
Saksliste for møte i faggruppe gjenstandsbase, arkeologi. 
Tirsdag 20. november 2012 i møterom 3420 i Kristen Nygaards hus (IFI1), 10.00-15.00. 

 

 

1. Møtet settes – kommentarer til sakslista 

2. Konserveringsmodulen presenteres av Ellen 

3. Søke- og resultatoppsett i gjenstandsbasen. Hva er konsekvensen om Ellen sletter alle 

oppsett og brukerne må lage nye.  

I de siste to årene har det vært en del modellmessige endringer i gjenstandsbasen med den 

konsekvens at data har blitt flyttet til nye tabeller. I den forbindelse kan være en mulighet 

for at brukere har oppsett knyttet til et felt som ikke er i bruk mer.  

4. Arbeid med databasen og applikasjonen som del v arbeidet med å utvikle mer enhetlig 

kode/databasestruktur 

5. Dataflyt mellom gjenstandsbase og feltdokumentasjon sett i forhold til  

a. Katalogisering/funnregistrering i felt 

b. Romlige analyser av gjenstandsmaterialet 

c. Konvertering av gjenstandsbaser 

6. Aksesjonsmodul 

7. Strekkodefunksjonalitet i forvaltningsfane og magasinfane (f.eks. innlesing av 

gjenstander med strekkoder i gjenstandsgrid, bruk av strekkoder ved flytting av materiale 

(fra hylle til flyttekontainer til hylle på nytt sted) 

8. Metadata for presisjon i henhold til SSRs navneklasser 

9. Integrering/dataflyt for osteologidata 

10. Integrering/dataflyt for C14-base (bestilling og retur av analyser) 

11. Tilpasse innstillinger for opptak av røntgenfoto 

12. Generere flernummeravsnitt ved AM 

13. Prioritering av konvertering av baser 

14. Antall gjenstandsposter på nett 

15. Eventuelt 

  



 

Antall gjenstandsposter i Oracle-basene / Antall gjenstandsposter på nett 

 

AM:   71 344 /   47 934 (67%) 

KHM: 537 460 / 278 861 (52%) 

UM:    80 516 /   34 084 (42%) 

TMU: 194 953 / 157 800 (81%) 

VM:   390 245 / 160 934 (41%) 

 

Totalt: 1 274 518 / 679 613 (53%) 
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DUG/MUSIT, 14.09.2012 

 
Oversikt over digitaliserte samlinger ved universitetsmuseene 

 

I forbindelse med videreutvikling av dagens system for samlingsforvaltning i regi av MUSIT, 
ønsker koordineringsgruppene å få en oversikt over samlinger (og arkiv) ved museene som 
museene gjerne ser at MUSIT forvalter. Dette gjelder da først og fremst samlinger MUSIT per 
i dag ikke forvalter. 
 
Avhengig av samlingens innhold og struktur kan en slik forvaltning innebære migrering av 
samlingen til en av MUSITs nåværende databaser og applikasjoner eller utvikling av nye 
databaser og applikasjoner. 
 
Merk at det bør være en uttrykt vilje, evne og mulighet hos den enkelte avdeling/ seksjon/ 
forsker(gruppe) til å delta i migreringen av samlingene til MUSIT. 
 
Merk videre at det som alltid er koordineringsgruppene og styret i MUSIT som avgjør hvilke 
samlinger man vil prioritere å forvalte sentralt i MUSIT. 
 
Har museet/ avdelingen digitaliserte samlinger det/ den ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ Person 
ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

Historisk klimabase 1866 AM- avd. samling Einar Solheim 
Pedersen 

Excel 

Nat.vit. base 300 AM-avd. samling Eli-Christine 
Soltvedt 

Access 

Skjelettbase 
(deler vil overføres til 
MUSIT-base) 

100 AM-avd. samling Sean Denham Excel 

Forsand 
(skal legges inn i 
gjenstandsbasen 
2012/13) 

2500 AM-avd. samling Trond 
Løken/Åsa 
Dahlin Hauken 

Access 

     

     

     
(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Har museet/ avdelingen samlinger det/ den skal digitalisere i løpet av den neste 
treårsperioden, og som det ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ Person 
ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 
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(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Hvis man har spørsmål eller er i tvil om en samling bør føres opp i skjemaet, ta kontakt med 
museets medlem i den relevante koordineringsgruppen: 
 
