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Møte i koordineringsgruppa tirsdag 6. september 2011. 
 

Tilstede: Joel Boaz (RA), Jarle Ebeling (DUG), Brit Hauge (DUG), Mari Høgestøl (AM), Sonja 

Innselset (BM), Torkel Johansen (VM), Espen Uleberg (KHM) referent. 

Sveinulf Hegstad (TMU) meldte forfall.  

Brit deltok under sak 3 og 4. Jarle deltok etter lunsj, under sak 7 og dessuten ble sak 2 og 5 kort 

diskutert igjen etter han sluttet seg til møtet. 

 

1.  Oppfølging/status for handlingsplanen 2011 

Espen orienterte. Koordineringsgruppa er godt fornøyd med arbeidet som er gjort. 

Rekkefølgen på oppgavene er noe byttet om, men progresjonen har vært som forventet ut 

fra handlingsplanen.  

 

2. Estimert tidsbruk til MUSIT-arbeid ved museene (forberedelser til møter o.a.) 

Styret har bedt om estimat for hvor mye tid som brukes til MUSIT-arbeid. Jarle orienterte 

om at koordineringsgruppe for naturhistorie hadde sluttet seg til de foreslåtte estimatene 

med 150 timer i året for leder av faggruppe og koordineringsgruppe, 100 timer for 

faggruppemedlem og 75 timer for koordineringsgruppemedlem. I tillegg skal annet 

MUSIT-relatert arbeid beregnes og meldes inn til Espen som kan sende det samlet til 

Jarle. Digitalisering og kvalitetssikring av egne samlinger skal holdes utenfor, men annet 

arbeid med beskrivelser, testing og migrering skal regnes med. 

 

3.  Nytt skjema for milepæler på handlingsplanen 

Brit presenterte nytt skjema. Hun sender over nytt forslag med de rettelser som ble 

foreslått i møtet. Blant annet skal det inn et punkt om konsekvenser ved ikke å 

gjennomføre tiltaket. Milepælene må være lettere tilgjengelige og bli oppdatert etter hvert 

som punktene på planen ferdigstilles/forskyves/endres. De skal gjøres tilgjengelige på 

MUSITWikien. Gruppa foreslo å legge inn en periode med testing og feilretting etter 

tiltaket er satt i produksjon, slik at en setter av tid til evt. feilretting før tiltaket formelt 

ferdigstilles. Det ble understreket at milepælene må være så utfyllende at de dekker alt 

det arbeidet som skal gjøres slik at vi unngår for mange tillegg og justeringer etter at 

arbeidet er igangsatt. 

 

4. Webarbeid – Europeana/Norvegiana 

a. Prioritering av samlingene som skal formidles.  

b.  Rettigheter - hvilke rettigheter skal man velge for MUSIT-basene  

c. Hvilken informasjon skal legges ut om hver gjenstand 

Brit orienterte om arbeidet med å gjøre samlingene tilgjengelige i Europeana/Norvegiana-

portalene. Kulturnett har hånd om disse portalene. Samlingene vil med dette bli tilgjengelige for 

flere brukergrupper. Det er tydelig i portalene hvem som har levert dataene. 

Koordineringsgruppa er positiv til at samlingene blir tilgjengelige på denne måten, men 

understreker at denne saken må spilles inn for styret og diskuteres i lys av en videre formidlings- 

og publiseringsstrategi for MUSIT -data. En må her utforme konkrete avtaler med kulturnett.no 

som bl.a. sikrer at MUSIT også involveres aktivt i arbeid og prosjekter som omfatter våre 

samlinger. Koordineringsgruppa vil dessuten foreslå websatsinger i handlingsplanen for 2012. 

Gruppa vil utarbeide forslag om mer funksjonalitet i eksisterende portaler og dessuten at en kan 
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arbeide med ulike webgrensesnitt (app’er) som kan tas i bruk i utstillinger og annen 

formidlingssammenheng. 

