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Hvorfor kan noen gjenstander være 

helsefarlige?

• Fordi de materialene som gjenstanden ble satt sammen 

av var helsefarlige i seg selv

• Fordi gjenstanden med hensikt ble påført helsefarlige 

substanser

• Fordi gjenstanden utilsiktet ble påført helsefarlige 

substanser



Noen gjenstandsgrupper har høyere sannsynlighet for å stå 

i forbindelse med helsefarlige substanser.



• Alle gjenstander laget av organiske materialer



• Elektrisk utstyr som danner varme under bruk og som 

er fra før 1985 kan inneholde asbest



• Beholdere for kjemiske stoffer og medisin kan inneholde 

farlige stoffer



• Utstoppete dyr ble behandlet med konserverende stoffer 

under framstillingsprosessen og kan være satt inn med 

pesticider

Kilde: Utstillingskatalog 2000, Münchner

Stadtmuseum, «2000 Hüte»



• Gjenstandsgrupper som blant annet malerier, møbler og 

tapet kan ha pigmenter i dekoren med en viss helserisiko



• Skytevåpen kan ha aktiv mekanisme, og de kan 

inneholde rester av ammunisjon.

• Krutt/ ammunisjon kan ligge igjen i gamle beholdere og 

være brannfarlig



Hva kan tyde på helsefarlige substanser i eller på 

gjenstanden? 



• Etiketter



• Utseende



• Lukt



Hva kan ellers tyde på helsefarlige substanser i eller på 

gjenstanden? 

• Opprinnelig funksjon (f.eks. termometer med kvikksølv)

• Informasjoner i arkivet og informasjon fra eieren eller 

tidligere ansatte i museum

• Kroppsreaksjoner på personer som har vært i kontakt 

med gjenstandene



Basert på de erfaringer og innsikter BEV har fått i løpet av 

årene har vi utviklet rutiner for håndtering av risikobelagte 

gjenstander og bygget opp et utvalg av verneutstyr.



Vi ber eiermuseene å dele den informasjonen de måtte ha 

om mulige helsefarlige substanser på sine gjenstander.



Håndtering





Fjerning av kontaminasjon



Merking og oppbevaring







Registrering av risikobelagte gjenstander

• Til regelmessig kontroll av 

gjenstander med 

muggsoppangrep (f.eks. ved 

kraftige klimasvingninger i bygget)

• For å få liste over gjenstander 

som er egnet til prøvetaking

• Til å skaffe grunnlag til 

risikoanalyse





Takk for oppmerksomheten


