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Referat – Referansegruppe for Konservering møte, den 28. april 2017.  
 

Tilstede:  
Camilla Nordby (UM) / Christina Holmefjord (UM)  

Cora Oschmann (AM) 

Brynjar Sandvold (KHM)  

Dawn William (NHM) 

Andre: Angela Weigand (UM), Line A. Sjo (MUSIT, prosjektleder) og Susan Matland (MUSIT)  

 

Nåværende konserveringsbase ble utviklet for å håndtere kulturhistorisk materiale; hovedsakelig 

arkeologiskmateriale.  

 

Tre hovedspørsmål ble reist:  

 Kan konserveringsbasen forenkles 

 Hva kan eventuelt fjernes, funksjoner som ikke brukes 

 Hva fungerer ikke 

 

Referansegruppen har ikke brukt mye tid til å se på funksjoner i konserveringsbasen med tanken på de 

tre hovedspørsmål fordi de også skal ivareta det naturhistoriske materialet.  

Gruppen skal se på funksjonene i konserveringsbasen med tanke på om det skal gjøres tilføyelser eller 

om noe må trekkes ut for å kunne ivareta naturhistoriske materialet.   

- Sender liste med tillegg, og om det eventuelt er noe som kan fjernes 

 

I diskusjon om ønsker rundt funksjonaliteter kom det opp følgende:  

- Ønsker mulighet for å skrive fritekst i tillegg til faste valg 

- Rullegardinbehandling av gjenstander, materiale valg 

- Ønsker mulighet for autokorrekturfunksjon i fritekstfelt. Utviklingsteamet skal undersøke 

muligheter for dette og vurdere kost/nytte  

- Krav til rapport fra søk. At du kan se både hendelse/informasjon for videre å kunne analysere 

hendelser i konserveringsbasen. Dette må ses i sammenheng med arbeid som referansegruppe 

for analyse gjøre 

- Mangler utskriftsfunksjon for?  

- Rapport per objekt eller for noen av objektene i konserveringshendelsen mangler 

- Trenger støtte for å håndtere noen av delhendelsene som gjelder alle objektene.  Noen 

funksjoner gjelder de fleste men ikke alle, og noen gjelder bare noen få av objektene knyttet til 

konserveringshendelsen (ses i sammenheng med arbeid som referansegruppe for objekt gjøre) 

- Må kunne opprette konserveringshendelser på aksesjonsnummer, ikke bare museumsnummer. 

Flere typer konservering foretas før gjenstanden er katalogisert (har fått museumsnummer). 

- Må også kunne plassere gjenstander i magasinet som ikke har museumsnummer (kun a-

nummer) 

- Knytte massekonservering av gjenstander til rapportene til utlån 

- Massekonservering i samme hendelsen  
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- Ønsker advarsel/merking av objekter dersom det inneholder helseskadelig stoff (knapp for 

registrering at dette; DDT, arsenikk m.m.) 

- Mest relevant for påfylling av sprit (egen delhendelse?) 

- Ønsker knapp «Konservering avsluttet» som avslutter alle delhendelsene 

 

Alle punktene må også diskuteres med utviklingsteam.  

 

Må bestemme hvor mye som skal inn i konservering av aktiviteter som kanskje heller er preparering 

eller lignende. 

Hvem jobber med konservering (ikke preparering) av naturhistorisk materiale? 

 

Skal tilgangen til konserveringsbasen være slik den er nå eller skal den åpens opp for andre brukere? 

Anbefaler at dette ikke gjøres. Det er opp til hvert museum å bestemmer hvem som har tilgang.   

 

Diskusjon om opplasting av bilder:  

Problem at foto som lastes inn som del av konservering ikke vises som foto på objektet. For å unngå 

problemet legger KHM bildene inn i fotobasen (selv om de egentlig tilhører konserveringen). 

 

Neste møte 22. mai kl. 1000-1100 

Alle går gjennom konserveringsbasen og sende et notat om ønsker m.m. til Susan innen 10. mai 

 

Referat 

18.05.2017 


