
Referat fra møte i faggruppe gjenstandsbase, arkeologi, 20. februar 2014  

Tilstede: Åsa Dahlin Hauken (AM), Asbjørn Engevik (BM), Monica Hansen (TMU), Torkel 

Johansen (VM), Ellen Jordal (DUG) (11:30 -), Ingunn Røstad (KHM), Espen Uleberg (KHM, 

referent) 

 

1. Virksomhetsanalysen. Torkel orienterte om arbeidet og presenterte resultater fra 

workshop i Trondheim denne måneden. Torkel, (koordinator for kulturhistorie), 

Karstein Hårsåker (koordinator for naturhistorie, VM) og Steivor Bjarghov 

(prosessleder fra NTNU IT) leder arbeidet. 

Det har vært ett møte for naturhistorisk og ett for kulturhistorisk arbeidsgruppe.  

For kulturhistorie deltar Wenche, Ellen Grav Ellingsen (VM) og Espen.  

På arbeidsmøtet ble det lagt vekt på interessentanalyse og 

samlingsforvaltningsarbeidet ved museene. 

I mars og april vil det være en runde med møter på alle museene. Det er hvert 

museums medlem av koordineringsgruppe som har ansvar for deltagere og lokal 

organisering av møtet. Torkel sender presentasjonen til gruppa. 

2. Oppdatering av AskeladdenIDer i gjenstandsbasen 

Espen orienterte. Museene har fått 150 000 fra RA til oppdatering av AskeladdenIDer 

i gjenstandsbasen. RA gir midler til dette fordi det gjør det mulig å koble 

Kulturminnesøk og Unimus-sidene Anja Sætre er tilsatt ved UM for å gjøre dette 

arbeidet. RA har oversendt lister som Espen og Ellen har satt sammen med oversikter 

fra gjenstandsbasene. For å kunne kvalitetssikre koblingene blir arbeidet gjort manuelt 

og ikke som en automatisk kobling. Det er nå gjort nærmere 8000 koblinger mellom 

museumsnummer og lokaliteter i Askeladden. De første listene vi fikk fra RA viser at 

det er ytterligere 19000 poster som kan kobles. 

3. Aksesjonsprotokoll.  

Det var en god diskusjon rundt det vedlagte forslaget. Torkel bearbeider det i henhold 

til diskusjon på møtet og sender det til faggruppa. Ellen starter arbeidet og 

diskusjon/kommentarer underveis tas på mail. 

4. Rydding i termer. Temaet har vært oppe flere ganger tidligere. Det er klare fordeler 

ved å gjennokmføre arbeidet, men det er ikke ressurser til å arbeide med dette ved 

museene i år. 

5. Publisering av ferdige kataloger. Museene har ulik praksis når det gjelder publisering 

av kataloger. I forhold til basen fungerer det greit, og gjennomføring avhenger av 

rutiner ved hvert museum. 

6. Eventuelt .Eksport av mange poster fra nettsidene. Det ligger begrensninger i hvor 

mange poster som kan eksporteres samtidig fra nettsidene. Det må løses ved å dele 

opp søkene ved å gjøre dem mer presise, eller ved å gjøre søk og eksport direkte i 

gjenstandsbasen. 


