
Referat fra møte i faggruppe for konservering 

30.05.2008 09:00- 15:00 

 

Tilstede: Jarle Ebeling (MUSIT), Britt Thingstad (VM), Marie-Louise lorentzen (BM), 

Camilla Nordby (TMU), Vegard Vike (KHM), Espen Uleberg (KHM) (referent). 

 

I utgangspunktet er det ikke tenkt at faggruppa skal ha mange møter dette første året, men det 

er også viktig å komme i gang med arbeidet mot felles løsninger som henger sammen med de 

andre delene av databasearbeidet. 

Med tanke på en databasemodul for konservering innenfor en felles databaseløsning, er det 

viktig at museene allerede nå utveksler ideer, erfaringer og løsninger. Om museene kan bli 

enige om felles utforming av accessbaser vil en overføring til en felles løsning senere være 

enklere. 

 

Orientering om databaser og dokumentasjon ved konserveringsavdelingene ved museene:  

 

Ved Bergen Museum har de siden tidlig 90-tall hatt digitalt arkiv. De oppbevarer digitale 

bilder og røntgen-bilder. Rapportene lagres digitalt og i papirversjon. Rapporter legges på 

felles server.  

 

Ved Vitenskapsmuseet har de flere databaser. Det ble delt ut oversikt over databasene 

sammen med utskrift av skjermbilder fra konserveringsbase, magasinbase og en gammel 

konserveringsbase som ikke lenger vedlikeholdes. De bruker Musitapplikasjoner for top.ark, 

fotobase og gjenstander.  

Konserveringsrapporter skrives ut og arkiveres. 

 

Ved Tromsø Museum har de lenge hatt en Filemakerbase.  

Fotografier legges i mapper etter TS-nummer 

Tilstandsrapportene ligger i papirarkiv 

 

Ved Kulturhistorisk museum har de en accessbase for konservering som nylig er tatt i bruk. 

Den dekker behovene ved konserveringsavdelingen i Oslo. De bruker Musitapplikasjoner for 

fotobase og gjenstandsbase  

Det er mulig å føre opplysninger om gjenstandene og konserveringen av dem. 

Tilstandsrapporter og  papirer i forbindelse med utlån tas vare på i basen og kan skrives ut.  

 

KHMs accessbase ble vist på skjerm. Vegard vil legge ut accessbasen som er tatt i bruk ved 

KHM slik at alle kan laste den ned og komme med tilbakemeldinger.  

 

Vegard Vike (KHM) er leder av gruppa. 

 

Det er lagt lenker til KHMs base og VMs kommentarer/og en modell i wikien 

(Se 

http://www.musitutv.uio.no/wiki/index.php/Kulturhistorie#Faggruppe_konservering) 

 

 

Espen Uleberg 

5. august 2008 
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