AM: Mari Høgestøl 
KHM: Espen Uleberg 
NHM: Fridtjof Mehlum 
TMU: Roger Jørgensen /  
UMiB: Sonja Innselset / Tor Tønsberg 
VM: Solveig Bakken / Torkel Johansen 
 

Jarle Ebeling 
Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT 
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DUG/MUSIT, 14.09.2012 

 
Oversikt over digitaliserte samlinger ved universitetsmuseene 

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
 

I forbindelse med videreutvikling av dagens system for samlingsforvaltning i regi av MUSIT, 
ønsker koordineringsgruppene å få en oversikt over samlinger (og arkiv) ved museene som 
museene gjerne ser at MUSIT forvalter. Dette gjelder da først og fremst samlinger MUSIT per 
i dag ikke forvalter. 
Avhengig av samlingens innhold og struktur kan en slik forvaltning innebære migrering av 
samlingen til en av MUSITs nåværende databaser og applikasjoner eller utvikling av nye 
databaser og applikasjoner. 
Merk at det bør være en uttrykt vilje, evne og mulighet hos den enkelte avdeling/ seksjon/ 
forsker(gruppe) til å delta i migreringen av samlingene til MUSIT. 
Merk videre at det som alltid er koordineringsgruppene og styret i MUSIT som avgjør hvilke 
samlinger man vil prioritere å forvalte sentralt i MUSIT. 
 
Har museet/ avdelingen digitaliserte samlinger det/ den ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ 
Person 
ansvarlig 
for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

GIS-data 115000 
filer 

 Espen Uleberg/ 
Steinar 
Kristensen 

Geodatabase/Shape 

Aksesjonskatalog 4900  Espen Uleberg Access 

MA gjenstander 20239  Espen Uleberg Egen  MUSIT-base  
(Tabellen artefakt_ 
arkivkort m.fl.) 

Etterreformatorisk 18325  Espen Uleberg Egen MUSIT-base 
(Tabellen artefakt_ 
arkivkort m.fl.)  

MA/Etterreformatorisk 
– gjenstandskort 

16380  Espen Uleberg tif 

Oseberg kartotekkort   Espen Uleberg tif 

Hovedkatalogsider 250  Espen Uleberg tif 

Normering 
litteraturreferanser 

15216  Espen Uleberg Access 

Normering personnavn 9344  Espen Uleberg Tittel/Navn i egne 
felt. Access 

STA-gjenstander-
Halden 

47000  Espen Uleberg Access 

STA-gjenstander- 
Oslofjordforbindelsen 

5400  Espen Uleberg Access 



2 
 

STA-gjenstander-
Lundevågen 

635000  Espen Uleberg Dels DataEase 

STA-gjenstander- 
Dobbeltspor 

5000  Espen Uleberg Omnis/Access 

STA-gjenstander - 
Vinterbro 

3000  Espen Uleberg Access 

STA-gjenstander- 
Svevollen 

7300  Espen Uleberg Access 

STA-gjenstander- Dokka 33000  Espen Uleberg Access 

STA-gjenstander- 
Rugtvedt 

  Espen Uleberg DataEase 

Steinalder 
storsteinsredskap – 
normert liste 

14580  Espen Uleberg Access 

Steinalder – 
storsteinsredskap  

15000  Espen Uleberg Analog 

Gråfjellprosjektets 
baser 

1050 DS Espen Uleberg  

Eldre Kaupangfunn   Espen Uleberg  

Medaljer 3800  Espen Uleberg/ 
Anette Sættem 

Ligger hos MUSIT, 
ikke i myntbasen 

NUMIZ-basen (romersk 
mynt) 

