
Referat, faggruppe konservering  

Dato: 15.03.2012 

Tilstede: Torkel Johansen (NTNU, leder), John Hansen (TMU), Camilla Nordby (UMB), Cora 
Oschmann (AM), Vegard Vike (KHM), Espen Uleberg (KHM), Ellen Jordal (DUG) 

1. Godkjenning av saksliste og innkalling. Det var ingen kommentarer til disse.   

2. Gjennomgang av status. Gruppen diskuterte på første møte rammeverket for ny løsning, 
og etablerte en første versjon av en liste over hendelser som en ønsker å registrere, samt 
hvilke felter som skal være knyttet til hver hendelse. Det ble her presisert at en ønsket å 
kunne gruppere hendelser i en samlet konserveringsprosess, laste opp filer under 
konserveringen og ha skjermbilder som gav en god oversikt over arbeidet som var utført. På 
denne bakgrunn har faggruppens leder i samarbeid med Ellen Jordal utviklet et forslag til 
hendelsskjema / registreringsskjema for konservering.  

3. Forslag til hendelsskjema ble gjennomgått (jfr. vedlegg). Det var bred enighet om at 
forslaget til løsning, og at skjermbildets struktur brukes som utgangspunkt for registrering av 
hendelsene. Gruppen hadde imidlertid innspill til elementer ved løsningen.  

a. Det er ønskelig med en avkrysning for at konserveringsprosessen er ferdigstilt, 
med navn og dato på den som ferdigstiller. Det skal da ikke være mulig å legge 
til flere delhendelser i prosessen etter den er ferdigstilt.  

b. Under hendelse «Behandling» skal man ha en valgliste / grid med stikkord for 
behandlingen. Det skal ikke være en «typing» eller undergruppering av ulike 
behandlinger, men en valgliste med stikkord som legges til i en grid / tabell.  

c. Ved klikking i listen over tidligerer hendelser i «prosesslisten», skal en få opp 
hendelsen man klikker på.  

d. Det legges til en hendelse «materialbestemmelse» som konservatorene kan 
bruke for å endre eller utdype materialbestemmelsen. Det vil også logges 
dersom det foretas endringer i materialangivelsen i gjenstandsskjema. Denne 
hendelsen har tidligere vært en del av klassifikasjonshendelsen i 
forvaltningsfanen, men trekkes nå ut som en egen hendelse. Denne endringen 
er også avklart med faggruppen for gjenstandsbasen.  

e. Foto kobles i forslaget til selve hendelsen, og ikke til gjenstandene. Det er 
ønskelig å få en funksjon i fotofanen som gjør det mulig å velge hvilke foto 
som skal knyttes til selve gjenstanden(e) .  

f. I hendelsen «teknisk beskrivelse» foreslås det at målefeltene fra 
gjenstandsskjemaet gjøres tilgjengelig for registrering, noe det var enighet om 



i gruppen. Det ble diskutert muligheten for å angi historikk for målefelter i 
teknisk beskrivelse. Et alternativ til en «automatisk» historikk, er at en ved 
vesentlige endringer eller endringer der det er viktig å ta vare på historikk, 
fører relevante opplysninger om gamle mål og evt. endringer i 
merknadsfeltet. Punktet om historikk for målefelter ble ikke endelig avklart på 
møtet.  

g. Det er ønskelig med en overordnet kategorisering av materialgrupper (metall, 
organisk, bergart/mineraler osv.), slik at disse blir enklere å gruppere og søke 
etter overodnede kategorier. En lignende gruppering anvendes også innen 
registrering av bymateriale (kategoriene bein, botanisk, keramikk, glass, lær, 
metall, jord, stein, tekstil, treverk, zoologisk), og er således noe som er 
anvendelig på tvers av ulike bruksområder i basen. Dette kan løses ved å angi 
en egen kolonne for materialkategorier (overordnede grupper) i 
referansetabellen for materiale, som blir gjeldende ved valg av en spesifikk 
materialterm. Denne løsningen betinger at et materiale kun hører til en 
materialkategori (f.eks. jern hører til under kategorien metall). Gruppen må 
evt. diskutere en relevant kategorisering i samarbeid med faggruppen for 
gjenstandsbasen.  

Det ble på møtet understreket at en har en begrenset tidsramme til rådighet for arbeidet, og 
at flere momenter nødvendigvis må utsettes til et evt. videre utviklingsarbeid i 2013. Evt. 
tiltak må da spilles inn til handlingsplansarbeidet (dvs. til koordineringsgruppen). Punktene 
(a) – (d) kan gjennomføres som en del av årets kravspesifikasjon, mens de øvrige punktene 
må utsettes til 2013.  

4. Crystal Reports – rapportverktøy ble presentert ved Stein Olsen ved DUG, som har testet 
ut denne løsningen for naturhistorie. Hensikten er at museene vil få større fleksibilitet når 
det gjelder å hente ut rapporter og dessuten arbeidet med å lage rapportene flyttes 
nærmere brukerne, fra DUG ut til museene. Systemet kan i dag benyttes som en frittstående 
modul, men man må da eksportere data manuelt fra basene og importere disse til CR for å 
generere rapporter. Applikasjonsrammeverket som benyttes i dag gir ikke mulighet for å 
integrere CR som en funksjon i grensesnittet. Dette vil kunne løses ved overgang til et nytt 
ramemverk (f.eks. .NET eller Java). En slik løsning vil gi museene fleksible løsninger for å 
kunne generere spesielatilpassede rapporter på egen hånd.  

5. Referansetabeller. Med utgangspunkt i museenes eksisterende lister, skal gruppen 
utarbeide forslag til felles lister for stikkord behandling, materialbruk og analyser. Camilla 
Nordby og Cora Oschmann utarbeider en felles liste for materialbruk, Vegard Vike lager 
forslag til analysetyper, John Hansen lager forslag til stikkord for behandling. Torkel 
Johansen samler i forkant de ulike listene i et samlet excel-ark, og samkjører disse med det 
som foreligger fra før i feltkatalogen for ABM utvikling / NKKM (Norges kunst- og 
kulturhistoriske museer). Sistnevnte foreligger på http://www.abm-

http://www.abm-utvikling.no/publisert/tidligere-utgivelser/nmu3-2002.pdf


utvikling.no/publisert/tidligere-utgivelser/nmu3-2002.pdf. Denne er senere utviklet til en 
felles standard for gjenstandskatalogisering som finnes på http://www.abm-
utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogisering.  

6. Milepæler. På bakgrunn av progresjonen i gruppens arbeid, foreslås følgende milepæler:  

 a) Utkast til kravspesifikasjon skal foreligge innen 01. april. 

 b) Utkast til referansetabeller skal foreligge innen første halvdel av april.  

 c) Endelig kravspesifikasjon og lister vedtas på et faggruppemøte rundt den 15. april.  

7. Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt.  

 

19.03.2012 

 

Torkel Johansen (faggruppeleder / referent) 

 

vedlegg: utkast til skjermbilde for registrering av konserveringshendelser.  
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