
[1] 

 

ANBEFALING FRA FAGGRUPPE FELTDOKUMENTASJON  TIL KOORDINERINGSGRUPPEN 

FOR KULTURHISTORIE, MUSIT, VEDRØRENDE LØSNINGER FOR DIGITAL 

FELTDOKUMENTASJON VED UNIVERSITETSMUSEENE I NORGE 
 

Sted og tid: Riksantikvarens lokaler, Oslo 19. oktober 2009. 

Til stede: Johan Arntzen (TM), Wenche Brun (AM), Lars Gustavsen (NIKU, observatør), Torkel Johansen (VM, 
møtte i Ødegårds fravær) og Steinar Kristensen (KHM) 

Ikke til stede: Joel Boaz (RA), Søren Diinhoff (BM) 

Møtet: 

Alle representantene hadde i forkant av møtet hatt møter og diskutert gruppens arbeid og situasjonen omkring 
digitale feltdokumentasjonsverktøy med fagmiljøet på sine respektive museer. Representantene informerte om 
sitt museums syn, anbefaling og ønsker og man kom frem til en anbefaling vedrørende digital 
feltdokumentasjon ved Universitetsmuseene i Norge. 

Vitenskapsmuseet ønsker å teste ut Intrasis for bruk ved feltarbeid. For en pilotering (testperiode)  anses en 

feltsesong tilstrekkelig. En pilotering må planlegges, følges og evalueres godt for at resultatene skal være 
anvendbare. Det er viktig med avklaring om på hvilken måte ressursene en testing og evaluering vil omfatte 
skal dekkes inn. Vitenskapsmuseet mener det er feil å belaste tiltakshaver for utgiftene til en pilotering og 
påfølgende evaluering. Det vil si de utgiftene som normalt ikke ville bli belastet. En del som GIS, etterarbeid osv 
er naturlig integrert i budsjettene for utgravninger, men det som kommer i tillegg, særlig evalueringen må 
dekkes over andre poster, eksternt finansiert. VM anbefaler at det søkes midler hos både RA (FoU) og Norsk 
forskningsråd. VM ønsker at evalueringen blir så bred som mulig og at alle museene deltar. Viktig for testingen 
er Intrasis´ håndtering av steinaldergravninger ettersom dette er 70 % av gravningene ved VM. VM mener at 
det vil hvile økt innstats på faggruppa f. eks når det gjelder å søke eksterne midler. 

Tromsø museum besluttet at de ønsker å teste ut Intrasis. Tilbakemeldingen fra de fast ansatte arkeologene 

var positiv, og et viktig moment er at man ønsker seg bort fra situasjoner hvor dokumentasjonssystemer er 
personavhengige. Videre er virksomheten ved TM, i likhet med den ved Vitenskapsmuseet, i stor grad dominert 
av steinaldergravninger. Viktigheten av å teste ut mulighetene og begrensningene til Intrasis  i forhold til denne 
typen utgravning understrekes derfor også fra Tromsøs side. Tromsøs representant lanserte flere mulige 
prosjekter hvor Intrasis neste sesong kunne vært testet ut. Tromsø setter også som forutsetning at 
ressursbruken (finansielt, menneskelig) omkring innkjøp, drifting og kursing avklares. Det klart største 
problemet med å integrere Intrasis i Tromsø er mangelen på kompetanse og forutsigbarhet med tanke på 
personell. Alle ”digitalkompetente” arkeologer på huset er i dag midlertidig ansatt i stillinger av ulik varighet. 

