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 Referat fra møte i faggruppe gjenstandsbase, arkeologi, 7. februar 2013 kl. 10:00 – 

16:30 
Tilstede: Jarle Ebeling (DUG), Asbjørn Engevik (UM), Åsa Dahlin Hauken (AM), Torkel 

Johansen (VM), Ellen Jordal (DUG), Ingunn Røstad (KHM), Espen Uleberg (KHM, referent).  

Moncia Kristin Hansen (TMU) hadde meldt forfall.  

I første del av møtet, fra 10:00 – 11:30, deltok faggruppe feltdokumentasjon: Wenche Brun 

(AM), Steinar Kristensen (KHM), Anja Niemi (TMU), Thomas Bruen Olsen (UM).  

 

10:00 – 11:30 Felles møte med faggruppe feltdokumentasjon om arbeidsflyt Intrasis – 

gjenstandsbasen  

Espen la fram et flytkart for feltarbeid og katalogisering og et eksempel på mapping av en 

eksport fra Intrasis til gjenstandsbasen. 

 

Gjenstander skal kunne legges inn i Intrasis i felt. Deretter skal de kunne eksporteres fra Intrasis 

og importeres i gjenstandsbasen. Katalogiseringen skal gjøres i gjenstandsbasen. Deretter er det 

mulig å eksportere gjenstandene fra gjenstandsbasen på vanlig måte og hente dem inn i Intrasis 

eller annet kartprogram for romlige analyser. Det skal ikke være ytterligere bearbeiding av 

gjenstandsopplysninger i Intrasis etter at den første importen til gjenstandsbasen er gjort.  

Torkel tok opp utfordringene ved at feltledere med dårlig tid til etterarbeid kan ville nøye seg 

med en funnliste-aktig beskrivelse av gjenstandene i Intrasis og ikke følge opp arbeidet etterpå. 

Espen påpekte at det må være gode rutiner ved museene som sikrer at alle gjenstander blir 

katalogisert slik hvert museum har bestemt.  

 

Gjenstandsbeskrivelsen i Intrasis er modellert i henhold til oppsettet i gjenstandsbasen. Det gjør 

det enklere å lage gode eksport/import-rutiner. Arbeidet med å lage en importrutine for 

gjenstandsbasen vil også frigjøre DUG-tid i forbindelse med konvertering av andre 

gjenstandsbaser, ettersom det vil gjøre det enklere for museene å forberede gamle baser for 

konvertering til gjenstandsbasen. 

 

Møtet gikk inn for at det lages gode eksport/import-rutiner fra Intrasis til gjenstandsbasen slik at 

denne prosessen blir enklest mulig for brukerne. 

 

13:00 Sarah McSeveny-Åril fra Kulturrådet orienterer om Europeana  
Sarah McSeveny-Åril ga en god orientering om Kulturrådets arbeid med å presentere 

museumssamlinger på nett gjennom Europeana (www.europeana.eu). Opplysninger om 

gjenstandene (metadata) gjøres tilgjengelig sammen med andre europeiske museers samlinger. I 

tillegg til tekst og bilde legges det også ut lyd og video. Et norsk prosjekt innenfor samme ramme 

er Kultur og Naturreise. Det er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Statens 

Kartverk og Direktoratet for Naturforvaltning. Museene gjennom MUSIT bidrar også med 

materiale til dette prosjektet.  

 

Dette temaet er aktuelt ettersom MUSIT nå legger ut innholdet i basene som åpen data, og alle 

museene er bedt om å bestemme hvilken Creative Commons-lisens som skal legges på dataene 

som gjøres tilgjengelige på nett. I disse dager går konkurransen Apps4Norge som dreier seg om å 

lage de beste appene basert på åpne offentlige data. Kulturrådet planlegger en hackathon der folk 
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skal komme sammen for å lage apper basert på materiale som er tilgjengelig hos 

Kulturrådet/Europeana. Tilsvarende arrangementer har vært gjennomført tidligere i Europeana-

regi. Disse arrangementene er interessante fordi de gir stor synlighet for de institusjonene som 

blir vist i de beste nyskrevne appene. Nå som museenes samlinger blir tilgjengelige som åpne 

data og med CC-lisenser vil de også kunne tas i bruk i slike sammenhenger. 