  Espen Uleberg/ 
Anette Sættem 

dBase – ligger hos 
MUSIT 

Angelsaksisk mynt   Espen Uleberg/ 
Anette Sættem 

excel 

Kufisk mynt 700  Houshang 
Khazaei 

Access 

Litteratur – mynt 714    

3D-skanning   Espen Uleberg/ 
Mårten Teigen 

Dokumentasjon av 
vikingskips-
samlingen. 
Prosjektstart 2012 
og eldre filer 

Etnografisk 
konserveringsbase 

5500  Espen Uleberg Filemakerbase/ 
access 

Etnografisk – engelske 
termer gjenstand - 
materiale 

6000 + 
2000 

 Espen Uleberg access 

Arkeologisk 
konserverings arkiv 

17000 
sider 

 Espen Uleberg Taggete wordfiler 

Konserveringsrapporter 280   Word/WP 

Konserveringsbase,. 
arkeologi 

?  Vegard Vike  

Konsbase – Kaupang 
(ny) 

6550  Espen Uleberg  

Humanosteologi 5000  Per Holck Accessbase.  
(Legg gjerne til flere linjer.) 
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Har museet/ avdelingen samlinger det/ den skal digitalisere i løpet av den neste 
treårsperioden, og som det ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ Person 
ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

Etnografisk film  Etnografisk   

     

     

     

     

     

     
(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Hvis man har spørsmål eller er i tvil om en samling bør føres opp i skjemaet, ta kontakt med 
museets medlem i den relevante koordineringsgruppen: 
 
AM: Mari Høgestøl 
KHM: Espen Uleberg 
NHM: Fridtjof Mehlum 
TMU: Roger Jørgensen /  
UMiB: Sonja Innselset / Tor Tønsberg 
VM: Solveig Bakken / Torkel Johansen 
 

Jarle Ebeling 
Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT 
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DUG/MUSIT, 14.09.2012 

 
Oversikt over digitaliserte samlinger ved universitetsmuseene 

 

I forbindelse med videreutvikling av dagens system for samlingsforvaltning i regi av MUSIT, 
ønsker koordineringsgruppene å få en oversikt over samlinger (og arkiv) ved museene som 
museene gjerne ser at MUSIT forvalter. Dette gjelder da først og fremst samlinger MUSIT per 
i dag ikke forvalter. 
 
Avhengig av samlingens innhold og struktur kan en slik forvaltning innebære migrering av 
samlingen til en av MUSITs nåværende databaser og applikasjoner eller utvikling av nye 
databaser og applikasjoner. 
 
Merk at det bør være en uttrykt vilje, evne og mulighet hos den enkelte avdeling/ seksjon/ 
forsker(gruppe) til å delta i migreringen av samlingene til MUSIT. 
 
Merk videre at det som alltid er koordineringsgruppene og styret i MUSIT som avgjør hvilke 
samlinger man vil prioritere å forvalte sentralt i MUSIT. 
 
Har museet/ avdelingen digitaliserte samlinger det/ den ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ Avdeling/ 
Person ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

Gjenstands-
samling 

2373 Polarmuseet Monica K 
Hansen/Lena 
Aarekol 

WinRegimus 

Fotosamling 9447 Polarmuseet Monica K 
Hansen/Lena 
Aarekol 

WinRegimus 

Magasindatabase 240 000 Arkeologi Monica K 
Hansen 

FileMaker Pro 

Katalog Målsnes 1 
-steinalder 

9700 Arkeologi Monica K 
Hansen/ Hans 
Peter 
Blankholm 

Access 

Katalog Storvågan 
-MA gjenstander 
-Etter-
reformatorisk 
-Analysemateriale 

100 000  Arkeologi Monica K 
Hansen/ Reidar 
Bertelsen 

Excel  

Svalbardkataloger 2481 Arkeologi Monica K 
Hansen 

FileMaker Pro 

Tilstandsvurdering 
metallfunn 

12 637 Arkeologi Monica K 
Hansen/John 
Hansen 

FileMaker Pro 
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Konserverings-
rapporter 

350 Arkeologi Monica K 
Hansen/John 
Hansen 

Word 

Utgravnings-
database 

912 + 
287 

Arkeologi Monica K 
Hansen/Anja 
Niemi 

FileMaker Pro 

Sjøfunndatabase 700 Arkeologi Monica K 
Hansen/ 
Stephen 
Wickler 

FileMaker Pro 

Tilvekstjournal 150 Arkeologi Monica K 
Hansen 

FileMaker Pro – 
aksesjon fra og 
med 2010 

Film/video 250 Fotoarkivet Sveinulf 
Hegstad 

 

