
Brukermal for kulturminneregistrering - Kulturminnesøk.  
Husmannsplasser m.m 

Lag deg en bruker for registrering: Registrer deg! https://www.kulturminnesok.no/join


Les hjelpetekstene før du går igang: https://www.kulturminnesok.no/praktisk-informasjon


Nytt kulturminne:    Legg til kulturminne +


Tittel: Ikke for lang tekst f.eks: 
Gudbrandsdalen 

Sommerfjøs Ekeberg vestre


Beskrivelse av plassen: 
Hvilken gård. Gnr.Navn. Navntolking. Gps koordinater: UTM32- Ø:…, N:……

Når er plassen nevnt første gang? Lokalisering (i skogen, ved en bekk/elv,). 

Hva er synlig i dag. Arkeologiske funn i nærområdet?  
Plassens historie. Husdyr. Dyrkning. Tittel på brukerne.  
På nedlagte bruk/plasser-Når ble plassen fraflyttet. Ble husa revet og flytta?


Folkene på plassen.-Hva sier folketellinger/kirkebøker/skattematrikler, skifteprotokoller, skattelis-
ter? 1801,1865, 1875, 1891,1900,1910 


For å gjøre artikkelen lettere lesbar: Lag avsnitt mellom hver tidsepoke og sett navnet på brukeren 
først: Navn… født…. hvor……. «arbeid/yrke/håndtverk. Andre familiemedl/husstandmedl:


Fortellinger/historier om gården/plassen/brukeren eksempler på skjøter/husmannskontrakt?

Personvernet opphører når en person dør, men en bør være varsom med å utlevere for private 
spørsmål. Ulykker og annet som er gjengitt i offentlighet/aviser kan en henvise til.


Bilder/kart-gamle bilder/kart- ta gjerne foto fra området i dag. (Ungå å krenke eierens privatliv 
ved å legge ut bilder av rot, søppel eller svært forfallent bebodd hus).

Ta nærbilde og et med litt omgivelser som letter gjenkjenning. Gammelt bilde fra plassen?

Bilde fra grunnmuren, fra husmannsplassen fra jordekanten, evt. utsikt mot gårdstunet 

Fint om en får eierne/beboerne i tale/samtykke evt. lar de få bli med på bildet?


«Når det gjelder rettigheter til bilder må fotografen samtykke under de reglene som gjelder på 
publiseringsplattformen. Eieren av bildet kan ha rettighetene, dersom det er en arving til fotogra-
fen. Ellers gjelder åndsverklovens regler: For fotografiske bilder (enkle foto, dokumentasjonfoto) 
kan bilder tatt/publisert for mer enn 50 år siden av en fotograf som døde for mer enn 15 år siden 
fritt brukes. Dersom bildet er et verk (har kunstnerisk kvalitet) er regelen 70 år etter opphavsper-
sonens død.» Norsk Lokalhis. Inst.Nasjonalbiblioteket.

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:Personvern

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Opphavsrett

 

Navn/bilder: For nålevende er det best å innhente samtykke. Muntlig samtykke bør noteres på en 
tydelig måte.(dato/per.tlf med.etc.)

Gruppebilder fra skoler/konfirmantbilder som er 50 år gamle skulle være helt greit Jfr. Nasjonalbi-
blioteket. Bilder med kortere tid tilbake kan være sensitivt.


Om Koordinater: Om du har gps. bruk UTM32.

Smarttlf. kan brukes, men krever litt trening og arbeid. Her er en oppskrift for Iphon:


Ha påslått ved bildetaking så kan du etterpå bruke en app for å lese av koordinatene. F.eks: Exif 
Metadata. Her kan du siden lese av koordinatene på ditt bilde. Om du kjenner koordinatsystemet 

https://www.kulturminnesok.no/join
https://www.kulturminnesok.no/praktisk-informasjon
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:Personvern
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Opphavsrett


som telefonen har brukt kan du gå til Norgeskart og sette koordinatene rett inn i søkerfeltet med 
komma imellom østverdiene og nordverdiene. Om du ikke kjenner navn på koordinatsystemet går 
du in på :

1)Finn posisjon på kart:

http://finnposisjon.test.geonorge.no Tast inn koordinatene fra telefonen/ Exif. Gå inn på detaljer og 
finn koordinatsystemet som er benyttet.


2)Slå opp på Norgeskart:https://www.norgeskart.no/#!?
project=norgeskart&layers=1002&zoom=4&lat=7197864.00&lon=396722.00


3)Skriv inn koordinatene med komma imellom.


4)Still inn på UTM32 og les av koordinatene for å bruke dette på ditt kulturminne.


Tags Søkbare stikkord: Husmannsplass/småbruk/nedlagt bruk/ hustuft/ ruin/ steinsetting/grop 

Legg til bilde: Dra det inn evt. trykk og velg fil.

Bildetekst: Kort om motiv og ffra hvilken himmelretning det er tatt, dato for bildet

Fotograf: Navn på fotograf 

Kart. På Spørsmål om å få tillatelse til å bruke din posisjon: velg Ja.

Trykk på symbolet i venstre hjørnet eller på + på kartet og dra deg i rett posisjon til du får soomet 
inn kommunen og gården/plassen og sett markøren der hvor ditt kulturminne er.


Lenke: Her kan en legge til artikler, artikkel på lagets webside eller tekst til oppsatte skilt etc.


Husk å oppgi kilder: Folketelinger, kirkebøker, kartverk og hvilken serie/år. Grunneier/informanter,  

Trykk Lagre. 

Redigere: På min side finner du igjen ditt kulturminne og klikk på blyanten. 

Rediger og lagre på nytt. 

gahj 30.04.2020
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