5. WMS/WFS-tjeneste (sammen med naturhistorie) 

Koordineringsgruppa ber om at styret setter av midler til å utvikle WMS- /WFS-tjenester 

for de kulturhistoriske basene, i første omgang arkeologiportalen. Dette vil særlig 

tilgodese forvaltningen som vil kunne integrere kartmaterialet i sine lokale løsninger på 

tilsvarende måte som kartdata fra RAs Askeladden. Denne tjenesten vil på sikt også være 

aktuell for feltdokumentasjonsdata, og er en praktisk oppfølging av MUSITs 

høringsuttalelse til Riksantikvarens strategiske plan for kulturminner. Gruppen 

understreker at en her er tjent med en løsning som kan benyttes både av natur- og 

kulturhistorie. En kan også gjøre en avtale med RA om at dataene gjøres tilgjengelige via 

Riksantikvarens WMS/WFS-tjeneste. Joel vil gjerne se på mulige løsninger på dette. 

6. Overgang fra UTF8 til Unicode 

Dette arbeidet var foreslått av DUG på handlingsplanen for 2010, men ble avvist av 

MUSITs styre. Koordineringsgruppa oppfordrer DUG til å skrive en milepælsplan som 

slik at det kan vurderes sammen med andre tiltak i 2012. Milepælsplanen må tydeliggjøre 

konsekvenser og den praktiske nytteverdien av dette konverteringsarbeidet.  

7. Handlingsplan for 2012 

I 2012 kan det være mulig å få midler til å gjøre arbeid på museene. Handlingsplanen kan 

settes opp med denne forutsetningen.  

De følgende punktene er forslag til tiltak som skal danne grunnlag for utarbeidelse av 

handlingsplan og milepælsplaner for 2012. 

a. Videre konsolidering av gjenstandsbase arkeologi 
      

i. innlasting av normerte termer i databasene 

Kvalitetsheving og opplasting av kjernedata som formidles i webløsningen 

(periode, kartfesting og sted) 

ii. samling av fem baser til én 

Konsolidering av felles programmeringskode for gjenstandsbasene. 

iii. rydding i manglende undernummer 

iv. rydding i (såkalte) flernummeravsnitt / funngrupperinger 

v. migreringer av lokale databaser (BM, KHM) 

Det er flere arbeidsoppgaver som kan gjennomføres ved ekstra innsats ved hvert 

museum. Museene gjennomførte stedfestingsprosjektet på denne måten i 2009 slik at 

vi fikk mulighet til å vise funn på kart i webportalene. Gruppa understreker verdien 

av å gjennomføre samarbeidsprosjekter slik at alle museene kommer opp på samme 

kvalitetsnivå i webportalene. Gjennomføringen vil gi bedre presentasjoner og 

søkemuligheter i basene og i webportalene. Gjenstående oppgaver er slike som 

rydding i manglende poster / undernummer, innlasting av normerte termer (periode), 

rydding i de såkalte flernummeravsnittene og oppdatering av stedsinformasjon (7.a.i, 

iii og iv). Koordineringsgruppa vil foreslå å overføre MUSIT-midler til hvert museum 

til slikt arbeid i 2012 og be faggruppa for gjenstandsbasen arkeologi utarbeide en 

detaljert plan for arbeidet som milepælsplaner.  

Samling av fem arkeologibaser (7.a.ii) innebærer å sette opp en felles kodebase men 

beholde tabellsettene for hvert museum. På denne måten vil oppgraderinger og 

vedlikehold av gjenstandsbasene bli enklere.  
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Det gjenstår konverteringsarbeid (7.a.v). Det vil bli beskrevet i milepælsplaner. 

b. Konsolidering av kulturhistoriske og etnografiske databaser  

   Migrering til kulturhistoriske og etnografiske databaser (TMU, BM) 

TMU har ytret ønske om å få samme funksjonalitet i sine baser for nyere 

kulturhistorie og samisk etnografi som finnes i KHMs etnografiske base. Dette er en 

god anledning til å få en felles applikasjon for disse basene og de etnografiske 

samlingene i Bergen og Oslo. 

c. Mynt/medaljer 

i. Migreringer (Angelsaksisk mynt, romersk mynt, KHM) 

Det gjenstår å migrere basene for angelsaksisk og romersk mynt i Oslo. Det er behov 

for å synliggjøre objektinformasjon fra myntbasen i gjenstandsbasen slik at 

numismatika kan håndteres i det felles forvaltningssystemet. 

d. Fotobase 

Punktene på handlingsplanen for 2011 er gjennomført. Faggruppe foto vil utarbeide 

videre milepælsplaner og prioritere arbeid for 2012 

e. Topark 

Gjennomføring av punktene på handlingsplanen for 2011 skal gjøres til høsten. 

