
Referat fra møte i faggruppe gjenstandsgruppe, arkeologi 24. februar 2010 10:00 – 

14:30 

Tilstede: Asbjørn Engevik (BM), Brit Hauge (DUG) (til 14:00), Åsa Dahlin Hauken (AM), 

Torkel Johansen (NTNU), Ellen Jordal (DUG), Espen Uleberg (KHM) (referent). 
Tromsø Museum ser seg ikke i stand til å sende en representant til denne faggruppa for tiden. 
 

1. Godkjenning av dagsorden  

Brit meldte inn en orienteringssak som hun la fram ved begynnelsen av møtet men som er 

referert under eventuelt. For øvrig ble dagsorden godkjent.  
 

2. Kartvisning i gjenstandsbasen, jfr. Punkt 7 under handlingsplanen-  

Funksjon for å se kartavmerking i gjenstandsbasen er under testing:  
http://www.musit.uio.no/nedlasting/Gknapp_arkeologi.exe.  

Faggruppa mener at dette er en god løsning for kartvisning direkte fra gjenstandsbasen. 
Kartoppløsningen er noe svakere enn i webportalen, men tilstrekkelig for kvalitetssikring av 
koordinater i gjenstandsbasen. Faggruppa ønsker at Museumsnr og Presisjonsnivå skal vises 

sammen med punktet i kartet.  
 

3. Feil i innlastede dokpro-data – påvisnings- og feilrettingsprosedyrer  

Notat fra VM v/ Torkel om dubletter av gjenstandsposter, manglende museumsnummer og 
tilfeller hvor gjenstandsposter er lastet inn under feil museumsnummer i forbindelse med 

innlasting av tagget tilvekst i gjenstandsbasen.  
VM har behov for å rydde i dette i forbindelse med migrering av sin magasinbase. Torkel 

og Ellen vil utarbeide spørringer som gir oversikt over d isse manglene. Spørringene kan 
kjøres for de fire museene som har tagget og lastet tilveksttekster slik at alle får oversikt over 
omfanget av problemet. Deretter er det opp ti hvert enkelt museum å finne tid til å rydde i 

dataene. 
 

4. Skjelettbase  

Espen orienterte. Osteologisk materiale fra museene finnes i dag i en skjelettbase ved NIKU 
og en base ved de Schreinerske samlinger. Espen vil mappe disse to basene og 

gjenstandsbasen i løpet av mars/april som et grunnlag for samkjøring av basene. Målet er en 
felles applikasjon for humanosteologisk materiale.  Applikasjonen skal hente opplysninger om 

funnet og generell gjenstandsterm fra gjenstandsbasen. Videre opplysninger om det 
humanosteologiske materialet (slik som hvilke deler som er tilstede, kjønn, alder, patologi 
osv) vil registreres i osteologiapplikasjonen.  

 
5. Brukerveiledninger.  

    DUG skal utarbeide brukerveiledninger. Hva skal veiledningen inneholde (basefunksjon vs. 
katalogiseringsrutiner) og hvordan skal avvik mellom museene håndteres.  
    Vedlegg. (Er også sendt ut av Jarle tidligere.)  

Sofia Ohlson (DUG) skal arbeide med brukerveiledninger for basene framover. Et viktig 
spørsmål er forholdet mellom ren databaseveiledning og katalogiseringsveiledning i dette 

dokumentet. En ren funksjonsbeskrivelse uten eksempler kan være krevende for brukerne. 
Samtidig må det tas høyde for ulik katalogiseringspraksis ved museene. Nåværende versjon 
av brukerveiledningen, som er en union av VMs og KHMs, gjøres tilgjengelig for brukerne 

etter at Åsas korrektur/merknader er innarbeidet av Espen og Sofia Ohlson, DUG. På denne 
måten kan vi få tilbakemeldinger fra flere brukere av basen. Ved neste møte vil faggruppa 

gjøre en detaljert gjennomgang av veiledningen.  

http://www.musit.uio.no/nedlasting/Gknapp_arkeologi.exe


 

6. Behovsbeskrivelser.  

    Det skal fylles ut behovsbeskrivelser for hver av milepælene på handlingsplanen. Vedlegg. 

Brit orienterer.  
Brit orienterte om det nye skjemaet for behovsbeskrivelse (kravspesifikasjon). For å ha mer 
oversikt over framdriften skal det utarbeides beskrivelser av hvilket arbeid som skal gjøres og 

det skal settes opp tidsplaner for systemutvikling, testing og ferdigstilling.  
Dette får også konsekvenser for arbeidet i faggruppa. Behovsbeskrivelsene for 

handlingsplanen 2012 må være ferdige tidlig nok på høsten til at koordineringsgruppa kan 
diskutere dem og sende dem over til styret før årets siste møte. Det vil gi et godt grunnlag for 
å vedta handlingsplanen for kommende år. Ved å skrive behovsbeskrivelser for flere oppgaver 

enn det som blir prioritert på neste handlingsplan får en også en videre tidshorisont og mer 
langsiktige mål for arbeidet.  

