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Referat møte MUSIT faggruppe Feltdokumentasjon, Blindern 

februar 2011 

Sted: MUSITs lokaler i Forskningsparken, Blindern, Oslo 

Tid: 2.2.2011, kl 10-1530 

Deltakere: Johan E. Arntzen (TMU), Søren Diinhof (BM), Wenche Brun (AiS), Øyvind 

Ødegård (VM), Joel Boaz (RA, observatør), Steinar Kristensen (KHM). 

Referatet er forsinket i forhold til de sedvanlige 14 dager. Dette beklager faggruppens leder på 

det sterkeste. 

Agenda: Diskutere erfaringene omkring testingen av Intrasis så langt. Gjennomgang av 

delrapporten om feltbruken av Intrasis, samt faggruppens vurdering av den videre progresjon 

og vurdering av Intrasis. 

Finanisering: Det ble innledningsvis diskutert økonomiske forhold omkring testing og evt. 

innføring av et system som Intrasis ved de norske universitetsmuseene. Boaz mente at det 

kunne være muligheter for ytterligere midler fra RA i forbindelse med det pågående 

prosjektet. Det viktige i denne sammenheng for RA er MUSITs vurdering av potensialet for 

standardisering av den arkeologiske feltdokumentasjonen. Faggruppen mener at arbeidet i 

faggruppen primært skal omfatte standardisering av museenes dokumentasjonsrutiner og at en 

slik standardisering ved museene både kan og vil øke verdien og gjenbruken av 

feltdokumentasjon gjort av fylkeskommunene om denne er kompatibel. Faggruppen mente at 

støtte i forbindelse med skriving av sluttevaluering eller lignende kunne være til hjelp for 

prosjektet. 

Intrasis i felt: Delrapporten ” Uttesting av Intrasis ved universitetsmuseene 2010 – 

sammenfatning”, som ble overlevert MUSIT og RA desember 2010 ble gjennomgått og 

erfaringer ved hvert enkelt museum diskutert. Generelt mener museene i Tromsø, Stavanger, 

Trondheim og Oslo at Intrasis kan erstatte deler av dokumentasjonsrutinene som i dag 

eksisterer ved de respektive museene. Det er imidlertid flere reservasjoner særlig hva bruken 

av Intrasis ved steinalderundersøkelser angår (se under). Bergen, som ikke fikk testet Intrasis i 

2010, er ikke uenig i dette men ønsker å prøve Intrasis på egne undersøkelser i begynnelsen 

av mai 2011 for best å kunne komme med sine vurderinger. Av umiddelbare positive 

erfaringer ved testingen av Intrasis i feltsituasjon kan nevnes at systemet gir en god oversikt 

over den digitale dokumentasjonen (innmålingsdatene) og gode backuprutiner. Intrasis passer 

godt sammen med Esris ArcMap og dets ”arkeologiske” grensesnitt er positivt. Erfaringene 

med Intrasis’ måte å kode innmålingsobjekter på er gode, og importrutinene synes som lette å 

tilnærme seg. Men flere utfordringer ble erfart ved uttestingen. Bruk av Intrasis til 

dokumentasjon av steinalderundersøkelser, fremstår som en av de større utfordringene. 

Intrasis er per i dag uegnet som verktøy til katalogisering av et stort gjenstandsmateriale, som 

fra en steinaldergravning. I tillegg er det utfordringer i forhold til tradisjonell funnoppsamling 
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etter ruter, og hvordan denne typen graveenhet skal behandles i Intrasis. Om den siste 

utfordringen mener faggruppen at det handler om å finne rutiner som fungerer for norske 

forhold og evt. gjøre enkelte endringer i systemet. Fotodelen av Intrasis ble av Tromsø 

museum funnet så upraktisk at den ikke ble brukt. Programmet er også i enkelte situasjoner 

noe ustabilt og ”krasjer”. For mer detaljerte punkter vises det til overnevnte rapport. 

