
Referat fra MUSITs koordineringsgruppe, Kulturhistorie, 29. februar 2008 i Trondheim  

Tilstede: Sonja Innselset, Roger Jørgensen, Geir Grønnesby, Joel Boaz, Espen uleberg 

(referent).  

 

De første 6 punktene dreide seg om faggrupper. Faggruppene skal føre møtereferat, og 

arbeidet skal munne ut i et skriftlig resultat som kan brukes i det videre arbeidet med basene. 

Et medlem fra koordineringsgruppa skal være med på faggruppenes oppstartsmøte.  

 

1) Status for faggruppe for juridiske vurderinger  

Forslaget til mandat ble godtatt.  

 

2) Status for faggruppe for felles fotoportal  

Forslaget til mandat ble godtatt.  

 

3) Status for faggruppe for feltdokumentasjon  

Forslaget til mandat ble godtatt. Denne gruppa er en fortsettelse av gruppa for digital standard 

ved arkeologiske undersøkelser i Norge. De resultater og anbefalinger som gruppa kommer 

med vil derfor være viktige ikke bare for universitetsmuseene, men også for de andre som 

gjennomfører arkeologiske undersøkelser i Norge. En inviterer derfor også representanter for 

NIKU, Sjøfartsmuseene, Riksantikvaren og fylkeskommunene til å delta.  

 

4) Status for faggruppe for Mynt/Medaljer  

Forslaget til mandat ble godtatt.  

 

5) Status for faggruppe for Gjenstander.  

Forslaget til mandat ble godtatt. En egen faggruppe for kart på web utgår siden søknaden fra 

KHM til ABMu om ekstra midler ble avvist.  

 

6) Status for faggruppe for konservering  

Forslaget til mandat ble godtatt.  

 

7) NHMs faggruppe for pilotering av alternative programvareløsninger.  

Koordineringsgruppa synes NHMs forslag til medlemmer av faggruppe er overraskende. Det 

bør være et mål at alle deltagende museer i størst mulig grad skal være likt representert. 

Gruppa burde derfor i utgangspunktet vært foreslått med lik representasjon fra Oslo, 

Trondheim, Bergen og Tromsø.  

 

8) Digital dokumentasjon fra middelaldergravningene 

Joel orienterte om at RA nedsetter en gruppe for å arbeide med digital dokumentasjon fra 

middelaldergravningene. RA inviterer MUSIT/koordinerignsgruppa til å være med i møtene. 

Koordineringsgruppa vil gjerne være representert. Espen er med på første møte i mars.  

 

9) Webpresentasjonen av de kulturhistoriske applikasjonene (gjenstandsgruppe web).  

Medlemmene i koordineringsgruppa utgjør også faggruppe for webpresentasjon. Det var 

enighet om å diskutere overordnede spørsmål nå, og fortsette den mer detaljerte diskusjonen 

på e-post og i et senere møte. Webarbeidet kan være tredelt. En er presentasjonen på nettet, en 

annen tekstbaserte søk i basene, en tredje er kartbasert søk og framvisning. Det er viktig å ha 

en god presentasjon av databasene. KHM har i lengre tid samarbeidet med InterMedia ved 

UiO om nettsider for arkeologi, i forbindelse med prosjektet Åpen Arkeologi. Gruppa mener 



det vil være hensiktsmessig å fortsette dette samarbeidet for å få gode nettsider for 

samlingene.  

Tekstbasert søk og framvisning vil ta utgangspunkt i de grunnleggende steds- og 

gjenstandsopplysningene som ligger i basene. I tillegg til tabellarisk oppsatt 

gjenstandsinformasjon skal også katalogtekstene kunne vises fram. Det skal også vises bilder 

av gjenstandene. Framvisning av fotografier er en viktig del av å gjøre materialet tilgjengelig. 

Gruppa ser det derfor som naturlig å bruke av midlene avsatt til web-arbeidet til å sikre at en 

ny fotoportal for Tromsø kommer på plass før den eksisterende løsningen blir borte i juli 

2008.  

