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Jørgensen (TMU), Espen Uleberg (KHM,ref.) 

 

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

til handlingsplanen for 2012.  

 

Humanosteologi. 

Utvikling av databaseløsning for humanosteologi ble diskutert. Gruppa ser det som viktig at 

det blir utviklet en felles databaseløsning for dette materialet. 12. november 2012 var det et 

eget møte om osteologibasen med representanter fra museene, NIKU og De Schreinerske 

Samlinger. Da ble det laget utkast til mandat for faggruppe humanosteologi. 

Koordineringsgruppa vil bearbeide dette utkastet og legge det fram for MUSITs styre tidlig i 

2013. Det er spesielle hensyn og spesifiseringer som må gjøres når det gjelder tilgang til 

materialet fordi det er humanosteologiske samlinger utenfor de arkeologiske 

universitetsmuseenes samlinger.  

En del av diskusjonstemaene ligger utenfor koordineringsgruppas oppgaver. En må bl.a. 

avgjøre om MUSITs ressurser skal brukes for å drifte og utvikle løsninger for samlinger som 

ikke tilhører universitetsmuseene, eller om MUSIT kun skal håndtere samlinger som museene 

har et samlingsforvaltningsansvar for. I tillegg vil det være problemstillinger knyttet til roller i 

forvaltning av deponert materiale ved anatomisk institutt.  

 

Konservering  
Ny konserveringsmodul er til testing nå i desember og kan settes i produksjon på nyåret. 

Faggruppa vil neste år arbeide med konvertering av eksisterende konserveringsbaser ved 

museene slik at de kan migreres høsten 2013. 

 

Gjenstandsbase arkeologi.  
Faggruppe arkeologi hadde foreslått arbeid med aksesjonsmodul, migrering, 

strekkodefunksjonalitet og felles referanselister. 

 

Aksesjonsmodul var prioritert lavt blant oppgavene i 2012. Når aksesjonsmodulen er på plass 

vil gjenstandsbasen arkeologi være et komplett gjenstandsforvaltningssystem for museene. 

Alle museene skal sende inn kopier av eksisterende aksesjonsprotokoller og evt. –databaser til 

faggruppa, slik at en kan samordne utformingen av aksesjonsmodulen. Kravspesifikasjon 

ønskes ferdigstilt før forslag til handlingsplan for 2013 vedtas.  

 

Felles referanselister er et skritt videre i retning av mer samlet og effektivt system. Felles 

stedsbase er allerede implementert for arkeologibasene. Det vil kreve ekstra arbeid ved 

museene når en skal samkjøre museenes referanselister for gjenstander, materiale, personer 

osv. til en felles liste. Koordineringsgruppa vil at det arbeides med felles referanselister, jfr. 

behovsbeskrivelse fra Ellen Jordal. Tiltaket innebærer at hvert museum må rydde i sine 

referansetabeller og derfor må faggruppa prioritere hvilke det er kapasitet til å arbeide med i 

år. Felles gjenstandsliste bør prioriteres. 

 

Migrering av baser vil sikre informasjonen som ligger i flere andre basesystemer ved 

museene. Museene har sendt inn lister over baser til DUG. Konvertering av magasinbasen i 

Tromsø har høy prioritet fordi det er nødvendig å fylle magasinmodulen i gjenstandsbasen 

med data slik at den oversikten over hvor gjenstandene befinner seg er i denne basen. 

Tilsvarende opplysninger ved de andre er konvertert tidligere. Koordineringsgruppa ber 



faggruppa følge opp at hvert museum utarbeider kravspesifikasjoner for migrering av sine 

baser i løpet av januar. Arbeidet med migrering av baser skal gjøres i sammenheng med å lage 

et grensesnitt for import av gjenstandsdata fra Intrasis til gjenstandsbasen. DUG vil også ha 

noe ekstra ressurser til å hjelpe museene med migrering i 2013. 

 

Strekkodefunksjonalitet i basene kan gjøre arbeid og gjenstandshåndtering mer effektiv. 

Museene må beskrive gjenstandsflyt, for eksempel når og hvordan en vil lage lister over 

gjenstander, slik at en kan se hvor og hvordan strekkodene kan bidra til å gjøre arbeidet mer 

effektivt. 

 

Etnografi og nyere kulturhistorie  
Faggruppa ser at etnobasen som er i bruk for etnografi og antikk ved KHM også kan brukes 

for samlingene i Bergen og Tromsø. Tilpasningene som bør gjøres er særlig forenklet 

brukergrensesnitt, en rapportfunksjon, synlige koordinater, det å kunne bestemme publisering 

av gjenstandene og tillegg av enkelte felt som litteratur og datering.   

