
Rapport fra Datagruppen – NAM 

Årets rapport fra datagruppen tar opp tre tema; Nytt fra MUSIT, Nytt fra Askeladden og 

Kulturminnesøk og bruk av QR-koder ved universitetsmuseet i Bergen. For den som vil vite 

mer om arkeologi og IKT anbefaler vi den 5. CAA-N – konferansen (Computer Applications 

in Archaeology – Norway) 15. – 16. oktober i Stavanger. Nyheter om konferansen og 

påmelding kommer på hjemmesidene: http://www.caa.uio.no/.  

God lesning! 

 

1. MUSIT 

Det er nå fem år siden MUSIT ble opprettet og samarbeidsavtalen skal fornyes i år. Målet for 

organisasjonen er å lage felles databasesystemer for universitetsmuseene, herunder 

Kulturhistorisk Museum (KHM), NTNU Vitenskapsmuseet (VM), Universitetsmuseet i 

Bergen (UMiB) og Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TM). I løpet av disse årene har 

museene tatt i bruk felles databaseløsninger på stadig flere områder. Arkeologiske gjenstander 

katalogiseres i samme applikasjon ved alle museene og gjøres tilgjengelig i samme 

webgrensesnitt (Enkelt arkeologisøk: http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/sok.php  og 

fasetterte søk: http://www.unimus.no/arkeologi/). Nytt av i år er at NTNU Vitenskapsmuseet 

(VM) har flyttet alle gjenstandsdata fra middelalderundersøkelsene i Trondheim inn i 

MUSITs gjenstandsdatabase En har også arbeidet med å etablere oppdaterte stedsregister i 

basene, på bakgrunn av den offisielle matrikkelen.   

Fotografier – både av gjenstander og fra felt – registreres i felles fotobase og blir tilgjengelige 

på felles webside (http://www.unimus.no/foto/) i tillegg til å være linket opp fra gjenstandene. 

KHM har i samarbeid med Riksantikvaren og Digforsk skannet og lagt ut bilder fra 

vassdragsregistreringer og ØK-registreringer på 1960- 70-tallet. Fra disse bildene er det også 

link til Kulturminnesøk. Synet på tilgang på fotografier har endret seg mye i de årene MUSIT 

har eksistert. Stadig flere museer i verden digitaliserer og legger ut større deler av samlingene 

sine i gode oppløsninger. Universitetsmuseene følger denne utviklingen nøye. 

Universitetsmuseene i Bergen og Trondheim bruker samme applikasjon for registrering av 

sine topografiske arkiv.  Applikasjonen for numismatika brukes av KHM, UMiB og VM. 

Norges bank har også registrert sine samlinger i den samme applikasjonen og numismatika fra 

alle fire institusjoner er tilgjengelig samme sted (http://www.unimus.no/numismatikk/).  

http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/sok.php
http://www.unimus.no/foto/


Det felles databasesystemet for universitetsmuseene fyller stadig flere sider av behovet for 

samlingsforvaltning ved museene. I 2012 utvikler MUSIT en egen konserveringsmodul for 

registrering av konserveringsdata i den arkeologiske gjenstandsdatabasen, og en 

kravspesifikasjon til denne er utarbeidet i samarbeid mellom alle de arkeologiske museene.  

Fra arkeologisidene og fotosidene til universitetsmuseene er det lagt linker til Riksantikvarens 

Kulturminnesøk. Etter å ha søkt opp en gjenstand kan man lese tekst, se bilde og kartvisning 

av stadig flere gjenstander og deretter gå videre til mer informasjon om gjenstandene i 

Kuturminnesøk (http://www.kulturminnesok.no/). En kan gjerne tenke seg at det kommer 

linker den andre veien – at universitetsmuseene sider blir linket til fra sider som omhandler 

lokal kulturhistorie. Dette vil også henge sammen med hvordan universitetsmuseene gjør sine 

samlinger tilgjengelig. 

