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Referat fra møtet i koordineringsgruppe, kulturhistorie, 26.08.2014 10-15:20 

Tilstede: Wenche Brun (AM), Sonja Innselset (UM), Jarle Ebeling (DUG), Espen Uleberg (KHM, 

referent). 

Ikke tilstede: Roger Jørgensen (TMU), Anders Olsson(RA) 

 

Arkeologisøk 

Jarle gjennomgikk ny funksjonalitet i arkeologisøk. Det er nå mulig å gjøre avanserte søk. I tillegg til 

fritekstsøket kan en søke direkte på kommune, gjenstand, materiale osv. Søkeoppsettet er beskrevet 

på siden som åpnes når en trykker på ‘?’ på søkesiden. Det er også mulig å hente opp kart for 

området med funnet i www.norgeskart.no . Et punkt for funnet kan vises dersom kallet til nettsiden 

inneholder gårdsnummer og bruksnummer. Jarle får en liste over presisjonskategorier og rekkefølge 

fra Espen som kan brukes til kallet.  

 

Oppdatering handlingsplan 

Siden sist møte har arbeidet i DUG konsentrert seg om overgang til Unicode. Det er dermed ingen 

endringer siden sist. 

 

Planer for 2015 – det første året med felles handlingsplan for kultur og natur 

I 2015 skal det utarbeides felles handlingsplan for naturhistorie og kulturhistorie. 

Koordineringsgruppa vil ha innspill fra faggruppene til handlingsplanen. MUSIT vil antakelig (avventer 

endelig tilsagn fra UiO og NTNU) sette i gang arbeidet med oppgradering av IT-systemene i 2015. 

Punktene på handlingsplanen må ta hensyn til denne overgangen. På grunn av endret 

ressurssituasjon i 2014 vil det også gjenstå flere punkter fra handlingsplanen for 2014. Bergen vil 

starte arbeidet med å migrere sine middelalderbaser fra mars 2015, og meldte inn dette nå. Så langt 

har mye av arbeidet i MUSIT vært konsentrert om gjenstandsbasene i arkeologi, etnografi og 

numismatikk. I tiden framover vil det være nødvendig å se mer på dokumentasjon og 

dokumentasjonsflyt i museene og mellom museene og andre etater (jf. Virksomhetsanalysen; eget 

punkt på dagsorden). 

Webpresentasjon av samlingene ble også diskutert. Noen av nettsidene er ennå Flash-baserte, og det 

er behov for å gjøre noe med dette. Koordineringsgruppa ber styret ta opp hvordan det 

kulturhistoriske materialet skal være tilgjengelig på nett framover. De kulturhistoriske samlingene 

har ingen formidlingskanaler tilsvarende Artsbanken, slik at det er nødvendig å gjøre et eget  arbeid 

for at samlingene skal være tilgjengelige. 

 

MUSIT-midler til arbeid med "mapping" og konvertering av baser for konservering og aksesjon 

Det er ledige lønnsmidler til arbeid innenfor kulturhistorie i høst. Midlene skal brukes i forhold til den 

vedtatte handlingsplanen.  

Gruppa vil be om midler til to tiltak. 

Det ene er et seminar i samarbeid med Riksantikvaren for å forberede tiltak om lagring og 

tilgjengeliggjøring av dokumentasjon som kan legges inn i handlingsplanen for 2015. 

Det andre er arbeid med "mapping"/migrering av eksisterende konserveringsbaser og 

rydding/normering av gjenstandstermer i arkeologibasen som er punkter på handlingsplanen for 

2014. Dersom det er tid, vil det også være ønskelig å "mappe" og migrere aksesjonsbaser, (er ikke 

med i handlingsplanen for 2014).  

http://www.norgeskart.no/
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KHM tar ansvar for å tilsette en person som utføre arbeidet. Den som tilsettes skal også legge inn 

Askeladden-IDer i gjenstandsbasen – det arbeidet Riksantikvaren har gitt midler til i år. 

 

Videre arbeid med felles etnografisk base – venter på innspill fra fagmiljøene 

Det er ikke kommet innspill fra fagmiljøene i denne saken. Ved UM blir det så langt ikke prioritert å 

arbeide med etnografibasen, og en ser derfor ikke behovet for en egen faggruppe allerede nå. 

Koordineringsgruppa avventer eventuelle innspill fra TMU og KHM.  

Ved UM er det registrert opplysninger om særlig plassering og konservering av gjenstander fra den 

etnografiske samlingen og Nyere kulturhistorie i en egen flyttebase 

(http://thegreatcollectionmigration.b.uib.no/).  Det vil senere være aktuelt å migrere disse dataene. 

 

Top.ark. og "crowdsourcing" 

KHM har i samarbeid med Morten Erlandsen ved USIT startet et prosjekt for å digitalisere 

dokumenter fra top.ark. En vil bruke crowdsourcing for å registrere metadata om dokumentene. 

KHM vil i oppstarten samarbeide med Asker og Bærum historielag om registreringen.  

Prosjektet gjør arkivmaterialet tilgjengelig fortløpende for alle på nett. Etter hvert som dokumentene 

blir annotert (få lagt til metadata)blir søkbarheten bedre.  

