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Revurdering av arbeidsprosess og skjema ved innordning av 

arkeologisk materiale. Saksnotat til møte 10.09.2019.  
 

Innledning 
I utviklingen av ny gjenstandsdatabase i MUSIT er det behov for å revurdere arbeidsflyten for 

innordning av arkeologisk materiale, og måten dette skal foregå på i en ny database. Dagens løsning 

er bygd opp rundt katalogiseringsmodulen, noe som bl.a. medfører utfordringer mht. integrering av 

digitale feltdata, registrering av konservering og dokumentasjon samt kuratering av materiale som 

skal innordnes.   

Objektgruppen har derfor diskutert en revidert modell for hvordan denne arbeidsflyten struktureres i 

en ny IT-løsning. Modellen en velger vil ha betydning for hvordan en organiserer grensesnitt, data og 

funksjoner i en ny løsning. Det er derfor vesentlig at de arkeologiske museene tar stilling til om den 

foreslåtte modellen beskriver behovene på en tilstrekkelig måte, både fra et utgravnings- og et 

samlingsperspektiv.  

Den foreslåtte modellen forsøker å ivareta og balansere flere hensyn mht. innordning av materiale. 

Vesentlige premisser i denne sammenheng er:  

 Arbeidsprosessene ved innordning av arkeologisk materiale er svært komplekse. De 

involverer en rekke ulike aktører og oppgaver, og overføring av ansvar mellom ulike 

museumsområder (utgraving – samling – konservering etc.).  

 

 Det arkeologiske materialet er fragmentarisk, og gjennomgår vesentlige transformasjoner i 

arbeidsprosessen fra felt til samling.   

 

 Under innordningen produseres en mengde dokumentasjon som må ivaretas underveis i 

prosessen.    

 

 Digitale data om objektene produseres i økende grad under innsamling i felt, og bør 

nyttiggjøres på en mer effektiv måte i innordningsarbeidet.  

 

 Museene skal samtidig ivareta og utvikle en bærekraftig innsamlings- og kurateringspraksis 

som bidrar til en rasjonell og faglig begrunnet utvikling av samlingene.   

Begrepsavklaring 
I den foreslåtte modellen legges følgende definisjoner til grunn:  

 Aksesjonsføring: førstelinjeregistrering av objekter som kommer, eller er på vei til, museet. 

Aksesjonsføring medfører at mottaket identifiseres med et aksesjonsnummer. 

  

 Midlertidig plassering: Registrering av midlertidig oppbevaringssted for objekter som er 

under innordning, herunder også sporing og status for objekter som er sendt til f.eks. analyse 

eller konservering.  

 

 Kuratering: henviser til det å foreta et faglig begrunnet utvalg og systematisering av 

materiale som skal innordnes som en permanent del av samlingsbestanden.  
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 Katalogisering: endelig registrering og systematisering av objekter som skal innordnes 

permanent i samlingene.  

 

 Magasinering: endelig avlevering og plassering av materiale som skal innordnes som en 

permanent del av samlingene.  

Løsningsforslag   
Utfordringen for et fremtidig system er egentlig todelt:  

 På den ene siden trenger man et system som effektivt kan integrere digitale feltdata og 

løpende produksjon av dokumentasjon under innordningsprosessen. 

 På den andre siden trenger en et system som ivaretar en bærekraftig og kvalitetsbasert 

innordning av materiale, og at en i samlingene ender opp med et kuratert, velbegrunnet og 

systematisert utvalg av materiale.  

For å løse disse utfordringene, foreslås det derfor en arbeidsprosess for innordning som består av 

følgende trinn (fig. 1):    

1. Aksesjonsføring 

2. Import / registrering av rådata om objektene 

3. Midlertidig plassering (inkl. sporing av objekter under innordning)  

4. Konservering, analyse og foto 

5. Kuratering og utvalg  

6. Katalogisering og kvalitetssikring 

7. Publisering 

8. Magasinering 

Konsekvenser 
Den foreslåtte arbeidsflyten har følgende implikasjoner for ny løsning:   

1. Aksesjonsmodulen tilrettelegges for import eller registrering av rådata om objekter. Dette kan 

f.eks. være digitale funnlister fra felt eller «hurtigregistrering» av f.eks. metallsøkerfunn. 

2. Det etableres funksjoner for å plassere og spore objekter under etterarbeid (dvs. før materialet 

avleveres til magasin). Dette inkluderer registrering av hvor materialet befinner seg, samt om det er 

sendt til konservering, analyse e.l. 

3. Konservering, magasin og fotomoduler tilrettelegges slik at de kan registrere data om objekter fra 

aksesjonsmodulens «rådata» (dvs. før katalogisering).  

4. Kuratering og utvalg av materiale for innordning etableres som egne funksjoner eller moduler. 

Dette innebærer funksjoner for å splitte, slå sammen og foreta utvalg av poster i funnlister som skal 

katalogiseres og innordnes i samlingen (fig. 2). I tillegg bør det være systematiseringsfunksjoner for 

sortering og tildeling av museumsnummer. Viktige funksjoner her kan være:  

a. markere for innordning eller kassering 

b. splitting og sammenslåing av objekter 

c. fordele objekter på ett eller flere museumsnummer  

d. Overføring av kuratert utvalg til katalogiseringsmodulen.   
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5. Katalogisering vil omfatte det kuraterte utvalget av materiale som skal bevares i samlingene. 

Katalogiseringsmodulen må ivareta ulike strategier for undernummerering som er i bruk ved 

museene (grupperte, unike, tildeling av sammenhengende serier etc.).  

6. Etter endt katalogisering vil en ha to datasett – den opprinnelige (importerte) funnlisten og 

tilhørende data fra innordningsprosessen, samt de endelige katalogdataene som dokumenterer 

innholdet i samlingen etter ferdigstilling. Hendelsene fra innordningsprosessen skal da kunne vises 

for objektene som er innordnet i samlingen, samtidig som en har dokumentert hva som har skjedd 

med det øvrige materialet.  

Det understrekes forøvrig at den foreslåtte arbeidsflyten kan implementeres på flere måter, f.eks. 

som funksjoner i eksisterende skjema eller som egne skjema. Neste trinn vil bestå i å oversette / 

modellere arbeidsflyten inn i konkrete skjema / grensesnitt.  

27.08.2019 

Torkel Johansen, Arne Johan Nærøy, Espen Uleberg 

Vedlegg: figurer 
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