
Oslo, 31.5.2013 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 6. juni, kl. 10.00–15.00 i St. Olavsgate 29. ved Kulturhistorisk museum, Oslo. 
 
Saksliste 
V-sak 01/2-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 21.2.2013 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
V-sak 02/2-13 Evaluering av MUSIT 

 Sakspapirer: Saksnotat, evaluering av MUSIT og innspill til IT-arkitekturrapporten fra de to 
koordineringsgruppene. 

 Forslag til vedtak: 
1. Det utarbeides et forslag til en ny og revidert MUSIT-avtale som skal legges fram for 

styret i neste styremøte. 
2. Det nedsettes en prosjektgruppe som skal gjennomføre virksomhetsanalysen som er 

anbefalt utarbeidet både i IT-arkitekturrapporten og av evalueringskomiteen. 
Prosjektgruppen nedsettes av og rapporterer til koordineringsgruppene. 
Virksomhetsanalysen forelegges styret til behandling. 

 
V-sak 03/2-13 Disponering av ubrukte lønnsmidler 
 Sakspapirer: Saksnotat 

 Forslag til vedtak: 
Koordineringsgruppene gis anledning til å benytte ubrukte lønnsmidler på 2013-budsjettet til 
prioriterte tiltak og prosjekt innenfor sitt område. Ubrukte lønnsmidler fordeles likt mellom 
kultur- og naturhistorie. 

 
V-sak 04/2-13 Mandat for faggruppe osteologi 
 Sakspapirer: Mandatforslaget 
 Forslag til vedtak: 
 Forslaget til mandat vedtas, og det opprettes en faggruppe osteologi. 
 
D-sak 05/2-13 Valg av Creative Commons-lisenser 
 Sakspapirer: Saksnotat 
 
D-sak 06/2-13 Arbeid med rangerte tiltak i et fireårsperspektiv 
 Sakspapirer: Saksnotat 
 
O-sak 07/2-13 Tertialrapporter 
 Sakspapirer: Regnskap og rapporter fra koordineringsgruppene 
  
O-sak 08/2-13 Webstatistikk 
 Sakspapirer: Saksnotat med forskjellige typer statistikk 
  
D-sak 09/2-13 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
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Oslo, 8.3.2013 
Referat fra styremøtet i MUSIT 21.2.2013 
 
 
Henrik von Achen (UM), Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle 
Ebeling (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), Siri Jansen (UiB), Lars Oftedal (UiO) og Pål Vegar Storeheier 
(UiT, styreleder). 
 
Styret godkjente at Mari Høgestøl møtte for Arne Johan Nærøy (AM). Susan Matland (KHM) og Nils Valland 
(Artsdatabanken) var forhindret fra å møte. 
 
Saksliste 
V-sak 01/1-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.12.2012 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
V-sak 02/1-13 Forslag til handlingsplan for kulturhistorie for 2013 
 Vedtak: Handlingsplanen for 2013 for kulturhistorie ble godkjent med forbehold om 

eventuelle endringer som følge av styrets behandling av utredningen av ny IT-arkitektur 
senere i år. Det samme forbeholdet gjelder for handlingsplanen for naturhistorie for 2013, 
som ble vedtatt på styremøtet i desember 2012. 

 
V-sak 03/1-13 Årsberetning for 2012 
 Vedtak: Årsberetning fra styret for 2012 godkjennes og oversendes årsmøtet. 
  
O-sak 04/1-13 Utredning av ny IT-arkitektur for MUSIT 
 Utredningen ble tatt til orientering. Styret vil komme tilbake til utredningen når evalueringen 

av MUSIT foreligger, slik at de to rapportene kan ses i sammenheng. 
 
O-sak 05/1-13 Evalueringen av MUSIT 

Evalueringen skal etter planen ferdigstilles 20. mai. Gruppen som foretar evalueringen er 
p.t. inne i en kartleggingsfase, hvor man bl.a. har samtaler med personer i MUSIT og ved 
museene. 
UHR M, som har bestilt evalueringen, må få tid til å behandle den, før den oversendes styret 
for MUSIT.  

 
V-sak 06/1-13 Arbeid med rangerte tiltak i et fireårsperspektiv 

Styret vedtok på sitt møte den 10. desember 2012 (V-sak 04/4-12) at koordineringsgruppene 
skulle utarbeide oversikter over rangerte tiltak med ressursforbruk i et fireårsperspektiv, som 
styret så skulle behandle på sitt styremøte 6. juni 2013. 
Tilbakemeldingene fra koordineringsgruppene på styrets vedtak er at de synes det er 
vanskelig å sette i gang dette arbeidet nå, før styret har behandlet evalueringen av MUSIT 
og IT-utredningen. Gruppene etterlyser også klarere strategiske føringer på det arbeidet de 
er satt til av styret. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra koordineringsgruppene, vedtok 
styre følgende: 
Vedtak: Styret opprettholder vedtaket fra desember 2012, men utsetter ferdigstillelsen 
av oversiktene til styremøtet 28. november 2013. Styret vil komme tilbake til 
koordineringsgruppene med avklaringer og presiseringer av vedtaket.  

 
D-sak 07/1-13 Eventuelt 

Arne B. orienterte om naturhistoriesymposiet på Tøyen torsdag 12. mars (se også e-post fra 
Arne sendt styret etter møtet). Arne oppfordret museene og MUSIT til å delta på symposiet.  

 
 
Jarle Ebeling 
referent 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 02/2-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: EVALUERING AV MUSIT  

DATO: 31. MAI 2013 

CC:  

Evaluering av MUSIT 
 
Bakgrunn 
I Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg (UHRM) sitt møte den 29. mai 2012 ble det nedsatt 
en komité som skulle vurdere om MUSIT har oppnådd målsettingene i formålsparagrafen (paragraf 
1), om MUSIT har hatt en balansert innsats mellom fagområder og museer, forholdet mellom styre, 
koordineringsgrupper og de enkelte prosjektene og ledelsen i MUSIT og forholdet til styret. 
 
Evalueringskomiteen leverte sin rapport 21. mai, og den lagt fram for i UHRM i deres møte den 28. 
mai. 
 
I oppsummeringen av evalueringen skriver komiteen: 
"Komitéen mener at MUSIT-samarbeidet har vært meget positivt for museenes IT-forvalting. Det har 
bidratt til et bedre samarbeid mellom fagmiljøene og til etablering av felles rutiner for det digitale 
samlingsarbeidet. Dette er et samarbeid som absolutt må videreføres." 
 
Komiteen anbefaler MUSIT å: 
 
• Styrke og tydeliggjøre den daglige ledelsen av MUSIT 
• Endre/redusere styresammensetningen 
• Tydeligere skille mellom bestiller- og leverandørrollene 
• Bedre samordning av faggruppene/koordineringsgruppene og etablering av produkteiere 
• Bedre samsvar mellom tilgjengelige ressurser og mål/forventninger 
• Ta hensyn til nasjonale krav vedrørende digital tilgjengeliggjøring av data 
• Behandle forhold beskrevet i IT-arkitekturrapporten 
• Forslag til ny organisering 

 
UHRM har sendt ut følgende utkast til vedtak etter å ha fått presentert rapporten 28. mai: 
 
1. UHRM er meget godt tilfreds med komitéens arbeid og kvaliteten på rapporten. 
2. UHRM har diskutert måloppnåelsen, og kan slutte seg til komitéens vurderinger med hensyn til 

dette (jf. Samarbeidsavtalens paragraf 1).   
3. UHRM ser behovet for en sterkere daglig ledelse av MUSIT. 
4. Det må sees nærmere på styresammensetning og en sterkere koordinering av MUSITs aktiviteter.  
5. Synspunkter fra de ulike museene og universitetene diskuteres og oppsummeres i UHRMs møte i 

Berlin høsten 2013. Oppsummeringen gjøres tilgjengelig i forkant av MUSITs ekstraordinære 
årsmøte høsten 2013. 
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Strategiske valg vektlagt i evalueringsrapporten 
Evalueringen av MUSIT er grundig, og setter fokus på mange strategiske valg som styret i MUSIT 
bør vurdere i samband med utarbeidelse av en ny MUSIT-avtale. En ny, underskrevet avtale må da 
foreligge i løpet av 2013. Det er både svært kort tid siden rapporten ble tilgjengelig òg siden den 
ble behandlet i UHRM. Dette gjør det utfordrende å utarbeide et komplett og gjennomarbeidet 
saksframlegg med tydelige vedtak. 
 
I det følgende er hovedkonklusjonene i evalueringen beskrevet, og det er gjort noen foreløpige og 
spissformulerte vurderinger som vil danne utgangspunkt for en bredere diskusjon i styret. Basert 
på diskusjonen i styremøtet den 6. juni, er planen å legge fram et forslag til en ny og endret MUSIT-
avtale i neste styremøte (dato?). 
 
Videreføring av MUSIT-samarbeidet 
Komitéen mener at MUSIT-samarbeidet har vært positivt for samhandlingen mellom 
universitetsmuseene, og anbefaler å videreføre MUSIT-samarbeidet, men med en del justeringer i 
organisering. Oppfølgingen av komiteens anbefalinger vil i flere tilfeller medføre at det må tilføres 
friske midler eller at man foretar til dels drastiske omprioriteringer. 
 
