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1. Gruppens mandat ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer til mandatet.  

2. Faggruppens leder gjennomgikk dagens situasjon, eksisterende løsninger ved de ulike 
museene, samt MUSITs gjenstandsbase, spesielt forvaltningsfanen. Prinsippet i denne er at 

- Hver gjenstand kan ha en til flere hendelser knyttet til seg 

- Hver hendelse kan ha en til flere gjenstander knyttet til seg. 

En registrerer da en gitt hendelse og knytter gjenstander som omfattes av denne til 
hendelser med «dra-og-slipp»-funksjonalitet. Ny konserveringsfane skal etter mandatet 
baseres på dette rammeverket. Gruppens oppgaver blir da å definere hvilke hendelser en 
ønsker å registrere, samt hvilke felter som skal være tilknyttet hver hendelse.  

Gruppens diskusjon i frem mot lunsj dreide seg i hovedsak om følgende punkter:  

a. Ønsket om å gruppere hendelser i en felles konserveringstiltak / prosess: ved 
konservering vil en foreta en mengde hendelser knyttet til en enkelt eller en 
gruppe gjenstander, og disse hendelsene vil høre sammen i ett 
konserveringstiltak (eksempelvis en sekvens av tilstandsvurdering, røntgenfoto, 
analyse, behandling og rapport). En må her ha mulighet til å se hva som e r 
foretatt under tidligere tiltak, og gruppere hendelser som hører til samme tiltak / 
konservering / konserveringsprosess.  Det er kanskje også et poeng å merke av for 
at konserveringstiltaket i sin helhet er ferdigstilt. En diskuterte også grensesnitt, 
og hvorvidt en kan ha alle felter tilgjengelig på samme side for å kunne se at alt er 
utfylt.  

b. Lage rapporter: Rapporter vil kunne genereres gjennom bruk av Crystal Reports, 
som kan generere skreddersydde rapporter med uttrekk av data som ønskes 
brukt. Dette er et eksternt system som henter data fra basen.  En vil mao. ikke 
lage egne utskriftssider i selve gjenstandsbasen, men lage disse i Crystal Reports.  

c. Opplasting av dokumentasjon: det vil fra hver konservering foreligge forskjellige 
typer dokumentasjon, i hovedsak konserveringsfoto, røntgenfoto, tegninger og 
konserveringsrapporter. Det er ønskelig at denne typen dokumentasjon gjøres 
tilgjengelig i basen. Per i dag foreligger muligheter for å laste opp bildefiler til 
enkeltgjenstander, og det går også an å laste opp PDF-filer knyttet til hele funnet. 
Det ble diskutert ulike løsninger for dette under møtet, og gruppen skal arbeide 



videre med dette spørsmålet. Det foreligger forslag om hendelser som kan 
benyttes til denne type operasjoner.  

d. Angivelse av ferdig konservert – diskusjon om en skal ha angivelse av om en 
gjenstand er ferdig konservert. Alternativet er å bruke tilstandskodene, hvor alle 
gjenstander med kode 2 og 3 kan rapporteres som gjenstander med 
konserveringsbehov.  

3. Hendelser og felter. Det ustsendte forslag til hendelser ble gjennomgått og diskutert, og 
gruppen hadde en god og konstruktiv diskusjon på dette. Alle hendelser og tilhørende felter 
er samlet i et eget arbeidsdokument som man nå skal arbeide med å ferdigstille (vedlagt). 
Beskrivelser av felter og hendelser som man er blitt enige om foreligger i dette, men alle 
punkter er enda ikke endelig avklart. Gruppen skal arbeide videre med dette frem til 01. 
mars.  
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vedlegg: Hendelsesliste med beskrivelser, V01 

 



KONSERVERINGSHENDELSER V01 
Tabell 1: Foreslåtte hendelser, typer, felter i viewer og hensikt – V01 
Alle hendelser har standardfelter for gjenstandsinformasjon, samt navn, dato og rolle for utfylles automatisk den som foretar registreringen. I sistnevnte 
felter er det også mulig å endre, slette eller legge til navn, dato og roller.   
 