Konserverings-
rapporter 

100 Nyere kulturhistorie 
og samisk etnografi 

Monica K 
Hansen/John 
Hansen 

Word 

Kirkekunst-
samlingen 

204  Nyere kulturhistorie Monica K 
Hansen/ Anita 
Maurstad 

Katalog er 
digitalisert i 
fotoportalen 
men bør også 
legges i 
gjenstands-
databasen 

Tilvekstjournal- 
Manuskripter 

36 000 Nyere kulturhistorie/ 
Folkemusikksamlinga 

Monica K 
Hansen/ Ola 
Graff 

Access 

Tilvekstjournal- 
Lydbånd 

2000 Nyere kulturhistorie/ 
Folkemusikksamlinga 

Monica K 
Hansen / Ola 
Graff 

Access 

Katalog - 
Fonogram  

350 Nyere kulturhistorie/ 
Folkemusikksamlinga 

Monica K 
Hansen / Ola 
Graff 

Access 

Intern biblioteks- 
/ forsknings-
database  

1344 Nyere kulturhistorie/ 
Folkemusikksamlinga 

Monica K 
Hansen/ Ola 
Graff 

Access 

GIS-data ? Arkeologi Monica K 
Hansen/ Anja 
Niemi 

Finnes i ulike 
medier. Ikke 
oversikt per i dag 

Feltfoto fra 5 
prosjekter 

?  
 

Arkeologi Monica K 
Hansen/Sveinulf 
Hegstad/Anja 
Niemi 

Lagret i 
PhotoStation, 
bør over i MUSIT 
fotodatabase 

(Legg gjerne til flere linjer.) 
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Har museet/ avdelingen samlinger det/ den skal digitalisere i løpet av den neste 
treårsperioden, og som det ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ Person 
ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

Fotografier, restanse 1000 Polarmuseet Monica K 
Hansen/Lena 
Aarekol 

 

     

     

     

     

     

     
(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Hvis man har spørsmål eller er i tvil om en samling bør føres opp i skjemaet, ta kontakt med 
museets medlem i den relevante koordineringsgruppen: 
 
AM: Mari Høgestøl 
KHM: Espen Uleberg 
NHM: Fridtjof Mehlum 
TMU: Roger Jørgensen /  
UMiB: Sonja Innselset / Tor Tønsberg 
VM: Solveig Bakken / Torkel Johansen 
 

Jarle Ebeling 
Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT 
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DUG/MUSIT, 14.09.2012 

 
Oversikt over digitaliserte samlinger ved universitetsmuseene 

 

I forbindelse med videreutvikling av dagens system for samlingsforvaltning i regi av MUSIT, 
ønsker koordineringsgruppene å få en oversikt over samlinger (og arkiv) ved museene som 
museene gjerne ser at MUSIT forvalter. Dette gjelder da først og fremst samlinger MUSIT per 
i dag ikke forvalter. 
 
Avhengig av samlingens innhold og struktur kan en slik forvaltning innebære migrering av 
samlingen til en av MUSITs nåværende databaser og applikasjoner eller utvikling av nye 
databaser og applikasjoner. 
 
Merk at det bør være en uttrykt vilje, evne og mulighet hos den enkelte avdeling/ seksjon/ 
forsker(gruppe) til å delta i migreringen av samlingene til MUSIT. 
 
Merk videre at det som alltid er koordineringsgruppene og styret i MUSIT som avgjør hvilke 
samlinger man vil prioritere å forvalte sentralt i MUSIT. 
 
Har museet/ avdelingen digitaliserte samlinger det/ den ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ Person 
ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

Gjenstandsbase 
(Access) 

250.000 Gitte Hansen Gitte Hansen Middelalder 

Gjenstandsbase 
(Access) 

10.000 Knut Rio/Frode 
Storaas 

Knut 
Rio/Frode 
Storaas 

Etnografi 

Gjenstandsbase 
(Oracle) 

15.000 DKS/DNS Siri Jansen Flyttebase* 

Gjenstandsbase 
(Oracle) 

25.000 DKS Henrik von 
Achen 

By, bygd, 
tekstil, kirke* 

Fotobase (Extensis 
Portfolio) 

20.000 Svein Skare Svein Skare Arkeologi, 
etnografi, by, 
bygd, kirke 

     