Kulturhistorisk museum ønsker at man tester ut Intrasis ved norske universitetsmuseers arkeologiske 

feltarbeid. Test- og evalueringsperioden kan settes til inntil to feltsesonger med en evaluering mellom første og 
andre sesong og sluttevaluering. KHM mener også at ressursbruken i denne testperioden må avklares. KHM 
mener at man må gå i dialog med utviklerne av Intrasis, Riksantikvarieämbet, for å finne løsninger tilpasset 
norske forhold som inn/utlasting av data til Askeladden, gjenstandsbasen og lignende. KHM mener at det er 
viktig at denne testperioden følges opp av enten den eksisterende faggruppen utvidet med arkeologer med 
spesial områder som steinalder, flateavdekking, graver osv. Dette for å kvalitetssikre testing og utviklingen av 
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Intrasis for norske forhold. KHM ønsker å gå bredt ut og om mulig bruke Intrasis på alle sine utgravninger i 
2010. 

Arkeologisk museum ønsker å fortsette med Intrasis som de benytter i dag. AM ser helt klart fordeler i at de 

øvrige universitetsmuseene tar i bruk systemet som de har brukt siden 2006. Felles metadatamal vil gjøre 
materiale standardisert og sammenlignbart. Enkelte naturvitere ved AM har  fått tilgang til Intrasis og ser 
fordelene av at naturvitenskaplige analyser kan registreres innen for samme system, alle museene imellom.  

Bergens museums representant deltok ikke på møtet, men har pr. telefon medelt at BM stiller seg positive til 

testing av Intrasis. BM mener at testingen bør foregå i inntil to feltsesonger om evalueringsgrunnlaget ikke er 
tilfredsstillende etter første sesong. Dette ettersom at man er ukjent med systemet, dets funksjoner og 
muligheter. BM presiserer at det er viktig at man tidlig i prosessen kurser personer ved museene som skal 
drifte/være ansvarlige for oppfølgingen av testprosjektet samlet, for at man skal danne et godt grunnlag for 
den videre gjennomføringen av testen. BM påpeker viktigheten av at en avgjørelse vedrørende testing av 
Intrasis må tas relativt hurtig slik at man tar dette med i budsjetter og planlegging for feltsesongen 2010. 

 

Faggruppen Feltdokumentasjons anbefaling: 

”MUSITs faggruppe Feltdokumentasjon anbefaler at MUSIT går i dialog med Riksantikvarieämbetet i 
Sverige for å søke løsninger for test og bruk av feltdokumentasjonssystemet Intrasis ved arkeologiske 
feltundersøkelser utført av Universitetsmuseene i Norge. Testingen av Intrasis bør skje i 2010, dvs. 
kommende feltsesong. En slik testing skal være bred og omfatte flere ulike typer utgravningsobjekter 
som steinaldergravning, flateavdekking og komplekse gravninger med mye stratigrafi og funn. I 
denne sammenheng vil det være naturlig å trekke inn personer med spesiell faglig kompetanse på 
disse områdene. Det er også viktig å teste mulighetene for å integrere Intrasis med museenes øvrige 
databaser (gjenstand- og fotobase). En testperiode må følges av MUSIT både i forkant, under og etter 
testperioden og bør gjennomføres i tett samarbeid med Riksantikvarieämbetet. Testingen bør 
evalueres i en dekkende rapport hvor alle museene deltar. Gruppen peker på at det er viktig å få 
avklart hvordan økt ressursbruk skal dekkes økonomisk. En testperiode med Intrasis vil fordre innkjøp 
av lisenser, supportavgift, kursing av brukere/administratorer1

For Faggruppen Feltdokumentasjon 

 og drifting/ansvarlige ved hvert 
museum. I tillegg vil planlegging, oppfølging fra faggruppen og evaluering kreve økte ressurser. En 
avgjørelse vedrørende testing av Intrasis må tas relativt hurtig slik at man tar dette med i budsjetter 
og planlegging for feltsesongen 2010.” 

Steinar Kristensen (leder), Oslo .4.11.2009 

                                                           
1 Priser Intrasis pr. oktober 2009. (Alle priser i svenske kroner) 

Intrasis Explorer 12 000.-, Intrasis Analysis 8 000.- 

Kurs (6-10 pers) : 8 160.- pr dg + reise/kost/losji.  Kursing jf RAA: brukernivå 2dg, administrator 2dg, Intrasis Analysis 1 dg 
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