
 1 

Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie/Gjenstandsgruppe arkeologi 12. mars 

2009. 10:00 – 16:00 

Tilstede: Joel Boaz (RA) (til 1400), Jarle Ebeling (DUG), Ellen Ellingsen (VM), Monica 

Hansen (TMU), Mari Høgestøl (AmS), Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen (VM), Ellen 

Jordal (DUG) (tilstede under punkt 5 og 6), Roger Jørgensen (TMU), Anja Melvær (BM), 

Grunde Njøs (KHM), Jarle Stabell (DUG) (tilstede under punkt 4), Espen Uleberg (KHM) 

(referent) 

Ellingsen, Hansen, Melvar og Njøs gjør arbeidet med stedfesting og var innkalt til å delta 

under punkt 2, det praktiske arbeidet. 

 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden 

2. Stedfesting  

Tilgang til Norge Digitalt  

Universitetene har fått tilgang til Norge Digitalt, mens universitetsmuseene er holdt utenfor. 

KHM har fått tilgang til Norge Digitalt fordi vi har GIS-kurs for masterstudentene ved IAKH, 

UiO. Joel orienterte om at han vil ta saken opp med departementene og Statens Kartverk ut fra 

et forvaltningsperspektiv. MUSIT har tidligere henvendt seg til Statens Kartverk uten å få svar. 

Espen snakker med Karl Kallhovd, leder for DAM, for å be DAM sende et brev til 

Riskantikvaren om at universitetsmuseene trenger tilgang til Norge Digitalt. 

Det praktiske arbeidet  

KHM har ryddet i stedstermer slik at museet har oppdaterte kommunenavn og gårdsnummer 

på de funnene der dette er mulig. Disse opplysningene ligger i gjenstandsbasen. De andre 

museene har fått en Accessbase fra Espen med stedsopplysninger slik de ligger i 

gjenstandsbasen. Bruk, bruksnr og periode er ikke med i alle eksportene, men disse skal ikke 

brukes i dette arbeidet. Antall ulike poster fremgår av følgende tabell: 

 Fylke/Kommune Gard/Gnr Ingen av feltene fylt ut 
BM 341   5305  1356 

TMU 286   4407  577 

VM 220   5977  1962 

 

Hvert museum legger til to felt i accessbasen over steder: Gruppering og Merknad. 

Det er en del flernummeravsnitt hvor flere gjenstandsnummer er fra samme kontekst (f.eks. 

grav). Der skal nummersekvensen føres i feltet gruppering. (som f.eks. T234-T238). I tillegg 

har hvert museumsnummer sin linje slik at de fortsatt er søkbare på museumsnummer. 

Feltet presisjon skal også fylles ut. Når mange skal ha samme verdi kan en bruke en 

oppdateringsspørring i Access, istedenfor å fylle inn ett og ett felt. 

En del museumsnummer vil ha presisjonsnivå ’namnegard’. Der er det viktig at alle 

gardsnummer kommer med ved import og senere framvisning i gjenstandsbasen. Dette kan 
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løses ved å benytte to tabeller ved innleggingen. Når’namnegard’ føres i presisjonsfeltet og 

gårdsnummerne i merknadsfeltet kan disse hentes ut etterpå, slik at arbeidet kan fortsette med 

den enkle tabellen. 

Siden VM har sine matrikkelnumre, vil de føre kommuner som nummer. TMU og BM fører 

kommunenavn i feltet for oppdatert kommune. 

Matrikkelnumrene ved VM gjør at mange av funnstedene allerede kan kartfestes. For BM vil 

en kobling til Per Fetts serie ”Førhistoriske minne på Vestlandet” kunne gi stedfesting for 

svært mange av funnene. Espen tar ut en liste fra dette materialet. 

Lista over nye og gamle kommuner som ligger på wikipedia er ikke helt oppdatert. Statens 

Kartverk har opplysninger om sammenhengen mellom gamle og nye kommuner. Se 

http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicOpen;ID=12663. 

Det er viktig å rekke å stedfeste så mange museumsnummer som mulig i løpet av denne 

prosjektperioden fram til slutten av april. Det er liten sjanse for at museene vil følge opp 

arbeidet med egne midler etter prosjektperioden. Det må gå klart fram hva som er gjort og hva 

som gjenstår. Det er greit å arbeide kommunevis på bakgrunn av den innledende 

fylke/kommunenormeringen. Da kan en gå gjennom mange som er enkle istedenfor å bli 

hengende i få og vanskelige. 

 

Det ble stilt spørsmål ved funn som var knyttet til flere gårdsnummer. Ved import av den 

oppdaterte stedfestingsinformasjonen vil disse legges på det laveste gårdsnummeret. Dette er 

uheldig, da en da oppgir en misvisende stedsopplysning i gjenstandsbasen. Det ble foreslått at 

denne typen funn ble sortert i en en-til-mange tabell. Disse kan så importeres separat. 

