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Referat til Referansegruppe for Konservering (Bruk og bevaring),  
den 10. oktober, 2017.  Videomøte (appear.in) kl. 1300 – 1400.  
Tilsted: Cora Oschmann (AM), Vegard A. Vike (KHM), Dawn Williams (NHM).  
Andre: Susan Matland (MUSIT), Stein Olsen (USIT). 
Forfall: Christina Holmefjord (UM), Camilla Celine Nordby (UM), og Eirik Rindal (MUSIT/NHM) 

 
Saksliste:  

1. Oppnevning av en kontaktperson 
Vegard Vike oppnevnes som kontaktperson for utviklere. Han får fullmakt til å ta 
beslutninger på adhoc spørsmål fra utviklere slik at arbeidet ikke stoppe opp. 
 

2. Icon til modulen.   
Ble valgt. 

(I etterkant viste det seg at den valgte icon ikke kunne brukes (blir for uklar).  Tas opp på 
neste møte. 17.10.)  

 
3. Helhetlig kravspesifikasjon - materialetermer  

Det ble en diskusjon om inndeling: Natur / Kultur, Preparater / Konservering o.s.v. Hva er 
enklest og mest naturlig. Utviklere sier at det er ikke vanskelig å dele termer.  
MUSIT har som et hovedmål om å sy natur og kultur mest mulig sammen, og vi må husker på 
kost/nytte av det vi gjøre.  Kultur har i utgangspunkt bare utfører konservering på objekter. 
Natur både preparere og konservere objekter.  Tilleggs termer for naturhistorisk materiale er 
ca. 20.  
Utviklere seir at det ikke haster rett nå å bestemme om vi skal ha en inndeling av termer og 
hvordan denne inndeling skal gjøres (etter natur/kultur, ellet konservator/preparatør o.s.v.).  
Beslutning om en fellesliste eller flere enkle lister ble utsatt inntil videre for å gjennomføre en 
mer grundig diskusjon om listene skal være hver for seg eller samlet. Inntil videre vil 
plukklister i modulen ikke slåes sammen for de ulike faggruppene. 
 

4. Vising av de delhendelsene som har blitt utviklet så langt 
Stein viste hvor langt de har kommet i arbeidet med superhendelse på konservering. De har 
også startet med delhendelser teknisk beskrivelse og behandling som de er neste ferdig med.   
 

5. Spørsmål fra utvikler 
-Hvilke andre relasjoner på personer skal dem?  
Stein informert at det alltid er registrert dato, endret av og endret dato på alle hendelser.  
I tillegg ble det bestemt at det skal disse roller: Utført av og Deltagende.  

 
6. Bestemmelse av hvilken rekkefølge «delhendelsene» skal utvikles 

Når utviklere er ferdig med de delhendelser de jobbe med (punkt 4) så skal de starter med 
oppbevaring og håndtering, tilstandsvurdering, og etterpå tar utviklere det som passer best i 
arbeidsprosessen. 
 

7. Testing.   
Alle må være med å teste. Hvis ikke medlemmer av referansegruppen så andre innenfor 
miljøet. Stein var ikke sikkert når de er klar til test. Så snart de synes de nærmere testbehov 
skal de si fra i god tid slik at vi kan sette av felles dager for testing.  

 
Nestemøte blir i uke 44. Susan sender ut en Doodle for å finne dagen.   
Referent Susan Matland 10.10.2017 


