert i
primus, men mangler digitale foto, eller der digitale
foto ikke er lagt opp.
Pr. Dags dato (desember 2021) er det registrert
114349 foto i Primus. På grunn av mangel på
minimumsstandard er størstedelen av disse
registreringene også ufullstendige. Her mangler
det blant annet emneord, noe som gjør at
fotosamlingen i liten grad er søkbar.

•

Utarbeide en oversikt over fotosamlinger som
ikke er digitalisert.

•

Legge opp digitaliserte foto på server med rett
nummerering.

Publisering
I henhold til overordnet samlingsforvaltningsplan
skal Nordlandsmuseet legge til rette for bruk
av samlingen gjennom digital publisering. Med
kun 35 % av gjenstander publisert, og 18 % av
fotosamlingen publisert, bør tallene bli høyere. En
annen faktor er at stikkprøver viser at det til dels er
manglende eller feilaktig informasjon som ligger i
de publiserte objektene.
Tiltak:
•

Innføre fast rutine for publisering ved
registrering av foto og gjenstander. Dette skal
gjøres med hensyn til personvernloven og
åndsverksloven.

•

Gjennomføre flere stikkprøver på publiserte
objekt. Avpublisere der det er nødvendig.

Tiltak:
•

Utarbeide minimumsstandard for
fotoregistrering.

•

Utarbeide en oversikt over alle foto som er
digitalisert, men ikke registrert i Primus.

•

Starte arbeidet med å registrere allerede
digitaliserte fotosamlinger.

Webløsningen til Primus.
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Bevaring
I en stor samling, som er spredt i mange bygg
på mange anlegg, uten systematisk tilsyn eller
gode rutiner, ser vi over tid at det oppstår skader
på museumsobjekt. Dette vil medføre et behov
for aktiv konservering for å kunne berge og/eller
stabilisere skadede objekt. Dersom vi ikke får gjort
endringer i våre rutiner for tilsyn og renhold, eller
endringer for å bedre oppbevaringsforholdene
for våre objekter, vil etterslepet knyttet til aktiv
konservering og forebyggende konservering
eskalere, og bevaringsverdige objekt vil bli ødelagt
og gå tapt.
I Nordlandsmuseet har vi små ressurser til
konservering, slik at denne type oppgaver må
vurderes nøye, og det vil være viktig at det blir de
rette oppgavene som blir prioritert.
Forebyggende Konservering omtales også som
preventiv eller passiv konservering. Det handler
på mange måter om vedlikehold og ettersyn.
Forebyggende konservering innebærer inngrep i
omgivelsene rundt av gjenstander, dette kan dreie
seg om element som lys, fuktighet og temperatur.
Godt klimaforhold og rutiner for bekjempelse
av skadedyr kan 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.

Tiltak:
•

Opplæring og bevisstgjøring.

•

Rutine for vedlikehold og renhold skal
skriftliggjøres og arbeidet som utøves skal
dokumenteres.

•

Ansvarliggjøre. Opprette en oversikt over hvem
som er samlingsansvarlige på de forskjellige
anleggene.

•

Få på plass klimatiltak, som lysskjerming og
klimaovervåking i utstillinger.

Aktiv konservering innebærer et direkte inngrep i
en gjenstands tilstand og skal kun gjennomføres av
teknisk konservator.
Hovedutfordringene er begrensede ressurser, kun
én teknisk konservator i fast stilling, mangel på
fasiliteter som konserveringsstudio, og mangel på
rutiner og prosedyrer for når og hvordan man skal
melde behov til teknisk konservator.
Tiltak:
•

Utvikle minimumsstandarder for
bevaringsdokumentasjon.

•

Objekt i utstilling skal prioriteres når det
gjelder aktiv konservering, dette i henhold til
rutiner og i dialog med teknisk konservator.

Alle som jobber i museum, jobber med forebygging.

‘’(…) Enhver museumsmedarbeider har et
betydelig ansvar for å opprette og vedlikeholde
et beskyttende miljø for samlingene som er i
hans eller hennes varetekt, enten disse befinner
seg under lagring, på utstilling eller i transitt”.
International Council of Museums, ICOM.
Hovedutfordringen knyttet til forebyggende
konservering er manglende bevissthet blant
ansatte, manglende kunnskap om hva som er
gode klimaforhold for ulike materiale, mangler på
rutiner og dårlige forhold i mange av våre bygg og
magasiner.
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Avhending
Avhending er i utgangspunktet ikke et
etterslep, men kan bli aktuelt i arbeidet med
innhenting av etterslep. I henhold til overordnet
samlingsforvaltningsplan, skal i hovedsak
helseskadelige objekter avhendes.
Tiltak:
•

Lage en oversikt over objekter som er aktuelle
for avhending på grunn av store skader eller
som potensielt kan inneholde skadelige
materialer eller stoffer.

Rengjøring av tørrakvariet ved Bymuseet i Bodø.

5 Oppsummering
Som det fremgår av denne planen, er museets
utfordringer knyttet til dokumentasjonssystemer og
etterslep mange og omfattende. Planen beskriver
kun de prioriterte oppgavene. Det betyr at helheten
av oppgaver knyttet til etterslepet er langt større
enn det som er beskrevet her.
Et etterslep minker dersom man planmessig og
målrettet, med små skritt, får løst flere oppgaver
enn det som skapes. Derfor vil det også være en
viktig oppgave å sikre et godt samlingsarbeid i
museet, slik at vi unngår å skape et nytt etterslep.
I planen har samlingsteamet, etter vurderinger,
satt opp en del hovedprioriteringer som
omhandler museets dokumentasjonssystemer,
primusregistreringer, fotomateriale,
arkivmateriale og bevaring. Selv innenfor disse
hovedprioriteringene vil mengden av oppgaver og
ansvar være uoverkommelige i nær fremtid. For
å sikre et overkommelig og systematisk arbeid,
vil det innenfor planens hovedprioriteringer
utarbeides en handlingsplan med utvalgte delmål
og dedikerte ansvarlige.
Med små skritt vil etterslepet etter hvert minke,
og langt der fremme kan vi drømme om en
samlingsforvaltning uten etterslep.
Fra fellesmagasinet i Valnesfjord.
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