Faggruppe topark vil utarbeide milepælsplaner og prioritere arbeid for 2012. 

f. Konserveringsbase arkeologi 

En vil foreløpig ikke nedsette en ny faggruppe. VM er i gang med å utarbeide forslag 

til å legge konserveringsopplysninger inn som en egen fane i gjenstandsbasen 

arkeologi. Konserveringsmodulen skal være hendelsesorientert tilsvarende 

forvaltningsfanen. VM vil ta kontakt med de andre museene for å finne fram til en 

felles løsning. Torkel følger opp dette. Medlemmene i koordineringsgruppa sender 

navn på kontaktperson til Torkel. . VM setter opp en oversikt over eksisterende 

løsninger og lager et konkret forslag til felles løsning. Dette vil danne utgangspunkt 

for et mandat for faggruppen Det kan være mulig å hente inn eksterne midler fra 

tiltakshavere til dette arbeidet. 

g. Feltdokumentasjonsgruppa – nytt mandat. 

Koordineringsgruppa takker faggruppe feltdokumentasjon for godt gjennomført 

arbeid. Faggruppa har konkludert med å anbefale at Intrasis tas i bruk som 

feltdokumentasjonsverktøy ved museene. Koordineringsgruppa slutter seg til dette og 

vil gå inn for at Intrasis tas i bruk som feltdokumentasjonsverktøy. Espen hadde 

skrevet forslag til nytt mandat for å følge opp anbefalingen. Forslaget skal 

omformuleres i tråd med diskusjonen i koordineringsgruppa. Et viktig prinsipp i det 

videre arbeidet for faggruppa er å ha et helhetlig syn på feltdokumentasjonen fra 

innsamling til avlevering for langtidslagring og tilgjengeliggjøring og at en i 

samarbeid med faggruppene for gjenstand og foto etablerer hensiktsmessige 

avgrensninger og integrasjonsmuligheter mellom feltdokumentasjon og øvrige 

systemer.  

. Espen skriver nytt forslag til mandat der faggruppa bes om å utforme forslag til 

handlingsplan 2013.  

h. Eksport/import Intrasis/Gjenstandsbase/Fotobase 

Når Intrasis tas i bruk må en beskrive og legge til rette hvordan Intrasis skal fungere 

sammen med eksisterende gjenstandsbase, arkeologi og fotobase. Faggruppene for 

feltdokumentasjon, gjenstandsbase arkeologi og fotografi skal se saken fra sitt ståsted 
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og foreslå løsninger mens koordineringsgruppa må diskutere det overordnede 

systemet. 

i. Felles stedsbase for Arkeologi, Etnografi, Fotografi, Topografisk arkiv 

VM har gjennomarbeidet sine stedsopplysninger og kommer over på samme 

stedsbase for arkeologi som KHM i løpet av høsten. Det er beskrevet i MP8b hvordan 

også de andre museene kan komme over på samme base. Med en felles stedsbase vil 

hvert museum kunne oppdatere opplysningene for sitt ansvarsområde slik at alle 

museene får tilgang til oppdatert informasjon. Stedsbasen i fotobasen er nå i høst 

endret slik at både norsk og utenlandsk materiale fra arkeologiske og etnografiske 

samlinger kan registreres. Senere er det et mål at alle basene vil hente 

stedsopplysninger fra samme sted. 

j. Konserveringsgruppe – nytt mandat 

   Punktet utgår. Jfr. punkt 6.f. 

 

 

8. Eventuelt 

Joel viste digitalt saksbehandlingsverktøy for frigivningssaker. Hensikten er at det skal 

bli enklere å sende saker mellom fylkeskommune, Riksantikvar og universitetsmuseum. 

Det ble satt spørsmål ved om dette blir dobbelarkivering, men det Riksantikvaren ønsker 

er en forenkling av prosedyrer. Det vil ikke lenger være behov for å sende brev mellom 

institusjonene, og arkivering av sakene bør kunne automatiseres. 

Joel viste også foreløpig versjon av nye Askeladden. Den vil ha langt bedre funksjonalitet 

og flere muligheter enn den eksisterende versjonen. 

 

Espen 

 


