
Referat, faggruppe konservering 09.05.2012 
 

Sted: Forskningsparken 

Tilstede: Torkel Johansen (TJ), Cora Oschmann (CO), Vegard Vike (VH), John Hansen (JH), Camilla 
Nordby (CN), Ellen Aa. Jordal (10-12).  

Referent: Torkel Johansen 

Saksliste:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Utkast til endelig kravspesifikasjon (Torkel) 
3. Gjennomgang av referansetabller for  

a. Materialbruk (Cora og Camilla) 
b. Analyser (Vegard) 
c. Analyseformål (Vegard) 
d. Behandling, stikkord (John) 
e. Tilstandskoder (Torkel) 

4. Eventuelt 
a. Angivelse av analyseformål 
b. Hendelse «prøveuttak» 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Det var ingen kommentarer til innkalling eller saksliste.  

Sak 2: Gjennomgang av utkast til kravspesifikasjon (v/ Torkel Johansen).  

Utkast til endelig kravspesifikasjon ble gjennomgått, sammen med skjermbilder. Denne må foreligge i 
løpet av mai, slik at programmering kan iverksettes i månedsskiftet mai/juni.  

• Den foreslåtte funksjonaliteten med ulike mengder gjenstander knyttet til forskjellige 
delhendelser i samme konserveringsprosess ble tatt opp til diskusjon. Faren er at 
dette kan virke forvirrende og bli for komplekst. På den annen side vil en på 
enkeltgjenstander til enhver tid kunne se alle konkrete delhendelser i hovedfanen for 
konservering. Man kom til enighet om følgende:  

o At man fjerner griden «Alle gjenstander i konservering» fra skjermbildet, slik 
at en ikke er i tvil om hva gjeldende gjenstandsliste for delhendelsen er.  

o At en ved tillegg av nye delhendelser får opp det samme gjenstandssettet 
som foregående delhendelse i samme prosess, men at en beholder 
muligheten for å redigere (ta vekk / legge til) gjenstander i denne.  

• Den foreslåtte låsefunksjonalitet ved avkrysning av «Avslutt konservering» ble 
revidert. Følgende mulige scenarier ble skissert:   



o Løsningsforslag A:  

 Ved avkrysning blir alle registrerte delhendelser i 
konserveringsprosessen overført til en egen «administrator-
gruppe/rolle» for konservering, og at det da kun vil være denne 
administratoren ved hvert museum som da kan redigere eller legge 
til poster.  

 Postene overføres til en administrator natten etter avkrysning 

o Løsningsforslag B:  

 Ved avkrysning blir alle registrerte delhendelser i 
konserveringsprosessen blir låst for videre redigering. 

 Det skal være mulig å legge til nye delhendelser, men en skal da får 
en tekstboks som advarer mot at en forsøker å legge til hendelser i 
en konservering som er avsluttet.  

 Ved OK kan en legge til ny delhendelse. Denne vil ikke være låst som 
øvrige delhendelser.  

• Ulike løsninger for kobling av foto ble diskutert. Det er ønskelig å kunne angi at foto 
som opptas som dokumentasjon i en konserveringshendelse, også skal kunne av 
merkes og kobles til selve gjenstandsposten(e) i delhendelseslisten. Dette blir det 
sannsynligvis ikke tid for i versjon 1 av modulen, men bør medtas i kravspesifikasjon, 
slik at det kan inngå i fremtidige handlingsplaner.  

Merknad: løsningsforslag A vil være i samsvar med øvrig låsing og gruppetilgangssystem ved 
museene. Hvert museum kan da forslagsvis opprette en «konserveringsadministrator» som får 
tilgang til å redigere / rette eksisterende, avsluttede konserveringer.  

Sak 3: referansetabeller 

Det skal implementeres egne referansetabeller for materialbruk, behandling, analyser, tilstandskoder 
og analyseformål i konserveringsmodulen. Inneholdet i disse vil hert museum kunne redigere separat 
for «sin» gjenstandsbase, men gruppen ønsker at en begynner med og forsøksvis vedlikeholder 
overensstemmende tabeller i alle gjenstandsbasene.  

3a: Materialbruk:  For materialbrukslisten ble det nedfelt noen prinsipper for hva som skulle inngå i 
referansetabellen:  

• Produktnavn som ikke brukes lenger fjernes 

• Produktnavn som ikke lenger er i salg, fjernes 

• Produkter som ikke brukes i arkeologisk konservering fjernes 

Referansetabellen for materialbruk skal inneholde kolonnene produktnavn/kjemikalie, 
beskrivelse/innhold , synonymer, CAS-nr og kjemisk formel.  



• produktnavn/kjemikalie, beskrivelse/innhold , synonymer skal komme opp i 
nedtrekksmeny 

• CAS-nr og kjemisk formel  skal være mulig å hente opp dersom en åpner selve 
referansetabellen i gjenstandsbasens «arkivfunksjon».  

• Kun produktnavn / kjemikalie skal vises i skjema etter registrering.  

Materialbrukslisten ble gjennomgått og ryddet. CO og CN ferdigstiller og renskriver denne.  

3b: Analyser og analyseformål 
Analysetabellen ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer til denne, men «Annet-kategorier» ble 
diskutert. Alternativet til «annetkategori» er å legge til konkrete, nye analysemetoder når disse 
foreligger.  
 
Det var enighet om en egen nedtrekksmeny for analyseformål i skjema for analyser, og utkast for 
denne ble fremlagt og godkjent.  
 
 3c: Behandling 
En stikkordsliste for behandlig ble fremlagt. «Avstøpning» ble lagt til som behandling, og pvrige 
innhold ble godkjent.  
 
3d. Tilstandskoder 
Tilstandskodene (0-4) angis i henhold til ABMs feltkatalog, med tilhørende tilstandstermer og 
beskrivelse. Det ble foreslått at både tilstandskode og tilstandsterm skal vises i nedtrekksmeny og 
skjema. Kriterier / beskrivelse kan evt. legges til i den underliggende referansetabellen, og hentes 
opp ved behov i gjenstandsbasens arkivfunksjon.  

Sak 4:  Eventuelt 

Analyseformål: det var enighet om å legge til analyseformål i delskjema for analysehendelser.  

Hendelsen «Prøveuttak»: det var enighet om å legge til en hendelse for «prøveuttak» i 
hendelseslisten.  

Trondheim, 11.05.2012 
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