 

13:30 Andre saker på dagsorden:  
 

1. Saker fra WMS-møtet. Prinsipper for deling av kartdata.  

I høst var det et WMS-seminar på MUSIT for å gi museene bedre innblikk i hva en WMS-

tjeneste innebærer. WMS-tjenesten vil gi interne og eksterne brukere tilgang til å benytte 

funnsteder sammen med andre karttema på en enklere måte. For eksempel er Riksantikvarens 

Askeladden tilgjengelig som WMS, og flere fylkeskommuner bruker denne WMS-tjenesten 

aktivt. Dersom MUSIT skal kunne satse på WMS og andre GIS-tjenester trenger en økt 

kompetanse, gjerne ved å tilsette en som kan bruke tid på dette. 

 

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

Tilgangen til basene er begrenset fordi alle med tilgang til basen også får tilgang til 

gjenstandskataloger som er under arbeid. En løsning er å utvide funksjonalitet og tilgang på 

internettsidene. En annen løsning er at tabellen som går ut på nett også blir tilgjengelig med 

samme søke- og grupperingsfunksjonalitet som hovedskjemaet i gjenstandsbasen. Eksterne 

brukere vil kunne få tilgang til dette. Videre presisering av nødvendige søk/søkefelt på nettet kan 

gjøre dette til en fullverdig løsning. Andre muligheter som ble diskutert var:  

- at alle museumstilsatte med skrivetilgang til eget museums base kan få lesetilgang til 

de andre museenes gjenstandsbaser 

- at det lages et grensesnitt for søk og sortering/gruppering (ikke skjemavisning) som 

går mot alle publiserte funn fra alle museene. 

 

3. Aksesjonsmodul  

Gruppa diskuterte det framlagte forslaget. Antall nødvendige felt ble noe begrenset i forhold til 

forslaget. Det var enighet om den grunnleggende funksjonaliteten – en post for hver innkomst til 

museet, og hver av disse kan bli en eller flere museumsnummer-poster i gjenstandsbasen. Et 

viktig moment er at det kan gå lang tid (flere år) mellom registrering i aksesjonsprotokoll og 

katalogisering i gjenstandsbasen. Ellen og Jarle foreslo å lage aksesjonsmodulen med et 

webgrensesnitt. Espen bearbeider forslaget etter diskusjonen og sender beskrivelse av felt og 

funksjoner i modulen. 

 

4. Konvertering av gjenstandsbaser/Importfunksjon  

Det er en lang rekke gjenstandsbaser som skal konverteres til gjenstandsbasen. Utvikling av en 

importfunksjon vil lette dette arbeidet, særlig ved at det blir mindre arbeid for DUG ved 

importene. 

 

5. IP-numre  

Vi har fått krav om å øke sikkerheten rundt tilgangen til databaseløsningene våre. I løpet av 

første halvår vil det derfor bare bli registrerte IP-numre, eller sekvenser av IP-numre, ført i 

aksesslister, som får tilgang til å logge på databasene. Følgende tiltak må gjennomføres:  

Comment [JE1]: Ble dette bestemt? 
Tror vi ikke helt er ferdigtenkt her? Ellen 
mente hun kunne gi alle lesetilgang de 
dataene som går til web, men får alle da 
tilgang til alle de dataene man vil ha? Du 
får da f.eks. ikke tilgang til *alle* dataene 
ved KHM, kun de som går på web. 
 
Som et første steg, kunne noen presisere 
hvilke søk/ søkefelt man må ha på web for 
å bli fornøyde? Jeg er i ferd med å legge ut 
kartkoordinater i UTM sone 33 og lat/ long. 
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- Museene kartlegger hvilke "ytre etater" som må ha adgang til databasene, bl.a. institutter, 

(fylkes)kommuner, NIKU, DigForsk, osv., og får tak i en kontaktperson ved de relevante 

institusjonene. 

- DUG kontakter de relevante personene ved de "ytre etatene" og sikrer at relevante IP 

"ranges" legges inn i aksesslistene.  

