
Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie/Gjenstandsgruppe 

arkeologi 14. og 15. oktober 2009 (begge dager 10:00 – 15:00) 
Tilstede: Jarle Ebeling (DUG), Åsa Dahlin Hauken (14. oktober), Mari Høgestøl (AM) 

(15.oktober), Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU), og 

Espen Uleberg (KHM) (referent) 
 

Vedlegg. Innspill til handlingsplan, kulturhistorie 

 

1. Innledning 

Espen gjennomgikk handlingsplanen for i fjor. Svært mye av det som var satt opp er 

gjennomført. En del saker overføres til neste år, noe som henger sammen med at AM er 

kommet helt med og innlegging av deres baser er blitt prioritert foran andre oppgaver. 

Koordineringsgruppa er svært godt fornøyd med arbeidet som er gjort i 2009. 

 

2. Magasinmodul og forvaltningsmodul. 

Torkel viste magasinbasen ved VM. Espen viste MUSITs Etnografibase, særlig 

magasinmodulen og forvaltningsmodulen. De to presentasjonene ga grunnlag for videre 

diskusjon. Det var enighet om at magasinmodulen i etnografimodulen var oversiktlig og at en 

ønsker tilsvarende for arkeologi. Det er behov for søk både med strekkode og museums-

nummer i magasinmodulen. KHM har innført strekkoding i etnografisk samling og bruker det 

i forbindelse med nytt magasin på Økern, og trenger det også for arkeologi. 

Espen la fram utkastet til forvaltningsfane for arkeologi fra 2005. Dette skjermbildet ble laget 

da forvaltningsfanen i etnografimodulen var under utvikling . Gruppa var enige om at dette 

skjermbildet var oversiktlig og kan danne utgangspunkt for en felles løsning. Her er det også 

tatt med enkelte felt som senere vil høre hjemme i en konserveringsmodul. Når disse feltene 

tas med nå blir det mulig å registrere gjenstandenes tilstand, bevaring osv. i forbindelse med 

revisjon av samlingene. 

Tilgang til forvaltningsfanen skal være begrenset. 

 

3. Sammendrag- rapport 

Nå er de gamle katalogtekstene tilgjengelige i weblesere mens de nye er tilgjengelige som 

sammendrag og editert rapport. Det bør gjøres et arbeid slik at alle katalogtekster blir 

tilgjengelige på samme måte. Sammendraget er opprinnelig ment som et skritt på veien mot 

den ferdige katalogteksten. Denne teksten, som er samtidig med at gjenstandene avleveres til 

magasin, skal ikke kunne endres. Forholdet mellom sammendrag, rapport og nettpublisering 

må diskuteres videre. En mulighet er at alle katalogtekster lagres i basen som .pdf. 



 

VM ønsker å gjøre tilpasninger av sammendragsfunksjonene for å gjøre behovet for 

redigering minst mulig. Dette gjelder angivelse av flertallsformer for gjenstander, samt et 

uttrekk av form-angivelser der disse foreligger. Gjenstandstermene er som regel generalisert 

for flere perioder, og den presise gjenstandstermen er ofte å finne i form-feltet. Ved å velge 

formfeltet der dette er brukt, vil en få mer presise gjenstandstermer i sammendraget. En slik 

tilpasning vil medfører at en må gjennomgå form-termer slik at disse kan brukes som 

gjenstandstermer, samt å angi flertallsformer i et eget felt i basen. 

 

Under samme punkt ble det også diskutert å overføre all tekst i <GJDATA>-tag til 

beskrivelsesfeltet for gjenstander og all tekst i <FELLES>-tag til feltet for funnomstendiget. 

Ved den siste innlastingen ble dette gjort for en del kataloger, men de fleste postene har svært 

lite opplysninger inne på skjemavisningen av gjenstandspostene. AM har skrevet inn de 

opprinnelige katalogtekstene i sin base, slik at hele teksten er tilgjengelig. 

