
Referat fra møte i faggruppe for gjenstandsbase, arkeologi, 9. september 2014. Kl. 1000 – 

1500. 
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1. Nettsidene – arkeologisøk 

Det er nå lagt til rette for en eksportfunksjon på arkeologisøk i UNIMUS som gjør det 

mulig å eksportere poster som ren tekst. En er da ikke lenger bundet av begrensningen 

på 64 000 poster som lå i den tidligere excel-eksporten. Alle koordinatene i eksporten 

er i tillegg konvertert til UTM sone 33 og lat/long, slik at en slipper å manuelt 

konvertere koordinater i ulike projeksjoner. Muligheten til å laste ned gjenstander med 

koordinater gjør det enkelt å lage egne kart. Espen underviser på IAKH, UiO på kurset 

ARK 4300 Arkeologisk databehandling. En av oppgavene i introduksjonskurset er å 

hente data fra Arkeologisøk og lage eget kart. Det gjør studentene i den snaue timen 

som er satt av til det.  

Det er nå mulig å gjøre mer presis søk – (spesifiserte felt, og/eller og ikke). 

Framgangsmåten finner en ved å klikke på spørsmålstegnet ‘?’ til høyre øverst på 

siden. Der er også en kort beskrivelse av hvert museums samlinger på nett. Tekstene 

trenger oppdatering, Hvert museum kan sende oppdatert tekst til Jarle.  

 

2. Aksesjonsmodul 

Aksesjonsmodulen ble tatt i bruk til sommeren. Tilbakemeldingene er svært positive.  

KHM ville fjerne påminnelsene som kommer om å legge inn felt for alle roller, og 

erstatte det med fast tekst i skjemaet. Flertallet var for å beholde det som det er. 

AM foreslo å merke de viktigste feltene med farge, slik at de blir tydeligere.  

 

3. Bedre integrasjon av utlånshendelsen med tilstandsrapporter  

Konserveringsgruppen ønsker å få på plass bedre integrasjon av utlånshendelsen med 

tilstandsrapporter. I denne sammenheng er det foreslått at en spesifiserer datofeltene i 

forvaltningsfanens utlånshendelse slik at en kan skille mellom (eksempelvis) 

utlånsdato, returdato og registreringsdato. 

Gruppa var for denne endringen, og det tas med som et innspill til handlingsplan for 

2015.  

Det skal også komme en mulighet til å merke utlån som avsluttet- Det er en viktig 

funksjon for å bruke basen effektivt til å holde oversikt over lånene. 

  

4. Referansetabeller  

Handlingsplanen mål 3 er å samkjøre flere av referansetabellene i basen, for å forenkle 

administrasjon og oppdatering. Dette gjelder feltene litteratur, funnkategori, 

gjenstandstype, materiale, innkomst og karttyper. I tillegg til arbeidet med normerte 

lister, vil søkene i basen bli langt bedre ved at det rettes opp i feiltagginger og rene 

skrivefeil. 

 

Torkel presenterte status for disse tabellene på møtet- Museene er allerede enige om 

normering av tabellen for periode. Monica vil diskutere bruken av samisk jernalder og 

klarlegge om TMU fremdeles vil ha denne termen med på den normerte lista. 

Gruppa foreslår at det brukes midler fra MUSIT til et seminar om normeringsarbeid i 

høst. Det er vesentlig at gruppemedlemmene har fått mandat fra eget museum til å ta 

avgjørelser på seminaret. 

For å komme i gang med normeringsarbeidet, foreslås det at en starter med 



kategoriene Periode, Funnkategori og Materiale mht. normering og rydding. Gruppa 

foreslår også at det brukes midler fra MUSIT til å rydde i basene i forhold til 

normeringene en blir enige om. KHM kan få gjennomført arbeidet for MUSIT-

midlene i høst. Det sees i sammenheng med midlene som RA har gitt til oppdatering at 

Askeladden-IDer i gjenstandsbasene, slik at det blir et lengre engasjement. Arbeidet 

med å rydde i periodefeltet kan også starte tidlig, siden det er enighet om termene. 

