
Referat fra møte i koordineringsgruppe, kulturhistorie 

tirsdag 18. mai 2010 kl. 10 – 15 

 
Tilstede: Jarle Ebeling (DUG), Mari Høgestøl (AM), Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen 

(NTNU), Espen Uleberg (KHM) (referent) 

Roger Jørgensen (TMU) hadde meldt forfall. 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste 

 

2. Foto  

Det utsendte notatet om fotobasen ble gjennomgått. (Se vedlegg). Til høsten møter 

koordineringsgruppa sammen med fotograf/fotoarkivansvarlig fra museene for å diskutere 

foto. Hvert museum bestemmer hvor mange de vil ta med på møtet. 

 

3. DDAMA  

Arbeidet er i god gjenge. Wenche arbeider med søknaden og rydding/skanning/registrering er 

i gang på museene. Det er en del problemer med ePhorte-innlegging ved KHM. Hvert 

museum vil skrive ned sine erfaringer slik at Wenche får tallene til søknaden. Søknadsfrist: 1. 

september. (Når referatet skrives er søknadsfristen endret til 13. oktober). 

 

4. Stedsapplikasjon  

Torkel presenterte arbeidet med steder (se vedlegg). VM har opprettet et gårdsregister for 

gjenstandsbasen etter samme mal som KHM bruker. VM vil samkjøre stedsinformasjonen i 

alle sine applikasjoner (Gjenstand, foto, topark). Dette gjøres i samarbeid med NTNU-IT. Det 

er ønskelig med et felles oppsett for referansetabellene.  

VM og KHM får samme løsning for stedsinformasjon, og det er ønskelig at alle museene 

kommer over på samme løsning. Da kan hvert museum ha ansvar for oppdatering av 

stedsinformasjon innenfor sitt distrikt i en felles, nasjonal stedstabell. Samtidig er det klart at 

koordinatfesting bli mer og mer viktig i forhold til andre former for stedfesting. Mye av det 

nødvendige arbeidet er gjort i og med stedfestingsprosjektet i 2009 da alle museene knyttet 

museumsnummer til oppdatert stedsinformasjon. Dessuten har både AM og BM oppdaterte 

stedsoversikter. Arbeidet med stedfesting er viktig både i forhold til webpresentasjon og 

top.ark. 

 

5. Framdrift i forhold til punktene på handlingsplanen  

Mål 1: Arbeidet er i gang, og er stadig høyest prioritert blant målene i år.  

Mål 2, delmål 1. VM, BM, KHM og NIKU-kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim har 

diskutert oppsett for middelalder og er kommet så langt at applikasjonen kan tilpasses og 

migrering av data settes i gang. Som alltid kan det bli videre diskusjon om detaljer underveis. 

Delmål 2 a-d er gjennomført. 2f – opplasting av .pdf er gjennomført for top.ark.-basen. 

Tilsvarende opplasting legges inn i gjenstandsbasen sammen med en løsning for visning.  

Mål 3. I 2010 er det bare KHM og ikke BM sine middelalderbaser som skal migreres. Espen 

forbereder KHMs gjenstandsbaser for migrering. BM har ikke midler til å arbeide med MA-

basene sine i år. 

Mål 4. Foto Se punkt 2. 

Mål 5. Avkrysning er kommet på plass. 

Mål 6. DDAMA Se punkt 3. 

Mål 7. Intrasis. Arbeidet er i god gjenge. VM har startet undersøkelsen hvor Intrasis skal 

brukes i år. Steinar Kristensen arbeider med intrasismaler som skal brukes av alle.  



 

6. Eventuelt 

Jarle viste nyeste versjon av webløsningen for mynt og medaljer. Engelske tekster er lagt ut, 

og dette er gjort slik at det er enkelt å utvide med flere språk senere. Løsningen gjøres 

tilgjengelig når VM og KHM har korrekturlest de engelske tekstene. 

De ny arkeologisidene har fått rosende omtale i en anmeldelse i Museumsnytt, og det er 

kommet positive tilbakemeldinger fra publikum. 

Det var enighet om Jarles forslag om at webgrensesnittet skal vise alle gjenstander som 

default (ikke bare dem med bilde), og at postene sorteres slik at de med bilde kommer først.  


