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Innspill konserveringsmodul fra Naturhistorisk Museum.  
 
Til referansegruppe for Konserveringsmodulen.  16. juni 2017.  
 
Etter møtet i referansegruppen den 12. juni sendte NHM inn en liste av termer for 
diskusjon/godkjenning. Listen omfatter; tilstand, prepareringsmetode, oppbevaring og 
medium. Noen termer har tidligere blitt godkjent for medium i møte den 12. juni.  
 
I første omgang er det medium termer som jeg ønsker en godkjenning på.  
Kan dere se over termene og gi tilbakemelding på om disse skal brukes, om det skal legges til 
flere termer eller evt. ny termer introduseres o.s.v..  Vi tar opp diskusjonen rundt disse når 
alle er tilbake fra ferie i august. 
Susan 16.04.2017. 

 
 

Tilleggs termer til diskusjon/godkjenning. 
 
TILSTAND 

Dårlig forfatning 

God forfatning 

Har vært inntørket 

Inntørket 

Inntørket, kastet 

Prøven mangler 

 

OPPBEVARING 

Slides 

Slides, carton 

Glass jar 

SEM stub 

Bucket, plastic 

 

PREPARERINGSMETODE 

Fix.: Formalin, 4% 

Fix.: Bouin 

Fix. i formalin, overført til etanol 

Hot HCl 

Cold HCl, 24 hrs. 

Hot KOH 

Dyret er kokt 
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MEDIUM (tilleggs termer for naturhistorisk materiale) 

Godkjent liste fra referansegruppemøte den 12. juni 2017 Tilleggs termer til godkjenning:  

 Akrylmaling 
 Apoxie Sculpt 
 Apoxie paste 
 Bivoks 

Canada balsam  

Canada balsam, lignin pink & chlorazol black  
Dry  
Ethanol  
Etylenglycol  
Eukitt  
Euparal  

 Epoxy støpemasse 
Faure's liquid  

Faure's sealed with nailpolish  

Formalin  

Formalin with glycerin  

Formalin, 4% Formalin (40% formaldehyd i vann).  
 Gelantine 
Glycerol Glycerin 
Glycerol sealed with gyrex  

Glycerol sealed with nailpolish  

Glycerol surrounded with Paraffin. Sealed with nailpolish.  

Hoyers medium   

Hoyers medium sealed with nail polish  

 Jesmonite 
Lactophenol  

Lactophenol sealed with nail polish  

 Oljemaling 
Polyvinyl lactophenol  

Polyvinyl lactophenol stained with Rose Bengal  

Polyvinyl lactophenol, stained with anilinblue  

Polyvinyl lactophenol stained with lignin pink  

 Polyuretan 
 Polyester støpemasse 
 Primal AC33 
PVA. Stained with lignin pink and chlorazol black  

Reyne's medium  

 Silikon 
Sukkerlake  

SWAN medium   

Turtox CMC-10 & CMC-S  

 Tørrpigmenter 
 
 