Spørsmålet om norske og samiske stedsnavn ble tatt opp. Når det gjelder kobling mot 

koordinatsettene er ikke navneformen viktig. For kommuner må det være enten samme 

nummer eller samme navn i hele tabellen. Når det gjelder gårder er det bare gårdsnummeret 

som brukes til koblingen. Oppdatering av navn er ikke viktig i forhold til stedfestingen. Det er 

viktig at flere navneformer blir tilgjengelige på nettet. 

Nå er visning av stedsinformasjon i Oldsaksamlingens gjenstandsbase annerledes enn for de 

andre samlingene. Når dette arbeidet er gjennomført vil en kunne ha samme stedsvisning i alle 

de arkeologiske gjenstandsbasene. 

3. Orientering om myntapplikasjonen  

Jarle Ebeling orienterte om mynt/medalje-applikasjonen. Arbeidet er i rute, og en regner med 

å være klare til april. Det blir to skjemavisninger – ett for medaljer og ett for mynter. De vil ha 

samme visning av steder som i arkeologisk gjenstandsbase. Visning av littertur blir bare et 

enkelt tekstfelt. Det eksisterer en EndNote-base for numismatisk litteratur, men den vil bare 

være tilgjengelig utenfor basen. Databasen fra VM skal lastes først inn i basen, deretter BM 

og KHM. TMU og AmS kan deretter selv registrere sitt materiale i basen. 
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Mynt/medaljer vil få en nettside tilsvarende fotoportalen. En skal vurdere løsninger for 

framvisning av objektenes for- og bakside. 

4. Orientering om etnografi  

Jarle Stabell orienterte om arbeidet med gjenstandsbasen, etnografi. Etnografibasen er nå mer 

generell og mindre spesialtilpasset for etnorevisjonen ved KHM. Fanen for plassering av 

gjenstander er nå tekstet slik at det kan brukes for gjenstander oppbevart både ved og utenfor 

KHM. Det egne skjermbildet for magasinrevisjonen blir fjernet Det gjenstående arbeidet med 

etnografiapplikasjonen vil være gjennomført til påske. 

I sammenheng med dette har han også opprettet en "CRM-metadatabase" og skrevet en 

"metadataapplikasjon" som har rutiner som skriver kode ut fra datamodellen (datamodellen 

her er summen/unionen av metabasen (den vanlige) og CRM-metadataene som ligger lagret i 

etnografibasen). Det bidrar til å effektivisere det videre arbeidet med systemutvikling og 

programmering. 

5. Orientering om utvidelser av applikasjonen (Ellen)  

Ellen presenterte skjermbildene og orienterte om utvidelser av applikasjonen. Endringer 

gjennomføres slik det var enighet om på møte i koordineringsgruppe/gjenstandsgruppe 

arkeologi i januar. Hun lager først skjemaer slik de skal brukes ved VM og endringene for de 

andre museene deretter. Referanselister er implementert i de feltene som skal ha det, og 

listene må bli klare fra gjenstandsgruppa. Torkel tester når applikasjonen er klar for VM. 

Espen tester ved KHM. Arbeidet er i rute. 

6. Migrering av steinalderbaser (VM, TMU, KHM, BM)  

VM har gjort avtale med IT-NTNU om migrering av databaser. Torkel mapper VMs baser inn 

mot gjenstandsbasen. Arbeidet gjøres ved at feltene i basene settes opp som en liste i et 

regneark sammen med feltene i unimus-basen. KHM, TMU og BM må sette opp tilsvarende 

skjema for egne steinalderbaser som skal migreres i vår. IT-NTNU arbeider med VM-baser, 

Svein Glenndal ved MUSIT vil arbeide med migrering når han er ferdig med mynt/medalje-

applikasjonen. 

Antagelig kan mappingen bli ganske lik ved alle museene, og de andre kan etterstrebe å følge 

VMs valg. Det ble også foreslått et arbeidsmøte i forbindelse med migreringen. 

7. Orientering om arbeid med termer  

VM har gått gjennom KHMs normerte lister for gjenstander og sammenlignet med termene 

fra den taggete tilveksten. De konkluderer med at den normerte listen fungerer bra, men at det 

er nødvendig med enkelte tillegg og endringer. Gjennomgangen omfatter ikke 

steinaldertermene, da det her er satt i gang et samarbeid med Bergen mht. en normert termliste 

for steinalder. En endelig normert termliste må for VMs del være på plass før 

Gjenstandsbasen tas ibruk. Torkel har sendt ut lister (uten steinaldertermer) som skal være 

grunnlag for en diskusjon på neste møte i gjenstandsgruppe, arkeologi. Møtet bør holdes i 

april. 

