
Referat fra møte i koordineringsgruppe, Kulturhistorie 6.-7. oktober 2008. 

Tilstede: Sonja Innselset, Torkel Johansen, Roger Jørgensen, Espen Uleberg (referent), 

Joel Boaz (fra 12:00 7.10.) Jarle Ebeling deltok på deler av møtet etter lunsj 7.10. 

 

1. Gjennomgang av arbeidet i faggruppene 

        1.1 Faggruppe web 

Faggruppe web har hatt ett møte i høst. Gruppa skal velge et firma å samarbeide med om 

utviklingen av websider for gjenstandsbasene. Medlemmene har sendt forslag til Ingvild. 

Det må være en anbudsrunde før en kan velge den som skal utføre arbeidet. Det vil 

komme et enkelt brukergrensesnitt mot gjenstandsbasene på nett i løpet av 2008. 

        1.2 Faggruppe foto 

Faggruppe foto har arbeidet effektivt fram mot ny fotoportal som skal åpne i oktober 

2008. Faggruppa har dermed gjennomført oppgavene satt i mandatet de fikk, slik at den 

kan avslutte arbeidet og legges ned i år.  

        1.3 Faggruppe mynt/medaljer 

Faggruppe mynt/medaljer har, på grunnlag av applikasjonen for medaljer ved BM og for 

mynt ved VM, utarbeidet en kravspesifikasjon for en felles mynt/medalje applikasjon. 

Svein Glenndal fortsetter arbeidet med denne 2 måneder i høst, og kan ferdigstille den 

tidlig i 2009. 

        1.4 Faggruppe gjenstandsgruppe, arkeologi 

Faggruppe gjenstandsgruppe, arkeologi har hatt ett møte. Ellers er diskusjonen ivaretatt 

av koordineringsgruppa. Det er sterkt ønskelig at alle museene kommer i gang med å 

bruke basen til katalogisering av nye funn. Så langt har KHM og TMU begynt. Skjema 

for steinalderkatalogisering er bare gjort klart for KHM. De andre museene ønsker å få 

tilgang til denne delen så snart som mulig. TMU vil teste ut bruken av skjemaet slik det 

er. VM ønsker i utgangspunktet å få tilpasset basen før den tas i bruk, og har levert en 

samlet oversikt over endringsbehov i den generelle gjenstandsbasen, samt endringer en 

ønsker i steinalderapplikasjonen. VM avventer for øvrig en avgjørelse fra egen 

museumsledelse mht. når og under hvilke forutsetninger gjenstandsbasen skal tas i bruk. 

  

Mht. tilpasning av basen for hvert enkelt museum ble det diskutert om det var 

hensiktsmessig å flikke på den eksisterende versjonen, eller om dette tilpasningsarbeidet 

skulle utsettes til en evt. begynner arbeidet med en ny, integrert gjenstandsapplikasjon for 

kulturhistorie i 2009. Dette handler også om hvordan en best utnytter de tilgjengelige 

programmeringsressurser ved DUG. I denne sammenheng ble det fra VMs side foreslått 

at hvert museums endringsbehov evt. kunne integreres i utviklingen av en generell 

modell for den nye gjenstandsapplikasjonen, og at den eksisterende basen da kunne tas i 

bruk som en midlertidig løsning. Forutsetningen her er at (a) de mest presserende 

endringer i bl.a. steinalderapplikasjonen gjennomføres nå, og (b) at hvert museums 

tilpasningsbehov nedfelles i en forpliktende modell for den nye gjenstandsbasen.  

 

BM mener en tilpasning vil gjøre det enklere å komme i gang med å bruke skjemaet. 

KHM påpekte at det er lettere å identifisere problemer og endringsbehov dersom en 

kommer i gang med bruken av basen først.  

 



På Muspro ble det utviklet en egen steinalderapplikasjon for Melkøya-prosjektet. 

Applikasjonen er i dag ikke tilgjengelig, men det ble diskutert muligheten for å bygge 

videre på modellen som her ligger til grunn, spesielt mht. hvordan databasen håndterer 

kontekster.  

 

KHM har gjennomgått og normert valglister for gjenstander og materiale. KHM har også 

arbeidet mye med lister over form. Når det gjelder steinalder har KHM lagt inn valglister 

for gjenstand/form. Det er et mål at gjenstandslistene i størst mulig grad er felles for alle 

museer. Allikevel må det gjøres tillegg til de eksisterende listene fordi det ikke er samme 

gjenstandstyper i hele landet. Hvert museum må derfor arbeide med referanselistene og 

utvide dem med de gjenstandstypene de trenger. 

        1.5 Faggruppe konservering 

Faggruppe konservering har hatt ett møte. Accessbasen som er utviklet i Oslo er gjort 

tilgjengelig for de andre medlemmene i gruppa. Det er kommet kommentarer fra VM. 

Koordineringsgruppa vil minne om at denne gruppa er bedt om å bli enige om en 

utforming av en midlertidig, omforent Accessbase i påvente av at det vil være tid ved 

MUSIT til å arbeide med en applikasjon for konservering. 

        1.6 Faggruppe juridiske vurderinger 

Faggruppe juridiske vurderinger har hatt to møter. På ett av møtene var datatilsynet med. 

