
Referat fra møte i fagruppe gjenstandsgruppe, arkeologi 5. mai 2009 10:00 – 15:45 
Tilstede, Monica Hansen (TMU), Brit Hauge (DUG), Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen 

(NTNU), Ellen Jordal (DUG), Lene Melheim (KHM), Kristine Sørgaard (AmUiS), Espen 

Uleberg (KHM) (referent) 

Brit og Lene var tilstede under punkt 1 og 2. Ellen var tilstede under punkt 3 og 4. 

 

1. Godkjenning av saksliste  

Sakslisten ble godkjent 
 

 

2. Orientering om arbeidet med tesaurus (Lene) 

Lene orienterte om arbeidet. Hun tar i første rekke for seg de normerte gjenstandstermene og 

definerer overordnede grupper for disse. Hun la fram en inndeling i 11 grupper på toppnivå. 

Det er lagt opp til tre grupperingsnivåer. Lene møter i faggruppe web mandag 18. hvor dette 

skal diskuteres videre. Forslaget til hoved- og underinndelinger blir sendt til gruppa når det er 

mer gjennomarbeidet. 

 

 

3. Referanseliste for feltet "fremkommet ved" - Avrunding av maildiskusjonen  
Referanselisten for ”fremkommet ved” er diskutert på mail. Det viste seg vanseklig å komme 

fram til en omforenet liste. Det ble enighet om fem termer som dekker arkeologiske 

undersøkelser. De andre termene, som dekker gjenstander som er fremkommet på annen måte, 

vil foreløpig ha ulike varianter ved museene. 

 

 

Felles termer: 

Arkeologisk utgravning 

Arkeologisk registrering/forundersøkelse 

Arkeologisk befaring 

Arkeologisk etterundersøkelse 

Arkeologisk restaurering 

Ukjente funnomstendigheter 

 

Tillegg KHM: 

Framkommet ved jordarbeid 

Framkommet ved metallsøk 

Framkommet ved fritidsaktivitet 

Framkommet ved anleggsarbeid 

Framkommet ved skogsarbeid 

 

Tillegg VM, TMU, BM 

Usakkyndig fremkommet  

 

 

4. Referanseliste for feltet "gjenstandsdel" i steinalderskjemaet  

Forslag er sendt med mail 

Sonja gjorde oppmerksom på at de ikke har hatt tid til å diskutere dette ved museet i Bergen. 

De foreslåtte termene er dekkende for steinartefakter. Lista fungerer slik at det er mulig å 

registrere andre termer enn de valgbare. Det var derfor enighet om å legge inn den foreslåtte 

lista med unntak av de sammensatte termene (proksimal+medial og medial+distal). 



Lista over gjenstandsdeler i steinalderskjemaet blir da 
proksimal 

medial 

distal 

odd 

egg 

nakke 

basis 

tange 

midtfragment 

 

5. Gjenstandstermer 
Normering av felt i basen ble tatt opp ved starten av dette punktet. Det var enighet om at 

feltene i gjenstandsbasen som er utfylt fra taggete tekster kan normeres og oppdateres etter 

hvert. Rettskrivningsnormering ble gjort i forbindelse med innlasting av tekstene i basen, men 

ytterligere normering/oppdatering og ifylling av tomme felt vil bedre søkbarheten og 

tilgjengeligheten. Den originale termen er ivaretatt ved at den taggete teksten er tilgjengelig 

for den som vil se og arbeide med den. 
 

Møtet fortsatt med gjennomgang av gjenstandstermlistene som er sendt ut. 
De distribuerte listene fra Torkel danner er et godt grunnlag for termdiskusjonen og gjør det 

greiere å ha oversikt over termene. 

Steinaldertermene skal diskuteres senere. Torkel opplyste at han har sammenlignet 

steinaldertermene fra KHM og VM på gjenstandsnivå i, og det er et fåtall som ikke stemmer 

overens.  Både TMU og VM har kodelsiter for steinalderkatalogisering, og disse må 

koordineres. 

Torkel hadde  sendt ut lister med dublettoppføringer, gjenstandstillegg og formtillegg. Her 

refereres et par av punktene som ble mer utførlig diskutert. 

Mange av gjenstandstilleggene dreier seg om nyere tids gjenstander som mangler i termlista. 

Møtet gikk gjennom lista over dublettoppføringer. 

Gjenstandstermene ”bein, brent”, ”bein, ubrent” og ”Bein, ukjent!” var foreslått erstattet med 

osteologisk materiale. KHM mente det ville være bedre å beholde de eksisterende termene, 

men de andre museene  mente osteologisk materiale er en god gjenstandsterm med 

brent/ubrent og humanosteologisk i form-feltet. 

VM foreslår at gjenstandsfeltet bare skal inneholde ”prøve” og at typen prøve angis i form-

feltet. (annen prøve, fosfatprøve osv.) Nå inneholder feltet termene ”prøve, kull”, ”prøve, 

makro”, ”prøve, pollen”, ”prøve, annet”. 

VM har foreslått ”Tekstil” og ”Kar” som gjenstandstermer med svært omfattende formlister.  

Denne termen må deles opp i flere undertermer slik at vanlige gjenstandstermer som kjele 

(Form: østlandskjel/vestlandskjel) blir søkbare som gjenstander. 
 

Det var ikke alle museene som hadde funnet tilstrekkelig tid til å diskutere listene før møtet. 

Konklusjonen er at deltagerne tar med seg innholdet i diskusjonen til eget museum og 

forbereder seg til neste møte om gjenstandene. Det er stadig et mål å komme fram til 

omforente lister. 

 

6. Eventuelt 
Det var ingen punkter under eventuelt. 

 


