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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 29. juni 2016 kl. 09.00-10.00 
 
Til stede:  
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Line Arild Sjo, prosjektleder Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Torkild Gundersen Kjevik, interaksjonsdesigner Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
Ikoner for observasjoner, kontroller og objekter, samt avklaringer. Gjennomgang av forslag til 
hjelpetekster. 
 
Referat: 
 
Valg av ikoner: 

 Relativ luftfuktighet: ønsker dråpe med RH istedenfor %-tegn. Må velge dråpetype der RH blir 
tydeligst 

 Brannsikring: 1. ikon valgt (jf. underlag til møtet). 

 Inertluft: 1. ikon valgt (jf. underlag til møtet). 

 Vannskaderisiko: 1. kran-ikon valgt (jf. underlag til møtet). 

 Skallsikring: ikon med hengelås og nøkkel valgt (jf. underlag til møtet). 

 Skadedyr: ikon med insekt inni forstørrelsesglass valgt (jf. underlag til møtet). 
o Merk at valgt ikon for skadedyr ligner veldig på valgt ikon for observasjon (øye i 

forstørrelsesglass). Ikon for observasjon må derfor endres. Ønsker øye (uten 
øyenvipper). 

 Kontroll: 1. ikon valgt (jf. underlag til møtet). 

 Sprit: ikon med %-tegn inni flaske ok. 

 Arkeologi: Vil ikke ha vikinghjelm med horn (jf. underlag til møtet). Kan benytte krukke, 
graveskje eller øks. 

 Etnografi: Greit å bruke maske, men må finne en med mindre sort, vanskelig å se at forslaget er 
en maske (jf. underlag til møtet). 

 Numismatikk: myntstabel ok, men kan se ut som trommer (jf. underlag til møtet). Kan forsøke 
å finne en bedre stabel med mynter. 

 Botanikk: 2. ikon valgt (jf. underlag til møtet). 

 Entomologi: 3. ikon valgt (jf. underlag til møtet). 
 
Avklaringer: 

 Trenger ikke erstatte «adult» (livssyklus for skadedyr) med norsk begrep, da «adult» også 
benyttes på norsk. 
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 Følgende felter skal være påkrevd ved registrering av observasjon: 
o Temperatur, relativ luftfuktighet og inertluft: ett av feltene for målt verdi. 
o Lysforhold, gass, renhold, mugg, skallsikring, tyverisikring, brannsikring, 

vannskaderisiko: felt for registrering av observasjonen. 
o Skadedyr: felt for registrering av identifikasjon av skadedyret. 
o Sprit: Tilstand (dropliste). 

 Det ble diskutert om antall nivåer på sprittilstand bør tilpasses antall nivåer for 
konserveringsbehov som benyttes av kulturhistorie. Espen sjekker hvor mange nivåer som 
benyttes for vurdering av konserveringsbehov. Graderingen (0-4 eller 0-3) av tilstanden 
legges inn i tillegg til beskrivelsen av sprittilstanden (eks. «0 Tilfredsstillende»). 

 
Hjelpetekster: 

 Se vedlagte oversikt over hjelpetekster til de forskjellige feltene Hjelpetekster magasin - fra 
RG-møte 29.06.2016. 

 
Neste møte i referansegruppen blir 10. august kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
30.06.2016 


