
Referat fra møte i faggruppe gjenstandsbase arkeologi 

onsdag 19. mai 2010 10:15 – 15:00 

 
Tilstede: Jarle Ebeling (DUG), Asbjørn Engevik (BM), Åsa Dahlin Hauken (AM), Torkel 

Johansen (NTNU), Ellen Jordal (DUG), Espen Uleberg (KHM) (referent) 

Roger Jørgensen (TMU) hadde meldt forfall. 

 

 1.Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste 

 

 2.Nytt låsesystem for postene i basen (Handlingsplanen Mål 2, delmål 2f.) 

Ellen orienterte om det nye låsesystemet. Det er kommet to nye applikasjoner – en for å 

editere grupper og en for å organisere brukere i forhold til grupper. Brukerne av basen skal 

være medlemmer i grupper, og alle poster i basen tilordnes brukergrupper. Alle medlemmer i 

en gruppe kan editere alle poster tilordnet gruppa. Hver bruker må tilordnes en defaultgruppe. 

Hvis hun skal ha skrivetilgang til flere grupper meldes hun inn i de gruppene også. Når hun 

oppretter en ny post i basen blir posten tilordnet brukerens defaultgruppe. Har Kari gruppa 

Feltledere som defaultgruppe blir alle postene hun oppretter tilordnet gruppa Feltledere. 

Hvert museum (medlemmene i faggruppa) kan opprette grupper og editere brukere og poster i 

forhold til gruppene. Det kan være naturlig at større prosjekter opprettes som egne grupper. 

Det nye systemet tas i bruk 11. juni.  

Før dette sender Ellen ut lister over brukere med admin- og skrivetilgang til medlemmene i 

faggruppa som går gjennom og merker dem som ikke lenger skal ha tilgang eller som skal ha 

endret tilgang. Listene returneres til Ellen så snart som mulig. 

Faggruppas medlemmer tenker gjennom hvilke grupper som skal opprettes slik at hver især 

kan gjøre dette arbeidet 11. juni. 11. juni vil basen settes som ikke tilgjengelig mens gruppene 

opprettes og gjenstandspostene legges inn i grupper.  

Brukerne må bli bedt om å si fra hvilke museumsnummer de fremdeles har under arbeid, slik 

at de beholder tilganger etter at det nye systemet er i drift.  

Som eksempel planlegger KHM å opprette en gruppe for fast tilsatte ved Fornminneseksjonen 

(FS), en gruppe for feltledere og tilsvarende for Arkeologisk Seksjon (AS). Dessuten skal det 

opprettes grupper for de større prosjektene. Fast tilsatte ved FS og AS vil ha skrivetilgang til 

Feltledergruppas poster. 

 

 3.Valgliste på presisjon 

Valglista fra MUSITs stedfestingsprosjekt for arkeologi 2009 er lagt inn. 

 

 4.Framdrift i forhold til handlingsplanen – særlig magasin og forvaltning 

Det er mål 1-3 som er aktuelle for denne faggruppa. 

Mål 1: Ellen er i gang med magasinfanen, og regner med at den er ferdig til sommeren. Målet 

er stadig høyest prioritert blant målene i år. Espen sender oppsett for etikettutskrifter for 

arkeologi, KHM. Forvaltningsfanen gjøres etter at magasin er ferdig.  

Mål 2, delmål 1. VM, BM, KHM og NIKU-kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim har 

diskutert oppsett for middelalder og er kommet så langt at applikasjonen kan tilpasses og 

migrering av data settes i gang. Som alltid kan det bli videre diskusjon om detaljer underveis. 

Delmål 2 a-d er gjennomført. 2f – opplasting av .pdf er gjennomført for top.ark.-basen. 

Tilsvarende opplasting legges inn i gjenstandsbasen sammen med en løsning for visning. 

Espen påpekte fordelene med at brukerne ikke skal behøve å tenke på om katalogteksten er 

innlastet tagget tilvekst eller generert i gjenstandsbasen. Framvisning av fulltekst på web vil 

alltid være den ferdige katalogen. Sammendraget vil være et skritt fra databasen til .pdf-



katalogen. Endelig redigering av teksten kan gjøres i en bedre teksteditor enn den som ligger i 

basen. 2g gjennomføres før sommeren (se referatets punkt 2).  

