
Referat fra møte i Koordineringsgruppe kulturhistorie 2. oktober 2013 i Oslo. 

Tilstede: Jarle Ebeling (DUG). Sonja Innselset (UM), Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen 

(UiT), Espen Uleberg (KHM,. Referent) 

Fravær: Joel Boaz (RA) 

1. Godkjenning av saksliste  

1. Godkjent 

2. Arbeidet med det pågående migreringsarbeidet i Bergen og Tromsø  

(Sonja og Roger orienterer).  

2. Migrasjonsarbeidet for Etnografi og Nyere Kulturhistorie startet 1. september og har god 

framdrift. Omfanget er fire månedsverk ved UM og to ved UiT. MUSIT har gitt 2 månedsverk til 

hvert sted. Ved UM vil en laste opp en del av byapplikasjonen for å teste innlasting av data. Ved 

UM er det også en flyttebase med 30-40 000 poster som er opprettet i forbindelse med flytting til 

nytt magasin. Den omfattes ikke av dette arbeidet og vil migreres når flyttingen er avsluttet. 

Ved UiT er det en særlig utfordring knyttet til bruk av samiske tegn.  

Migreringsarbeidet aktualiserer også behovet for felles stedsbase og en gjennomgang av hvordan 

stedstermene blir registrert i Etnobasen. 

Det er behov for en rapportfunksjon, men dette arbeidet ligger ikke inne i år. 

3. Kort rapport om faggruppene - migrering til neste år.  

3. Etnografi: Migrering av baser ved UM og UiT, jfr. punkt 2. 

Gjenstand, arkeologi: Videreutvikling av aksesjonsapplikasjon for arkeologi fortsetter.  

Numismatikk: Elena Screen har arbeidet med angelsaksisk mynt i Norge. Detter arbeidet er 

publisert både i bokform og på nett ved at resultatene er hentet inn i numismatikkbasen. Neste år 

vil det også kunne bli mye migreringsarbeid.  

Feltdokumentasjon: Gruppa har kommet fram til felles maler for feltdokumentasjon som er tatt i 

bruk ved alle museene utenom VM. De ser behov for importfunksjon for fotolister til fotobasen i 

tillegg til importfunksjon for gjenstandsopplysninger til gjenstandsbasen. 

Foto: Punktene på handlingsplanen er gjennomført.  

Osteologi: Faggruppe for osteologi er ikke opprettet ennå.  

Migrering tar det meste av tiden i høst, og kan også kreve mye tid neste år. UM opplyser at det 

ikke vil være aktuelt å migrere middelaldermateriale ved UM i 2014. Handlingsplan for 2014 

skal utformes ved neste koordineringsgruppemøte, og da vil migrering være et av punktene. 

4. Publiseringsløsninger - webløsninger for nettbrett og mobil.  

Det gjøres stadig forbedringer av nettsidene. Flere av webløsningene gjøres nå slik at de blir 

tilgjengelige på alle plattformer. Det innebærer at flash-løsningene fases ut. Navnet "Enkelt 

arkeologisøk" ble diskutert, og en vil at denne siden endrer navn til "Arkeologisøk". Valget "Vis 

på Google-kart" viser alle treffene i søket på ett kart. Riksantikvaren har tatt kontakt for å linke 

fra Kulturminnesøk til unimus-sidene. Alt ligger klart fra museene, slik at det er opp til 

Riksantikvaren å bearbeide sine nettsider. I fotoportalen er det gjort endringer slik at alle bildene 



kan hentes og lastes ned i høy oppløsning. Denne funksjonen har lenge vært tilgjengelig for 

gjenstandsfoto.  

5. Møte med RA og RAÄ (Kunnskapsløft, saksbehandlerverktøy, K-samsøk, DAP 

(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/den-digitala-arkeologiska-

produktionskedjan/)  

Wenche deltok på møtet og orienterte koordineringsgruppa. Møtet dreide seg særlig om å 

utveksle erfaringer mellom RA og RAÄ, og MUSIT var invitert fordi MUSIT er en viktig aktør 

innenfor IT og kulturminner. Sverige har større utfordringer enn Norge fordi det er langt flere 

aktører på svensk side og feltet er mer fragmentert. RAÄ har prosjektet DAP, som nå er 

forkortelse for den Digitale Arkeologiske Prosessen (tidligere Produksjonskjeden). Målet er å få 

oversikt og forbedre dataflyten mellom ulike aktører slik at all informasjon kan bli tilgjengelig 

ett sted og at det blir digital tilgang på rapporter.  

6. Aktivitetsanalyse ved museene 

Styret for MUSIT vedtok i styremøte i juni i 2013 (V-sak 03/2-13): 

Ubrukte lønnsmidler i 2013 avsettes til arbeidet med virksomhetsanalysen. Arbeidet med 

analysen bør foregå parallelt i alle museene. Det engasjeres en ekstern prosessleder til å fasilitere 

analysen i museene og til å sammenfatte analysene i ett dokument. 

Saken ble fulgt opp i møtet 19. september (D-sak 03/3-13), og styret presiserte at: 

Sekretariatet for MUSIT og lederne for koordineringsgruppene utarbeider et saksframlegg til 

styrets møte i november med forslag til: 

1. Mandat for arbeidet med virksomhetsanalysen 

2. Prosessledelse og prosessleder for arbeidet 

3. Økonomisk ramme for arbeidet 

Jarle, Solveig Bakken (NTNU, leder for koordineringsgruppe naturhistorie) og Espen er i gang 

og fortsetter arbeidet utover i november. Aktivitetsanalysen vil danne en viktig og nødvendig 

grunnlag for det omfattende arbeidet med ny IT-arktiektur. Den vil kartlegge arbeidsoppgaver og 

interessenter (utøvere) ved museene og vise fellestrekk og ulikheter ved rutinene på museene. 

7.Dokumentasjonsmodul 

Torkel la fram forslag om å sette ned en gruppe for å arbeide med en ny dokumentasjonsmodul 

jfr. saksnotatet). Dette er et viktig arbeid. Det var tydelig at situasjonen ved museene er svært 

varierende når det gjelder rutiner for å samle og ivareta dokumentasjon, særlig digital 

feltdokumentasjon. Det er allikevel viktig å tenke gjennom organisering og felles tilgang til 

dokumentasjonen av museenes samlinger. Lagring og tilgang til digital feltdokumentasjon ligger 

innenfor interessefeltet til faggruppe feltdokumentasjon, og koordineringsgruppa ba om at 

innspillet blir diskutert der før en går videre med saken. 

8. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 
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