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Referat – Referansegruppe for Konservering møte, den 22. mai 2017.  
 

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

Cora Oschmann (AM) 

Dawn William (NHM) 

Vegard Vike (KHM) 

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

 

Alle hadde sent inn innspill til forenkling/forbedring av den foreliggende konserveringsmodulen.  

Susan tok innspillene og samlet dem til et notat som ble gjennomgått i møte. Punktene nedenfor 

henviser til notatet.  

 

Begrepsavklaring:  
Innspillet fra Bergen er et forsøk på å si hva konserveringsmodulen skal være og hva den ikke 

skal være. Kun Oslo og Bergen har konservatorer som jobber med naturhistorisk materiale. 

 

Utskriftsløsning - rapporter 
Prioritert behov: 

1. Tilstandsrapport ved utlån (ta utgangspunkt i dagens rapport, innholdet er stort sett greit, 

men det er tungvindt å bruke) 

2. Full konserveringsrapport (all informasjon fra alle delhendelsene i konserveringen) 

Ønsker ferdig utfylt mal, men utlisting av tekst vil være bedre enn ingenting. 

 

Delhendelser 
«HMS»:  
Både informasjon fra HMS og «håndtering og oppbevaring» må være synlig for andre enn 

konservatorene. Det er bra nok med bare en varsels signal i objektbaser (gjenstandsbaser) at det 

er HMS tilknyttet gjenstanden og de bør kontakte konservering eller gå til konserveringsmodulen 

for å finne mer informasjon.  

Referansegruppen må beslutte om disse to delhendelsene skal slås sammen, eller om de skal 

bestå som to ulike delhendelser.  

Referansegruppen diskuterer dette i miljøet om hva de ønsker å gjøre til neste møte.  

 

«Målbestemmelse»: Bruke termen «Målangivelse» slik det også står i den originale 

manualen.  Ok. 
 

«Avsluttet konservering» 
Trenger ikke «avslutt delhendelse», men «avslutt konservering» gitt at avslutt konservering 

faktisk avslutter alle delhendelsene.  
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Usikkert om det er behov for «avslutt konservering» eller ikke. Referansegruppen 

diskuterer dette i miljøet til neste møte.  

Tilgang til felter for Anr og Funnr-i-felt 
Viktig å kunne søke på Anr og Funnr, samt at de vises som del av objektdataene. 

 

Info fra fane «Oppbevaring og håndtering» må synliggjøres 
Dette blir litt tilsvarende som Bergens representant påpeker for synliggjøring av registrert HMS-

risikoangivelse. 

Diskutert under punkt Delhendelser «HMS». 

Film/foto 
Diskuteres i Referansegruppe for MEDIA. 

 

Diverse: 
Enkelte funksjoner i MUSIT baden som kan være ganske subtile er det viktig å ivareta ved 

overføringen til webbasert platform. Blant annet: 

- Drag&Drop (eller lignende funksjon) for å koble opp eksisterende bilder til nye 

konserveringshendelser. 

- Drag&Drop (eller lignende funksjon) for å koble opp søkelister (plukklister) over 

gjenstander man ønsker koblet til hendelser. 

Prosjektet tar dette tema opp når de har gjennomgang av skisser og diskusjon med 

interaksjonsdesigner.  

 

-En annen ting er kanskje forbedre brukergrensesnitt og forbedre synlighet av museumsnummer 

(for eksempel med hvilken gjenstand man jobber med akkurat nå).  

Dette vil være tema ved gjennomgang av skisser, diskusjon med interaksjonsdesigner 

 

-Autokorrektur i fritekstfeltene: Dersom det er mulig er det svært ønskelig med autokorrektur 

(bokmål) i fritekstfeltene. 

Må diskuteres. Kan være arbeidskrevende, ikke naturlig funksjonalitet i en webløsning? 

 

Naturhistorisk materiale:  
-Konservering-delhendelse-tilstandsvurdering: Fjerne de kvalitative beskrivelsene som henviser 

til nummerering 0-3 i «Tilstandsvurdering». Disse blir for spesifikk/subjektiv til å kunne 

generalisere til alle fag. Beskrivelse «god», meget god etc.» i rullegardinsmenyen er tilstrekkelig. 

Bli enig om beskrivelser for de andre fagområdende, eventuelt en, felles beskrivelse som er 

mer dekkende enn dagens. Konklusjon: Vi gjør ingenting, men avventer arbeid med felles 

kvalitetssystem. 

 

Materialebruk og behandlingstermer som ble forslatt som ønskes i ulike rullegardinsmenyer ble 

foreløpig godkjent uten i denne omgang tilførelse til listen.   
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Etnografi, nyere kulturhistoriske og bemalte gjenstander 
Det ble diskutert hvordan disse andre gjenstandsmaterialene kunne legges inn i 

konserveringsmodulen.   

 

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å diskutere behov for bemalte og papir 

gjenstander. Nedsettes av gruppen blir ikke før til høsten.  

 

Første prioritet er å tilpasse konservering for naturhistorie, deretter etnografimaterialet og 

annet. Det antas at tilpasning for maleri, tekstil osv vil være omfattende. 

NB Forrige runde med konserveringsdiskusjoner havarerte fordi de forsøkte å få med alt. 

 

 

Nestemøte ble mandag den 12. juni kl. 900-1000 som videomøte (Appear.in/MUSIT). 

 

 

Referat 

06.06.2017 