 

4. Stedfesting 

VM er nå ferdig med å koble 1886-matrikkel og 1950-matrikkel. De vil også hente en 

oppdatert Matrikkel-eksport slik at det blir mulig å koble stedsopplysningene til oppdaterte 

kommunenavn og gårdsnummer. Dette er samme framgangsmåte som ble valgt ved KHM. 

Det bør bli en felles stedfestingsmodul for gjenstandsbasene, fotobasen og top.ark.-modulen. 

Da må en også håndtere at stedsopplysninger i Norge og resten av verden vil ha ulik presisjon. 

Dette er et større arbeid. I første omgang kan en bruke samme referansetabell i foto-, top.ark.- 

og gjenstandsbase, i påvente av at en får utviklet en felles stedfestingsmodul.   

Koordinater er importert i gjenstandsbasen der det bare er en post med stedsopplysninger 

knyttet til fellesopplysningene. Flernummeravsnittene har i regelen ikke fått koordinater. Det 

er nødvendig å legge inn felt for metadata (presisjon, metode). Disse feltene gjør det mulig for 

brukerne å se presisjonen til koordinatet, og dermed i hvilke sammenhenger det er mulig å 

bruke den enkelte plasseringen. Et koordinat som angir midtpunkt i en kommune kan være 

tilstrekkelig på oversiktskart, men blir misvisende i detaljerte kart. 

 

5. Fotobasen 

I forbindelse med felles stedfestingsmodul ble det tatt opp å arbeide videre med fotobasen. 

Jarle Stabel vil arbeide videre med skript for overføring av informasjon mellom 



gjenstandsbasen og fotobasen i høst. Det er også behov for justering av grensesnittet. En 

mulighet er å starte faggruppe foto igjen i 2010. 

AM, VM, TMU og BM har behov for å få migrert store mengder fotografier til MUSITs 

fotobase. AM har stort behov for dette, ettersom den lokale serveren fotografiene deres ligger 

på ikke er så godt tilgjengelig lenger. En del av innlastingen kan sees som en løpende aktivitet 

som gjøres når det er ledig kapasitet ved DUG. Museene må ta arbeidet med å legge inn 

informasjon om bildene. 

 

6. MA-basene 

BM og KHM skal ha møte om migrering av middelalderbasene 20. oktober. VM rapporterte 

at middelaldermateriale fra trondheim, nærmere 200 000 gjenstandsposter, legges inn av 

innskrivergrupper i en applikasjon som også viser skann av gjenstandskortene. KHM brukte 

en tilsvarende innskriverapplikasjon rundt 2000. VMs materiale skal også migreres, og det må 

her påregnes en god del rydding av data; bl.a. mangler byfunnene et samlende nummer for 

funn fra samme undersøkelse. Når BM og KHM diskuterer migrering og hvilke felt som er 

nødvendige for MA skal det også tas hensyn til innskriverapplikasjonen i Trondheim. NIKU 

har tatt i bruk gjenstandsbasen til katalogisering. Det er viktig at en her er åpen for eventuelle 

tilpasninger i en innkjøringsfase. Innspill fra NIKU kan koordineres og formidles via NIKU 

sentralt (v/ Knut Paasche). 

Diskusjonen om migrering vil også munne ut i forslag til skjema for katalogisering av MA-

funn/massemateriale tilsvarende skjemaet for STA. (dvs. kontekstbasert registrering og 

sortering av gjenstandstermer). 

 

7. Pilotering av feltdokumentasjon i 2010. 

Faggruppe feltdokumentasjon er positive til uttesting av IntraSIS i 2010. De skal ha neste 

møte 19. oktober, og vil levere en anbefaling etter det. Det ble diskutert om MUSIT har 

midler til felles innkjøp av lisenser eller andre utgifter i forbindelse med dette. Jarle oppløyste 

at MUSIT ikke har slike midler neste år. 

 

8. Låsing av basen 

Låsesystemet for basen er uoversiktlig slik det er nå. Det er antagelig et større arbeid å rette 

opp i dette, og en må se det i forhold til de andre punktene på handlingsplanen for neste år. 

Spørsmålet er særlig aktuelt nrå informasjon om plassering og bevaringstilstand registreres i 



basen på en forvaltningsfane. I forhold til forvaltningsfanen er en enkel løsning at dette 

oppslaget bare blir synlig for enkelte brukere. 

