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Skogn Museumslag v/Sigvard Gilstad
Alstadhaug Gård, 7600 Levanger.

Levanger, 30.03.2012.

Ti I
Levanger Kommune
v/ Finn Cristiansen

Sak: Søknad om midler til merking, sikring og forebyggende konserveringstiltak for
samlingen til Skogn Museumslag som står i Ammestua på Alstadhaug. Vi søker konkret
på midler fra kommunens frie midler.

Prosjektomtale:
Prosjektet omhandler pleie, sikring og visning av gjenstandene til Skogn Museumslag
plassert i Ammestua ved Alstadhaug kirke. Samlingen omfatter ca 300 gjenstander og er
gaver fra befolkningen i Skogn. Gjenstandene er stilt ut og tilgjengelig for almennheten
etter avtale med Skogn Museumslag.
Målet med prosjektet er
Gjennomføre forebyggende konserveringstiltak for samlingen.
Foreta en nummerert merking av gjenstandene som korresponderer med register,
slik at hver enkelt gjenstand lett lar seg identifisere. Dette utføres som en
permanent merking, men dog ikke på en irreversibel måte.
Forbedre utstillingen visuelt med nye oppheng og gjennomgang av plassering.
Gjennomfore enkle sikringstiltak som festing av enkeltgjenstander til interiøret.

Skogn Museumslag anser disse tiltakene til å være et første skritt mot en bedre
forvaltning og tilgjengeligjøring av samlingen. Laget har for egen regning katalogisert
gjenstandene og gjort et forsøk på merking, men ser et klart behov for noe mer
profesjonell veiledning i dette arbeidet.
Vi har derfor søkt faglig hjelp hos museumsbestyrer Aud Åse Reitan. Hun har vært
behjelpelig med et kostnadsoverslag og hun vil være behjelpelig med det faglige arbeidet.
For å komme i gang, må det skaffes tilveie en del remedier, og vi tillater oss derfor å søke
om midler til å kjøpe dette. Overslaget viser en kostnad budsjettert til 4.000,-.
Laget vil stille med egeninnsats på arbeidet stipulert til ca 6 ukers arbeid. Mcd en
kalkulert sats på 1500,- pr dag vil det si en verdi på 45.000,-. Hoveddelen av arbeidet vil
da være renovering av gjenstandene, og vi vil her få faglig veiledning av Aud Åse Reitan.
Oppstart for prosjektet er avhengig av om og evt når vi får tilsagn på midler for å kjøpe
inn materiell til merkingsarbeidet.

Vi kan skaffe tilveie evt annen informasjon hvis behøvelig.
Da håper vi på et positivt svar fra dere!
Vennlig hilsen
Skogn Museumslag

v/ Sigvard Gilstad
Leder
Vedlegg: Budsjett over nødvendige kostnader.
Utarbeidet av Aud Åse Reitan.

merking av gjenstander

Utgifter i forbindelse

ammestua (stipulert)

Merking
Etiketter a 75,- 400 stk Arkivprodukter

300

A/S

200

Hyssing/bånd
Penn for merking ST Marsimatic
St Marsmatic Tusjpatroner

Lakk direkte merking Paraloid B72 Arkivprodukter

75
A/S

210
50

til Parloid

Aceton løsemiddel
Konservering

280

0.35 m Keaktiv

sorte Kreaktiv

lær og annen rengjøring
Arkivprodukter

A/S

350

Marquin lærvaseline Arkivprodukter

A/S

170

Marquin lærbalsam
Svamper

100

Børster

200

Bommulshansker

a 113,- 24 stk Arkivprodukter

A/S

150

Mikrofiber

300

Annet rengjøringsmat

100

Sikring av enkeltgjenstander
Gummiwire

stipulert

300

Låser

400

Diverse, knagger, fester ol

500

Diverse uforutsett

og evt prisstigning

315

4000

20/2.

,