 

2. Askeladden og Kulturminnesøk 

Riksantikvaren har lansert ny versjon av Askeladden. Den nye versjonen er bygget på ArcGIS 

server, med MS SQL-server som database. Front-end er en Silverlight klient. Funksjonaliteten 

i løsningen er ulik den gamle Askeladden på mange måter, bl.a. er det bygget inn skikkelig 

kartfunksjonalitet. Det går an å registrere lokaliteter/enkeltminner direkte på kartet. En viktig 

forskjell er at det nå kun lagres polygoner, ikke punkter eller linjer. Alle kulturminner 

representert som punkter vil derfor bli konvertert til polygoner. En annen vesentlig forskjell er 

at det blir laget en enkel innsynsbruker, som alle kan få tilgang som. Det medfører at 

informasjonen på standardskjema blir forenklet, slik at en del av egenskapene i gamle 

Askeladden plasseres på andre faner. Standardskjema vil være tilgjengelig for alle brukere, 

sammen med kartet, og muligheter til eksport til Shape/SOSI/Geodatabase. 

Kulturminnesøk er også under oppgradering. Den nye utgaven vil få bedre muligheter for 

publikum, bl.a. blir det mulig å laste opp egne bilder, i tillegg til kommentarer. Muligheter for 

publikum til å legge inn egne registreringer er også planlagt. Dette siste tiltaket sees også i 

sammenheng med kommuneprosjektet Lokale registreringer. Et forenklet registreringsskjema 

er under utvikling. Der kommunene vurderer kulturminner som verneverdige, etter et sett 

kriterier, skal det utvikles funksjonalitet som enkelt overfører de utvalgte kulturminnene til 

Askeladden slik at de blir lagret der.  

 

 



3. QR koder i Bergen  

Ved Universitetsmuseet i Bergen er såkalte QR-koder tatt i bruk i 

forskjellige sammenhenger. Det er i steinalderutstillingen, i Hvalsalen og 

museets guide. Det er brukt vanlig html websider i denne formidlingen. 

Målet med prosjektet har vært å gjøre vårt materiell tilgjengelig for den 

enkelte både ved besøk i museet for å få bedre informasjon under vandringen, og slik at man 

kan få tilgang til materialet også når man er hjemme. Når det gjelder tilretteleggingen av 

steinalderutstillingen med denne teknologien har målet også vært å kombinere utprøving av 

denne teknologien med en publikumsundersøkelse for å se på responsen og nytten av denne 

formidlingsformen.  

På hvert enkelt monter i steinalderutstillingen er det limt på en liten kode. Den er ikke større 

enn ca 2x2 cm og er plassert nederst i et hjørne. Ved skanning av koden med kameraet på 

mobiltelefonen føres man til en nettside med gode bilder av gjenstander og forklaring til 

innholdet i monteret. Prosjektet kom i stand i samarbeid med en masterstudent i 

medievitenskap som ønsket å utvikle teknologien og også foreta en brukerundersøkelse i den 

forbindelse. Dette arbeidet pågår fortsatt, men løsningen er i full bruk ved museet.  

Det er også laget en egen guide for Hvalsalen ved bruk av QR-kode. Her finner man koden 

plassert i vestibylen og ved inngang til salen. Ved skanning av koden føres man til en egen 

guide over de ulike skjelettene som henger i Hvalsalen. Her får man opp et kart over salen, 

bilde av hvalarten i levende live og en beskrivelse av arten, funnsted og annen fakta.  

Museets oversiktsguide, etasjeplan og nettutstillinger er også lagt til rette for mobil bruk. Her 

finner man QR-koden i vestibylen. Man føres igjen til en webside med kart over etasjene, kort 

tekstlig informasjon om den enkelte utstillingen og bilder fra utstillingene. Tilslutt kan man 

klikke seg inn på alle våre nettutstillinger.  

 

Steinalderutstillingen: 

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/steinalder/qr/   

Hvalsalen:  

http://bergenmuseum.uib.no/fagsider/osteologi/hvaler/qr_hvalsal/qr_hvalsal.html   

Museumsguiden:  

http://bergenmuseum.uib.no/UmiB.html  

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/steinalder/qr/
http://bergenmuseum.uib.no/fagsider/osteologi/hvaler/qr_hvalsal/qr_hvalsal.html
http://bergenmuseum.uib.no/UmiB.html