Foreløpig vurdering: 

a. MUSIT-samarbeidet bør videreføres, og styret bør igangsette et arbeid overfor museenes 
eierinstitusjoner om å inngå en ny og revidert samarbeidsavtale. 

b. Det bør i løpet av høsten 2013 innkalles til ekstraordinært årsmøte der forslag til revidert 
samarbeidsavtale diskuteres. Innhold i samarbeidet, ambisjonsnivå og finansiering av 
samarbeidet bør stå sentralt i dette møtet. 

 
Styrke og tydeliggjøre den daglige ledelsen av MUSIT 
Komitéen anbefaler sterkt at det opprettes en ny stilling som daglig leder for MUSIT. Det presiseres 
at denne rollen må være adskilt fra rollen som leder av dagens Drifts- og utviklingsgruppe (DUG). I 
tillegg til tilsetting av en daglig leder, mener komitéen det vil være hensiktsmessig å erstatte de to 
koordineringsgruppene med én felles koordineringsgruppe. Det anbefales videre at museene 
tydeliggjør det lokale ansvar som databasekoordinator opp mot MUSIT. 
 
Foreløpig vurdering: 

d. Det er behov for en ny stilling som daglig leder for MUSIT som er adskilt fra DUG. 
Vedkommende bør ha bestillerkompetanse i forhold til IT-behovene i MUSIT. 

e. Dersom det ansettes en daglig leder i MUSIT vil styrets ansvar også omfatte 
personaloppfølging. 

f. De to koordineringsgruppene bør slås sammen for å lette koordinering og utvikling på 
operativt nivå av felles systemer innen natur- og kulturhistorie. 

 
Endre/redusere styresammensetningen 
Komitéen anbefaler at antallet styremedlemmer reduseres, samtidig som sammensetningen får en 
bredere representasjon som avspeiler MUSITs virksomhet. Styret bør bemannes med en 
leverandøruavhengig IKT-kompetanse, og gjerne styrkes med ekstern representasjon. 
Foreløpig vurdering: 

g. Det er ikke lenger behov for et så stort, ensartet og eiertungt styre. 
h. Det er ønskelig med et mer komplementært styre som også inkluderer brukerperspektivet. 
i. Leverandøruavhengig IKT-kompetanse er ikke nødvendig dersom en eventuell daglig leder 

innehar denne kompetansen. 
j. Det bør vurderes å sette en øvre grense for samlet funksjonstid i styret. 
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Tydeligere skille mellom bestiller- og leverandørrollene 
Den daglige ledelsen bør inneha bestillerkompetanse, og bestillerrollen bør være adskilt fra 
leverandørrollen. Komitéen mener at dette skjer best ved at leveranser av utviklingstjenester ligger 
utenfor MUSIT-organisasjonen, dette kan være DUG/USIT, andre IT-miljø ved universitetene eller 
eksterne leverandører. 
 
Ved å etablere et tydeligere skille mellom MUSIT som bestiller og USIT som leverandør, kan man 
oppnå et mer ryddig ansvarshavende. 
 
Foreløpig vurdering: 

k. Dagens organisering skiller ikke godt nok mellom bestiller- og leverandørrollen. 
l. Et bedre skille mellom bestiller- og leverandørrollen følger av en eventuell ansettelse av 

daglig leder med bestillerkompetanse. 
 
Bedre samordning av faggruppene/koordineringsgruppene og etablering av produkteiere 
Verken samarbeidsavtalen eller MUSIT-evalueringen er tydelig på hvem som har 
forvaltningsansvaret (produkteier) for MUSITs store portefølje av databaser og applikasjoner. Ei 
heller kommer det klart til uttrykk i evalueringen hvordan driften av det som utvikles skal 
håndteres. Når utviklingsprosjektene er sluttført, tar ikke den foreslåtte organiseringen hensyn til 
hvem som skal ha forvaltningsansvaret for å følge opp de nyutviklede løsningene, og for å sørge for 
at vedlikehold og oppdatering av løsningene blir ivaretatt. Hvert produkt/hver tjeneste skal ha en 
produkteier, men hvem er/ blir produkteier og hvor skal ansvaret for drift og ev. videreutvikling 
ligge? 
 
Foreløpig vurdering 

m. For å forankre MUSIT-arbeidet i museene, er det viktig å få på plass eller tydeliggjort rollen 
som databasekoordinator ved alle museene. 

n. Koordineringsgruppen(e) bør være produkteier for løsningene. 
o. Driftsoppgaver knyttet til løsningene bør legges til DUG (USIT). 

 
Bedre samsvar mellom tilgjengelige ressurser og mål/forventninger 
Evalueringskomitéen mener at det mangler overordnet og langsiktig prioritering av oppgaver i 
MUSIT. Mandatet med målsettingene gir mange flere oppgaver enn det er tilgjengelige ressurser 
(utvikling, kapasitet i museene). 
 
Det har skjedd en stor endringsprosess i museene der det med noen få unntak er ønsker om felles 
nasjonale systemer og felles forvaltning av disse. Dette skaper høye forventninger og økt 
etterspørsel etter nye produkter, behov for ressurser og kompetanseutvikling både i museene og i 
hele MUSIT-organisasjonen. Spørsmålet er om MUSIT er i stand til å møte disse forventningene med 
dagens ressurser, organisering og IT-arkitektur? 
 
Foreløpig vurdering 

p. Det bør utarbeides en overordnet strategi for MUSIT-samarbeidet. Hvorvidt dette arbeidet 
bør igangsettes i høst eller om det bør være opp til et eventuelt nytt/revidert styre etter 
1.1.2014 bør diskuteres. 

q. En ny MUSIT-avtale må sette et ambisjonsnivå som samsvarer med tilgjengelige ressurser 
og IT-arkitektur.  

 
Ta hensyn til nasjonale krav vedrørende digital tilgjengeliggjøring av data 
Komitéen mener det bør legges større vekt på krav som stilles til tilgjengeliggjøring av offentlige 
stedfestede data. I så måte ansees ikke hele målsettingen i formålsparagrafen 1.2 å være oppnådd. 
Se også figur 3 i evalueringsrapporten. 
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Foreløpig vurdering: 
r. Det bør legges til rette for allmenn tilgjengelighet ved å integrere MUSIT sine løsninger i 

den eksisterende nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt og ved å tilstrebe at 
Unimus-portalene oppfyller tilgjengelighetskriteriene for offentlige nettsider satt av 
Direktoratet for forvaltning og IKT. 

s. Styret bør arbeide for en felles politikk for publisering av data i MUSIT-samarbeidet. 
 
Behandle forhold beskrevet i IT-arkitekturrapporten (se videre om denne saken nedenfor) 
Komitéen støtter anbefalingen i rapporten om at det gjennomføres en virksomhetsanalyse, det vil si 
at en gjør et forarbeid med å beskrive arbeids-, informasjons- og dataflyten ved museene 
(virksomhetsarkitekturen). Komitéens oppfatning er at en slik kartlegging og analyse er ekstremt 
viktig for å kunne foreta de riktige valgene. 
 
Foreløpig vurdering: 

t. De tekniske løsningene som er utviklet og benyttet i MUSIT-samarbeidet lider av en etter 
hvert ganske betydelig “teknologisk gjeld”. 

u. Gitt at det er ønskelig å videreføre MUSIT-samarbeidet, bør styret, for å ikke tape moment,  
umiddelbart igangsette virksomhetsanalysen som er anbefalt gjennomført i IT-
arkitekturrapporten. 

v. Styret bør diskutere hvordan man skal finansiere ny/revidert IT-arkitektur i MUSIT. 
 
Forslag til ny organisering 
Komitéen mener også at faggruppene og deres oppgaver bør organiseres gjennom 
prosjektgrupper som følger en prosjektprosess med klare resultatmål, milepæler, 
rapporteringskrav og en klar start- og sluttdato. Se figur 2 i evalueringsrapporten. 
 
Foreløpig vurdering: 

w. Fordelen med de eksisterende faggruppene er at nettopp fordi de eksisterer, så behøver 
man ikke benytte energi på å opprette dem. En organisering av arbeidet under 
koordineringsgruppene som er tydeligere prosjektorganisert, vurderes imidlertid som et 
godt forslag som kan fremme raskere gjennomføringsevne. Opprettelse av prosjektgrupper 
(ved konkrete behov) vil også medføre at kompetansen i gruppen kan bli bedre spisset mot 
oppdraget. I tråd med tilrådningene i evalueringsrapporten, anses det derfor at 
faggruppene bør legges ned, og det bør ved behov etableres prosjektgrupper som har en 
tydelig prosjektstyring. 

 
 
Utredning av ny IT-arkitektur for samlingsdatabasene utviklet og driftet i regi av 
MUSIT 
 
Styret for MUSIT nedsatte i 2012 en gruppe som fikk i mandat å utrede ny IT-arkitektur for MUSIT. 
Gruppen avleverte sin rapport 4. februar 2013. I tillegg til å komme med en rekke IT-faglige 
anbefalinger ble det understreket at det burde foretas en virksomhetsanalyse. 
Koordineringsgruppene har kommentert IT-utredingen (se vedlegg). Begge 
koordineringsgruppene har kritiske merknader til forslag om utfasing og tjenesteutsetting, og 
begge gruppene anbefaler at det iverksettes en virksomhetsanalyse. Koordineringsgruppen innen 
naturhistorie framhever at analysen burde kunne foregå parallelt ved alle museene og at den ikke 
burde ta så lang tid som stipulert i utredningen. 
 
