
Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie 21. september 2010 

10:00 – 15:00 
Tilstede: Sveinulf Hegstad (TMU), Mari Høgestøl (AM), Svein Glenndal (DUG), Sonja 

Innselset (BM), Torkel Johansen (VM), Ellen Jordal (DUG), Jarle Stabell (DUG) og Espen 

Uleberg (KHM) (referent) 
 
Ellen og Svein var tilstede under punktene 1-4 (før lunsj), Jarle S. var tilstede under punkt 5.  
 
1. Orientering om ny-/videreutvikling av Fotoportalen (Ellen/Svein)  
Svein viste nye versjon av fotobasen hvor også Arkeologisk museum, UiS er med. 
Innholdet i webpportalene blir oppdatert hver uke. Arkeologibasen hsøtes på tirsdag, og på fredag 
blir den oppdaterte informasjonen lagt ut på nett. Fotobasen høstes og legges ut på nett på fredag. 
 
2. Orientering om ny-/videreutvikling av Arkeologiportalen (Ellen/Svein)  
Svein viste ny versjon av arkeologiportalene. Arkeologiportalen er avlevert fra Making Waves og DUG 
har satt seg inn i koden og gjør mindre endringer og tilpasninger. 
 
3. Orientering om ny-/videreutvikling av kartapplikasjonen (Svein)  
Webapplikasjonen er utviklet i Silverligth. Det er nå kartvisning også i enkelt arkeologisøk. Det lages 
en felles appliaksjon for kultur- og naturhistorie. Kartdataene for Fastlandsnorge og Svalbard hentes 
fra hhv. Norge Digitalt og Polarinstituttet. Det er ønskelig at kartapplikasjonen kan åpnes fra basene 
slik at det er enkelt å kvalitetssikre kartavmerkingene.  
Videre arbeid for å få en god kartapplikasjon kan være så omfattende at det bør med på 
handlingsplanen for 2011.  
 
4. Orientering om ny-/videreutvikling av forvaltningsmodulen (Ellen)  
Ellen presenterte forvaltningsmodulen. Den blir klar for testing i løpet av et par uker. 
 
5. Orientering om top.ark. (Jarle S.)  
Jarle la fram arbeidet som er gjort med top.ark. så langt i år. Det er nå mulig å legge inn .pdf-
dokumenter.Avkrysning for skjerming er på plass.  
Det er også laget en enkel webside for fremvisning av top.ark.-dokumenter. 
 
6. Utprøving av Intrasis  
Espen orienterte om utprøving av Intrasis. Bergen er ennå ikke i gang med uttesting, ellers er 
arbeidet i god gjenge. Det er flere spørsmål som må avklares i forhodl til standardisering og rutiner, 
og det vil derfor være aktuelt å føre opp videre arbeid med feltdokumentasjon i 2011 uavhengig av 
konklusjonene fra uttestingen av Intrasis i år. 
 
7. DDAMA  
Espen orienterte om skrivingen av søknad om prosjektet DDAMA til NFR. Ny versjon av 
søknadsteksten sendes ut til styret og koordineringsgruppa for kommentar. Torkel opplyste at også 
Birgitte Skar ville komme med innspill til teksten. 
 
8. Webpublisering  
I 2010 er det satt av om lag en million til webarbeid. Jarle sendte mail 8.12.2009 om at det ikke er 
mulig med nye store webpubliseringsprosjekter i 2010, men at det er noen ressurser i DUG som kan 
arbeide med enkle og nyttige løsninger. I mailen var også en oppfordring om å ta kontakt hvis en har 
samlinger som MUSIT forvalter og som en ønsker publisert i 2010, helst samlinger som involverte alle 
museene. Midlene er disponert til webpublisering av KHMs etnografiske samling, nyere kulturhistorie 
ved TMU og arbeid med den felles kartapplikasjonen.  



Det fremkom kritikk i møtet over at omfanget av satsingen ikek var tydeliggjort. Koordineringsgruppa 
ønsker også at planlegging av webarbeidet legges til koordineringsgruppa slik at websatsingen kan 
sees i sammeng og prioriteres sammen med de andre oppgavene. 
 
9. Strategi for topark-løsningene. 
Det er uavklart hvilken plattform museene vil bruke for digitalisering av top.ark. BM og VM vil 
fortsette med MUSITs top.ark.-løsning og Stavanger har gode erfaringer med ePhorte. Saken var 
oppe på sist styremøte, men styret fant at de ikke kunne si noe endelig om dette ennå.  
Omfanget av top.ark.-arbeidet i 2011 og i årene framover avhenger av utfallet av DDAMA-søknaden, 
men det er viktig at det uansett arbeides videre med utviklingen av top.ark.-applikasjon framover. 
 
10. Fotobasen  
Resultatene fra fotomøtet mandag 20. .09.2010 ble diskutert. Det var enighet om å prioritere å legge 
til nytt felt for emneord, kopiering fra ett skjema til neste og rydding i Utfyllende Info og 
motivbeskrivelse i Tromsø (kopiere over, gi feltet nytt navn og gjøre informasjonen der intern). 
Videre prioriteringer vil blant annet være avhengig av hvor mye tid det krever å gjennomføre hvert 
av forslagene.  
Sveinulf ble bedt om å følge opp dette Det opprettes en fotogruppe som utgår fra de som var med på 
fotomøtet 20.09 slik at arbeidet kan gå videre. Sveinulf leder gruppa, og hvert museum peker ut sine 
representanter. 
 
11. Handlingsplanen for 2011  
Styret har bedt om lengre perspektiv på handlingsplanene, slik at koordineringsgrupap skal sette opp 
en prioritering for 2011 og de to neste årene. På møtet ble det notert følgende punkter som innspill 
til det videre arbeidet med handlingsplanen: 
Feltdokumentasjon 
Top.ark. på web 
Felt for Askeladden-ID i top.ark. applikasjonen 
Rydding av flernummeravsnitt og oppdatering av stedfesting etter rydding 
Kartvisning fra gjenstandsbasen for kontroll av stedfesting 
Historikk på klassifisering 
Mulighet til å merke mange og flytte samtidig i magasintreet 
Innlasting av hele katalogtekster i gjenstandsbasen 
Stedsmodulen 
Migrering av magasinbasen (gjøres av NTNU-IT) 
Base for humanosteologisk materiale 
Alle oppfordres til å tenke gjennom og sende inn flere forslag til handlingsplanen slik at vi har mest 
mulig i minne når vi diskuterer prioriteringene framover. 
 
11. Eventuelt  
Ingen saker  


