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Referat fra møte i Koordineringsgruppe kulturhistorie 19. november 2013 i Oslo. 

Tilstede: Joel Boaz (RA), Jarle Ebeling (DUG). Sonja Innselset (UM), Torkel Johansen (VM), 

Roger Jørgensen (UiT), Espen Uleberg (KHM, referent) 
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1. Godkjenning av saksliste  

Sakslista godkjent med tillegg av at Jarle orienterer om besøk ved British Museum i London. 

2. British Museum 

Jarle orienterte om DUGs besøk ved British Museum i London. De har arbeidet mye med 

standardisering av termer og bruker Erlangen-varianten av CIDOC-CRM som grunnlag for 

databasearbeidet. De publiserer katalogtekstene slik de opprinnelig ble skrevet og dermed med 

stor variasjon i detaljeringsgrad og termer. De har lagt ut over 700000 bilder av gjenstander. Det 

er også verdt å merke seg at de bruker et system for åtte ulike samlinger, det med andre ord ikke 

gjort spesielle tilpasninger for arkeologi, mynt osv. slik det er gjort hos oss. 

3. Passordrutiner i MUSIT.  

Det er innført nye rutiner for passord til MUSIT-basene. De rutinene oppleves som svært 

krevende av enkelte brukere, særlig ved NTNU. Det har også vært reaksjoner på manglende 

varsling og informasjon. De nye rutinene er pålagt av USIT sentralt for å ivareta datasikkerheten. 

Ved registrering av nye MUSIT-brukere blir det også registrert e-post-adresser. Hittil har hver 

enkelt bruker måtte registrere seg for å motta informasjon. Fremover skal dette endres slik at nye 

brukere automatisk kommer med på felles mailingliste for MUSIT-brukerne. I forbindelse med 

overgangen til automatisk registrering vil det bli sendt ut lister over brukere til 

koordineringsgruppa slik at listene kan oppdateres. 

4. Orientering om Hack4no.  

Espen var på møtet hos Kulturrådet 15. november. Hack4no skal arrangeres i 6. – 7- februar 

2014. Det var enighet om at det er bra om museenes databaser blir aktivt brukt når det arrangeres 

hackaton. Alle skal tenke gjennom forslag til sammenstilling or presentasjon av dataene og 

eventuelt gjøre en presentasjon ved oppstarten av arrangementet. Det ble diskutert om en skal 

forberede delmengder av materialet for å legge bedre til rette for bruk i app'er. Gruppa var 

positiv til at museenes og MUSITs logoer ble brukt på materiell som skal utarbeides av 

Kulturrådet slik at museene blir synliggjort. Det blir viktig å ha dokumentasjon av API'et og 

dessuten å kunne delta for å svare på spørsmål om metadata og API. 
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5. Prosjektgruppe Dokumentasjonsmodul.  

Mandatforslaget utarbeidet av Torkel ble diskutert. Det er viktig å komme i gang med arbeidet 

når aktivitetsanalysen ved museene er gjennomført. Museene har nå greie systemer for de 

kulturhistoriske gjenstandene, og en bør ha fokus på dokumentasjon i form av arkivmateriale, 

fotografier og særlig digital feltdokumetasjon (GIS). Det var enighet om å beskrive behovet for 

en slik gruppe i innledningen til handlingsplanen for 2014. 

6. Handlingsplan 2014  

Forslaget til Handlingsplan ble diskutert og det ble satt opp en prioritert rekkefølge. Espen 

bearbeider forslaget før oversendelse til styremøte 28. november 2013. 

 

7. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 


