
Referat fra møte mellom MUSIT og Riksantikvarieämbetet (RAA) 

Tidspunkt: Onsdag 20. oktober 2010, kl 0900 – 1030. 

Tilstede: Jarle Ebeling (MUSIT), Ellen Jordal (MUSIT), Espen Uleberg (KHM, Koordineringsgruppens 

leder MUSIT), Karin Lund (RAA), Håkan Thorén (RAA) og Steinar Kristensen (leder faggruppen for 

digital feltdokumentasjon) 

Møtet kom i stand ettersom RAA’s representanter, Karin Lund og Håkan Thorén, var i Oslo i 

anledning CAA-Norge konferansen. Undertegnede hadde invitert faggruppens medlemmer (epost 

4.oktober 2010) til å delta på møtet som var dagen etter CAA- Norge 2010. Dessverre kunne ingen av 

de øvrige museene delta. Formålet med møtet var å informere MUSIT om status, samtidig som 

MUSIT var interessert i en samtale i tilfelle det var saker som MUSIT måtte ta hensyn til i forhold til 

handlingsplanen 2011. 

Undertegnede informerte om status i uttestingen av Intrasis. Som faggruppens medlem Johan E. 

Arntzen hadde lagt frem på CAA dagen i forveien er systemet testet ut på et større antall 

arkeologiske objekter med varierende resultater. Det er særlig steinalderutgravningene hvor 

systemet synes å gi de største utfordringene i tillegg til behandling av fotografier. Pr 20. oktober er 

det få som har begynt å bruke Intrasis i etterarbeidsfasen da flere nylig er kommet inn fra felt. 

MUSIT ønsket status vedrørende evaluering og rapportering. Arkeologisk museum, Stavanger har 

sagt seg villig til å sammenstille museenes evalueringer til et hele. Grunnet utviklingen av testingen 

ble det diskutert progresjonen for evalueringen og rapportering. I den opprinnelige handlingsplanen 

fra MUSIT skulle det være ferdigstillet en evalueringsrapport 30.11.2010. Da etterarbeidet med bruk 

av Intrasis i liten grad er startet opp ble følgende progresjon foreslått og akseptert av MUSIT:  

1. En evaluering av Intrasis i feltsammenheng skal være klar før utgangen av året (2010). Denne 

skal inneholde erfaringer gjort ved hvert museum i en sammensatt tekst. Bidragene til denne 

bør ikke bli for omfattende/detaljert (maks 5 sider?). AiS sammenstiller denne. 

2. En evaluering av Intrasis i etterarbeidsfasen bør være sluttført før 1. mai 2011. Erfaringer 

omkring Intrasis i egen organisasjon og egne systemer (gjenstands- fotobasen osv.) vil være 

sentralt. 

3. En endelig sammensatt evaluering og mulig anbefaling til MUSIT bør være klar før 

sommerferien 2011. 

Videre var det samtaler omkring funksjonalitet og muligheter for import/eksport mellom Intrasis og 

MUSIT’s baser. Det skal ikke vær noe i veien for å finne løsninger på dette, verken for nåtiden eller 

fremtiden (om det skulle bli aktuelt). 

 

Oslo 4.11.2010 

 

Steinar Kristensen, leder faggruppen for digital feltdokumentasjon, MUSIT 