Prosjektet starter med få involverte og samler erfaring om "crowdsourcing" som et middel til å gjøre 

arkivmateriale tilgjengelig.  

 

Dokumentasjonsflyt 

Museene mangler i dag et felles system for avlevering og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon. En 

har her store utfordringer, både mht. å digitalisere eldre dokumentasjon, samt å ivareta strømmen 

av digital dokumentasjon som generes i utgravnings- og registreringssammenheng. Det foreligger en 

rekke spredte initiativer som på hvert sitt vis ivaretar dokumentasjon i en eller annen form; MUSITs 

topark-databaser, NORARK, Riksantikvarens digitaliseringsprosjekter, Askeladden etc. Det er en stor 

utfordring for museene å ivareta sitt ansvar for å kuratere og tilgjengeliggjøre denne 

dokumentasjonen.  Det ble derfor foreslått at en nå tar initiativ til et arbeid som utreder mulighetene 

for et felles system for avlevering og tilgjengeliggjøring av dette materialet. Det ble også foreslått at 

dette bør utredes i samarbeid med Riksantikvaren, da de står ovenfor tilsvarende problemstillinger. 

Etablerte rutiner og systemer for dokumentasjonsflyt vil sikre at dokumentasjonen blir lagret og 

tilgjengelig.  

I dag er det ikke en etablert praksis for hvilken informasjon som skal lagres hvor når det gjelder 

dokumentasjon fra arkeologiske registreringer, forundersøkelser og utgravninger. Noen 

innmålingsdata og noen rapporter lagres i Askeladden, noen lagres på museene og noen i fylkene.   

Espen og Torkel vil ta kontakt med Riksantikvaren om et møte for å diskutere mulig samarbeid om 

dette framover og forsøke å arrangere et seminar i samarbeid med RA i løpet av høsten med dette 

som tema. 

 

Workshop med representanter for museene underlagt kulturdepartementet 

Jarle og Espen hadde et møte med Lewi Nordby, leder av KulturIT, i sommer. (KulturIT utvikler og 

drifter PRIMUS). De la fram et forslag om å ha et felles seminar med KulturIT for å se om det kan 

være områder som egner seg for samarbeid. Det er blitt mer aktuelt fordi KulturIT satser også på det 

svenske markedet og er i gang med å utvikle en arkeologi-modul. De to systemene kan dermed ha 

felles interesser i utviklingen av grensesnitt mellom gjenstandsbase og feltdokumentasjonen i Intrasis. 

http://thegreatcollectionmigration.b.uib.no/
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Det er var ikke stemning for å gjennomføre et slikt seminar nå, da en står ovenfor store utfordringer 

mht. bedre systemer og samhandlingsrutiner innenfor kulturminneforvaltningen som heller bør 

prioriteres. Det gjennomføres en evaluering av KulturIT i år, og gruppa vil holde seg oppdatert om 

dette. 

 

Eventuelt 

Statistikk-side 

Museene leverer resultater til Kulturrådet og departement hvert år i form av antall gjenstander, foto 

osv. i samlingene og på nett.  

Jarle presenterte en nettside hvor tallene museene skal levere kan hentes ut fra basene.  

Medlemmene i gruppa skal gi tilbakemelding på om disse tallene er de som ble etterspurt ved sist 

innlevering av resultater eller om vi er blitt bedt om å rapportere på andre ting. 

Nettadressen er www.unimus.no/nedlasting/statistikk .  

Siden er passordbelagt, og brukernavn og passord ble opplyst i møtet. NB! Siden vil ikke være allment 

tilgjengelig før en får på plass en egen "statistikk-bruker" i basen med begrensete rettigheter. Ta ev. 

kontakt med Jarle, hvis en vil kikke på/ teste sidene og statistikken den produserer. 

Jarle viste også en nedlastingsside for datasett: http://www.unimus.no/nedlasting/datasett/ 

Her ligger et komplett uttrekk av arkeologi-basen. Den blir oppdatert ukentlig. 

 

Unicode 

Arbeidet med overgang til Unicode er snart gjennomført av DUG. I løpet av september vil en ha 

kommet så langt at ny versjon skal testes. Overgangen til Unicode har også gjort det nødvendig å 

rydde i tabellnavn og eldre kode i noen applikasjoner.  

Medlemmene i koordineringsgruppa vil delta i testingen av sine baser. DUG vil sende mer detaljert 

informasjon om hvordan testingen skal gjennomføres, slik at det kan bli en systematisk og godt 

gjennomførbar testing.  

 

Migrering av foto ved UM, Bergen 

Sonja opplyste at UM høsten 2014 vil migrere 16000 fotografier av arkeologisek funn til 

fotobasen/gjenstandsbasen. Hun tar kontakt med DUG og KHM for å diskutere "mapping" og 

konvertering av opplysninger fra lokal fotobase ved UM. Torkel og Espen vil bidra med egne 

erfaringer fra konvertering av fotobaser. 

 

Kontakt MUSIT – museene 

MUSIT venter på tilbakemelding fra museene om hvem som blir databasekoordinatorer ved de 

respektive museene (TMU og VM har avklart hvem som blir deres koordinatorer: Torkel og Monica).   

 

http://www.unimus.no/nedlasting/statistikk
http://www.unimus.no/nedlasting/datasett/