 

Feltdokumentasjon 

Feltdokumentasjonsgruppa ber om ett månedsverk for å føre inn maler i Intrasis. Malene er 

diskutert og utviklet i gruppa, men det er tidkrevende å implementere dem. 

Feltdokumentasjonsgruppa vil også ha en løsning for overføring av gjenstandsdata mellom 

Intrasis og gjenstandsbasen. De foreslår også muligheter for import av foto, men det er ikke så 

høyt prioritert fra dem. Faggruppa melder også at det er et stort arbeid å finne løsninger for 

varig lagring av innmålingsdata, og at de trenger mer tid på dette punktet. 

Koordineringsgruppa er enig i at dette arbeidet er omfattende og krevende og må diskuteres 

videre. Faggruppe feltdokumentasjon skal i 2013 ha møter med faggruppe gjenstandsbase for 

å diskutere grenseflater og dataflyt mellom Intrasis og Gjenstandsbasen.  

 

Top.ark.  
Faggruppa meldte behov for oppdatering av gårdslistene for Nordland og Møre og Romsdal. 

På sikt er det ønskelig at de topografiske arkivene bruker samme stedsbase som 

gjenstandsbase arkeologi. Ved NTNU vil en også få oppført informasjon om LokalitetsID og 

Kartskapsnr fra merknadsfeltet til egne, nyopprettede felt og en vil få omgjort alle 

dokumenter i tiff-format til pdf.  

 

Fotografi  
Faggruppe for fotografi hadde ikke meldt inn nye saker til handlingsplanen men vil avvente 

hvor mye av årets oppgaver som blir ferdigstilt. 

 

Portaliseringsgruppa. Jarle og Espen orienterte om møtet i portaliseringsgruppa. Styret 

hadde tidligere i år prioritert tre momenter innenfor webarbeid i 2012: WFS/WMS, 

Arkeologisk litteratur og Min samling. Det er bare WFS/WMS-arbeidet som er fulgt opp. 

DUG arrangerer WMS-kurs med utgangspunkt i gjenstandsbase arkeologi 4. desember.  

På samme måte som portaliseringsgruppa vil koordineringsgruppa forenkle tilgangen til 

universitetsmuseenes data på nett både gjennom at de blir gjort tilgjengelige som åpne data og 

ved at en gjør fotografier tilgjengelige i høy oppløsning og med en lisens som gjør det mulig å 

bruke dem ikke-kommersielt og bare med den begrensningen at de ikke skal kunne endres. De 

vil kunne legges ut med en Creative Commons-lisens som ivaretar dette. 

 

Ny IT-arkitektur Jarle og Espen orienterte om arbeidet i gruppa for ny IT-arkitektur for 

MUSIT. Det er nedsatt en gruppe med seks medlemmer fra DUG, NTNU-IT, USIT, NHM og 



KHM. Gruppa reiser til Stockholm i desember særlig for å snakke med Riksmuseet der de har 

tatt i bruk programmet Specify for naturhistorisk materiale. En vil også snakke med 

arkeologer med erfaring fra databasearbeid ved Statens Historiska Museum. Gruppa skal 

levere en rapport innen 1. februar 2013. 

 

Høsting av ePhorte Mari orientert om arbeidet med høsting fra ePhorte ved AM. Det ble 

avsatt midler til dette arbeidet i 2012, og det er ennå under arbeid. Mari vil følge opp denne 

saken.  

 

 

Hovedlinjer i koordineringsgruppas prioriteringer til handlingsplanen 2013: 

Detaljert prioritering skal gjøres i løpet av januar 2013, når faggruppenes detaljerte 

kravspesifikasjoner med estimert tidsbruk ved DUG foreligger.Aksesjonsmodul i 

gjenstandsbasen, arkeologi 

Migrering av arkeologiske gjenstandsbaser; først magasinbase i Tromsø, videre prioritering er 

avhengig av kravspesifikasjonene (mappingene) som skal utarbeides av hvert museum for 

sine baser. 

Grensesnitt for dataflyt mellom Intrasis og gjenstandsbasen 

Samle referanselister for arkeologi til felles referanselister for alle museene. 

Felles etnografibase med tilhørende migrering av baser 

Migrering av konserveringsbaser 

Koordineringsgruppa har ikke konkludert om en vil prioritere forslaget om at det avsettes 

midler til ett månedsverk til innlegging av felles maler for museene i Intrasis. 

 


