
Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie 24. april 2012 10:00 – 14:30 

Tilstede: Joel Boaz (RA), Svein Glendal (DUG), Brit Hauge (DUG), Mari Høgestøl (AM), 

Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen (VM), Ellen Jordal (DUG) (tilstede under punkt 4), 

Roger Jørgensen (TMU), og Espen Uleberg (KHM) (referent). 

 

1. Godkjenning av dagsorden  

Dagsorden ble godkjent. 

 

2. Forankring av MUSIT hos de ulike museene. I hvilken grad er de ikke-arkiverende 

seksjoner/avdelinger involvert?  

Joel ønsket å ta opp dette fordi han har fått henvendelser fra museene som gjelder databaser 

og som tydelig viser at det er museumsansatte som ikke orienterer seg i forhold til MUSIT. 

Det må stadig arbeides for at alle på museene skal ha et eierforhold til databasene. Det er også 

viktig at alle tenker i forhold til MUSIT og unimus-basene når det er nye prosjekter og 

samarbeidsprosjekter mellom museene med behov for databaser og som vil kunne bidra til å 

videreutvikle de eksisterende løsningene. 

Det ble også tatt opp at det vil være nyttig å ha bedre oversikt over trafikken på nettsidene 

våre enn det vi har nå. Det finnes programvare for dette, blant annet Google Analytics, som 

gjør det mulig å følge med på enkeltsider, IP-adresser osv. Dagens løsning gir en 

månedsoversikt over antall treff på toppnivå, men ingen mer detaljert oversikt. 

 

3. Basenes tilstand. Hvilket videre arbeid med rydding/vedlikehold/oppgradering bør gjøres?  

Museene har nå tatt i bruk felles databaseløsninger for fotografier og flere gjenstandsgrupper. 

Den grunnleggende programplattformen har vært den samme disse årene. 

Koordineringsgruppa ser at det er behov for å vurdere IT-strategien framover slik at en vil 

være rustet til å håndtere nye programvaremiljøer framover.  

Koordineringsgruppa vil påpeke at det er behov for at MUSIT v/DUG arbeider med dette 

ettersom dette ligger utenfor koordineringsgruppenes fagfelt. Gruppa vil sende et notat til 

styret og slik at det kan bli tatt opp som en sak på styremøtet. 

 

4. Status i forhold til handlingsplanen.  

Det er nødvendig med bedre oppfølging av milepælsplanene. Dersom de skal være et godt 

styringsredskap for framdriften må de oppdateres jevnlig. Gruppa foreslår at det velges en 

løsning slik at lederne for faggruppene og programmererne kan gå inn og oppdatere planene i 

forhold til ferdigstilling for testing, varighet av testperioder osv. 

Migrering av middelalderdata for VM har tatt noe mer tid enn forventet, og det har gjort at 

konsolidering av programmeringskode for gjenstandsbase arkeologi er til testing hos museene 

nå. Betydningen av at museene følger opp testingen ble understreket i møtet, slik at overgang 

til konsolidert kode kan gjøres i mai. For å gjennomføre overgangen til ny kode vil 

gjenstandsbasen bli tatt ned i to dager.  

Handlingsplanens punkt om strekkode vil starte før ferien. Arbeidet med konservering tas opp 

etter ferien. 

Arbeidet med punktene på handlingsplanen for top.ark. er i rute. Arbeidet med det siste 

punktet på planen er i gang. 



Arbeidet med handlingsplanens punkt for fotobasen vil starte ettersommeren, som planlagt. 

Blant andre punkter i handlingsplanen er det i vår arbeidet med rydding i flernummeravsnitt 

hos BM, TMU og KHM. Det er overført midler til KHM for dette og arbeid med felles 

stedsbase. Splittingen av flernummeravsnittene er gjennomført. Lister over numre som må 

ryddes av hvert museum er oversendt. Midlene dekker også oppdatering av stedsinformasjon 

når ny felles stedsbase blir implementert i vår. 

 

5. Webseminaret - innspill fra museene, program for dagen.  

Brit orienterte om webseminaret. Det er gjort et godt arbeid med planleggingen. Begge 

koordineringsgruppene og styret sammen med de representanter museene ellers vil sende er 

invitert. 

Organiseringen av en webgruppe ble diskutert uten at koordineringsgruppa kom til enighet. 

Webgruppa kan sidestilles med koordineringsgruppene eller være som en faggruppe 

underordnet koordineringsgruppene. Webgruppas prioriteringer kan komme til å ville være 

styrende for resten av dataarbeidet, men kan også være mest knyttet til datakvalitet og behov 

for arbeid på museene slik at museene får et jevnere nivå når det gjelder innhold til utvalgte 

felt. Sammenhengen mellom diskusjoner og prioriteringer i koordineringsgruppene og 

webgruppa kan ivaretas ved at begge lederne av koordineringsgruppene sitter i webgruppa. 

Når MUSIT-avtalen fornyes i år må plasseringen av en webgruppe komme med i 

organisasjonskartet. 

Fordeling av MUSIT-midler til lokalt ryddearbeid ved museene kan gå på bekostning av 

drifts- og utviklingstid i DUG. MUSIT-budsjettet har midler som skal kunne brukes til kjøp 

av tjenester. Dette ville kunne brukes til felles innsats på utvalgte felt i basen. Det har vist seg 

at det ikke er enkelt å få frigjort midler ved det enkelte muset til rydding og økt datakvalitet.  

Brit tok også opp enkelte punkter for videre webarbeid – at felt som f.eks. periode må bli fylt 

ut for at basen skal bli bedre søkbar. 

 

6. Eventuelt  

Det var ingen eventueltsaker. 

 


