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Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie 28. januar 2011 10:00 – 15:00 

Tilstede: Jarle Ebeling (DUG), Mari Høgestøl (AM), Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen 

(VM), Sveinulf Hegstad (TMU), og Espen Uleberg (KHM) (referent). 

Joel Boaz (RA) hadde meldt forfall. 

 

1. Godkjenning av dagsorden  

Dagsorden ble godkjent. 

 

2. Riksantikvaren – Nye Askeladden – behov for nye opplysninger.  

Joel Boaz hadde sendt koordineringsgruppen en liste over opplysninger Riksantikvaren 

ønsker å registrere i Nye Askeladden: 

1 Oppdatere art, vernestatus, tilstand, datering for alle undersøkte enkeltminner og lokaliteter  

2 Taste in funnreferanse – C-nummer, S-nummer osv  

3 Taste inn endelig budsjett – nytt felt i disp delen  

4 Kryss av at undersøkelsen er gjennomført  

5 Legge til en kort oppsummering av utgravningsresultater  

6 Laste inn en kopi av rapport eller link til rapport  

 

Riksantikvaren vil gjerne hente opplysningene fra MUSITs baser eller opprette felt for dem i 

Askeladden. 

Koordineringsgruppa mener at punktene 2, 5 og 6 skal hentes fra MUSITs baser, mens 

punktene 1,3 og 4 hører hjemme i Askeladden. Faggruppene for gjenstandsbase, arkeologi 

(punkt 2 og 5) og top.ark. (punkt 6) vil diskutere løsninger. 

 

Det viser seg at fylkeskommunal forvaltning og andre har for lite kunnskap om 

universitetsmuseenes baser på nett. Det er behov for å gjøre flere oppmerksomme på hvor 

mye informasjon som museene allerede har gjort tilgjengelig.  

 

3. Rapporteringer 

KD har varslet nye krav til rapportering for 2011 som skal leveres i 2012. 

Koordineringsgruppa understreker at det må være samsvar mellom rapportering og det som 

registreres i databasene. Feltet for gjenstandenes bevaringstilstand må kunne brukes som en 

del av rapporteringen. I tillegg mener gruppa at museene må ha en dialog med departementet 

om parametere, og at det må opprettes felt i basene for disse opplysningene. 

 

4. Forskning i fellesskap – Forskningssatsning i arkeologi ved universitetsmuseene – 

prosjektets kommunikasjonsstrategi og webpresentasjon. 

Birgitte Skar ved NTNU har ansvar i forskningssatsningen for å beskrive og samordne denne 

delen. Koordineringsgruppa ser klare fordeler ved at dette arbeidet gjøres i samarbeid med 

MUSIT. I første omgang vil MUSIT gjerne være med å kvalitetssikre søknadstekst og 

budsjett i forbindelse med prosjektets webpresentasjon. 

 

5. Handlingsplanen 

Jarle hadde skrevet om handlingsplanen etter nye retningslinjer fra MUSITs styre.  
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Koordineringsgruppa ga ikke umiddelbart tilslutning til forslaget fra naturhistorie om å 

synliggjøre hvert enkelt museums arbeidsinnsats spesifisert for hvert av tiltakene på 

handlingsplanen. 

Forslaget om å utforme handlingsplanen med overordnete mål og årets tiltak innenfor målet 

fikk tilslutning. 

Det nye oppsettet har en verbalbeskrivelse av årets tiltak og spesifisering av ressurs i DUG 

uttrykt i timer og kroner. Det er faggruppenes oppgave å sette opp spesifiserte milepælsplaner 

og prioriteringer og disse planene skal godkjennes av koordineringsgruppa. 

Brit Hauge har utarbeidet skjema for kravspesifikasjon som skal fylles ut av faggruppene. 

 

Koordineringsgruppa godkjente handlingsplanen med følgende kommentarer/endringer: 

Ad 1: Faggruppe gjenstandsbase, arkeologi vil ha et møte i februar og sette opp milepælsplan. 

Ad 3: Sveinulf redegjorde for møtet i faggruppe foto 27. januar. Det var enighet om 

prioriteringene som var i samsvar med de viktigste delmålene nevnt under punktet i 

handlingsplanen. Det er antagelig bare disse punktene det vil være tid til å arbeide med i 

2011. Koordineringsgruppa vil styrke DUG-ressursene og bruke 475 på dette tiltaket i 2011. 

Ad 4: Faggruppe top.ark. vil komme sammen i februar og sette opp milepælsplan. MUSITs 

database for topografisk arkiv kan være aktuell å bruke for KHM også fordi det så langt ikke 

har vært mulig å løse problemene med å høste dokumenter fra ePhorte.  

Ad 5: Det er et mål at manualene er mest mulig felles og at en klarer å skille mellom det som 

er funksjoner i basene og det som er knyttet til katalogiseringspraksis ved museene. Det er 

ikke uten videre enkelt å finne gode løsninger på dette. 

Ad 6: Arbeidet med de humanosteologiske basene i 2011 vil være å mappe dem mot 

hverandre. Det innebærer så lite bruk av DUG-ressurser at tiltaket kan flyttes til kulepunktene 

og at DUG-ressursene flyttes til tiltak 3, Foto. 

 

6. Eventuelt 

Jarle viste de nye websidene for samlinger ved Tromsø museum – nordnorsk kulturhistorie, 

samisk-etnografiske samlinger og etnografika. Det er en god løsning som er valgt, og med 

svært høy kvalitet på fotografiene. Websidene vil snart være klare for publisering. 

Han viste også kartløsningen som er utarbeidet for naturhistorie. Det vil være aktuelt å få på 

plass tilsvarende løsning for kulturhistorie. 

 

 

 


