
Referat fra møte i MUSIT koordineringsgruppe kulturhistorie 9. januar 2014 

Tilstede: Wenche Brun (AM), Jarle Ebeling (DUG fram til kl.1300), Sonja Innselset (UM), 

Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU), Espen Uleberg (KHM). 

Anders Olsson (RA) hadde meldt forfall. 

Møtet startet kl. 1100 på grunn av tåke på Gardermoen.  

 

1. Godkjenning av saksliste  

Sakslista ble godkjent med tillegg av en sak om faggruppe for gjenstandsbase, etnografi. 

 

2. Virksomhetsanalysen  

Torkel orienterte om framdriften.  

Arbeidet er organisert med en prosessleder, to prosjektkoordinatorer, og 3-5 prosessdeltagere 

innenfor hvert av områdene kulturhistorie og naturhistorie som sammen skal utarbeide utkast 

til beskrivelse. Prosessdeltagerne utpekes av koordineringsgruppene..  

Sammensetningen er nå slik: 

Prosessleder: Steivor Bjarghov, NTNU IT 

Prosjektkoordinator for kulturhistorie: Torkel Johansen 

Prosjektkoordinator for naturhistorie. Kartein Hårsaker 

Koordineringsgruppe for kulturhistorie vedtok at gruppen for kulturhistorie skal bestå av  

Wenche Brun, Ellen Grav Ellingsen og Espen Uleberg 

Det første møtet skal være i Trondheim medio februar.  

I mars/april skal det første utkastet av rapporten gå på høring til museene. Medlemmene i 

koordineringsgruppa har ansvar for å sette sammen gruppa som skal delta i høringen . Navn 

på de er som skal være i gruppene skal sendes Torkel innen 1. februar. 

(Her kan vi vel legge ved Framdriftsplanen for prosjektet) 

3. #hack4no  

Jarle og Espen orienterte om #hack4no som arrangeres av Norsk kulturråd. Det er en rekke 

institusjoner som deltar, og det er en god arena for å synliggjøre museenes samlinger på nett. 

#hack4no er i helga 7.-8 februar. Jarle Stabel og Ellen Jordal vil være tilstede på fredagen for 

å svare på spørsmål omkring museenes APIer mm. Det er mulig å presentere forslag til 

hvordan museenes baser kan tas i bruk ved #hack4no, noe som vil øke sjansen for at det blir 

laget gode applikasjoner som bruker museenes data. Alle er oppfrdret til å tenke videre rundt 

dette, og gjerne være tilstede på arrangementet. 

 

4. Overgang til nye databaseservere  

Jarle orienterte. MUSITs gamle database- og lagringsservere er modne for utskiftning, slik at 

alle våre databaser og bildefiler må flyttes til nye servere. Arbeidet er planlagt i uke 5, 27.-31. 

januar. Selve flyttingen vil ta 2-3 dager, men det er også nødvendig e vi må også påberegne 1-



3 dager med testing i etterkant, slik at databasene blir utilgjengelige i hele uke 5. 

 

5. Ny avtaletekst og vedtekter for MUSIT.  

Jarle orienterte kort om ny avtale og vedtekter for MUSIT .Valgkomiteen er i arbeid med å 

finne kandidater til nytt styre som skal velges på årsmøtet i februar.  

 

6. Oppdatering av Askeladd-IDer i gjenstandsbasen og registrering av høyfjellsfunn  

MUSIT har fått 150 000 fra RA til dette arbeidet. Arbeidet skal utføres av Anja Nordvik 

Sætre som da blir tilsatt ved UM i Bergen. Hun begynner med dette i februar. Ellen og Espen 

skal forberede arbeidet. 

 

7. Status for tilgang til gjenstandsdatabasene 

Det er enighet i koordineringsgruppa om at alle interessert skal kunne få tilgang til de 

arkeologiske gjenstandsbasene. Praksis har vist at dette gjøres ulikt ved museene, og at det 

ikke er lett for eksterne brukere å vite hvem de skal kontakte. Navn på kontaktpersoner kan bli 

tilgjengelig på nettsidene.  

7. Eventuelt 

Opprettelse av faggruppe for etnografi.  

Sonja kaller inn til et avsluttende møte for migreringsarbeidet som er i gang nå. Da kan de 

innkalte få en presentasjon av arbeidet som er gjort, og diskutere hvilket arbeid som skal 

gjøres framover. I det møtet kan en også ta stilling til omen vil opprette en faggruppe for 

etnografi nå i år. 

 

Møtet ble hevet kl. 1500 

 

Espen Uleberg 


