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Oslo, 15.11.2012 
Referat fra møtet i faggruppe portalisering i MUSIT 13.11.2012 
 
Til stede: Anders Strinnholm (AM), Espen Uleberg (KHM), Bjørn Petter Løfall (NHM), Rob 

Barrett og Dikka Storm (TMU), Kari Klæboe-Winther Kristoffersen og Jenny Smedmark 

(UM), Tove Eivindsen og Solveig Bakken (VM) og Jarle Ebeling og Brit Hauge (DUG) 

 

Styret for MUSIT hadde som del av mandatet gitt gruppa seks konkrete oppgaver/ spørsmål 
den skulle løse/ besvare: 
 
1. Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som åpne 

data  
2. Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres  
3. Foreslå funksjonalitet i egne portaler  
4. Foreslå kvalitetsnivå på metadata  
5. Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 
6. Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav om 

åpenhet og tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger 
 
Referatet utgjør gruppas svar på disse oppgavene. Gruppa oppfordrer styret til å gi klare 
signaler om hvilke oppgaver de ønsker løst innen rammen av MUSIT, og hvordan disse 
oppgavene skal prioriteres i forhold til andre oppgaver i MUSIT generelt og DUG spesielt. 
 
Møtet ble sparket i gang med TEs "Tilgjengelighetens ti bud"+: 
 
1. Være på internett i det hele tatt 
2. Kunne finnes av søkemotorer – også objektene, ikke bare forsiden 
3. Være på rett språk – kanskje også ha sentral informasjon på søkespråket engelsk. Er 

siden nynorsk bør den også tagges på bokmål – og gjerne omvendt 
4. Være godt programmert og følge universell utforming-krav. Husk at Google også er blind. 
5. Virke på mobile enheter. 
6. Være økonomisk tilgjengelig for brukeren, jf. Open accesss 
7. Bygge på allerede tilgjengelige løsninger staten har utvikla, for å ikke betale to ganger 
8. Gjøre data tilgjengelig for andre, jf. Finansdepartementas oversendingsbrev 
9. Være intuitiv for brukeren finne fram i også inne i løsningen 
10. Være forståelig for brukeren også språklig, jf. Klarspråk 
+ Den må engasjere / treffe 
 
Det var stor enighet blant deltakerne på møtet om at disse budene ville vi følge. Alle var også 
enige om at dataene våre skulle tilgjengeliggjøres i nasjonale og internasjonal portaler, ikke 
minst slik at 2. bud ble oppfylt. Som alltid er det viktige å definere hvilke(n) brukergruppe(r) 
man ser for seg. 
 
I tilknytning til bud nr. 2 og nr. 10. er det viktige å være klar over at flere av samlingene 
inneholder materiale på samisk, og at man må legge til rette for at samlingene 
tilgjengeliggjøres på samisk (og andre språk). 
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Det ble videre påpekt at museumsobjekter må kunne finnes igjen på kart, dvs. objektene må 
koordinatfestes. Her bør museene samarbeide om hvordan man på en best mulig måte kan 
legge til koordinater på objektene i samlingene. I mange tilfeller kreves det lokalkunnskap 
for å få lagt inn riktige koordinater 
 
Utfordringen er hvordan vi kan etterleve de ti bud++ med de ressursene MUSIT og museene 
rår over. 
 
 
 
1. Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som 
åpne data  
 
Et hovedmål bør være å gjøre dataene tilgjengelige der brukerne er og på de plattformer 
brukerne benytter, enten det er pc, nettbrett eller mobil. På den måten kan flere brukere 
finne fram til og bli ledet til museenes nettsider.  

For kulturhistorie er de fleste samlingene tilgjengelige i egne portaler. Neste mål er å 
gjøre samlingene tilgjengelige i Norvegiana/ Europeana og som åpne data. Det å publisere 
samlingene som åpne data vil gjøre det enklere for andre å tilgjengeliggjøre våre data i sine 
portaler. Det bør være et mål å bidra til en felles presentasjon av kulturminner i Norge. 

For naturhistorie ble det stilt spørsmål ved om samlingene også burde tilgjengelig-
gjøres i egne portaler i tillegg til gjennom Artskart 
(http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx), GBiF (www.gbif.org) og EOL (eol.org). 
Koordineringsgruppen for naturhistorie tar opp dette spørsmålet på sitt neste møte. 

Generelt sett bør man kartlegge om de forskjellige publiseringskanalene inneholder 
de funksjonene som etterspørres, f.eks. muligheten for å oppfordre til tilbakemeldinger fra 
brukerne og muligheten for enkelt å kunne lage seg egne uttrekk (delsamlinger) og lagre 
disse i portalene. 
 
