
Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie/Gjenstandsgruppe arkeologi 20. Januar 

2009 09:30 – 15:00 

Tilstede: Jarle Ebeling (DUG), Monica Hansen (TMU), Åsa Dahlin Hauken (AmS), Mari 

Høgestøl (AmS), Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen (NTNU), Ellen Jordal (DUG), Roger 

Jørgensen (TMU), David Simpson (BM), Espen Uleberg (KHM) (referent), Vivian Wangen 

(KHM) 

 

1. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent, og oversikt over gjenstandsbaser ble meldt inn som punkt under 

eventuelt. Mari og Åsa ble ønsket velkommen som observatører fra Arkeologisk museum i 

Stavanger. 

2. Handlingsplanens punkt 1.4. innlegging av stedfestings-informasjon (koordinater) på 

gårdsnivå ved hvert museum. 

I handlingsplanen er det satt av 500 000 til dette arbeidet. Stedfestingen har som hovedmål å 

gjøre materialet tilgjengelig for søk på nett. KHM skal forberede og koordinere arbeidet. Det 

var enighet om å fordele midlene med tre månedsverk til KHM og to månedsverk til hvert av 

de andre museene. En vil starte arbeidet ved KHM medio februar og ved de andre museene 

primo mars. 

3. Terminologi og referanselister / Handlingsplanens punkt 1.5: utvikling av en 

tesaurus/ontologi for de arkeologiske gjenstandssamlingene 

I handlingsplanen er det satt av 300 000 til dette arbeidet. Hovedmål er å tilrettelegge for 

bedre websøk ved å lage kategorier og funksjonsinndelinger som søkeinnganger til 

gjenstandene. KHM tar ansvar for å tilsette en person til å gjøre arbeidet. Listene skal på 

høring ved alle museer før de tas i bruk på nettsidene. 

4. Håndtering av kontekstinformasjon i gjenstandsbasen 

Kontekstinformasjon håndteres i steinalderskjemaet på den måten at gjenstandene grupperes i 

forhold til et fellesskjema med opplyninger om kontekst. Dette fellesskjemaet (inndeling i 

ruter/lag) knyttes til et fellesskjema med stedsopplysninger. Sammenhengen mellom 

gjenstandene kan bli tydeligere ved å endre fremvisningen. Ellen ser på hvordan det kan 

gjøres. 

5. Øvrige endringer i gjenstandsbasen (tillegg av felt og lignende). 

Listen fra VM ble gjennomgått og diskutert i sammenheng med lister fra TMU og KHM. Se 

vedlegg for oversikt over vedtatt, uavklarte og forkastede endringsforslag sammen med 

fullstendig liste over endringsforslagene. 

Trondheim, Bergen og Tromsø har ganske lik katalogisering av slåtte steinartefakter. Det skal 

arbeides med løsninger som er mest mulig felles for alle museene. Gjenstandsbeskrivelse kan 

deles i to nivåer. Gjenstandsterm bør være nasjonal mens termer for form og variant kan være 

lokale.  

Det skal legges til et felt for kodetall 



Opplysninger om ”Annen kontekst” legges i det eksisterende feltet for funnkontekst. 

Det legges til et nytt felt for å føre stratigrafisk lag. 

Feltet Fornminnereg ID fjernes. Dette feltet er for ID i det gamle fornminneregisteret og skal 

ikke brukes lenger. 

Aks.nr. gråes ut hos VM 

Nytt felt for Gammelt nummer på fellesskjema og gjenstandsskjema 

Spørsmålet om VMs matrikkelnr løses i arbeidet med steder ( jfr. pkt.2). 

Nytt felt for innkomstår (datofelt) 

Det ble nevnt fordelene ved et eget ”lenke”-felt, der funn fra samme lokalitet kan listes opp.  

Det skal lages normert liste for feltet ”Funnet/Framkommet ved” (se forslag fra VM) 

Det skal lages valgliste for teknikk 

”Funnr i Felt” får navnet ”Funnr” 

 

Steinalderskjema: 

Det legges til nytt felt for antall funn i rute 

Det legges til nytt felt for antall funn totalt 

Valgliste for gjenstandsdel 

Valgliste for materiale 

Nytt felt og valgliste for farge (TMU) 

Nytt felt for andre mål  

 

Fellesopplysninger: 

Nytt felt for avkrysning ferdig katalogisert 

Nytt felt for avkrysning kvalitetssikret/kan publiseres 

 

Tekst som er tagget i tilvekstene kan lastes inn i basen. Det gjelder  

<GJDATA> inn i beskrivelsesfelt på gjenstandsopplysninger 

<FELLESDATA> eller full katalogtekst inn i Funnomstendighet og etterarbeid 

<AKS> inn i aksesjonsnummerfelt (TMU) 

<PERIODE>-gjenstand inn i datering (VM) 

Se også vedlagte Excelark fra satt opp av Torkel. 

6. Eventuelt 

Jarle tok opp arbeidet med å lage en oversikt over de databasene som hører inn under MUSITs 

ansvarsområde. På forrige møte i koordineringsgruppa ble det satt en frist til 1. mars med å få 

klar en slik liste. På grunn av styremøtet 17. februar blir denne fristen skjøvet fram til 6. 

februar. 

3.februar 2009 

Espen Uleberg 

 


