
1. Matrikkelnummer: VM har til nå angitt matrikkelnummeret på formen "fylkesnummer + 

kommunenummer + gårdsnummer + bruksnummer (f.eks. 1710000100001). Dette må 

endres til kun å registrere gårds og bruksnummer (til Gnr: 10 Bnr.: 1). Dette medfører at 

DUG må konvertere våre tagginger fra den trykte tilveksten fra det ene formatet til det 

andre. 

2. Litteraturhenvisninger: 

Fellesopplysninger: Vitenskapsmuseet legger litteraturhenvisninger inn i ”Innberetning”. 

Da må vi i tillegg ha et felt som sier hvor teksten befinner seg. 

 

For eksempel: 

 

Rygh, Karl  1906 En gravplads fra 

broncealderen. 

Det Kgl. Norske 

Videnskabers 

Selskabs Skrifter. 

1906 No. 1. 

Trondheim. 

Rygh, Karl 1899 Innberetning Topografisk arkiv, 

Vitenskapsmuseet 

 

 

 

Feltet kan forslagsvis kalles "trykket / arkivert i" eller ”lokalisering” (…?).  

 

Datofeltet må ha mulighet til å skrive bare år. 

 

Gjendstandsopplysninger:Vitenskapsmuseet ønsker kun ett felt for å angi 

referanselitteratur. Å ha listen over referanselitteratur tilgjengelig som i dag er en fordel, 

men VM ønsker ikke å skille mellom "godkjent" og "annen" litteratur. En løsning her er at 

VM bruker feltet ”Annen litteratur”, og at dette feltet kalles "referanselitteratur", samt at 

listen over referanselitteratur angis her som forslag.   

 

3. Skjemaet Fellesdata:  Import av fellesdata: I de taggede tilvekster er opplysninger om 

funnkontekst samlet i rotnoden <FELLESDATA>.  Ved importering til Gjenstandsbasen 

er kun barnelementene  <FUNNAARS> og <FUNNF> importert, henholdsvis til feltene 

”funnkategori” og ”framkommet ved”. Den øvrige informasjonen under 

<FELLESDATA> er (ofte) ikke importert. Den samlede informasjonen under denne tag 

burde legges inn i feltet "Funnomstendighet og etterarbeid", slik at en får med komplette 

opplysninger om funnkonteksten. Dette er et felles problem for alle, og må rettes opp av 

DUG. 

4. Feltet funnkategori:  
Den forhåndsdefinerte listen er laget av en komité i Oslo, og består av både spesifikke og 

generelle kategorier. For å sikre en tilstrekkelig systematikk børe det (a) gjøres en 

nærmere beskrivelse av kategoriene, og (b) redigere listen mht. manglende, overflødige og 

overlappende kategorier:  

 

a) Overlappende kategorier  

 
Bygdeborg = Forsvarsanlegg  

Funn = Løsfunn = Enkeltfunn 

Hellemaling/helleristning = Bergkunst  

Brygge = Havneanlegg 



Stakketuft = Dyrkningsspor (?)  

Varp = Produksjonsplass  

Gruve = Produksjonsplass 

Grop = Nedgravning 

 

b) Forslag til utvidelser 
Jernvinneanlegg ( produksjonsplass?)  

Steinbrudd (produksjonsplass?) 

Kullfremstillingsanlegg (produksjonsplass?) 

Huler og hellere 

Gårdshaug 

Steinur  

Rydningsrøys (dyrkningsspor?)  

Åkerrein (dyrkningsspor?)  

Ubestemt 

Vrak 

Annen kontekst 

 

c) Termer som forslagsvis kan utelates / generaliseres / endres (jfr. også pkt. a):   
Bygdeborg 

Funn 

Løsfunn 

Hellemaling 

Helleristning 

Brygge 

Stakketuft 

Varp 

Gruve 

Grop 

Prøvestikk  (Dette er ikke en forhistorisk kontekst - hva termer som ”sjakt", ”prøverute”, ”profil”?)  

Usikker kontekst – tvetydig term - erstattes med kategorien ”ubestemt”. 

 

 

5. Funnet / framkommet ved : Forslag: at det for feltet ”Funnet / framkommet ved” 

anvendes en definert liste med følgende kategorier:  

 
Sakkyndig undersøkelse 

Sakkyndig etterundersøkelse 

Usakkyndig fremkommet 

Registrering / forundersøkelse 

Gave 

Kjøp 

Annet 

 

6. Skjemaet gjenstandsopplysninger:  

a. Feltene teknikk, variant og farge kan utelates fra VM's grensesnitt i 

gjenstandsdatabasen, disse data angis i beskrivelsesfelt. VM kan evt. velge å bruke 

kun to nivåer i gjenstandstermene ("gjenstand" og "form").  

b. Feltet dekor – feltet kan erstattes med et avkrysningsfelt, evt. angis ved "JA" 

dersom det er dekor (dvs. angi forekomsten av dekor, snarere enn å beskrive den). 