BM har fått lister med steinaldertermer fra VM, og vil sende sine kommentarer. 
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Termarbeidet henger også sammen med arbeidet med ontologier som skal gjennomføres i år, 

selv om dette i første rekke er rettet mot web-arbeidet. KHM har kontaktet en person som kan 

begynne i april. 

Det ble foreslått at en kunne normere termer i den eksisterende gjenstandsbasen etter samme 

modell som en gjør ved stedfestingsprosjektet (dvs. å oppdatere normerte termer i ”nye” 

termfelter). 

8. Topark. Søknad om NFR-midler og ny faggruppe 

Det ble sendt en prosjektskisse til NFR i februar om et stort prosjekt om de topografiske 

arkivene. Det skal søkes om 50 millioner over fem år med oppstart i 2010. Den endelige 

søknaden må leveres innen 22. april. 

Styret har bestemt at det skal opprettes en faggruppe topark. Det ble reist kritikk mot VM mht. 

at gruppen ble opprettet via styret, og ikke i koordineringsgruppen. VMs representant mente 

dette var i henhold til formuleringene i avtalen om MUSIT. 

Det er nok ikke tid til å få på plass et mandat og en gruppe før søknadsfristen. Det innebærer 

at koordineringsgruppa må skrive søknaden. 

 

9. Tagging på samisk 

TMU ved Dikka Storm trenger tilapsning av taggeoppsettet for å gjennomføre arbeidet med 

tagging av samisk materiale ved TMU. Svein Glenndal kan gjøre dette. Det vil ta om lag ett 

månedsverk. Arbeidet vil strekke seg over to måneder, og kan gjøres etter at migreringen i vår 

er gjennomført og før arbeidet med migrering av middelalderbasene begynner til høsten. Dette 

kan medføre at migreringen av middelalderbasene blir forskjøvet. 

10. Faggruppe foto 

Faggruppe foto har sendt et notat hvor de framhever behovet for å kunne komme med innspill 

til fotoportalen også i fremtiden. Dette blir et prinsipielt spørsmål om hvordan faggruppene 

skal organiseres. Faggruppene skal opprettes i forhold til å gjøre et arbeid, og deretter skal de 

nedlegges. En kan si om alle felt at arbeidet ikke er helt ferdig, og at en har behov for å 

komme tilbake med nye innspill. 

Når det gjelder fotografi er spørsmålet om vannmerker på fotografiene kommet opp på nytt, 

og det er naturlig å be medlemmene av faggruppa tenke gjennom dette igjen. 

Koordineringsgruppa vil at faggruppa foto opphører, men at medlemmene av faggruppe foto 

kan fungere som et faglig nettverk. På den måten har de en felles plattform for å komme med 

innspill til koordineringsgruppa. En egen faggruppe kan gjenopprettes når det blir behov. 
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11. Eventuelt 

Joel orienterte (rett etter lunsj) om to saker. 

Askeladden og kulturminnesøk: Riksantikvaren sender brev til museene i forbindelse med 

publikumsversjonen av Askeladden om at de ønsker tilbakemeldinger om to ting. Det ene 

gjelder skjerming for søk og innsyn. Spesielle fornminner kan unntas fra nettpublisering. Det 

andre gjelder at det vil være mulig å legge inn mer opplysninger om enkelte fornminner slik at 

de får en bredere presentasjon. Museene kan sende presentasjoner som kan inkluderes i 

Askeladden. 

Riksantikvaren har startet arbeidet med å lage en ny versjon av Askeladden. De ønsker her å 

lage et system som forenkler saksgangen i dispensasjonssaker. Her ser de for seg et system 

hvor all saksbehandling fra fylkeskommuner og museer foregår i Askeladden. Riksantikvaren 

går inn i det samme system og godkjenner eller avslår dispensasjonssakene. Systemet skal 

knyttes opp til budsjettmalen som Riksantikvaren nå arbeider med, og 

saksbehandlingssystemet skal knyttes opp mot vernestatus i Askeladden. Når et kulturminne 

frigis, vil vernestatus automatisk endres i Askeladden. RA ønsker i denne sammenheng å 

høste data fra museenes / MUSITs systemer, for å gjengi utgravningsdata for frigitte 

kulturminner. Planleggingen av ny Askeladdversjon skal gjøres i år, og utviklingsarbeidet i 

2010. Joel vil be om et eget møte med MUSIT senere i år. I denne sammenheng ble det 

vedtatt å få på plass en faggruppe for feltdokumentasjon på MUSIT. Denne vil bli etablert i 

løpet av 2009. Planleggingen av ny Askeladdversjon skal gjøres i år, og utviklingsarbeidet i 

2010. Joel vil be om et eget møte med MUSIT senere i år. 


