
Møte i faggruppe gjenstandsbase, arkeologi, tirsdag 20. november 2012, 10:00 – 15:00 

1. Møtet ble satt. Et resultat av møtet skal være innspill til handlingsplanen for 2013. 

2. Ellen presenterte konserveringsmodulen. Resultatet ser bra ut. Modulen går i test nå i 

november. Det ligger dermed svært godt an i forhold til oppsatt plan. 

3. Ellen tok opp hva som kan være konsekvensene ved å slette alle søke- og resultatoppsett 

som folk har lagd seg. Grunnen til at det er ønskelig å slette alle oppsett er at endringer i 

basen gjør at eksisterende oppsett kan gå mot felt som ikke lenger blir oppdatert. Det kan gi 

feilmeldinger og i verste fall at det kommer opp utdaterte opplysninger. Møtet var enige i at 

det er en mindre ulempe med en samlet nullstilling av alle oppsett enn å løse mange mulige 

enkeltproblem over lang tid.  

4. Ellen foreslo å lage felles referansetabeller for flere felt i basen. Nå er det felles stedsmodul 

og flere felles tabeller vil forenkle videre utvikling av basen. Ellen beskriver dette i et eget 

notat.  

5. Det er behov for rutiner for import av gjenstander i basen slik at ikke DUG må inn ved hver 

import. Faggruppe for feltdokumentasjon vil foreslå format for data ut fra Intrasis og da må 

en ha tenkt gjennom og eventuelt (halv)automatisert dataflyten fra første registrering til 

endelig lagring.  Diskusjonen viste at en trenger en vurdering av hva som er rutinene i felt slik 

at det blir samsvar mellom det arbeidet som gjøres i felt og måten datasystemet fungerer på. 

Importrutinene kan også sees i sammenheng med importen av eksisterende 

gjenstandsdatabaser fra eldre prosjekt som skal inn i den felles gjenstandsbasen. Se videre 

under punkt 13, konvertering av baser. 

6. Aksesjonsmodul var et av punktene som ble diskutert i forhold til handlingsplanen i fjor men 

som ble utsatt til neste år. Alle museene skal komme med innspill til utformingen av 

aksesjonsmodul og KHM oppsummerer og setter opp en behovsbeskrivelse. 

7. Det er nå mulig å bruke strekkoder i gjenstandsbasen og dette er et utgangspunkt for å 

utvikle videre strekkodefunksjonalitet. hvert museum må beskrive 

arbeidsflyten/gjenstandsflyten slik at det blir mulig å identifisere steder hvor strekkodene 

kan gjøre arbeidet mer effektivt og presist. 

8. Alle steder i basen som har presisjon angitt med Funnsted endres til Funnsted (lokalitet). 

Termen Funnsted (eksakt) legges til på lista. Listen over presisjonsnivåer utvides dessuten 

med Adresse og listen med stedsnavnstyper fra SOSI. Espen sender liste til Ellen som 

erstatter nåværende liste. Lista skal sorteres slik at de to funnstedstermene kommer øverst, 

deretter eksisterende liste og sist de nye termene. Postene som nå har presisjon Område må 

oppdateres i forhold til de nye termene som legges inn. 



9. Humanosteologisk materiale byr på spesielle utfordringer siden det også er samlinger med 

humanosteologisk materiale utenfor universitetsmuseene (De Schreinerske Samlinger og 

osteologibasen ved UMiB) som det er aktuelt å sammenstille med materiale fra 

universitetsmuseene.  Faggruppa ser gjerne at det utvikles en felles base for osteologi, men 

det må tas hensyn til strukturering av tilgang til materialet. Siden UiO har uttalt at de vil 

ivareta De Schreinerske Samlinger er det bedre mulighet for å få eksterne midler til en 

osteologibase. Da er det viktig med en datamodell som kan gi grei tilgang til både arkeologisk 

og ikke-arkeologisk materiale, både materiale fra de arkeologiske musene og andre samlinger. 

Diskusjonen om tilgang ligger utenfor det denne faggruppa skal ta stilling til. 

Det humanosteologiske materialet er et av flere (numismatikk, C14, animalosteologi...) som 

ville kunne håndteres bedre med en felles registrering av alle objekter og som så kunne bli 

vist med ulike sett av opplysninger avhengig av brukerens interesser. Som et eksempel ville 

en vise mynter med ulike felt avhengig av om brukeren er numismatiker eller arkeolog. En 

god del av informasjonen er felles. Flere av myntene i samlingen, men ikke alle, er 

arkeologiske funn. Dette gjør at samlingene er mengder som delvis overlapper uten at 

myntene er en ekte delmengde av den arkeologiske samlingen. 

10. C14-dateringer lagres i database ved C14-laboratoriet ved NTNU. Mange av objektene i 

gjenstandsbasen er datert ved dette laboratoriet og det er ønskelig å hente informasjon fra 

denne basen. For tiden er det ikke kapasitet ved C14-laboratoriet til å samarbeide om dette. 

11. Opplysninger om innstillinger for opptak av røntgenfoto kan registreres i den nye 

konserveringsmodulen. 

12. AM vil få samlet en del av sine eldre utgravninger i ekte flernummeravsnitt slik at 

gjenstander med ulike museumsnummer fra samme funn samles under en fellesopplysnings-

post. Åsa sender en liste til Ellen og Ellen oppretter flernummeravsnittene. 

13. Alle museene har flere baser som skal konverteres. Ulike kriterier for prioritering ble 

diskutert. Magasinbasen ved TMU blir prioritert høyt fordi de andre museene allerede har 

fått konvertert tilsvarende baser. Middelalderbasene blir prioritert deretter. Hovedregelen 

for konverteringene neste år er at hvert museum samler sine småbaser i få store slik at det 

blir mindre importarbeid for DUG. I tillegg vil det være noe kapasitet ved DUG til å hjelpe 

med å rydde i basene i 2013. De filtrene DUG lager for importen vil også kunne brukes ved 

import fra Intrasis (jfr. pkt. 5) 

14. Jarle hadde sendt ut en liste med oversikt over antall gjenstandsposter totalt og på nett. 

Gruppa var enig i forslaget fra Portaliseringsgruppa om at en tekst som er tilstrekkelig for 

katalogisering/magasinering også er av så god kvalitet at den kan legges ut på nett. Det er en 

utfordring for alle museene at det må finnes tilstrekkelige ressurser hos museene til 



katalogisering og publisering av tekstene på nett slik at større deler av det dataregistrerte 

materialet kan legges ut. 

15. Eventuelt 

Morten Erlandsen er i gang med å lage et grensesnitt på Ipad for feltregistrering av data som 

skal kunne importeres i Intrasis. Arbeidet gjøres som et samarbeid mellom USIT og KHM, 

men vil bli tilgjengelig for alle museene når det er gjennomarbeidet. Ny webteknologi 

(HTML5) åpner nye muligheter for registrering på nettbrett mm. i felt. 

 

Et mål for møtet var innspill til handlingsplanen for 2013. Faggruppa ønsker å prioritere 

Aksesjonsmodul og migrering av magasin- og gjenstandsbaser. En har ikke et tidsestimat for 

arbeidet med aksesjonsmodulen. Det er store mengder materiale som kan konverteres at den 

tiden som avsettes til gjenstandsbase arkeologi i 2013 vil brukes godt med aksesjonsmodul og 

migrering på handlingsplanen. 

Espen 

 