Virksomhetsanalyse 
Gruppen som utredet ny IT-arkitektur anbefaler at man som et første ledd i arbeidet med å 
(videre)utvikle, eventuelt anskaffe, en eller flere nye IT-løsninger for forvaltning av 
museumsobjekter, gjør et forarbeid med å beskrive arbeids- , informasjons- og dataflyten ved 
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museene (virksomhetsarkitekturen). I den forbindelse bør man også se på om det er databaser 
eller applikasjoner som i dag vedlikeholdes i regi av MUSIT, man bør gjøre seg av med eller la 
andre overta. Evalueringskomiteen støtter dette forslaget (se punktet Behandle forhold beskrevet i 
IT-arkitekturrapporten ovenfor). Likeså støtter begge koordineringsgruppene forslaget om at det 
settes i gang en virksomhetsanalyse som beskriver arbeids-, informasjons- og dataflyt ved 
museene. 
 
Foreløpig vurdering 

x. Det nedsettes en prosjektgruppe som gjennomfører en virksomhetsanalyse av museenes 
arbeids-, informasjons- og dataflyt. 

y. Koordineringsgruppene får ansvar for å utarbeide mandat for prosjektgruppen. 
z. Lederne for koordineringsgruppene er prosjekteiere. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Det utarbeides et forslag til en ny og revidert MUSIT-avtale som skal legges fram for styret i 
neste styremøte. 

2. Det nedsettes en prosjektgruppe som skal gjennomføre virksomhetsanalysen som er 
anbefalt utarbeidet både i IT-arkitekturrapporten og av evalueringskomiteen. 
Prosjektgruppen nedsettes av og rapporterer til koordineringsgruppene. 
Virksomhetsanalysen forelegges styret til behandling. 



 

MUSIT -  SAKSNOTAT  

FRA: KOORDINERINGSGRUPPENE 

TEMA: KOMMENTARER TIL UTREDNINGEN OM NY IT-ARKITEKTUR FOR MUSIT  

DATO: 28. MAI 2013 

CC:  

Utredning av ny IT-arkitektur for MUSIT 
 
Styret for MUSIT nedsatte i 2012 en gruppe som fikk i mandat å utrede ny IT-arkitektur for MUSIT. 
Gruppen avleverte sin rapport 4. februar 2013. Gruppen sammenfattet sine anbefalinger i følgende 
punkter: 
 

• Framtidens IT-løsning skal ikke være ett, monolittisk system som inneholder alle moduler og 
komponenter 

• IT-løsningene skal bygges på en tjenesteorientert flerlagsarkitektur (SOA) og bør i hovedsak 
være web-baserte 

• Man bør gå bort fra mange databaseløsninger med samme eller tilsvarende funksjonalitet til 
en mer ensartet tjenesteorientert IT-arkitektur 

• Målet bør være samme type funksjonalitet – samme type IT-løsning – uavhengig av 
fagområde, for eksempel felles standardiserte løsninger for magasin, utlån/innlån, 
multimedia, fotografier, arkiv, etc. Dette kan innebære at museene må tilpasse sine 
eksisterende rutiner. 

• En .NET-basert tilnærming anbefales framfor en Java-basert der dette er hensiktsmessig 
 
Videre anbefalte gruppen at man, som et første ledd i arbeidet med å (videre)utvikle, ev. anskaffe, 
en eller flere nye IT-løsninger for forvaltning av museumsobjekter, gjør et forarbeid med å beskrive 
arbeids- , informasjons- og dataflyten ved museene (virksomhetsarkitekturen). Et estimat på 
tidsbruk summeres til ca. 14 årsverk. Da er det beregnet ett månedsverk ved hvert museum for å 
gjennomføre en virksomhetsanalyse. Virksomhetsanalysen vil dessuten trenge ressurser til en 
prosessleder og 2-3 møter. 
 
Koordineringsgruppa i naturhistorie har følgende kommentarer til rapporten: 
 

Koordineringsgruppe for naturhistorie berømmer arbeidet med rapporten og mener dette 
er et svært godt grunnlag for styret for å ta beslutning om «veien videre». 
Hovedkonklusjonene er framtidsretta, en kan være åpen for flere løsninger og en vil ikke 
være «solgt» til en Oracle-base i bunn. En kan også justere kurs i forhold til hva som skjer 
internasjonalt. Noen deler av rapporten er av en slik teknisk karakter at 
koordineringsgruppas medlemmer ikke har kompetanse til å vurdere argumentasjon og 
konklusjon. 
 
Spørsmålet er hvordan dette skal/kan implementeres samtidig som DUG skal serve 
museene? Når må vi, når bør vi og når skal vi implementere? Hvor mye ressurser skal vi 
bruke på midlertidige løsninger inntil ny arkitektur er på plass? Hvilke overgangsordninger 
kan vi ha? 
 
Koordineringsgruppa er svært positiv til at det gjennomføres virksomhetsanalyser i 
museene. Det vil være bra for museene og MUSIT å få en felles forståelse for hva en skal 
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«systemutvikle», og hvordan organisering og system henger sammen. Vi er imidlertid 
bekymret for den lange tidsperioden (1,5 år) som er satt av til virksomhetsanalysen. Her må 
det være mulig å effektivisere. Det kan kjøres parallelle prosesser ved flere museer. Vi 
anbefaler også sterkt å engasjere en prosessleder til å fasilitere arbeidet i museene. Vi har 
svært positiv erfaring med dette i arbeidet med behovsanalyse og overordnet 
kravspesifikasjon for felles forvaltningsløsning for naturhistorie. 
 
Vi registrerer at arbeidsgruppa peker på at dagens MUSIT (DUG) ikke er dimensjonert for å 
vedlikeholde alle databaser og applikasjoner som forvaltes i dag, og at ikke alle 
nødvendigvis skal være en del av MUSITs portefølje av IKT-løsninger i framtida. Det foreslås 
både utfasing og «tjenesteutsetting». Dette er forhold som de berørte fagmiljøene i museene 
må få uttale seg om. Vi regner med at muligheter og konsekvenser vil bli tydeligere når det 
er gjennomført virksomhetsanalyser i museene. Rapporten peker på at mer aktiv bruk av 
andre IT-miljø ved universitetene åpner for å øke kapasiteten, dette får vår tilslutning. 
 
Et nordisk samarbeid om artsnavn foreslås, dette er også lansert ved noen av museene og 
bør forfølges videre. 
 
Arbeidsgruppa åpner for at det kan velges ulike IT-løsninger for natur- og kulturhistorie i 
framtida. Museene med begge fagmiljøene er i utgangspunktet bekymret for en slik løsning 
og ønsker konsekvenser av et evt. slikt valg bedre belyst med hensyn på organisatoriske-, 
ressursmessige- og kompetansemessige forhold. 

 
Koordineringsgruppa i kulturhistorie har følgende kommentarer til rapporten: 
 
MUSIT står overfor mange utfordringer i årene som kommer, bl.a. til økt effektivitet og 
dataproduksjon og flere brukertilpassete tjenester, samtidig som vi ikke kan forvente betydelige 
budsjettøkninger. En ny IT-arkitektur for samlingsbasene vil gi effektiviseringsgevinster og en 
kvalitetsheving som gjør MUSIT bedre i stand til å møte disse utfordringene. 
 
IT-utredningen ble oversendt til styret i februar uten forutgående behandling i 
koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen for kulturhistorie ønsker derfor å fremheve noen 
utfordringer og problemstillinger som aktualiseres av utredningen.  
 
1. Koordineringsgruppen støtter forslaget om en virksomhetsanalyse som beskriver arbeids-, 
informasjons- og dataflyt ved museene. Dette vil være et grunnleggende verktøy for å effektivisere 
internt digitaliseringsarbeid ved museene. I tillegg vil dette gi et bedre utgangspunkt for å 
prioritere utviklingsarbeid knyttet til museenes kjernevirksomhet. Tidsrammen må sannsynligvis 
utvides dersom forarbeid, analyse, og implementering av resultater skal få en tilfredsstillende 
behandling. Det bør utarbeides et felles rammeverk for denne analysen.  
 
2. Utredningens tekniske anbefalinger om å etablere en tjenesteorientert arkitektur og 
generalisering av funksjoner på tvers av fagområder fremstår som hensiktsmessige, både mht. 
effektiv samlingsforvaltning og utviklingsarbeid. Det er et potensiale for en bedre samordning og 
deling av funksjoner og moduler som i dag foreligger i separate systemer.  
 
