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Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie/Gjenstandsgruppe arkeologi 31. august 

2009 10:00 – 15:00 

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

(VM), Roger Jørgensen (TMU), Lene Melheim (KHM) (under sak 1 og 2) og Espen Uleberg 

(KHM) (referent) 

 

1. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

2. Webarbeidet – orientering 

Lene orienterte om arbeidet. Det er nå 4800 gjenstandstermer som er satt i system, og koplet 

opp mot en hierarkisk emneordliste. Listen har tre nivåer, mens nivå fire er selve 

gjenstandstermen. I arbeidet har hun tatt utgangspunkt i listene med normerte termer fra KHM, 

VM og AM, og dessuten tatt hensyn til forslagene fra VM. 

Termer som opptrer mer enn 10 ganger er også tatt med. Ut over dette er det 35-40000 termer 

som opptrer 1-9 ganger. Flere av disse opptrer som unike termer fordi flere ulike gjenstander 

er samlet i en innføring i katalogen; når det i en gjenstandspost er ramset opp flere 

gjenstandsnavn – for eksempel kar, spyd og pilspiss står i eksporten fra basen som kar/spyd/ 

spiss. Denne kombinasjonen kan være unik selv om hvert av gjenstandsnavnene ikke er unike. 

Arbeidet med normering og rydding i basen må videreføres slik at mest mulig av materialet i 

basene kommer med ved søk i hovedkategoriene. 

Jarle presenterte web-applikasjonen. Siste kommentarer og godkjenning av utformingen skal 

leveres senest fredag 4.9. slik at Making Waves kan fortsette arbeidet. 

 

3. Stedfesting – orientering og videre arbeid 

Espen orienterte om arbeidet med stedfesting. Alle museene sendte over lister, koordinater ble 

koblet til postene. Disse verdiene er lagt inn i basen, og gir grunnlag for kartsøk. Feltet som 

angir presisjonen på punktet (Funsted/bruk/gard/navnegård/kommune/fylke) er foreløpig ikke 

synlig i basen. Det er viktig at det blir lagt inn et slikt felt, slik det er mulig å se nøyaktigheten 

til punktet. 

Espen skal sette opp en oversikt over hvor mange museumsnumre som er stedfestet. 
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4. Videre rydding i basen – periode, materiale, gjenstand/form 

Arbeidet med rydding/normering i basen bør fortsette neste år og kan gjennomføres på 

tilsvarende måte som arbeidet med stedfesting. 

Det er ønskelig med ulike nivå for periode slik at funn med en mer presis datering (romertid) 

kommer med ved søk på overordnede termer (jernalder). Det er også ønskelig med to felt for 

materiale – hovedkategori og spesifisering. Espen vil hente ut oversikter over verdier i feltene. 

Torkel setter opp et utkast til rutiner for normering av feltene periode, materiale og 

gjenstand/form/variant. 

 

5. Migrering av gjenstandsdatabaser – orientering 

Migrering av baser ved VM er gjennomført. Ved TMU er det overført en base, og en base 

gjenstår. Ved KHM er basene for undersøkelsene på Auve, Pålsbufjorden og Svinesund lastet 

inn, og migreringsarbeidet vil fortsette utover høsten. 

 

6. Konvertering av AM arkeologibase – skal det gjøres i høst? 

Når de nye websidene presenteres vil det være en stor fordel å kunne inkludere alle 

museumssamlingene. AM arkeologibase bør derfor konverteres i høst. En kan ta en pause i 

arbeidet med migrering av KHMs steinalderbaser for å arbeide med konvertering av AM 

arkeologibase i oktober. Konvertering av middelalderbasene KHM/BM står på planen for 

november/desember. 

 

7. Konvertering av foto - VMs magasinfoto, Bergen, Tromsø 

AM har begrenset tilgang til sine digitale fotografier som ligger på en egen server som ikke er 

blitt knyttet til nettet ved UiS. De har derfor spesielt behov for å flytte sine fotografier over til 

MUSIT. Fotoseksjonen ved Bergen Museum har en stor fotodatabase som museet gjerne vil 

ha overført til Fotobasen og kopla opp mot gjenstandsbasen. VM har mange digitale 

fotografier tatt i forbindelse med magasinarbeidet som de vil få overført og koblet til 

gjenstandsbasen. KHM bruker fotobasen til alle sine digitale bilder. TMU har mange bilder 

liggende på disk hos MUSIT. Det er også snakk om å få på plass lokale rutiner for å ta i bruk 

basen. 

Jarle S. vil arbeide med fotobasen igjen i høst. Det vil komme en løsning for bedre kobling/ 

overføring av informasjon mellom gjenstandsbasen og fotobasen. 
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8. Avhaking for webpublisering i gjenstandsbasen – overgang fra grense for årstall og 

museumsnummer. 

Fram til nå har KHM hatt en grense slik at bare gjenstander til og med 1999-tilveksten er 

synlig ved søk i basen. Bergen Museum har satt ei grense ved det sist publiserte museums-

nummeret på web, dvs samme grense som ligger i Dokpro sin tilvekst på nett. Dessuten blir 

all publisering av middelaldermateriale holdt tilbake i påvente av kvalitetssikring og manuell 

avhuking. 

De andre museene har alle sine funn i basen synlige på nettet. Det henger sammen med at 

KHM lenge har brukt basen til katalogisering, mens det for de andre museene bare har vært 

allerede publiserte katalogtekster som har ligget inne. Nå er det klargjort slik at de 

gjenstandene som skal være tilgjengelige på nett kan hakes av etter hvert som katalogene er 

ferdige. Hvert museum kan sende inn høyeste nummer som skal være tilgjengelig, og så hakes 

alle disse av automatisk. Deretter hakes det av etter hvert som katalogene blir ferdigskrevne. 

 

9. KeEmu 

Torkel, Jarle og Espen deltok på sist møte i piloteringsgruppa for KeEmu. De som har vært 

med på å teste programmet er negative til å ta det i bruk. 

 

10.Faggruppene – status 

a. Mynt/medaljer 

Faggruppe for Mynt/medaljer har hatt god framdrift dette året. De har kommet fram til en 

felles applikasjon og webpresentasjon. 

 b. Konservering 

Faggruppe konservering har bedt om et felles møte med koordineringsgruppa senere i år. 

c. Juridiske vurderinger 

Styret har bestemt at faggruppa nå kan legge ned arbeidet. 

d. Feltdokumentasjon 

Faggruppa skal ha sitt første møte 1. september. 

e. Topografisk arkiv 

Faggruppa er nedsatt, men har ikke hatt noe møte ennå. 

 

11. Møteplan for høsten 2009 

Det er behov for et todagers møte og et endags møte i løpet av høsten. Espen sender 

innkalling. 
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12. Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 