Torkel foreslo en løsning med rydding i lister med unike forekomster av termer, som 

gruppa sluttet seg til. Ellen vil ta ut lister over termer for, periode, funnkategori og 

materiale som er i bruk i dag. Når listene er ryddet kan hvert museum se gjennom at 

en er enige i valgene som er gjort, og deretter kan basen oppdateres. 

 

5. Strekkodefunksjonalitet  

KHM har i flere år brukt strekkoder i forbindelse med revisjon av det etnografiske 

materialet. Strekkoder er også brukt i antikksamlingen, og ved middelalderrevisjonen. 

Bergen museum har brukt QR-koder i sin flyttebase som ikke er en MUSIT-base. Så 

langt er det KHM og TMU som vil bruke strekkoder i gjenstandsbasen arkeologi, og 

VM vurderer også en implementering av dette. Fordelene med strekkoding blir 

tydelige i forbindelse med håndtering av mange gjenstander, og bidrar dermed til at 

oppdatering av gjenstandenes historikk blir enklere.  

VM foreslår at en høsten 2014 gjør et arbeid i faggruppa for å beskrive bruksscenarier 

for strekkoder i gjenstandsbaser og magasin, slik at en identifiserer bruksområder og 

effektiviserings-/systematiseringsgevinster. Dette for å gi et best mulig utgangspunkt 

for å beskrive utviklingsbehov i MUSIT og lokal implementering innen 

samlingsvirksomheten. Foreslåtte overordnede scenarier for bruk i gjenstandsbasen 

kan være innen søk, hendelsesregistrering og lokalisering/plassering. Følgende 

beskrivelse og forslag til tiltak ble lagt fram på møtet: 

 

 Funksjonalitet og valg Strekkode i dag (KHM) 

Strekkode opprettes en gang i døgnet 

Felt for strekkode i søkeoppsett og resultatoppsett  

Felt for strekkode for sted og gjenstand i magasinskjema 

Plassering av gjenstand ved innlesing av strekkode i magasinskjema 

Strekkode for sted skrives ut fra etnografi 

 Ønsket funksjonalitet og valg knyttet til strekkoder  

Generere strekkode når gjenstanden legges inn i basen. 

Innlesing av strekkode for å knytte gjenstand til hendelser 

Lese inn flere strekkoder fortløpende og utføre samme operasjon på alle. 

Felt for strekkode i søkeoppsett og resultatoppsett hos flere museer 

Felt for strekkode for sted og gjenstand i magasinskjema 

Utskrift av strekkoder for stedsnoder og gjenstander i magasinskjema 

Plassering av gjenstand ved innlesing av strekkode i magasinskjema 

Skrive ut strekkode for sted fra arkeologi 

Søk-og-vis av gjenstandsinfo i skjermbilde ved bruk av strekkodeleser i 

magasin 

 

 

I første omgang kan det gjøres mindre endringer slik at TMU får samme muligheter som 

KHM når det gjelder strekkoding. En beskrivelse av bruksområder, funksjonalitet og 

utviklingsbehov tas opp ved neste faggruppemøte, med en målsetning om å definere 

konkrete innspill til handlingsplan 2015.   



6. Eventuelt 

I forbindelse med overgang til Unicode (UTF8) skal alle basene tas ned i inntil to uker. 

Nedetiden vil være fra 6.  – 17. oktober.  

Ellen gjennomgikk endringer i basen som kommer i den nye versjonen med Unicode. I 

den nye versjonen er det valgt samme løsning for alle felt med valglister. En begynner 

å skrive i feltet og mulige valg viser seg i liste. Det er også mulig å åpne lista ved å 

klikke på hake til høyre for feltet. En annen endring er at rapportgeneratoren ikke vil 

være med i ny versjon. Den er gammel og fungerer ikke godt. Isteden vil det være 

mulig å åpne en teksteditor som word fra basen.  

 

Espen   