3. Slik vi ser det er det uheldig at utredningen kommer med anbefalinger og vurderinger av hvilke 
fagsystemer MUSIT skal utvikle og drifte i fremtiden. Redegjørelsen for dagens portefølje er ikke 
komplett (s. 7), og en foregriper også en diskusjon som bør følge resultatene av den foreslåtte 
virksomhetsanalysen. Konkret gjelder dette forslaget om å fase ut løsningene for topografisk arkiv 
og foto, samt omstruktureringen av etnografi/nyere kulturhistorie og numismatikk. En planlegging 
av fagporteføljen i MUSIT må ha den nødvendige faglige og strategiske forankring ved 
medlemsinstitusjonene og brukermiljøene i MUSIT. 
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4. Det ligger store gevinster i en heldigital samlingsforvaltning, men det er også slik at museene 
fortsatt besitter store mengder analoge data som krever sikring og tilgjengeliggjøring. Det er en 
kjerneoppgave for de kulturhistoriske museene å ivareta både gjenstandsmateriale og 
dokumentasjon, og dette må reflekteres i de systemene MUSIT utvikler og drifter.  
 
5. Det er en risiko at en omfattende omlegging av IT-arkitekturen kan strande på grunn av høy 
kompleksitet, dårlig forankring og manglende ressursstyring. Det er nødvendig med en grundig 
gjennomtenkt organisering med konkret intern og ekstern forankring, milepælplan og klarlagt 
ansvarsfordeling. En bør også vurdere ekstern prosjektledelse for hele eller deler av prosjektet.  
 
Koordineringsgruppa ser at MUSIT-samarbeidet er kommet dit hvor det er nødvendig å ta spranget 
over til en fremtidsrettet digital infrastruktur. Virksomhetsanalysen blir et sentralt element i det 
videre arbeidet, og koordineringsgruppen anbefaler at dette arbeidet igangsettes så snart som 
mulig, og at det avsettes tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 03/2-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: DISPONERING AV UBRUKTE LØNNSMIDLER 

DATO: 8. MAI 2013 

CC:  

Disponering av ubrukte lønnsmidler 
 
En medarbeider ved USIT tilknyttet DUG/MUSIT gikk av med pensjon 1. mai. Under normale 
omstendigheter ville man lyst denne stillingen ut igjen så snart som mulig, for å opprettholde 
tjenestetilbudet til MUSIT. Men sett i lys av den nylig avsluttede evalueringen av MUSIT og IT-
utredningen og den pågående debatten om hvilken form en ev. ny MUSIT-avtale vil få, og hvilke 
konsekvenser IT-utredningen vil ha å si for rekrutteringen til Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT, 
synes det best å avvente en ev. stillingsutlysning til disse forholdene er avklart. 
 
På denne bakgrunn ønsker koordineringsgruppene å disponere ubrukte lønnsmidler til prioriterte 
tiltak og prosjekt utover de midlene som allerede er satt av til slike formål i budsjettet for 2013.05.08 
 
Forslag til vedtak: 
Koordineringsgruppene gis anledning til å benytte ubrukte lønnsmidler på 2013-budsjettet til 
prioriterte tiltak og prosjekt innenfor sitt område. Ubrukte lønnsmidler fordeles likt mellom 
kultur- og naturhistorie. 
 
 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 04/2-13 

FRA: KOORDINERINGSGRUPPEN I KULTURHISTORIE 

TEMA: MANDAT FOR FAGGRUPPE OSTEOLOGI 

DATO: 31. MAI 2013 

CC:  

Mandat for faggruppe osteologi 2013-2014 
 
I løpet av 2014 er det en målsetning å få på plass en skisse for en osteologibase.  
 
Målet er med andre ord en hendelsesorientert database som skal forvaltes av universitetsmuseene 
på vegne av staten og driftes av MUSIT. Det skal være en felles løsning for humant materiale, 
hovedsakelig osteologi (brent/ubrent) som er integrert med universitetsmuseenes gjenstandsbaser 
Basen skal ivareta både arkeologisk og antropologisk materiale, og både forhistorisk og 
etterreformatorisk materiale. Osteologibasen skal også være et utgangspunkt for senere løsninger 
for å knytte resultater fra naturvitenskapelige analyseresultater sammen med de andre delene av 
universitetsmuseenes felles databaseløsning.  
 
Faggruppa skal  
• Bestemme hvilken informasjon som skal registreres som funninformasjon i gjenstandsbase og 

hvilke opplysninger som skal være spesielle for det humanosteologiske materialet. 
• Innarbeide standarder/autoritetslister  
• Skrive manual og sette opp retningslinjer for registrering i basen.  
• Utarbeide retningslinjer for tilgang til materialet og publisering i samscar med skjelettutvalgets 

føringer 
• Utarbeide retningslinjer for link til rapporter, fotografier, røntgenopptak og CT-skann. 
• Legge til rette for linking til framtidige applikasjoner for naturvitenskapelige undersøkelser. 

  
Det eksisterer tre store baser som skal konverteres når arbeidet er gjennomført: 
1. Osteologibase – De Schreinerske Samlinger 
2. Skjelettbase – NIKU 
3. JS Osteologibase - UM 

 
Faggruppa skal bestå av minst én representant fra hvert av de fem kulturhistoriske 
universitetsmuseene, NIKU og De Schreinerske Samlinger. Gruppa skal ledes av XX fra XX. 
Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa. Lederen har videre 
ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til handlingsplan fra 
faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i kulturhistorie. Behov for 
betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet forelegges koordineringsgruppa. 
 
Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele 
prosjektet, inkludert utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for koordineringsgruppa for 
godkjenning innen 01. mars 2014. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget til mandat vedtas, og det opprettes en faggruppe osteologi. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 05/2-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: VALG AV CREATIVE COMMONS-LISENSER 

DATO: 14. MAI 2013 

CC:  

Valg av Creative Commons-lisenser 
 
Bakgrunn 
 
Referat fra fellesmøte for Faggruppe Gjenstandsbase arkeologi, Faggruppe foto og Koordinerings-
gruppe kulturhistorie om CC-lisenser 
 
Tilstede: Wenche Brun (AM), Jarle Ebeling (DUG), Asbjørn Engevik (UM), Monica Kristin Hansen 
(TMU), Åsa Dahlin Hauken (AM), Sveinulf Hegstad (TMU), Torkel Johansen (VM), Ellen Jordal 
(DUG), Roger Jørgensen (TMU), Åge Pedersen (AM), Ingunn Røstad (KHM), Espen Uleberg (KHM, 
referent), Elisabeth J. Vogt (KHM). 
 
Bakgrunnen for møtet var at museene har valgt ulike CC-lisenser for bilder som gjøres tilgjengelig på 
nett som åpne data og i MUSITs portaler. 
  
Tre av museene, Arkeologisk museum, Tromsø Museum - Universitetsmuseet og Universitetsmuseet i 
Bergen har valgt den Creative Commons-lisensen som ble foreslått av MUSIT-sekretariatet; BY-NC-ND 
3.0 NO (Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 
Norge, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/). Merk dog at UM har valgt den åpneste 
lisensen for sine bilder av herbariebelegg. 
 
Tromsø Museums fotoarkiv er spesielt i den forstand at det for det meste inneholder kulturhistoriske 
bilder av nyere dato, inkludert bilder av personer. Videre tilgjengeliggjør museet samlinger eid av andre, 
noe som setter begrensninger på hvilke lisenser museet fritt kan velge.  
 
Kulturhistorisk museum har valgt Creative Commons-lisensen CC BY-NC 3.0 NO (Navngivelse-
Ikkekommersiell 3.0 Norge, http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/). Denne lisensen er friere 
(tillater bearbeiding), men museet vil bare la det gjelde gjenstandsfoto, ikke de andre bildene som gjøres 
tilgjengelig. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet har valgt den åpnere Creative Commons-lisensen CC BY 3.0 NO 
(Navngivelse 3.0 Norge, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/). NTNU Vitenskapsmuseet har 
inntatt det standpunktet at data, inkludert bilder, skal være så tilgjengelig som mulig for forskning og 
formidling, og har derfor valgt en helt åpen lisens. 
 
Naturhistorisk museum har ikke svart på MUSITs henvendelse. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/
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Det synes uheldig, utfra et helhetsperspektiv, at museene har valgt forskjellige typer lisenser for samme 
type data (bilder). Det vil også være enklere for brukerne om tilgangen til museenes bilder er så lik som 
mulig, enten bildene legges ut som åpne data eller tilgjengeliggjøres gjennom museenes felles portaler. 
Trenden når det gjelder å gjøre bilder tilgjengelige for allmennheten går i retning av at data som er skapt 
av offentlige institusjoner skal være tilgjengelig for flest mulig med færrest mulig begrensninger (jf. 
f.eks. EUs Inspire-direktiv). 
 
I møtet mellom koordineringsgruppen og de to faggruppene ble det skapt en større forståelse for de 
hensyn som må tas når en bestemmer tilgang til fotomaterialet forvaltet av museene og tilgjengeliggjort 
gjennom MUSIT-samarbeidet.  
 
Det fremgikk at forståelsen av sakskomplekset er relativt ulik museene i mellom, og at saken har 
vært behandlet ulikt ved de enkelte institusjonene. Det savnes en bedre orientering i forhold til de 
overordnede føringer som ligger til grunn for bruk og tilgjengeliggjøring av offentlige data (bl.a. i 
stortingsmeldinger), samt i forhold til juridiske aspekter ved lisensieringen (f.eks. skillet mellom 
person- og situasjonsfoto, ivaretagelse av ideelle rettigheter uavhengig av lisens osv.).  
 