 
7. Handlingsplanen - prioriteringer  

    Vedlegg: Ny handlingsplan  

         Detaljert oversikt over punkter til handlingsplanen  
         Forslag til behovsbeskrivelser for Milepæl1-5  

Målene og milepælene ble diskutert og oppgaver fordelt. For hver milepæl skal det være en 
framdriftsplan med tidsperiode for systemutvikling fram til testing, testperiode og tid for 
ferdigstillelse. Ellen vil gi tidspunkter for systemutvikling fram til testing. Deretter kan 

ansvarlig i museum foreslå testperiode i samråd med systemutvikler og tidspunkt for 
ferdigstillelse kan settes. Brit følger opp at tidsperiodene blir meldt inn til henne.  

Milepæl 1: Tilrettelegge for historikk ved endring av klassifikasjon. . Behovsbeskrivelse 
er utformet av Torkel. Gruppa var enig i beskrivelsen. Torkel følger opp fra faggruppas side.  

Milepæl 2: Gjøre det mulig å flytte flere gjenstander samtidig i magasintreet. 

Behovsbeskrivelse er utformet av Torkel. Gruppa var enig i beskrivelsen. Åsa følger opp fra 
faggruppas side. 

Milepæl 3 og 4: Videreutvikling av grupperte sammendrag. Behovsbeskrivelse er 
utformet av Torkel. Gruppa var enig i beskrivelsen. Espen opplyste at han har en endringer til 
sammendrag fra tidligere diskusjon i gruppa liggende hos seg som han vil skrive ned og 

maile. Siden det er ulik praksis ved museene skal diskusjon om sammendrag gjøres på e-post 
med gruppa og Kristine Sørgaard, AM. Det vil være et mål å ha bare to varianter av 

sammendrag for massemateriale.  
Milepæl 5: Opprydding av felt som ikke er i bruk og samkjøring av feltnavn i søketre og 

skjema. Behovsbeskrivelse er utformet av Torkel. Gruppa var enig i beskrivelsen. Espen lager 

et utkast som mailes til faggruppa før neste møte hvor feltene skal gjennomgås.  
Milepæl 6: Harmonisere / integrere kontekstnivåer i vanlig gjenstandsskjema.  

Dette skal inn på handlingsplanen for 2012. Espen utformer behovsbeskrivelse.  
Milepæl 7: Utvikle funksjon for kartvisning av innlagte koordinater ved registrering.  
Dette er ferdig utviklet og skal implementeres (jfr. Pkt. 2).  

Milepæl 8: Opprydding i eksisterende datasett.  
Faggruppa skal utforme behovsbeskrivelser for de følgende punktene. Oppgavene ble 

fordelt som vist under 
a) Dublettoppføringer av gjenstander i dokpro-data (Torkel) 
b) Oppdatering av stedsdata jfr. ny gårdstabell (Espen) 

c) Oppdatering av koordinatangivelser (Torkel) 
d) Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster (Torkel)  

e) Innlasting av navn i katalogisert av og dato for gamle tilvekster (Torkel)  
f) Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme.(Asbjørn) 



g) Oppdatering av presisjonsnivåfeltet (Torkel) 

h) Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 
(Asbjørn) 

i) Rydding av flernummeravsnitt og oppdatering av stedfesting etter rydding (Torkel) 
j) Rydding i UNUM-poster (Utgår ettersom dette ikke krever DUG-tid) 
k) Rydding av manglende undernummer (Torkel) 

Følgende punkt beskrives samlet: 
c) og g)  

d) og e) 
f) og h) 
 

8. Eventuelt 

Brit orienterte om Regionalt kulturnettverk / Europeana ved starten av møtet. Hun velger 

ut 600 gjenstander fra Akershus og mapper opplysninger om disse gjenstandene i forhold til 
Dublin Core slik at de kan vises sammen med andre gjenstander i de nevnte websatsingene. 
Faggruppa mener at det ikke er nødvendig å vurdere denne publiseringen av gjenstander 

særskilt ettersom gjenstandene allerede er publisert i museenes webportaler. Faggruppa vil at 
dette legges fram som orienteringssak for koordineringsgruppa og styret.  

 
Underveis i møtet ble det diskutert hvordan gjenstandskatalogene skal gjøres tilgjengelig 

på nett. Kataloger kan presenteres på nett på tre måter:  

Tekst fra dokpro (tagget tilvekst) 
Opplastete .pdf- filer 

Automatisk generert sammendrag.  
Faggruppa ønsker at det automatisk genererte sammendraget bare skal vises når katalogen 

ikke finnes på annen form. 

 
Det ble bestemt å holde ett møte til i vårsemesteret og ett til to møter i høstsemesteret.  

Neste møte holdes i Oslo 26. – 27. april. Tema er særlig gjennomgang av 
brukerveiledning og feltoppsett i basen. Faggruppa ønsker også å se hvordan KHM bruker 
strekkoder.  

 
24.2.2011 

Espen 
 

 