Av mer overordnede utfordringer var det særlig to punkter som særlig ble diskutert. Det ene 

er finaniseringen av innføring, opplæring og vedlikehold av et system som Intrasis i museenes 

organisasjon. Spørsmålene knyttet til finaniseringsmodell for et slik system var flere; hvem 

skal kjøpe inn lisenser og hvem skal betale for vedlikeholdsavgifter knyttet til lisensene og for 

kursing av brukerne? Kan MUSIT sentralt organisere dette? Må museene ta dette over sin 

overhead, kan man legge utgifter over på tiltakshaver eller kan RA komme med økonomisk 

hjelp for å kunne realisere en innføring av et felles standardisert feltdokumentasjonsverktøy 

for norsk arkeologi? Faggruppen definerer et system som Intrasis som et spesialverktøy kun 

relatert til arkeologisk feltdokumentasjon – dvs at systemet ikke har aktualitet for museene 

generelt, men for utgravningssituasjonene spesielt. Faggruppen er av den oppfattelse at det må 

avklares på hvilken måte en innføring av et system som Intrasis kan finaniseres før man kan 

gi noen anbefaling i noen retning vedrørende Intrasis. En helhetlig plan for innføring må 

omfatte økonomi, opplæring, metoder, strategier og mål for intergereringen i organisasjonene 

om det skal la seg gjøre å innføre et felles standardisert feltdokumentasjonssystem. Museene 

må diskutere disse punktene internt før neste møte i faggruppen. Det er et ønske fra gruppens 

medlemmer at Riksantikvaren og MUSIT informeres om problemstillingene og at disse 

inviteres til drøfting ved faggruppens neste møte. Faggruppens leder skal sørge for dette. 

For testperioden kjøpte MUSIT 16 lisenser for Intrasis og fikk 4 ”gratis” av 

Riksantikvarieämbetet (RAA) slik at MUSIT pr i dag har 20 lisenser av Intrasis 

Explorer/analysis. Disse er i dag fordelt ved museene etter hva slags undersøkelser de ble 

benyttet ved. Faggruppen begynte å diskutere hvordan en eventuell fordeling av lisenser 

museene i mellom kunne foregå etter endt testperiode. Det ble imidlertid bestemt at 

diskusjonen bør vente til etter at de ulike problemstillingene som er beskrevet over er avklart. 

Faggruupens leder er etter møtet 2.2 d.å. informert av MUSITs leder at det ble brukt om lag 

330 000.- på lisenser og 47 000.- på kurs. De resterende ca 20 000.- vil dekke MUSITs 

omkostninger i forbindelse med møter, lunsj etc. Det er med andre ord ikke mer midler igjen 

av RAs bidrag fra desember 2009. 

Det er flere tekniske problemstillinger vedrørende Intrasis som man ønsker diskutert med 

RAA. Dette er endringer som er av betydning for hvorvidt faggruppen kan anbefale Intrasis 

eller ikke. RAA planlegger en større oppgraddering av Intrasis i 2012, og de er meget 

interessert i MUSITs erfaringer Problemer som er erkjent under testingen av Intrasis så langt i 

prosessen er beskrevet i rapporten som nevnt over, og faggruppen vil ved Johan Arntzen lage 

en oversikt som skal oversendes RAA slik at de blir klar over MUSITs erfaringer. 

Delrapporten vil også i denne sammenheng sendes til RAA. For å vurdere om endringer og 
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tilpassninger for MUSITs bruk vil bli tilfredsstillende ønsker faggruppen å invitere RAAs 

representanter til faggruppens neste møte. 

Videre progresjon: Delrapport om erfaringer med Intrasis i etterarbeidsfasen skal være ferdig 

til 1.5.2011. Denne vil, sammen med delrapporten om felterfaringene, bli satt sammen og 

oppsummert. Hvilken institusjon som tar seg av dette arbeidet ble ikke bestemt. Bergen 

museum ønsker å teste Intrasis i begynnelsen av mai, og faggruppen håper at dette kan 

integreres i rapporten. Det ble bestemt at neste møte i faggruppen skal avholdes i Oslo 5. mai 

2011. På dette møtet håper man at både MUSIT, RA og RAA kan komme med avklarende 

svar vedrørende de over nevnte utfordringer. Faggruppens leder vil ta kontakt med MUSIT, 

RA og RAA for dette. En endelig anbefaling ser faggruppen seg for at den kan ha klart før 

sommerferien 2011 (under forutsetning at spørsmålene nevnt over besvares). 

 

Faggruppen Digital feltdokumentasjon 

 

Steinar Kristensen, leder  Oslo 3.3.2011 


