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Referansegruppe – konservering: 
MUSIT-KONSERVERINGSMODULEN 
Samlet innspill fra alle museene  
- Innspill til forenkling/forbedring av den foreliggende konserveringsmodulen.  

 

Begrepsavklaring: 
- Med konservering forstår vi alt av arbeid som utføres av en konservator med konserveringsfaglig 

utdannelse.  
- Dette til forskjell fra en preparant, taksidermist eller tekniker som arbeider med 

forskningsmateriale på ulike avdelinger som osteologisk, botanisk, geologisk eller zoologisk 
avdeling.  

- Vi er av den oppfatning at Konserveringsmodulen skal benyttes av utdannet 
konserveringspersonale og ikke til preparerings- eller vedlikeholdsarbeid av samlingene. For 
eksempel vil påfylling av sprit i spritpreparater i utstillingene/magasinene være en 
rutine/vedlikeholdsoppgave som passer bedre å registrere i magasinmodulen. 

- Dersom zoologer, taksidermister, geologer, botanikere osv har behov for å registrere 
preparering (ikke konservering) av naturhistorisk forskningsmateriale bør det opprettes en egen 
modul for dette.  

 

Utskriftsløsning - rapporter 
Dette er aller viktigst med utskriftsfunksjon for rapport for  

- tilstandsvurdering ved utlån 
- en konserveringsrapport  
- Analyserapport som utskrift 

 
- Dersom det lar seg gjøre å autogenerere en tekst på samme måte som i gjenstandsbasen 

(sammendrag) kan man heller redigere denne selv i etterkant.   
 

Om mulig: 
- Utskrifter bør genereres som en PDF eller en redigerbar wordfil  
- utskriftsløsning for både norsk og engelsk versjon 
- Ikke utfylte felter bør helst ikke bli med på utskriften (det skaper unødvendig støy, tar plass). 

 
Andre ønskede utskriftsoppsett: 

- Full konserverings-/behandlingsrapport som samlet utskrift (dvs alle sammenkoblede 
konserveringshendelser i en samlet utskrift (alle HID med felles Kons-HID) 

 

Delhendelser 
 «HMS»:  

- å legge det til delhendelse» håndtering og oppbevaring» med OBS kobling til 
fellesopplysninger / gjenstandsbasen slik at det er synlig et felt i gjenstandsbasen som viser 
et obs/faretegn ved denne gjenstanden.  

 
«Målbestemmelse»: Bruke termen «Målangivelse» slik det også står i den originale manualen.  

«Avsluttet konservering» (en sentral knapp for alle delhendelse). I øyeblikk ser det ut enn ved 

avkryssing av «avslutt konservering» avsluttes kun delhendelsen. Det er forvirrende når det heter 
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«avslutt konservering». Skulle være to felt en med «avslutt delhendelse» og en med «avslutt 

konservering» som gjelder alle delhendelser. 

Tilgang til felter for Anr og Funnr-i-felt 
I den nye webbaserte magasinmodulet er det ikke lenger mulig å se eller søke på Anr og Funnr-i-felt.  

- Ivaretagelse av eksisterende funskjoner 

Info fra fane «Oppbevaring og håndtering» må synliggjøres 
Informasjonen registrert under konserveringshendelsen Oppbevaring og håndtering (krav til 
håndtering, lysforhold, luftfuktighet og temperatur) behøver å bli synliggjort for øvrige brukere enn 
konservatorene. Det er viktig/nyttig i forbindelse med gjenstandsutvelgelse til utlån, utstillinger, 
gjenstandsstudier mm. Informasjonen bør da kunne sees direkte eller det bør dannes en 
lenkehenvisning fra fanen Gjenstandsopplysninger. Postene bør også kunne velges inn når en bruker 
lager et resultatoppsett for et søk, så informasjonen kan sees i gjenstandslister. 

Dette blir litt tilsvarende som Bergens representant påpeker for synliggjøring av registrert HMS-
risikoangivelse. 

Film/foto 
 Ønske om å kunne laste opp film på lignende måte som foto i dag lastes opp.  

 Ønsker fotoopplasting i konserveringsfanen. Mulighet for å legge inn .dng (bruker mindre 
plass en png)  

 
Diverse: 
Enkelte funksjoner i MUSIT baden som kan være ganske subtile er det viktig å ivareta ved 
overføringen til webbasert platform. Blant annet: 

- Drag&Drop (eller lignende funksjon) for å koble opp eksisterende bilder til nye 
konserveringshendelser. 

- Drag&Drop (eller lignende funksjon) for å koble opp søkelister (plukklister) over gjenstander 
man ønsker koblet til hendelser. 

 
-En annen ting er kanskje forbedre brukergrensesnitt og forbedre synlighet av museumsnummer (for 
eksempel med hvilken gjenstand man jobber med akkurat nå).  
 
-Autokorrektur i fritekstfeltene: Dersom det er mulig er det svært ønskelig med autokorrektur 
(bokmål) i fritekstfeltene. 
 

Naturhistorisk materiale:  
I selve Konserveringsmodulen foreslår vi følgende endringer for å tilpasse bruken til Naturhistorisk 
Materiale:  

 Objekt: For naturhistoriske samlinger er det mer passende å bruke benevnelsen 
«objekt» enn «gjenstand», og vi foreslår derfor å skrive «Gjenstand/objekt». 
 

 Konservering-delhendelse-tilstandsvurdering: Fjerne de kvalitative beskrivelsene som 
henviser til nummerering 0-3 i «Tilstandsvurdering». Disse blir for spesifikk/subjektiv 
til å kunne generalisere til alle fag. Beskrivelse «god», meget god etc.» i 
rullegardinsmenyen er tilstrekkelig. 
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 Følgende suppleringer for naturhistorisk konservering ønskes i ulike 
rullegardinsmenyer: 
 

Materialebruk: 

Akrylmaling 

Apoxie paste 

Bivoks 

Epoxy støpemasse 

Formalin (40% formaldehyd i vann).  

Gelantine 

Glycerin 

Jesmonite 

Oljemaling 

Polyester støpemasse 

Polyuretan 

Primal AC33 

Silikon 

Tørrpigmenter  

 

Behandling: 

Dampet 

Fiksert 

Oppbløtet 

Trykkluft 

Det vil generelt sett være behov for å kunne legge til nye innføringer i rullegardinsmenyene. 

Etnografi, nyere kulturhistoriske og bemalte gjenstander 
I dag er det ikke mulig å registrere konserveringshendelser for etnografiske / nyere 
kulturhistoriske gjenstandsmateriale i konserveringsmodulet. 
En spesialtilpasning av aspekter ved konserveringsmodulet med hensyn på bemalte 
gjenstander mangler vel fortsatt også. 
Dette gjelder for; Tekstilkonservatorene, Malerikonservatorene, Papirkonservatorene eller 
Konservatorene som jobber med Etnografisk materiale. 