Feltet er med fordi det er en kategori i taggingen av tilvekstene.  

c. Feltet Mål: her bør en spesifisere at måledata kun skal angis i målefeltene og ikke i 

beskrivelsesfeltet, da dette vil genrerere 2 separate tekststrenger i sammendraget. I 

brukerveiledningen bør det også angis en nærmere spesifikasjon over hvilke type 

mål som anvendes når (f.eks. når en skal anvende lengde, største lengde, diameter, 

tverrmål).  



d. Angivelse av gravningsenheter: Feltet ”Strukturnr” brukes for å angi 

identifikasjonen av et anleggsspor (stolpehull, ildsted etc.). VM foreslo å legge til 

et felt for større konstruksjoner (f.eks. "Hus IV" osv.). Imidlertid vil denne type 

informasjon være tilgjengelig i en strukturbase, og feltet strukturnummer blir et 

nøkkelfelt som kobler gjenstandsskjemaet til denne. Det er derfor ikke nødvendig 

å ha denne informasjonen i katalogiseringsbasen.  

e. Feltene lag, brannlag, fase: dette er felter spesifikke for middelaldergravninger, og 

er felter som var en del av KHM's eldre Access-base for katalogisering. Feltene 

kan utelates fra VM's grensesnitt mot gjenstandsbasen.  

f. Diskusjonen av en utvikling og endring av steinalderapplikasjonen ble utsatt til et 

senere tidspunkt. To punkter ble imidlertid berørt:  

i. Det ble fra VM's side foreslått en løsning mht. samkjøring av termene som 

anvendes innen steinalderkatalogisering. Dette er nedfelt i et eget notat 

(vedlagt).  

ii. I steinalderapplikasjonen ønsker VM separate felter for angivelse av 

henholdsvis stratigrafiske og mekaniske lag. 

g. Under ”Fellesopplysninger” må det gå an å legge inn flere nummer under ”Saksnr” 

Etter modell fra TopArkbasen. Her heter feltet ”Journalnr” (jeg tror det er mer 

korrekt å kalle det et Saksnr.).  

 

7. Registrering av utenlandske gjenstander. Siden våre T-nr inkluderer både arkeologi og 

etnografiske gjenstander må det være mulig å registrere verdensdel, land og region i 

gjenstandsbasen. Før vi tar stilling til dette må vi se på Etnografibasen. Det samme gjelder 

myntbasen.  

8. Myntsamlingen er en integrert del samlingene og får T-nr på linje med alle andre 

gjenstander. For at det skal være mulig å gjøre ett søk i våre samlinger må mynt integreres 

i gjenstandsbasen. 

9. Funnår og innkomstår: Det må være mulig å skille mellom funnår og året gjenstanden 

bli innlevert. For Vitenskapsmuseet er spesielt innleveringsåret viktig å ha i et eget 

søkbart felt. Det betyr at det må lages et felt som heter ”Innkommet år”. Forslagsvis kan 

feltene plasseres under feltene for ”funnet av” og ”innkommet ved”.  

10. I dag finnes det et ”antall”felt under gjenstandsfanen, men det totalet antall funn på et 

museumsnummer kommer ikke fram. Det hadde vært en fordel å få en 

summeringsfunksjon for antallet gjenstander i gjeldende datasett.  

11. Det finnes en tag som heter ”gammelt nr”. Denne må vises som et eget felt med navn 

”Gammelt nr:”– I Vitenskapsmuseets magasinbase kalles feltet ”Annet nummer” – det 

beste er kanskje å bruke samme navn på feltet i gjenstandsbasen (?) Her må det også være 

mulig å registrere flere ”andre nummer” pr. T-nummer.  

12. På en eller annen måte må det registreres at katalogiseringen er å oppfatte som ferdig. 

Hvis Vitenskapsmuseet skal ta i bruk gjenstandsbasen til fortløpende katalogisering kan 

det i en del tilfeller ta lang tid mellom katalogiseringen starter og til den er definert som 

ferdig (f.eks. i påvente av etterarbeid, konservering, analyseresultater etc.).En slik 

registrering kan kalles ”Kan publiseres på web”, ”Ferdig katalogisert” eller lignende. I en 

situasjon med publisering på nettet kan det være greit å ha en slik funksjon. 

13. Feltet ”LokalitetsID” omdøpes til ”ID Askeladden”. Feltet ”fornminneID” brukes ikke 

lenger.  

14. Felter som ikke skal vises i Vitenskapsmuseets grensesnitt: 

Under fanen ”Fellesopplysninger”: 



  Aks. nr 

  FornminneID 

Under fanen ”Gjenstandsopplysninger” 

  Variant   

  Teknikk 

  Farge 

  Brannlag 

  Fase 

 

  

 

 

  