Sannsynligvis har en for en del av fotomaterialet lagt seg på en strengere lisens enn nødvendig på 
bakgrunn av disse usikkerhetsmomentene. 
 
På bakgrunn av dette er det ønskelig at styret vurderer en ny behandling av saken i plenum, og forslagsvis 
gjennom en prinsipiell diskusjon rundt tilgjengeliggjøring i MUSIT. På denne bakgrunnen kan styret 
også vurdere om det er grunnlag for en mer enhetlig praksis mht. lisensiering av museenes fotografier i 
MUSIT. 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 06/2-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: ARBEID MED RANGERTE TILTAK I ET FIREÅRSPERSPEKTIV 

DATO: 8. MAI 2013 

CC:  

Prioritering av tiltak i et fireårsperspektiv 
 
I styremøtet i desember i 2012 (V-sak 04/4-12) vedtok styret følgende: 
 

For å bedre kunne prioritere på tvers av kultur- og naturhistorie, ber styret begge koordineringsgruppene 
om å utarbeide hver sin oversikt over rangerte tiltak, der man (i) kort beskriver og begrunner viktigheten 
av tiltaket, (ii) anslår timeforbruk for både museer og MUSIT og (iii) foreslår i hvilken tidsperiode (hvilke 
år) tiltakene bør gjennomføres. Styret ber om at oversiktene dekker et fireårsperspektiv og at de skal 
ferdigstilles for behandling i styremøtet den 6. juni. 

 
Lederne av koordineringsgruppene har følgende kommentarer til styrevedtaket: 
 

Koordineringsgruppene er i utgangspunktet svært positiv til at styret nå ønsker handlingsplaner 
som går over flere år. Dette behovet ble fremmet av koordineringsgruppen for naturhistorie i 2010 
med forslag om at det utarbeides 3-års planer i tillegg til mer detaljerte årlige handlingsplaner. 
Koordineringsgruppen for kulturhistorie har oppsummert arbeid utover det nærmeste kalenderåret 
med en liste over tiltak i handlingsplanene. 

 
Videre så skriver Solveig Bakken, leder for koordineringsgruppen i naturhistorie, i en e-post 
til sekretariatet at: 
 

Koordineringsgruppen for naturhistorie diskuterte saken i møtet 5.2.2013. En er bekymret for å 
sette i gang en omfattende handlingsplanprosess nå før en vet hvordan styret tenker å følge opp 
utredningen om ny IT-arkitektur. En savner dessuten klare strategiske føringer fra styret i forhold til 
mål for virksomheten på kort og lengre sikt. Det finnes vel ikke annet dokument av strategisk 
karakter enn samarbeidsavtalen. 
 

Koordineringsgruppen innen kulturhistorie, ved leder Espen Uleberg, har uttrykt lignende 
bekymringer. 
 
På bakgrunn av den pågående evalueringen av MUSIT og IT-utredningen synes det som om 
koordineringsgruppene finner det vanskelig å arbeide med rangering av prioriterte tiltak i et 
fireårsperspektiv, og ber styret om en avklaring og presisering av vedtaket. 
 
Styret opprettholdt sitt vedtak fra desember 2012 med følgende presisering (V-sak 06/1-13): 
 

Styret opprettholder vedtaket fra desember 2012, men utsetter ferdigstillelsen av 
oversiktene til styremøtet 28. november 2013. Styret vil komme tilbake til 
koordineringsgruppene med avklaringer og presiseringer av vedtaket. 
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Styret inviteres herved med å komme med avklaringer og presiseringer av strategisk art til hjelp 
for koordineringsgruppene i deres arbeid med rangerte tiltak i et fireårsperspektiv. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 07/2-13 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT OG PROGNOSE FOR 2013 OG REGNSKAP PER 1. TERTIAL 

DATO: 5. MAI 2013 

 

Budsjett, regnskap og prognose 
 

 
Budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 
Prognose 

2013 
Kommentar 
  

Inntekter 
 

  
 

UiO 2 841 2 841  2 841  

UiB 2 023 2 023  2 023  

NTNU 2 023 2 023  2 023  

UiT 1 205 1 205  1 205  

UiS 516 516 516  

Overført fra tidligere år 592 592  592  

     
Sum inntekter 9 200 9 200  9 200  
     
Utgifter     
Lønn 7 665 2 749  7 665  
Driftskostnader 912 300 912  
Programvare 13 2  13  
Reiser, møter m.v. 90 44 90  
Websatsing/ Tilgjengeliggjøring 60 0 60 Note 1 
Ekstrasatsing på naturhistorie 230 65 230  
Ekstrasatsing på kulturhistorie 230 96 230  

Sum utgifter 
 

9 200 3 256 9 200 
 

 
Note 1 
Hvis midlene til websatsing/ tilgjengeliggjøring ikke er fordelt på prosjekter innen utgangen av mai 2013, 
fordeles de likt mellom kultur- og naturhistorie til andre formål basert tiltak prioritert av 
koordineringsgruppene (se for øvrig V-sak 03/2-13). 
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Tertialrapport, timeforbruk for 1. tertial 2013 
 

Delprosjekt 1. tertial Hele året 

Tekniske fellesoppgaver 193 1 875 

Naturhistorie, utvikling og drift 1618 3 750 

Kulturhistorie, utvikling og drift 1663 3 750 

Administrative fellesoppgaver 292 1 125 

Sum 3766 10 500 

 

Per 1. tertial har DUG brukt 3 766 timer, som tilsvarer 35 % av totalrammen på 10 500 timer i 
lønnbudsjettet.  

Tekniske fellesoppgaver innbefatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av fellesløsninger, 
for eksempel kartløsninger. Administrative fellesoppgaver omfatter prosjektledelse og 
personalledelsesoppgaver. 
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O-sak 07/2-13 
 
MUSIT: Rapportering 1. tertial 2013 - Handlingsplan for kulturhistorie  
 

Innledning 

Kulturhistorie disponerer 2,7 av de årsverkene som DUG har til applikasjonsutvikling i 2013. 
Halvparten av dette brukes til drift og vedlikehold. Punktene på handlingsplanen er valgt etter en 
nøye prioritering i forhold til de ca. 16,6 månedsverk som skal brukes til videreutvikling i år. Det 
er satt av midler til arbeid ved museene også i år. Så langt er det brukt ett månedsverk til arbeid 
med felles Intrasis-maler. Koordineringsgruppa ønsker å bruke midler ved UM og TMU i 
forbindelse med arbeidet med migreringen av etnografi/nyere kulturhistorie til en felles database 
og applikasjon i høst.  

Oppslutningen om arbeidet ved museene er i hovedsak god. Faggruppene består i regelen av en 
representant for hvert museum. Det er gjort unntak for grupper som mynt/medaljer og 
etnografi/nyere kulturhistorie der ikke alle museene ser seg tjent med å være representert. Det er 
i noen tilfelle lokale utfordringer når det gjelder å utnytte de mulighetene som ligger i de 
løsningene som er utarbeidet.  

En overordnet utfordring er bedre integrering av alle delene i dagens løsninger. Det er jevnlig 
oppe som et tema at vi må arbeide i retning av løsninger som er godt samordnete og ikke skilt fra 
hverandre som i dag. Disse problemstillingene er særlig aktuelle i forbindelse med en felles 
stedsbase for alle applikasjoner. Vi har implementert en felles stedsbase for alle de arkeologiske 
samlingene. Fotobase og etnobase har egne stedsregistre. Målet bør være å få felles stedsbase for 
alle MUSITs applikasjoner, både kultur- og naturhistorie.  

I tillegg til møtene i faggrupper og koordineringsgruppe er det i år arrangert møter mellom 
faggrupper og koordineringsgruppe. Ett møte for faggruppene feltdokumentasjon og gjenstand, 
arkeologi der en diskuterte dataoverføring mellom feltdokumentasjonssystemet Intrasis og 
gjenstandsbase, arkeologi. Dette er et ledd i arbeidet med å se på hele dataflyten fra innsamling i 
felt til ferdig katalogisering og rapport, som blir gjort tilgjengelig for forskning, forvaltning og 
formidling som åpne data og i egne portaler. Det andre fellesmøtet var mellom 
koordineringsgruppe og faggruppene for foto og gjenstand, arkeologi og tema var cc-lisenser og 
publisering på nett.  

Publisering på nett 

Museene har valgt ulike CC-lisenser for bilder som gjøres tilgjengelig på nett som åpne data og i 
MUSITs portaler. Vi valgte derfor å kalle inn til et møte med koordineringsgruppa og 
faggruppene foto og gjenstand, arkeologi. Hensikten med møtet var å få en felles forståelse for 
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hvordan og hvorfor museene hadde truffet sine valg. VM har gjort sine fotografier med tekst 
tilgjengelig med CC-lisensen navngivelse (CC BY 3.0). AM, UM og TMU har valgt 
Navngivelse  - Ikkekommersiell – IngenBearbeidelse (CC BY-NC –ND 3.0). KHM har valgt 
Navngivelse – Ikkekommersiell (CC BY-NC), men begrenset det til å gjelde gjenstandsbilder. 
KHM vil senere komme tilbake til lisensiering av feltbilder og andre grupper bilder.  