 

9. Normering av perioder, gjenstander og materiale 

Normeringsarbeidet blir aktualisert av web-publiseringen. Torkel la fram forslag til normering. 

Det var enighet om at en trenger et periodehierarki slik at søk på for eksempel termen eldre 

jernalder også henter fram termene eldre og yngre romertid, folkevandringstid osv. Det er 

også ønskelig med to nivå ved registrering av materiale, slik som i STA-skjermbildet. 

MUSIT har ingen midler som kan brukes til arbeid ved museene neste år tilsvarende arbeidet 

med stedfesting i 2009. Det blir derfor opp til hvert enkelt museum å føre arbeidet videre. 

Det var enighet om at det bør være mulig å søke på normerte termer i gjenstand, materiale og 

periode i tillegg til de oppdaterte stedsopplysningene. Det ble diskutert hvordan de originale 

termene kan tas vare på. Hos KHM finnes kolonnene ”orig-gjenstand” og ”orig-mat” der 

originaltermene i tilveksttekstene ble tatt vare på ved første innlasting. Ved neste innlasting, 

og hos de andre museene, er det bare tatt inn autonormerte termer som er lagt i kolonnene for 

gjenstand og materiale. (Autonormering: aa er satt til å, æ er satt til e i en del ord, osv.) 

Gruppa må ta opp dette igjen senere. 

 

10. Topografisk arkiv 

Faggruppe top.ark. har hatt sitt første møte. Det er lyst ut en stilling som prosjektkoordinator 

for forprosjektet til DDAMA (Digitalization and dissemination of Arhcaeological Museum 

Archives). Søknadsfrist er 16. oktober, og tilsetting skal etter planen gjøres 5. november. 

Oppstart for forprosjektet er satt til 23. november, og faggruppe top.ark. vil komme sammen 

igjen snart etter det. Prosjektkoordinator vil arbeide tett med faggruppa. 

VM har levert et dokument med ønskede endringer og tilpasninger av top.ark-basen som har 

ligget på vent i lengre tid. Disse endringene er også aktuelle å få på plass i forbindelse med 

testdelen av forprosjektet DDAMA. 

Det er satt av midler i forprosjektet til systemutvikling. Det bør vurderes om arbeidet som VM 

har foreslått for top.ark.-applikasjonen i år kan belastes dette prosjektet. 

 

11.  Samisk etnografi og nyere kulturhistorie 

TMU leverte et dokument som beskriver gjenstående arbeid knyttet til applikasjon for samisk 

etnografi og nyere kulturhistorie. På sikt er det et mål å samle alle museenes etnografiske 



samlinger slik det er gjort for arkeologi. For TMU sin del i 2010 vil det være behov for noe 

systemutviklerstøtte noen ganger i løpet av året. 

 

12. Webportalen 

Jarle orienterte og viste den nye webportalen. Det er gjort et godt arbeid. Ved søk på 

gjenstander vil visning av gjenstander med bilde være default-verdi, slik at det gir et godt 

førsteinntrykk. Brukere som vil se lister over alle gjenstander kan velge det særskilt. 

Mulighetene i gjenstandssøk, kartsøk og –visning og de forhåndsdefinerte søkene er lovende. 

MakingWaves gjør arbeidet ferdig til nyttår. Neste år vil både denne nye portalen og en 

nettpresentasjon av mynt og medaljer være klare. Arbeidet med webpubliseringen tydeliggjør 

at hvert museum ennå må gjøre mye for at materialet skal være godt søkbart på nettet. 

 

13. Orientering om andre faggrupper. 

Faggruppe mynt er i gang med migrering av mynt og medaljer. De vil gjøre materialet 

tilgjengelig på nett neste år. 

Faggruppe konservering har hatt lite aktivitet siste år. Reaksjonene på KHMs 

konserveringsdatabase er at den er for komplisert. Det er behov for en oversikt over hvilke 

felt som kan utgjøre et felles minimum i en applikasjon. 