     
(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Har museet/ avdelingen samlinger det/ den skal digitalisere i løpet av den neste 
treårsperioden, og som det ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ Person 
ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

     



2 
 

     

     

     

     

     

     
(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Hvis man har spørsmål eller er i tvil om en samling bør føres opp i skjemaet, ta kontakt med 
museets medlem i den relevante koordineringsgruppen: 
 
AM: Mari Høgestøl 
KHM: Espen Uleberg 
NHM: Fridtjof Mehlum 
TMU: Roger Jørgensen /  
UMiB: Sonja Innselset / Tor Tønsberg 
VM: Solveig Bakken / Torkel Johansen 
 

Jarle Ebeling 
Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT 
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DUG/MUSIT, 14.09.2012 

 
Oversikt over digitaliserte samlinger ved universitetsmuseene 

NTNU VITENSKAPSMUSEET, SEKSJON FOR ARKEOLOGI OG 
KULTURHISTORIE 

 

I forbindelse med videreutvikling av dagens system for samlingsforvaltning i regi av MUSIT, 
ønsker koordineringsgruppene å få en oversikt over samlinger (og arkiv) ved museene som 
museene gjerne ser at MUSIT forvalter. Dette gjelder da først og fremst samlinger MUSIT per 
i dag ikke forvalter. 
 
Avhengig av samlingens innhold og struktur kan en slik forvaltning innebære migrering av 
samlingen til en av MUSITs nåværende databaser og applikasjoner eller utvikling av nye 
databaser og applikasjoner. 
 
Merk at det bør være en uttrykt vilje, evne og mulighet hos den enkelte avdeling/ seksjon/ 
forsker(gruppe) til å delta i migreringen av samlingene til MUSIT. 
 
Merk videre at det som alltid er koordineringsgruppene og styret i MUSIT som avgjør hvilke 
samlinger man vil prioritere å forvalte sentralt i MUSIT. 
 
Har museet/ avdelingen digitaliserte samlinger det/ den ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling An. 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ Person 
ansvarlig for 
samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

GIS-data fra 
forvaltningsu
ndersøkelser 

10 000 + 
filer og 
voksende 

Seksjon for 
arkeologi og 
kulturhistorie 

Torkel 
Johansen 

GIS-data fra 
feltdokumentasjon. 
Ønskelig med en felles 
arkiveringsløsning for 
disse med et minimum 
av metadata / 
beskrivelser av 
datasettene. Evt. 
integreres i et nytt 
digitalt top.ark.   

Innkomstdat
abasen 

5328 Seksjon for 
arkeologi og 
kulturhistorie  

Torkel 
Johansen 

Aksesjonsdatabase med 
tildelte museumsnr etter 
1982. Kan migreres til en 
ny aksesjonsmodul, evt. 
gjenstandsdatabasen.  

Skjelettmater
iale 

2500 Seksjon for 
arkeologi og 
kulturhistorie 

Torkel 
Johansen 

Integrering av eksternt 
utførte analyser av 
skjelettmateriale i 
gjenstandsbasen 

Konservering 2500 Seksjon for Torkel Konserveringsbase med 



2 
 

sbase arkeologi og 
kulturhistorie 

Johansen 1500 konserveringskort 
og 1000 røntgenkort. 
Migreres til ny 
konserveringsmodul når 
denne foreligger.  

     

     

     
(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Har museet/ avdelingen samlinger det/ den skal digitalisere i løpet av den neste 
treårsperioden, og som det ønsker MUSIT skal forvalte? 

Type samling Antall 
objekter/ 
enheter 
(ca.) 

Seksjon/ 
Avdeling/ 
Person ansvarlig 
for samlingen 

Kontaktperson Kommentar 

     

     

     

     

     

     

     
(Legg gjerne til flere linjer.) 

 
Hvis man har spørsmål eller er i tvil om en samling bør føres opp i skjemaet, ta kontakt med 
museets medlem i den relevante koordineringsgruppen: 
 
AM: Mari Høgestøl 
KHM: Espen Uleberg 
NHM: Fridtjof Mehlum 
TMU: Roger Jørgensen /  
UMiB: Sonja Innselset / Tor Tønsberg 
VM: Solveig Bakken / Torkel Johansen 
 

Jarle Ebeling 
Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT 
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