Naturhistorie er lite synlig i diskusjonene rundt MUSITs portaler.  Enkelte naturhistoriske 
samlinger blir publisert enten i den felles fotoportalen eller av GBIF Norge. UM har valgt den 
åpneste lisensen for sine herbariebilder, mens NHM ikke har tatt stilling til hvilken lisens som 
skal benyttes.  

Det har vært en rask utvikling når det gjelder hva som skal være fritt tilgjengelig på nett. For 
bare få år siden hadde det ikke vært aktuelt å legge ut så store mengder data til fri nedlasting og 
bruk. En konklusjon fra møtet er at det er behov for en stadig diskusjon om hvordan museenes 
fotografier skal gjøres tilgjengelig.  

Flere av portalene under www.unimus.no er oppdatert i år. I portalen for mynt og medaljer er nå 
materiale fra UM, VM, TMU og KHM tilgjengelig sammen med Norges Banks medaljesamling. 
Fotoportalen er også oppdatert, og omfatter nå også bilder fra NHM. KHMs etnoportal er 
kommet i en ny versjon hvor det er mulig å gjøre googlesøk. Arkeologiportalen Enkelt 
arkeologisøk har fått en bedre løsning for nedlasting til Excel, som gjør det enklere for brukerne 
å lage egne kart. DUG er også i dialog med Kulturrådet slik at arkeologidata blir tilgjengelig i 
kulturognaturreisen (http://kulturognaturreise.wordpress.com).  

Faggruppene 

Faggruppe konservering – Torkel Johansen er leder for gruppa. Handlingsplanens Mål 1: 
"Ferdigstilling av mål 3 fra Handlingsplanen 2012: Utvikle fane for konservering i 
gjenstandsbasen fra Handlingsplanen 2012" er gjennomført.  Den nye konserveringsmodulen er 
integrert i gjenstandsbase, arkeologi. Løsningen ble ferdigstilt som planlagt, og det er kommet 
positive tilbakemeldinger fra brukerne. VM og KHM har gitt innføring i bruk av 
konserveringsmodulen og DUG har oppsøkt miljøene i Bergen og Tromsø og presentert 
løsningen for konservatorene. Det skal være et oppfølgingsmøte i gruppa senere i år. 

Faggruppe foto – Sveinulf Hegstad er leder for gruppa. Handlingsplanens Mål 2: "Ferdigstilling 
mål 6 fra handlingsplanen for 2012: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie".  Gruppa 
har hatt to møter i år – et heldagsmøte og en møtedag der første del var et fellesmøte og siste del 
et møte i faggruppa. Fire av de fem punktene på handlingsplanen er gjennomført. Arbeidet med 
automatisk opplasting RAW-filer gjenstår, men ventes å være ferdigstilt før sommeren.  

Faggruppe gjenstand, arkeologi – Espen Uleberg er leder for gruppa. Det har vært to 
møtedager. På begge dagene er de første timene blitt brukt til fellesmøte. En har hatt stort utbytte 
av felles møter med koordineringsgruppa og faggruppene for feltdokumentasjon og foto.  

http://www.unimus.no-/
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Museenes samlinger er nå lagt ut som åpne data og dataene brukes også i Kulturrådets satsing 
KNreise – Kultur og Natur-reise. Denne app'en vil gjøre kulturognaturreise.no tilgjengelig for 
nettbrett og mobil – det skal være relevant informasjon, leksikonartikler og historier om stedet en 
befinner seg på.  Dette henger sammen med at museenes samlinger blir tilgjengelige på 
Norvegiana/Europeana, jfr. diskusjonen om CC-lisenser.  Sarah McSeveny-Åril fra Kulturrådet 
har kommet til faggruppemøte og orientert faggruppa om åpne data og tilgjengeliggjøring.  

Handlingsplanens mål 3: "Utvikle felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for de arkeologiske 
samlingene" – faggruppa vil arbeide for at alle museene skal ha en felles tabell for 
gjenstandstermer hvor ulike deler av tabellen er synlige og valgbare ved hvert museum. I dag er 
det både nye, standardiserte gjenstandstermer og termer fra gamle tilvekster i bruk i basen. 
Gruppa skal få en oversikt fra DUG over hvor mange ulike termer som finnes slik at en kan 
beregne hvor mye tid en trenger til å rydde i termene. Noe kan gjøres som en felles rydding, men 
noe arbeid må gjøres ved hvert enkelt museum. Gjennomføringen vil som alltid avhenge av 
tilgjengelige midler, fra MUSIT eller fra det enkelte museet. Et tilsvarende arbeid med 
navnelistene regner en som for ressurskrevende i forhold til hvilket utbytte det vil gi.  
Gruppa har utarbeidet en spesifikasjon for aksesjonsmodul. DUG melder at det er mest 
hensiktsmessig at aksesjonsmodulen lages i nytt programmeringsverktøy og i samsvar med en 
tjenesteorientert arkitektur.  

KHM skal i sommer beskrive behov i forhold til strekkodefunksjonalitet i arkeologibasen. KHM 
benytter allerede strekkoder i etnobasen. KHM og TMU vil reise til Statens Historiska Museum i 
Stockholm i juni for å se hvordan man har tatt i bruk strekkoding i forbindelse med 
arbeidsrutinene ved museet. På denne måten vil en ha bedre grunnlag for å beskrive 
funksjonalitet i gjenstandsbasen.  

Handlingsplanens mål 6. "Konvertering/migrering".  Migrering av magasinbasen ved TMU er i 
gang. Det gjennomføres av Ellen Jordal, DUG og Monica Hansen, TMU. Faggruppa har arbeidet 
med migrering og konsolidering av tabellene i gjenstandsbasen. Arbeidet med migrering skal 
fortsette utover året. Det vil være naturlig å arbeide først med et migreringsfilter, slik at mer av 
arbeidet legges til museene og avlaster de begrensede, felles ressursene til dette ved DUG. Det er 
tidligere laget en oversikt over hvilke baser hvert museum har, og faggruppa vil foreslå en 
prioritering som skal sees i forhold til tilgjengelige ressurser ved museene til migrering av egne 
baser. 

I tillegg til punktene på handlingsplanen har faggruppa gått videre med en WMS-løsning. Det er 
ikke ressurser til dette innenfor DUG. KHM vil gjøre en innsats og en vil bruke midler til å kjøpe 
tjenester fra Geodata for å få dette på plass. 

Faggruppe top.ark. – Sonja Innselset er leder for gruppa. Faggruppa har ikke hatt behov for 
møter så langt i år.  
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Faggruppe feltdokumentasjon – Steinar Kristensen er leder for gruppa. Den har gjennomført 
arbeidet med felles Intrasismaler. Erik Kjellmann ble tilsatt i en måned med arbeidssted TMU for 
å oppdatere felles mal som skal brukes ved årets feltarbeid. Faggruppa har også levert forslag til 
import/eksport-funksjonalitet mellom feltdokumentasjonsverktøyet og foto- og gjenstandsbaser. 
Den arbeider også med funksjoner for nettbrett. Morten Erlandsen ved USIT deltar i utviklingen 
av disse løsningene. I år skal det arkeologiske feltarbeidet ved museene dokumenteres med de 
nye Intrasismalene. Det er en utfordring for hvert museum å få det praktiske rundt dette til å 
fungere best mulig. Gruppa melder at det er en svakhet ved arbeidet at VM ikke deltar aktivt. 

Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie – Espen Uleberg ledet gruppa i 2012. Når arbeidet 
starter etter sommeren skal det utpekes en ny leder fra Bergen eller Tromsø. Handlingsplanens 
mål 5: Etnografi/nyere kulturhistorie skal gjennomføre endringer i applikasjonen og migrere 
eksisterende baser for etnografi/nyere kulturhistorie (kirkekunst/bygd og by) ved UM og TMU. 
På denne måten vil vi konsolidere gjenstandsbasene for etnografi og nyere kulturhistorie. For å 
følge opp dette arbeidet skal det til høsten tilsettes en person i Bergen og en i Tromsø for å 
arbeide med applikasjonen. Koordineringsgruppa har gått inn for å gi midler i tillegg til 
museenes egne midler til disse tilsettingene.  
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O-sak 07/2-13 
 
MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie 2013 med rapportering per 
30.04. 2013. 
 
Innledning 
Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er DUGs forventede forbruk i 
timeverk samt ressurser i form av arbeidstid forventet brukt av ansatte ved museene, f.eks. 
deltakelse i faggrupper.  
 
DUG disponerer totalt 5,4 årsverk med applikasjonsutvikling/programmering. For 2013 er 
disse årsverkene delt likt mellom kultur- og naturhistorie. Det betyr at naturhistorie disponerer 
2,7 årsverk i 2013. Halvparten av disse årsverkene går med til drift og vedlikehold av 
eksisterende databaser og applikasjoner. Det gjenstår dermed ca. 16,6 månedsverk med 
utvikling som kan disponeres til de naturhistoriske prosjektene.  
 
