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Referat fra felles møte for Faggruppe Gjenstandsbase arkeologi og Koordineringsgruppe 

kulturhistorie 

Tilstede: Joel Boaz (RA), Wenche Brun (AM), Jarle Ebeling (DUG), Asbjørn Engevik (UM), 

Monica Kristin Hansen (TMU), Åsa Dahlin Hauken (AM), Torkel Johansen (VM), Ellen Jordal 

(DUG), Roger Jørgensen (TMU), Ingunn Røstad (KHM), Espen Uleberg (KHM, referent).  

. 

1. Normering av gjenstandslister 

Det er et mål å få felles gjenstandsliste for alle museene. Det kan være en liste med alle 

termer hvor hvert museum allikevel bare ser sine termer ved katalogisering. Ellen lager 

en liste som viser alle termer som er i bruk og hvor mange ganger hver term er brukt. 

Denne listen kan ryddes ved å føre gjenstandsterm – gjenstandsdelsterm og materiale i 

egne kolonner. Det bør brukes midler slik at en person rydder termene som forekommer 

mer enn et visst antall ganger for alle museene. En mulighet er å koordinere dette med 

databasearbeidet som skal gjøres for etnografi i høst. De termene som forekommer bare 

en gang kan like gjerne ryddes av hvert museum. Så lenge termene er konkateneringer 

som skyldes tagging/innlegging i basen er det ikke nødvendig å ta vare på rydding som 

historikk i basen. 

 

2. Aksesjonsmodul 

Det skal gjøres følgende endringer på forslaget: 

Funnomstendighet endres til Funnopplysninger 

Det skal være et avkrysningsfelt for avsluttet 

Det skal være en funksjon for neste ledige museumsnummer og aksesjonsnummer 

Det skal være ulike lese- og skrivetilgang for brukerne 

 

3. Strekkodefunksjonalitet 

Espen orienterte om at KHM er i gang med middelalderrevisjon og at vi arbeider med 

mer funksjonalitet knyttet til strekkodene. KHM planlegger et besøk ved Statens 

historiska i Stockholm for å se hvordan de bruker strekkoder i sin arkeologiske samling. 

De andre museene kan gjerne bli med. KHM vil melde inn detaljer om det videre arbeidet. 

 

4. Sorteringer av materiale, Lengde på Funnmstendighet, Opplasting av pdf 

1. Det legges til ett ekstra felt i materiale som angir sorteringsrekkefølge på materialene 

når gjenstandene består av mer enn ett materiale. Hovedmaterialet får nummer 1. 

Materialene nummereres i stigende rekkefølge ved innlegging, men nummereringen kan 

editeres. 

2. Lengden på feltet Funnomstendighet beholdes som den er. 

3. Alle med skriverettigheter for tilgang til å laste opp .pdf'er. 
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5. Innlegging fra tagget tilveksttekst til gjenstandsbasen (fellesopplysninger til 

Funnomstendigheter (og gjenstandsopplysninger til beskrivelse?)). 

Fellesopplysningene fra de taggete filene legges inn i feltet Funnomstendighet og 

etterarbeid når dette feltet er tomt. Gjenstandsopplysningene blir ikke lagt inn. 

 

6. Migrering 

Arbeidet med migrering av magasinbasen ved TMU er i gang. Importskript for 

gjenstander vil gjøre det mulig for museene å forberede migrering bedre enn fram til nå. 

Importskript er også viktig for å hente inn katalogisering som er gjort i felt i Intrasis. 

Koordineringsgruppa vil senere diskutere prioritering av migreringsarbeidet. 

Hovedgruppene er gjenstandsbaser, konserveringsbaser og magasinbaser.  

 

7. IP-snurping 

I annen halvdel av mai vil tilgangen til basene bli begrenset slik at bare registrerte IP-

numre får logge seg på.  

 

8. WMS 

Espen setter opp en enkel WMS-tjeneste igjen. Det skal legges inn hyperlinker til Enkelt 

arkeologisøk. Det bør brukes midler til å automatisere oppdatering av WMS-tjenesten. 

 

9. Mandat og sammensetning av faggruppe osteologi 

Saken utsettes. 

 

10. Policy for tilgang til gjenstandsbasene på tvers av museene og eksterne forskere. 

To tiltak var foreslått, og det var enighet om at de skal gjennomføres: 

- at alle som får skrivetilgang til ett museums base automatisk får lesetilgang til de andre 

museene.  

- at grensesnittet med søk/sortering/gruppering/lister/eksport i gjenstandsbasen lages slik 

at det går mot den samlete gjenstandstabellen som vises på nett. På den måten blir det 

enklere for brukere å arbeide med funn på tvers av museenes samlinger. 

 

11. Orientering om utredning av MUSITs IT-arkitektur 

Espen orienterte kort om arbeidet med utredningen. Utredningen er tilgjengelig på 

musitwiki:  

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Rapporter  

IT-utredningen blir hovedtema på neste møte i koordineringsgruppa. 

 

12. Tilsetting av person til å arbeide med etnografibase og etnografi-migreringen 

(Tromsø og Bergen) 

Det brukes midler i Tromsø (2 månedsverk) og Bergen (tre månedsverk) til dette arbeidet 
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i høst. Det var enighet om å bruke MUSITs midler til ytterligere 2 månedsverk ved hvert 

av disse museene i høst. 

 

13. Tilsetting av en person til å rydde i arkeologibasen 

Saken utsettes til en ser omfanget av rydding i termer og til en har vurdert prioritering av 

videre migreringsarbeid. 

 

14. Intrasis og feltapplikasjoner 

Erik Kjellmann, UiT har gjennomført arbeidet med felles Intrasis-maler. 

 

15. Rangerte tiltak i et fireårsperspektiv 

Styret vil avklare og presisere vedtaket om at handlingsplanene skal ha et lengre 

tidsperspektiv. Koordineringsgruppa vil følge opp dette i arbeidet med neste 

handlingsplan. 

 

16. Orientering om andre punkter på handlingsplanen 2013 

Arbeidet med ny fane for konservering er gjennomført, og det kommer positive 

tilbakemeldinger fra brukerne. Arbeidet med fotobasen er i rute. Oppstart for de andre 

punktene på handlingsplanen er senere i år. 

 

17. Eventuelt 

Ingen eventueltsaker 