Kartbasert søk og framvisning er blitt en vanlig del av websider. Gruppa ser derfor gjerne at 

det brukes midler til å få satt opp en GIS-server slik at en har et grunnlag for å vise stedfestet 

informasjon på nettet.  

Det er også viktig at det arbeides videre med å få en avtale med Norge Digitalt om tilgang til 

digitale kart. Universitetene med unntak av universitetsmuseene har fått en avtale med Norge 

Digitalt om bruk av kart til undervisning og forskning. KHM har også fått en slik avtale ved å 

henvise til at KHM har undervisning. Norge Digitalt har på den ene siden bedt om 

henvendelser om tilgang, på den andre siden har de ikke svart på henvendelser. Det er viktig 

at MUSIT følger opp dette slik at det blir felles tilgang for alle museene. 

 

10) Oversikt over gjenstående arbeid i applikasjonene.  

Oslo, Bergen og Trondheim har utarbeidet lister over gjenstående arbeid i applikasjonene. Det 

er et arbeid for koordineringsgruppa og den enkelte faggruppe å gå gjennom og prioritere i 

disse listene. I dette arbeidet vil det være viktig for faggruppa å bli orientert om hvor mye tid 

de ulike oppgave kan komme til å kreve.  

Under dette punktet ble også Jarle Ebelings notat om tidsbruk og ønske om å involvere 

koordineringsgruppa mer i prioriteringer av det daglige arbeidet tatt opp. Ved KHM vil en at 

alle innspill går via databaseadministrator. Ved de andre museene har en ennå ikke tilsvarende 

kompetanse i samme grad.  

Ut fra museenes lister over gjenstående arbeid er det rimelig at oppgaver som tilføyelser av 

felter, opprettelse, tilføyelse av normerte lister og annen økt funksjonalitet i basen skal være 

godkjent av koordineringsgruppa.  

Arbeid som å opprette og fjerne brukere og endre tilganger må være en del av daglig drift. Det 

å rette feil må også tas underveis, men der kan det være riktig å involvere 

koordineringsgruppa, ettersom en feilmelding heller kan løses eller forklares lokalt istedenfor 

at den skal ta opp tid hos utviklerne.  

 

11) Feltdokumentasjon – skal opplysninger om gjennomførte utgravninger ligge hos 

museene eller som en del av Askeladden hos RA.  

Riksantikvaren ser behov for å få opprettet en base for registrering av opplysninger om 

utgravningene, og vil ha arbeidet med dette i gang så snart som mulig. Et av målene for 

databasearbeidet er å gjøre samtidige søk i Askeladden og MUSITbasene. En oversikt over 

utgravningene kan ligge hos museene. 

Arbeidet i MUSIT har i stor grad fokusert på de museale kravene, mens slike oversikter som 

dette ikke har vært prioritert så langt. Koordineringsgruppa ser at behovet for en oversikt over 

gjennomførte utgravninger er svært stor. Planleggingen av denne basen gjøres videre av 

koordineringsgruppa. 

 

12) Eventuelt  

Joel orienterte om at RA mottar henvendelser fra utenlandske museer som vil ha norske 

samarbeidspartnere. Han foreslo å videresende disse henvendelsene slik at MUSIT v/ 



koordineringsgruppas medlemmer blir orientert og eventuelt kan ta kontakt. Gruppa sluttet 

seg til dette forslaget.  

 

Koordineringsgruppa diskuterte sammensetningen av MUSITs styre. Gruppa ser det som 

nødvendig at Riksantikvaren er representert i MUSITs styre på samme måte som 

Artsdatabanken. Museenes og Riksantikvarens databaser skal utfylle hverandre, og hente 

informasjon hos hverandre. På denne måten sikrer en kvaliteten i basene bedre og unngår 

dobbeltføring. Det er derfor viktig at Riksantikvaren også blir tatt inn i MUSITs styre. 

 

Espen 

 

 