Styret har i tillegg bevilget ekstra ressurser til prioriterte tiltak innenfor naturhistorie i 2013. 
De ekstra ressursene er fram til 30.04. 2013 i hovedsak blitt benyttet til et felles seminar for 
alle som arbeider innenfor MUSIT naturhistorie. De resterende midlene vil bli benyttet til å 
styrke både utvikling og prosjektgjennomføring i pågående naturhistoriske prosjekter: 
 

- Prosjektkoordinator for sopp/lav-prosjektet 
- Arbeid med taksonregister og artsnavnebase for karplanter 
- Utviklingsarbeid knyttet til etikett 
- Entomologi: Bistand i migreringsprosessene.  

 
 
Arbeid i koordineringsgruppa 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie har hatt to møter per 30.04. 2013 og behandlet 16 saker 
i tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. Referat fra møtene er sendt Styret til 
orientering. Det er i tillegg avviklet et seminar felles for alle som arbeider med MUSIT 
naturhistorie. 
 
Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- handlingsplan med status for faggruppenes arbeid 
- møter med to av lederne for faggruppene 
- program og erfaring fra seminar 
- oppfølging av styresaker 

 
Koordineringsgruppas medlemmer har i tillegg hatt kontakt per epost og telefon for å følge 
opp spørsmål og henvendelser fra faggruppene. Gruppa møtes igjen i mai.  
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Seminar for MUSIT naturhistorie 
 
MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie og DUG arrangerte et seminar for alle som 
arbeider med MUSIT-naturhistorie i faggrupper, DUG og i museene 06.02. 2013. Det var 38 
påmeldte til seminaret inklusive fire inviterte innledere. Alle museene i MUSIT-samarbeidet 
var representert samt Agder naturmuseum og botanisk hage.   
 
Seminarets hensikt var å få presentert og motta tilbakemelding knyttet til pågående 
naturhistoriske prosjekter i MUSIT, bli bedre kjent samt å diskutere noen overordnede tema 
felles for alle som arbeider med naturhistorie innenfor MUSIT. 
 
Seminaret hadde tre hovedtema: 
 

1. Trenger de naturhistoriske museene egne portaler for tilgjengeliggjøring av 
samlingsdata? 

 
• Hva ønsker vi oss? v/Jenny Smedmark  
• Hva kan GBiF Norge bidra med? v/Dag Endresen 
• Hva kan Artsdatabanken bidra med? v/Nils Valland 
• Plenumsdiskusjon og innspill fra salen 

 
 

2. Presentasjon av entomologiapplikasjon 
v/Svein Glenndal, Karstein Hårsaker og Kirsti Sørgaard Moe 

 
 

3. Felles forvaltningsløsning for naturhistorie - veien videre? 
 

• Presentasjon av faggruppas arbeid v/ Karstein Hårsaker og Kirsti Sørgaard Moe 
• Gruppearbeid med tre oppgaver 

o Hvilke forvaltningsfunksjoner må en ny forvaltningsløsning inneholde 
(oppgi de tre viktigste funksjonene)? 

o Hvilke suksess-kriterier må oppfylles for at en ny forvaltningsløsning skal 
tas i bruk ved museene? 

o Hva ser dere som de største utfordringene for å komme fram til en felles 
forvaltningsløsning for alle museene (oppgi de to største utfordringene) 

 
 
Det var god oppslutning og positiv stemning under seminaret, beskrevet som en «samlende 
atmosfære». Koordineringsgruppa og DUG har fått positive tilbakemeldinger fra deltakere i 
ettertid. For koordineringsgruppas medlemmer har det også vært nyttig med tilbakemeldinger 
og innspill på prosjekter som er i gang, eller ønsker om igangsetting av nye prosjekter. Tid til 
diskusjon mellom programmets poster oppleves også som nyttig og en arena for å bli bedre 
kjent på tvers av fagfelt.   
 
Seminaret viser at det er en positiv driv i museene og driv i faggruppene. Det synliggjør også 
et stort gap mellom ønsker/forventinger til det som kan gjøres sammenlignet med 
tilgjengelige ressurser lokalt ved museene i form av personale og midler.  
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Museene samarbeider om felles løsninger, og arbeid utviklet i ett prosjekt er relevant for 
andre prosjekter. Demonstrasjon av entomologiapplikasjonen ga gode tilbakemeldinger om 
overføringsverdi både til karplanter og paleontologi.  
 
Det er også et ønske om tilgjengeliggjøring og synliggjøring av museenes data i egne portaler. 
Her er miljøene imidlertid av ulik oppfatning, hva som bør prioriteres først. For noen miljø 
oppleves den lave digitaliseringsprosenten som mest kritisk, hva har vi egentlig å vise 
digitalt? For andre miljø trykker skoen mest på å få utviklet velfungerende applikasjoner som 
håndterer forvaltningen av museenes samlingsdata. Seminaret resulterte i at GBiF Norge kom 
med tilbud om å gjennomføre et pilotprosjekt våren 2013 med utvikling av en portalløsning 
for karplantedata ved Bergen museum. Arbeidet er i sluttfasen.  
 
Presentasjonen av en felles forvaltningsløsning for naturhistorie ble også godt mottatt, og 
skapte engasjement i påfølgende gruppearbeid omkring prioriteringer i et slikt arbeid. Det ble 
påpekt at en i en slik forvaltningsprosess må tenke fulldigitalisering, helt fra innsamling av 
data i felt til portaliseringen.  
 
 
 
Arbeid i faggruppene 
 
Karplanter 
Faggruppa har hatt to faggruppemøter i 2013, hvor ett av disse var fellesmøte med faggruppe 
for sopp og lav. I tillegg har gruppas medlemmer fra Oslo, Bergen og Trondheim hatt 
arbeidsseminar sammen med DUG og heldags kurs/seminar om lånebasen. Alle deltakerne 
var godt fornøyd med denne arbeidsformen. For å holde oversikt over alle pågående oppgaver 
og ansvar for oppfølging, har faggruppeleder og leder for DUG opprettet ei «gjøremålsliste» 
på wikien hvor alle saker/oppgaver registreres og logges. Hovedaktiviteten fram til 30.04. 
2013 har vært klargjøring for migreringen av materiale fra Stavanger, Agder, rest-Oslo og 
rest-Tromsø. Dette ventes ferdigstilt i løpet av mai.  I tillegg er det gjort en revisjon av 
lånebasen slik at den er klar til bruk i Bergen og Trondheim og søkefunksjonaliteten er 
utbedret. Koordineringsgruppa har inntrykk er at det jobbes godt i faggruppe for karplanter og 
berømmer god ledelse av gruppa.  
 
Entomologi 
En første versjon av applikasjonen ble demonstrert på MUSIT-seminaret på Gardermoen 06. 
02. 2013. Den opprinnelige faggruppa med ny leder Geir Søli har etter det overtatt ansvaret 
for arbeidet med å videreutvikle applikasjonen. Første versjon ble godkjent og vil danne 
grunnlag for gruppens videre arbeid. Gruppa har gjort en prioritering av funksjoner som må 
utbedres. I arbeidet med å migrere data, har gruppen våren 2013 valgt å prioritere VM og 
NHM. Et datasett på ca. 11.000 poster fra NHM har blitt validert og migrert til test, og har 
fungert som pilotdata for første fase av utprøvingen av data. Større datamengder fra NHMs 
Access-baser er planlagt testmigrert ultimo mai. Koordineringsgruppa har inntrykk er at det 
jobbes godt i faggruppe for entomologi og imøteser at løsningen settes i produksjon så snart 
som mulig. Faggruppeleder har deltatt i møte med koordineringsgruppa for å diskutere 
arbeidsform, prioriteringer og framdrift. 
 
Sopp og lav 
Faggruppa har hatt ett fellesmøte med faggruppe for karplanter så langt i 2013. Migreringen 
av soppdata fra NHM har gått bra, og de er stort sett i mål med hele soppherbariet ved NHM. 
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Det har vært få problemer ut over de som en hadde forventet, og det ble utført en svært 
omfattende og god jobb ved NHM med klargjøring og rydding i datasettene før migreringen. 
En arbeider nå videre med Tromsø-data. Det er et stort og uløst spørsmål hva en gjør med 
taksonregister for materiale utenfor Norden. Prosjektarbeidet tar imidlertid fortsatt for lang 
tid, noe som skaper frustrasjoner hos de involverte. Det tar både for lang tid før beslutninger 
tas og en mangler noen til å følge arbeidet tett, i leddet mellom faggruppe og utvikler i DUG. 
Faggruppeleder har deltatt i møte med koordineringsgruppa hvor en har diskutert framdrift, 
arbeidsform og muligheter for å koble på en prosjektleder/koordinator. Fra mai har en fått på 
plass en prosjektkoordinator fra NHM som vil følge prosjektet og sørge for kontakt og dialog 
mellom fagmiljø, faggruppe og utviklere i DUG. Med prosjektkoordinator samt medlem i 
faggruppa fra TMU på plass, forventer en mer aktivitet i gruppa ved at det avholdes møte der 
status gjennomgås og det legges detaljerte planer for arbeidet framover.   
 