Tiltak / hendelse Type Felt i viewer (utenom 

standard) 
Beskrivelse 

Tilstandsvurdering Før Konservering? 
Etter konservering? 

tilstandskode, merknad Erstatter samme hendelse i forvaltningsfane. Tilstandskode tilsvarer nasjonal 
standard i ABMs feltkatalog, med en gradering av tilstander fra 0 til 3. Diskusjon om 
en skal ha ulike subtyper med tilstandsvurdering før og etter konservering. 
Alternativet er den tilstandsvurderingen med nyeste dato alltid er den gjeldende.  

Konserveringsfoto  Referanse 
(filmnr/fotonr), 
merknad, opplasting av 
foto (funksjon)  

Angir om det foreligger dokumentasjonsfoto fra et konserveringstiltak. En bør her 
ha en funksjon for å laste opp foto, men samtidig ha et felt for å angi referanser til 
analoge foto der dette foreligger.  

Røntgenfotografering  Referanse (filmnr / 
fotonr), merknad, 
opplasting av foto 
(funksjon) 

Angir om det foreligger røntgenfoto. En bør her ha en funksjon for å laste opp foto, 
men samtidig ha et felt for å angi referanser til analoge røntgenfoto der dette 
foreligger. Opplysninger om fremkalling, styrke, minutter osv. anses som mindre 
viktig å angi i egne felt, da man nå går over til digitale røntgenfoto.  

Tegning  Referanse, merknad, 
opplasting (funksjon) 

Angir om det foreligger tegning. Mulighet for å angi referanser til tegning(er), samt 
opplasting av bildefiler.   

PDF (rapport)  Referanse, merknad, 
opplasting av PDF 
(funksjon) 

Angir referanse til evt. konserveringsrapport, samt funksjon for opplasting av en 
endelig konserveringsrapport. Funksjonen kan også brukes for å dokumentere 
tidligere konservering gjennom å legge inn eldre konserveringsrapporter som PDF. 
Hendelsen kan også bare hete «konserveringsrapport» eller «rapport».  

Analyse  Metode/apparat, 
resultat (fritekst),  

Fritekstfelt (merknad), evt. også med egen nedtrekksmeny for metode/apparat, 
samt et tekstfelt som heter resultat. Person, institusjon, rolle og dato er mulig å 
registrere i eksisterende standardfelt for hendelsen.  

Behandling  Behandlingsform Generell kategori for alle behandlinger. VM foretrekker bruk av merknadsfelt for å 



(valgliste), materialbruk 
(valgliste), merknad 

beskrive behandlingen og  ikke valglister, men flere andre museer ønsker å ha en 
valgliste for behandlingsform og materialbruk i tillegg til merknadsfelt.  En 
nedtrekksmeny med normerte stikkord som settes i merknadsfelt er også en 
mulighet. Det er meningen at en her skal registrere flere «subtyper» av 
nehandlinger under behandlingshendelser (f.eks. rensing, støvsuging, stabilisering). 
Gruppen skal arbeide med å samle relevante referanselister for behandlinger og 
materialbruk.    

Oppbevaring og 
håndtering 

 Lux, relativ fuktighet, 
temperatur, merknad, 
håndteringskrav 

Angivelse av oppbevarings- og håndteringskrav for gjenstander, spesielt relevant 
ved utlåns- og utstillingsarbeid. Håndteringskrav eget felt for å kunne trekke dette 
ut som informasjon ved utlån.  

Konservators 
beskrivelse 

 Merknad Teknisk eller utvidet beskrivelse av gjenstand ved konservering, evt. andre 
observasjoner knyttet til gjenstanden som er ønskelig å ta vare på.  

Kommentar  Merknad Kommentar eller observasjon knyttet til gjenstanden(e).  
HMS-risikoangivelse  Merknad Angivelse av om en gjenstand er av en karakter eller har gjennomgått behandling 

som gjør den til en HMS-risiko.  
Tidligere konservering  Merknad, PDF-

opplasting (funksjon) 
Angivelse av om gjenstanden har gjenomgått tidligere konservering. Mulig at denne 
hendelsen overlapper / kan erstattes av hendelsen «rapport». En kan endre dato og 
person for en rapporthendelse slik at denne speiler forekomsten av eldre 
konserveringer og konserveringsrapporter.  
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