
Referat fra møte i MUSIT koordineringsgruppe kulturhistorie 22. mai 2014 kl. 1315 - 1500 

Tilstede: Wenche Brun (AM), Jarle Ebeling (DUG kl.1315-1415), Sonja Innselset (UM), 

Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU), Espen Uleberg (KHM). 

 

Første del av dagen var fellesmøte for koordineringsgruppene i naturhistorie og kulturhistorie. 

Det skrives eget referat fra dette møtet.  

1. Faggruppe for etnografi/nyere kulturhistorie 

Tidlig i år ble arbeidet med å migrere baser for etnografi og nyere kulturhistorie i Bergen og 

Tromsø gjennomført. I forbindelse med dette arbeidet var det satt sammen en gruppe som 

diskuterte hvordan arbeidet skulle gjennomføres, og medlemmene i gruppa var også 

kontaktpersoner underveis i arbeidet. Sonja, som hadde ansvar for gruppa, understreket at 

dette ikke var en faggruppe, men en gruppe sammensatt for å arbeide med migreringen. 

Det er sendt mail til dem som skal sitte i faggruppa og Knut Rio har foreslått et oppstartsmøte 

i månedsskiftet august/september. Ellers har det ikke vært lite respons fra medlemmene. 

Roger tar kontakt med gruppemedlemmene i Tromsø for å høre hvilke tanker de har arbeidet 

framover.  

I dag er det etnografiske materialet fra KHM på nett, men de andre museenes samlinger er 

ikke web-publisert fra basen. Web-løsningene for materiale fra Tromsø er en eldre eksport fra 

den gamle basen. 

Det bør ellers være et mål å få mer felles løsninger for de kulturhistoriske gjenstander. Det vil 

være nyttig å se på likheter og forskjeller mellom databasene for arkeologi, etnografi og 

numismatikk for å knytte disse nærmere sammen og ikke ha parallelle systemer. 

 

2. Aksesjonskatalogen 

Arbeidet med aksesjonskatalogen har godt svært bra i vår. Testing av endelig versjon er godt i 

gang ved museene, og museene er snart ferdig med å gjennomføre nødvendig rydding i 

gjenstandsbasen. Gjenstandsbasen må ryddes fordi implementering av digital 

aksesjonskatalog innebærer at tildeling av både aksesjonsnummer og museumsnummer gjøres 

i applikasjonen. Målet er at applikasjonen skal tas i bruk før sommeren. 

 

3. Ny versjon av unimus.no 

Koordineringsgruppa roste den nye versjon av unimus.no som Jarle har lagt ut. Særlig er den 

nye løsningen for kartvisning vellykket, Den viser også de mange variantene av termer som 

ennå ligger i gjenstandsbasen. Det er enkelte klare avvik som skrivefeil og feil som henger 

sammen med feiltagging før overføringen til basen. Disse avvikene er for så vidt greie å rette 

opp. Utfordringen er som alltid at hvert museum må sette av tid til å arbeide med oppretting.  

 

4. Arbeidet med innføring av Lokalitets-ID’er i gjenstandsbasen 

MUSIT fikk midler til kvalitetsheving fra Riksantikvaren. Universitetsmuseet i Bergen 

v/Sonja har tatt ansvar for gjennomføring av arbeidet. Når det er gjennomført vil det være 

mulig å koble flere poster fra museenes gjenstandsbase med lokaliteter registrert i Askeladden. 

Midlene vil rekke til om lag tre månedsverk. Anja Nordvik Sætre var tilsatt men sluttet etter 

seks uker fordi hun fikk annet arbeid. Arbeidet ble gjort på grunnlag av lister vi fikk oversendt 

fra MUSIT. Ellen Jordal (DUG) og Espen har også vært involvert i forberedelsene til arbeidet. 



Anja har ført inn lokalitets-ID’er fra Askeladden i gjenstandsbasen, og i løpet av de seks 

ukene bearbeidet hun  6900 poster, fordelt på de fem museene. Bergen vil tilsette en ny 

person til høsten for å gjennomføre prosjektet. 

 

5. Handlingsplan 2014. 

Arbeidet med punktene på handlingsplanen blir i stor grad endret fordi Jarle Stabel har 60% 

permisjon i år. Det er uklar om arbeidet i kulturhistorie kan kompenseres for dette, men 

konsekvensene må tas med når en utarbeider handlingsplan for 2015. 

Status for de enkelte målene: 

1. Videreutvikle felles gjenstandsbase og –applikasjon for de arkeologiske samlingene 

Aksesjonsmodulen blir ferdigstilt i god tid før sommeren. Migrering av 

eksisterende digitale aksesjonsprotokoller ligger ikke inne i planen. 

2. Videreutvikle felles gjenstandsbase for etnografi og nyere kulturhistorie og migrere 

data 

Migreringen er gjennomført. Se også punkt 1. 

3.  Utvikle felles referanselister for de arkeologiske samlingene. 

Arbeidet ble diskutert igjen i faggruppe for gjenstandsbase arkeologi. Faggruppa 

konkluderte med at det ikke var folk ved museene som kunne arbeide med dette. 

Koordineringsgruppa påpeker at selv om det ikke er mulig å arbeide mye med 

dette nå, så vil all rydding i gjenstandstermer bidra til å gjøre materialet bedre 

tilgjengelig ved søk i basen og på nettet. 

4.  Videreutvikle konserveringsmodulen i gjenstasdatabasen, arkeologi og migrere 

konserveringsbaser. 

Det skal være et oppsummerende møte i faggruppe for konservering. Et kjent 

ønske er bedre muligheter for rapportering. 

5.  Videreutvikle strekkodefunksjonaliteten i den arkeologiske gjenstandsbasen. 

I dag er det TMU og KHM som har klart behov for strekkodeløsning. KHM og 

TMU samarbeider om mer konkret forslag til funksjonalitet. 

6.  Utvikle importrutiner i gjenstandsbasen for import av data fra Intrasis 

Det er ikke gjort mer med dette punktet.  

7.  Import av fotolister fra arkeologisk feltarbeid 

Det er ikke gjort mer med dette punktet 

8.  Vurdering av omfang av annet ønsket arbeid 

Det er sendt en henvendelse fra DUG til museene om tif-konvertering. 

6. Eventuelt 

Espen har vært i kontakt med Forskningsrådet. Det kommer en ny utlysning av e-

Infrastruktur-midler før sommeren med søknadsfrist antagelig i september. Gruppa holder 

kontakt med tanke på å samarbeide om søknad.  

 

Espen Uleberg 


