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Hensikten med møtet var å komme frem til en prioritert liste over arbeidsoppgaver og foreslå 

faggrupper for 2008. 

 

Grunnlag for diskusjonen var styrets vedtak fra Svalbard, og koordineringsgruppas første 

møte tidligere i høst.  

 

En hovedprioritering er at materialet skal gjøres tilgjengelig på web. Gruppa ser det som en 

sak for styret å bestemme hvor mye av de eksterne midlene som skal avsettes til dette i 2008.  

 

En annen, mer langsiktig hovedprioritering er at alt materiale skal samles i en 

hovedapplikasjon, slik at man ikke opprettholder dagens situasjon med 86 ulike applikasjoner. 

Den mest komplette applikasjonen i dag er etnografisk gjenstandsbase slik den er utviklet for 

KHM. Den inneholder funksjoner som bl.a. magasinplassering, utlån, bilder og historikk som 

etterspørres i de andre applikasjonene. Det er derfor naturlig at ferdigstillelse av denne er 

første prioritet. Det er dessuten lite som gjenstår, og koordineringsgruppa mener at dette 

arbeidet kan gjennomføres uten at det nedsettes en egen faggruppe.  

 

Koordineringsgruppa har satt opp en liste over arbeidsoppgaver og faggrupper. En del av 

arbeidsoppgavene kan utføres av samme faggruppe. Enkelte faggrupper vil eksistere i kort tid, 

mens andre faggrupper vil bestå lenger, men personene i faggruppa kan skifte ettersom 

arbeidet endres. På den måten kan en både ha kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet. 

Faggruppene skal bruke email i arbeidet, slik at det ikke blir nødvendig med så mange møter. 

 

Ved flere av applikasjonene er det detaljer og funksjoner som ikke er på plass slik det var 

tenkt i utgangspunktet. En detaljert gjennomgang av applikasjonene vil gi en liste over 

mangler. Det må bestemmes hva som er feilretting og ferdigstillelse av eksisterende 

applikasjoner og hva som er videreutvikling. Det bør ikke bli slik at all tid spises opp av 

vedlikehold slik at man ikke kommer videre på de prioriterte oppgavene. 

 

Koordineringsgruppene skal skrive korte, oppsummerende rapporter slik at 

koordineringsgruppe og styre er orientert. 

 

Prioritert liste over oppgaver: 

Uten faggruppe: 

1. Ferdigstilling av etnografisk gjenstandsbase 

 

Med faggrupper: 

Webløsninger 

2. Lage et utvalg felt bygget på alle museenes gjenstandsbaser for søk og 

tabellframvisning, først fra arkeologi. 

3. Kartbaserte nettsøk, gjennomføringen er avhengig av midler fra ABMu 

4. Juridiske vurdering av hva som kan/skal være tilgjengelig på nett. 

5. Felles fotoportal 

 

Gjenstandsbaser 



6. Justering av gjenstandsbase, arkeologi, slik at den også tilpasses og kan tas i bruk 

av alle museer. 

7. Arbeide mot integrasjon av alle gjenstandsbaser 

8. Mynt/medaljer 

9. Steinalder 

 

Konservering 

10. Diskutere eksisterende accessbaser og foreslå ny, felles løsning. 

 

Feltdokumentasjon 

11. Felles dokumentasjonsstandard og kobling til Askeladden. 

 

 

Faggrupper 

Gjenstandsgruppe 

Denne faggruppa skal i 2008 arbeide med 2. Utvalg av felt for en webløsning, 6. Justering av 

gjenstandsbase, arkeologi og 7. Integrasjon av alle gjenstandsbaser. 

Arbeidsomfang: 

Punkt 2 bør være avklart i løpet av ett til to møter i januar/februar. Når det er gjort kan 

arbeidet med webløsninger komme i gang. Punkt 6 er mer omfattende, men bør være 

gjennomført innen utgang av juni, og med to-tre møter. Punkt 7. er et mer langsiktig arbeid, 

og bør i år behandles på to-tre møter i løpet av høsten. 

  

Kartbaserte nettsøk 

Denne faggruppa skal arbeide med 3. Kartbaserte nettsøk. Omfanget av arbeidet er avhengig 

av eksterne midler fra ABMutvikling. Det er sendt søknad fra MUSIT og KHM, og de andre 

museene involveres for å sikre felles løsninger fra starten. Gruppa bør møtes en-to ganger i 

løpet av året. 

 

Juridiske vurderinger 

Det er behov for en juridisk vurdering når arkivmateriale gjøres tilgjengelig på nett. Det 

gjelder særlig top.ark men også fotografisk materiale. Gruppa bør ha ett til to møter i perioden 

fram til juni, og deretter kan gruppa oppløses. 

 

Felles fotoportal 

Gruppa skal arbeide med punkt 5. Felles fotoportal. Alle museene har store fotografiske 

samlinger som kan presenteres på nett. Gruppa skal finne fram til retningslinjer og foreslå 

felles løsninger for visning av museenes fotografier på nettet. 

 

Konservering 

Gruppa skal arbeide med punkt 10. Eksisterende accessbaser for konservering. En oraclebase 

for konservering ligger noe fram i tid, og det er en fordel om museene i mellomtiden bruker 

samme accessløsning. 

 

Feltdokumentasjon 

Gruppa skal arbeide med punkt 11. Felles dokumentasjonsstandard og kobling til Askeladden. 

Det er stor utvikling på dette feltet. Det er stort trykk for å gjøre utgravningsdata elektronisk 

tilgjengelig og at det skal bli mulig å utveksle data mellom aktørene i kulturminnevernet. 

DAM nedsatte en gruppe som arbeidet med felles dokumentasjonsstandard. Denne gruppen 



avsluttet sitt arbeid etter kort tid nettopp med tanke på at det heller skulle dannes en MUSIT 

faggruppe for dette feltet. Gruppa bør ha to-tre møter i løpet av året. 

 

Mynt/medaljer 

Hensikten med faggruppa vil være å finne felles løsninger for Trondheim, Oslo og Bergen. 

Det er allerede stor enighet i fagmiljøene om hvordan arbeidet skal gjøres, slik at ett til to 

møter i løpet av året bør være tilstrekkelig.  
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