Felles forvaltningsmodul 
Faggruppa presenterte sitt arbeid med behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon på 
seminaret 06.02. 2013. Både produkt og arbeidsform ble svært godt mottatt blant deltakerne. 
Det ble videre gjennomført et gruppearbeid på seminaret som grunnlag for faggruppas videre 
konkretisering og prioriteringer i prosjektet. Faggruppa avventer endelig beslutning i 
koordineringsgruppa om prosjektet skal videreføres i 2013.  
 
Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 
 
MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i to prosjekter ved museene som 
ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  
 
1) «Etikettprosjekt». Det er fra faglig hold fremsatt behov for å utarbeide en spesifikasjon av 
ulike krav knyttet til etiketten. UM v/Tor Tønsberg har tatt på seg å organisere arbeidet. 
Initiativet er blitt godt mottatt i museene. Det er avholdt møter og alle museene har kommet 
med innspill. Arbeidet er blitt fulgt opp gjennom koordinatorer for botanikk, zoolog og 
geologi. Botanikkprosjektet har utviklet en kravspesifikasjon, og en forventer at denne delen 
av prosjektet avsluttes i første halvår 2013. 
 
2) «Samarbeid med Artsdatabanken om navn». Ei arbeidsgruppe med representanter fra 
NHM/GBiF, ADB og NTNU VM ble nedsatt våren 2012 for å gjennomgå Artsnavnebasen. 
Gruppa skal komme med eventuelle forslag til løsninger eller ny funksjonalitet i 
artsnavnebasen som er nødvendig for utveksling av navn, samt foreslå en struktur for 
håndtering av navn som gjør det praktisk mulig for museene å få registrert sine objekter før 
navnekomiteene har godkjent navn. Gruppa er oppnevnt og har fått sitt mandat. Gruppa har 
ikke hatt møter i 2013. 

 
 
Migrering av samlinger/ databaser – en beskrivelse av arbeidsprosess 
 
Migrering av samlinger (databaser) fra en plattform til en annen, eller fra et format til et 
annet, består av flere steg eller faser: eksport av originaldata, import, "vasking" og 
kvalitetssikring. Migrering inneholder dessuten nesten alltid konvertering av data, f.eks. fra 
ett datoformat til et annet eller at man splitter (ut) data som før har vært ført i ett felt til flere. 
Videre inneholder migrering som oftest forbedring eller vasking av innhold. Vasking betyr at 
det gjøres kvalitative forbedringer av innholdet i de samlingene/ databasene som skal 
migreres. Så og si all migrering inneholder etter vår erfaring også overraskelser i form av at 
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data ikke var (helt) slik man trodde, noe som medfører at migreringen tar lenger tid en 
stipulert. Siden migrering er en prosess med faser hvor både fagfolk og programmerer 
interagerer, er migreringsprosessen også sårbar, hvis f.eks. de involverte får andre oppgaver 
som utsetter eller forsinker migreringen. Alle disse forholdene gjør at migrering nesten uten 
unntak tar lenger tid en først beregnet. 
 
De forskjellige fasene i en migreringsprosess kan beskrives slik: 
1. Eksport av data fra en database eller et format. Vanlige databaser det eksporteres fra er 

Access, FileMaker, dBase (Herb-baser) eller Oracle. Format kan være Excel (regneark), 
komma- eller tab-separerte filer eller XML. 

2. Import av data til et avansert regneark hvor de eksporterte dataene kvalitetssikres og ev. 
vaskes. Regnearket MUSIT benytter per i dag er et basert på Darwin Core-formatet. 
Regnearket består av en rekke forskjellige måter å manipulere data på. Man kan f.eks. 
validere artsnavn mot Artsdatabankens navnebaser. 

3. Overføring av data fra regnearket til en testbase i Oracle, hvor man kvalitetssikrer at alle 
data er kommet med, og at dataene kan bearbeides (slettes, endres, skrives ut på etiketter 
osv.) på vanlig måte gjennom MUSITs applikasjoner 

4. Endelig migrering av data til produksjonsbasen/-plattformen, til enten en nyopprettet 
database, eller mer vanlig, til en eksisterende løsning/ database. 

 
Hvis det oppdages feil eller mangler i én av fasene må den gjøres om igjen, f.eks. at man 
oppdager at ikke alle dataene er kommet med i eksporten fra den opprinnelige databasen eller 
i importen til testbasen. 
 
Skjematisk framstilling av migreringsprosessen: 
 

1. Eksport av originaldata 
 
 

2. Import til og bearbeiding (vasking) av data i et avansert regneark 
 
 

3. Overføring av data fra regnearket til en testdatabase (Oracle) + kvalitetssikring 
 
 

4. Endelig migrering av data til produksjonsplattformen (Oracle) 
 
 
Merk at det i flere tilfeller også er slik at det er en fase før eksport av originaldata (fase 0), 
hvor museet som eiere samlingen pre-prosesserer data. Dette har f.eks. vært tilfelle for de 
fleste samlingene/ databasene som tidligere har benyttet dBase som databaseplattform. 
 
For at brukerne skal kunne teste og kvalitetssikre dataene i testbasen og seinere bruke 
produksjonsdatabasen/-løsningen, må de opprettes som brukere og gis riktige roller. Rollene 
de får bestemmer hvilke rettigheter de har i databasen, om de f.eks. kan endre på andres data 
eller legge inn (opprette) nye artsnavn/ vitenskapelige navn. 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 08/2-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: WEBSTATISTIKK 

DATO: 16. MAI 2013 

CC:  

Webstatistikk 
 
Nedenfor presenteres noen tabeller som viser hvem som benytter MUSITs portaler, hvilke 
samlinger og portaler som benyttes, og hva de som er inne på Unimus-sidene søker på. 
 
Merk at dette kun dreier seg om kulturhistoriske samlinger. Lignende type informasjon om de 
naturhistoriske samlingene må innhentes fra Artsdatabanken og GBIF Norge. 
 
Det er interessant å observere at universitetene (museene) benytter sidene mye, men at det også 
kommer mange utenfra gjennom f.eks. Telenors nett (Tabell 1). 
 
Tabell 2 viser at Arkeologi-portalen er den desidert mest besøkte portalen. Fotoportalen kommer 
på andre plass, så etnografi-løsningen for KHM, deretter nyere kulturhistorie/ etnografi TMU og til 
slutt Mynt og medaljer. (En kikk bak tallene viser at Mynt og medaljer er mest populær blant de 
som kommer til Unimus-sidene fra andre steder enn Norge.) 
 
Tabell 3 er et forsøk på å finne ut hva de som besøker portalene søker på. Tallene viser at veldig 
mange starter sitt besøk/ sine søk med å gå inn på ("åpner") portalene. Det kan se ut som om søk på 
steder er mer populært enn søk på gjenstander.  
 
 
Tabell 1. Antall treff i løpet av én måned (15.4.–15.5.) 

Antall IP-nummer Institusjon/Leverandør Kommentar 
4711 129.240.0.0 Univ. i Oslo  
3996 212.125.0.0 Online.no/Telenor  
3237 193.157.0.0 Univ. i Oslo (trådløst)  
3063 129.242.0.0 Univ. i Tromsø  
1451 139.164.0.0 Buskerud fylkeskommune  
1399 46.9.0.0 Canal Digital  
1189 159.171.0.0 Arendal kommune  
1088 129.241.0.0 NTNU  

…    
609 152.94.0.0 Univ. i Stavanger  
594 129.177.0.0 Univ. i Bergen  

 
Tabell 2. Søk i/ nedlastinger fra samlinger (15.4.–15.5.) 

Antall Samling(er) URL 
49442 Arkeologi /webtjenester/arkeologi/musitsearcharcheology.php 
12368 Foto /webtjenester/foto/web_foto_sok.php 
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4098 Etnografi – KHM /wss/khm/etno/select/ 
797 Etnografi – TMU /webtjenester/etnografi/tmu/web_etno_tmu_sok.php 
726 Numismatikk /webtjenester/numismatikk/web_numis_sok.php 

 
Tabell 3. Hva søkes det på? (15.4.–15.5.) 

Antall URL Kommentar 
49389 query= Arkeologi (åpner "portal") 

4035 foto=karlsøy  
2892 q=: Etnografi – KHM (åpner "portal") 
1589 query=county=rogaland Arkeologi 
1572 foto=oseberg  
1356 q=(:) Etnografi – KHM (åpner "portal") 
1318 foto=helgøy  
1314 query=artifact=bein  
1308 query=record=tjøtta  
1104 query=farmname=jarlsberg hovedgård  

955 query=artifact=spyd  
931 query=county=vestfold  
834 query=county=rogaland and municipality=suldal  
812 query=artifact=sverd  
747 foto=vadsø  
728 query=artifact=spenne  
680 foto=samisk(troms finnmark)  
645 foto=entityid=85283&museum=tmu En spesifikk gjenstand 
644 query=record=bronse trøndelag jernalder  
621 foto= Foto (åpner "portal") 
618 foto=vardø  
602 foto=ken israel fors  
584 query=record=sverd  
574 query=county=telemark  
545 foto=kjell fjørtoft  
540 query=farmname=ukjent gård  
535 query=record=spenne  
514 foto=kaupang  
512 foto=spenne  

 
For å få en enda bedre statistikk, bl.a. hvor lenge besøkende tilbringer på sidene våre, har vi nylig 
installert Google Analytics etter tips fra Riksantikvaren. 
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