Forslag til rekkefølge på prioriteringer: 
1. Norvegiana/ Europeana (kulturhistorie) 
2. Åpne data (kulturhistorie) 
3. Egne portaler (naturhistorie)? 
 
 
2. Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres  
 
For naturhistorie er Darwin Core (http://rs.tdwg.org/dwc/index.htm) med norske tillegg 
retningsgivende for hvilke metadata som skal følge objektene. 
 For kulturhistorie gjenspeiler metadataene som følger objektene (gjenstandene) 
informasjonen som er lagret om gjenstandene i MUSITs databaser. Det er derfor vanskelig å 
foreslå et sett av metadata som skal følge gjenstandene. Men generelt er det slik at 
metadataene omhandler hva noe er, hvor dette noe er funnet/ produsert/ brukt, når det ble 
funnet/ produsert/ brukt, av hvem og hvordan. Det vises ellers til de enkelte portalene 
(www.unimus.no) for en mer detaljert oversikt over metadata i den enkelte samling. 
 
 

http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
http://www.gbif.org/
http://eol.org/
http://www.unimus.no/
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3. Foreslå funksjonalitet i egne portaler  
 
På generelt grunnlag burde MUSIT være varsom med å (videre)utvikle funksjonalitet i egne 
portaler. Man må forsikre seg om at tilsvarende funksjonalitet ikke finnes i de portalene som 
tilgjengeliggjør data fra MUSIT, f.eks. Artskart, GBiF og Norvegiana/ Europeana. 

Hvis man skal foreslå å utvikle (utvidet) funksjonalitet i egne portaler, så kan det f.eks. 
være å tilrettelegge for såkalt "crowdsourcing" 
(http://no.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing). Andre funksjoner kan være enkle og 
avanserte søk, ”egen samling”, enkel nedlasting av datasett for videre bearbeiding, 
bloggfunksjonalitet og opplasting av egne observasjoner. 
 
 
4. Foreslå kvalitetsnivå på metadata  
 
Dataene som ligger i basene skal i utgangspunktet ha blitt registrert på en slik måte at de er 
gode nok for å bli publisert på nett. En kan fortape seg i overdrevne presisjonskrav slik at for 
mye materiale blir holdt tilbake. En bør merke unntakene fra denne hovedregelen slik at 
dataene kan bearbeides og gjøres tilgjengelige. En kan også tenke seg å publisere på nett 
metadata om samlingene slik at de som vil hente ut data får opplysninger om kvalitetsnivå 
og mulighet til å vite hva som er / ikke er publisert. 
 For at ikke man unødvendig skal holde tilbake data fra publisering, bør det være en 
regel som sier at hvis et objekt, et datasett eller en delsamling er godt nok beskrevet til å 
innpasses i museets magasin, så er det/ den godt nok beskrevet til å kunne tilgjengeliggjøres. 
 
 
5. Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 
 
Det har vært en rask utvikling de senere årene i retning av stadig enklere tilgang til mer foto i 
bedre kvalitet på nettet. Flere av de store museene legger ut bilder i høy oppløsning til fri 
nedlasting. For en stor del tilhører brukerne av bildene grupper som uansett har fri tilgang til 
fotografiene (studenter, skoleelever, forskere, private nettsider, artikler hos historielag ...) . 
Det vil således være naturlig for universitetsmuseene å legge ut sine bilder med en "Creative 
Commons"-lisens slik at bruk og gjenbruk er tillatt så lenge opphavsmann og 
copyrightreglene følger bildet.  
 Ved NTNU arbeider man med å tillate bruk og gjenbruk etter gjeldende Creative 
Commons-lisenser med det forbehold at fotoet heller ikke endres uten opphavsmannens 
samtykke. 
 Museene bør ha én felles fotopolicy og styret oppfordres til å godta en Creative 
Commons-lisens og bidra til at hvert museum innfører denne. 
 
 
6. Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav om 
åpenhet og tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger 
 
Det må arbeides med publisering som åpne data slik at flere kan bruke museenes data i sine 
webløsninger. Det er nødvendig å "mappe" dataene mot anerkjente standarder, f.eks. 
gjennom Europeana-samarbeid. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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Kartfesting av flere objekter må prioriteres slik at bedre kartbaserte søk blir mulig for 
større deler av samlingene. Dette gjelder særlig de etnografiske samlingene ved KHM, UMiB 
og TMU og numismatika. 

Det ligger allerede mange fotografier ute, men i prosent av samlingene er det ikke 
mye. Fotografering av utvalgte deler av samlingene må prioriteres.  
 
 
Jarle Ebeling 
referent 