- Museene og DUG diskuterer så hvordan vi skal gå fram for å sikre at ansatte ved 

museene får tilgang til databasene når de sitter på nett utenfor universitetene, f.eks. når de 

er i felt. Dette kan bety at det enkelte universitet må åpne for bruk av Remote Desktop, 

VPN, m.v. (For de fleste museumsansatte finnes det nok en løsning på dette allerede.) 

 

6. Feltene Karttype og kartreferanse - brukes de fortsatt? Oppdatering av manualen?  

Disse feltene er ikke i bruk lenger. De vil bli stengt for skriving i neste versjon av basen, men vil 

bli liggende slik at en fortsatt kan se det som allerede er skrevet inn. Manualen skal endres 

tilsvarende. 

 

7. Hvilke felt er det behov for i søkeoppsett/resultatoppsett? Er det noen som savnes nå i 

det nye oppsettet?  

Gjenstandsbasen var nede for overgang til nye søkeoppsett/resultatoppsett. Gruppas medlemmer 

vurderer om det er felt som savnes i de nye oppsettene i forhold til det en har vært vant til å søke 

på/vise, og melder det inn. 

 

8. Oppdatering matrikkel 

Det var en kommunesammenslåing ved årsskiftet – 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er nå slått 

sammen til den nye kommunen 1903 Harstad. Espen har begynt arbeidet med oppdatering av 

tabeller i stedsbasen slik at historikken er ivaretatt og den nye kommunen vises i stedsvelgeren. 

Ellen og Espen vil fullføre dette arbeidet de neste dagene. (Ordnet 11. februar) 

Torkel sender Espen en oversikt over kommunesammenslåing i Trøndelag (hvilke kommuner det 

gjelder og hvordan forholdet mellom gårdsnumrene i de gamle og den nye kommunen er) slik at 

Ellen og Espen kan oppdatere tabellene.  

 

9. Referansetabeller – gjenstand og person - normering  

Gruppa foreslår å arbeide med en felles gjenstandstabell. Det er et mål at så mange termer som 

mulig skal være like, men det vil være flere termer som bare brukes ved ett av museene. En felles 

tabell for litteraturhenvisninger kan også prioriteres. Gruppa mente at rydding i personnavn for å 

skape en felles persontabell vil være svært arbeidskrevende i forhold til det en har igjen for en 

felles tabell.  

 

10. Konserveringsmodulen: Klassifikasjon, materiale og mål – logging av historikk ved 

ferdig katalogisert (Ellen) Gruppe for konservatorer som styrer skrivetilgang til hendelser- 

anbefales at alle oppretter dette. Oppretting av grupper "konserveringsles" og 

"konserveringsskriv". Tilstandsvurderinger - bør registrerte hendelser flyttes til 

konserveringsfanen? 

  

Ellen og Torkel orienterte om arbeidet. Gjenstandsbasen har vært nede i forbindelse med 

implementering av konserveringsmodulen. En regner med at ny versjon av gjenstandsbasen med 

konserveringsmodul vil være på plass medio februar. 

  

Ellen har opprettet tilgangsgruppene konserver_les, konserver_skriv og konserver_admin for 
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hvert museum. Konservatorene ved hvert museum må legges inn i de nye gruppene slik at de får 

riktig tilgang til den nye fanen.  

  

Tilstandsvurderinger bør være tilgjengelig både på forvaltningsfanen og konserveringsfanen. 

 

11. Orientering om utredning av MUSITs IT-arkitektur  

Espen og Jarle har sammen med Jarle S, to representanter fra USIT og en fra NTNU-IT deltatt i 

en gruppe som har utredet ny IT-arkitektur for MUSIT. Rapporten ligger på MUSIT-Wiki. 

 

12. Eventuelt 

Åsa tok opp sammendraget og felt for mål i steinalderskjemaet. Sammendraget i 

steinaldersskjemaet er laget for å gi en kort sammenfatning av mange, ganske like gjenstander. 

Derfor har en valgt å ikke ta med gjenstandsbeskrivelsene. Da skjemaet ble laget var en også 

enige om å legge inn en linje for hver gjenstand som blir målt, og derfor er det ikke lagt inn et 

eget felt for minste mål. I sammendraget beregnes største og minste mål på grunnlag av verdiene 

i mål-feltet. 