Gruppa vil få et skriftlig svar fra datatilsynet på spørsmål som ble tatt opp under møtet. 

        1.7 Faggruppe feltdokumentasjon 

Faggruppe feltdokumentasjon er ikke igangsatt. 

 

2. Videre arbeid med databasene 

        Utviklingsarbeid 

        Datakvalitet 

Utviklingsarbeidet skal gjøres av MUSIT, mens arbeidet med datakvalitet er en oppgave 

for museene. Det er særlig arbeidet med referanselistene som må gjennomføres. 

Koordineringsgruppa vil komme i gang med å samle gjenstandsbasene. I dag er det 

mange forskjellige applikasjoner, og vedlikehold og oppgraderinger tar mye tid når det er 

flere nesten like baser. Koordineringsgruppa ønsker også å få utarbeidet en datamodell 

som på et overordnet nivå viser hvordan de ulike delene av basen henger sammen. På den 

måten blir det enklere å forstå sammenhengene og synliggjøre hvordan de enkelte 

modulene henger sammen (moduler for gjenstander, magasin, konservering, fotografi). 

En unngår da også unødvendig dobbeltregistrering i parallelle systemer. I arbeidet med 

en samlet modell for alle gjenstander i de kulturhistoriske samlingene vil en bygge videre 

på arbeidet med gjenstandsbase arkeologi og gjenstandsbase etnografi der det også er 

implementert en magasinmodul og en forvaltningsmodul. 

 

Felles databaser gjør det mulig å søke på tvers av samlingene. For at søk i databasene 

skal fungere er det nødvendig å samarbeide om nomenklatur og tesauruser med 

synonymer og hierarkier. Det, sammen med utvikling av ontologier (definisjon av temaer 

og begreper og spesifikasjon av relasjonene mellom dem), er også en forutsetning for at 

søkene på websidene skal fungere godt for flere brukergrupper. Koordineringsgruppa 

foreslår at en ansetter en egen person til å samordne dette arbeidet mellom de ulike 

museene. For å sikre en strukturert gjennomføring, bør en nedfelle klare prinsipper for 



hvordan dette arbeidet skal foregå, både mht. grunnlagsmateriale, ansvars- og 

arbeidsfordeling.  

 

3. Handlingsplanen for 2009 (se vedlegg) 

        - arbeidsoppgaver 

        - prioriteringer 

Den foreslåtte handlingsplanen følger tidligere prioriteringer med web og 

gjenstandsbaser. 

Det første punktet på handlingsplanen er å videreføre arbeidet med tilgjengeliggjøring av 

gjenstandsbasene på web. Det skal arbeides med hvordan basene kan gjøres tilgjengelige 

for flere brukergrupper. Det settes av midler til å kjøpe tjenester til å utvikle 

webapplikasjonen. I tillegg foreslås det å sette av midler til å arbeide seks månedsverk 

med referanselister (ontologier og tesauruser) som et grunnlag for bedre søk i basene. 

Videre arbeid med gjenstandsbase for arkeologi er neste punkt. Dette er en videreføring 

av arbeidet med gjenstandsbase for arkeologi og etnografi. Gruppa foreslår å sette av ett 

årsverk på DUG til dette arbeidet. I arbeidet med å utarbeide og implementere 

datamodellen trenger utviklerne jevnlig kontakt med museene.  

Applikasjonen for mynt/medaljer trenger 2 månedsverk i 2009 for å bli ferdig. 

Kartbaserte søk og framvisning bør bli en mulighet på websidene. En skal vurdere 

samarbeid med RA/Askeladden om kartbaserte søk og framvisning av informasjon fra 

både Askeladden og museumsdatabasene. GIS-serveren som settes opp i høst vil bli et 

sted å hente ut grunnlagskart, funnspredningskart og innmålinger fra felt. 

Det er også viktig at det blir satt av tid til å arbeide med metadatabasen og applikasjon for 

brukerregistrering. Arbeidet med metadatabasen vil gjøre databasene raskere. 

Applikasjon for brukerregistrering vil kunne flytte dette arbeidet fra MUSIT til museene. 

 

4. Eventuelt 

Sonja tok opp spørsmålet om import av data fra andre fotoapplikasjoner til fotobasen, da 

fotografene ved BM bruker MAC-basert programvare i registrering av foto. TMU har 

også nylig tatt i bruk en egen base for bilder fra arkeologisk feltarbeid. 

Koordineringsgruppa er skeptisk til en importfunksjon, da en her potensielt åpner for å 

bruke parallelle systemer. Dette kan være et skritt vekk fra samling og reduksjon av antall 

applikasjoner. En engangsimport fra et system hvor det ligger mye informasjon skal i 

prinsippet gjennomføres på lik linje med andre konverteringer av baser. Det ble 

imidlertid påpekt at det sannsynligvis alltid vil være behov for å importere data til 

fotobasen i større eller mindre grad, uten at en nødvendigvis åpner for parallelle 

systemer. Museene har her et ansvar mht. i størst mulig grad å legge føringer mht. hvilke 

system som skal benyttes. KHMs representant diskuterer i første omgang løsninger med 

BMs fotografer.  

 

Lommedalen 13. oktober 

 

Espen Uleberg 

 