Mål 3. I 2010 er det bare KHM og ikke BM sine middelalderbaser som skal migreres. Espen 

forbereder KHMs gjenstandsbaser for migrering. BM har ikke ressurser til å arbeide med 

MA-basene sine i år. 

 

 5.Eksportformat 

Torkel meldte inn behov for eksport i nyere excel-format og tabulator- eller komma-separert 

eksport. Dette er særlig aktuelt i forhold til eksport av store mengder gjenstandsposter. Både 

Espen og Jarle mente at det er uproblematisk å forholde seg til dagens eksportfunksjon. 

Dersom det er lite arbeidskrevende kan en tabulator- eller kommaseparert eksport bli 

tilgjengelig, men det blir ikke prioritert.  

 

 6.Periodefelt 

Websidene viser nå ”uviss datering” når funnet har mer enn en periodeangivelse i basen. Jarle 

undersøker om det er enkelt å erstatte ”uviss datering” med ”flere perioder” eventuelt å ta 

hensyn til det etablerte periodehierarkiet i webportalen. Det ble understreket at manglende 

periodeangivelser på svært mange funn er et større problem. Espen mente det burde bemerkes 

når et funn ble tildelt periode, men det fikk ikke oppslutning. Ellen sender ut lister over 

manglende periodeangivelser. 

 

 7.Nytt felt - UUNR2 

Det var enighet om at det skal legges til et nytt felt som skal hete UNR2. Det skal være et 

tallfelt. Bruken av feltet (undernummerering eller omnummerering av gjenstander) vil variere 

mellom museene.  

 

 8.Samkjøring av stedsinformasjon 

VM har opprettet et gårdsregister for gjenstandsbasen etter samme mal som KHM bruker. 

VM vil samkjøre stedsinformasjonen i alle sine applikasjoner (Gjenstand, foto, topark). Dette 

gjøres i samarbeid med NTNU-IT. Det er ønskelig med et felles oppsett for 

referansetabellene.  

VM og KHM har samme løsning for stedsinformasjon, og det er ønskelig at alle museene 

kommer over på samme løsning. Da kan hvert museum ha ansvar for oppdatering av 

stedsinformasjon innenfor sitt distrikt i en felles, nasjonal stedstabell. Samtidig er det klart at 

koordinatfesting bli mer og mer viktig i forhold til andre former for stedfesting. Mye av det 

nødvendige arbeidet er gjort i og med stedfestingsprosjektet i 2009 da alle museene knyttet 

museumsnummer til oppdatert stedsinformasjon. Dessuten har både AM og BM oppdaterte 

stedsoversikter. Arbeidet med stedfesting er viktig både i forhold til webpresentasjon og 

top.ark. 

Torkel distribuerer beskrivelse av databasearbeidet VM gjorde med stedstabellene.  

Espen og Jarle vurderer om det kan være mulig å finne midler til samordning av 

stedsopplysninger innenfor websatsing eller DDAMA i år. Arbeidet med applikasjonen kan 

settes på handlingsplanen for 2011. 

 

 9.Autogenerering av funn-nummer 

Undernummerne i gjenstandsbasen blir autogenerert nå. Asbjørn ønsker autogenerering av 

funn-nummer i steinalderskjemaet for å unngå tastefeil. VM bruker ikke funn-nummer, og 

autonummer vil derfor medføre merarbeid for dem fordi de måtte slette numrene. Gruppa vil 

vurdere forslaget igjen ved neste møte. 

 



10. Tallkoder til knyttet til hierarki for Unr_tall (eller også undernummerering som ved 

KHM(?)) 
Asbjørn ønsket i utgangspunktet en automatisk tildeling av undernumre. Alle museene vil gruppere 
gjenstandene ført inn i steinalderskjemaet. VM nummererer alle funn fortløpende med 
undernummer, uten gruppering. AM, BM og KHM grupperer funn for undernummerering. Det er 
mulig å tildele undernummer til grupper av  gjenstander i svargriden i gjenstandsbasen. I dag brukes 
undernumrene for å lage sammendrag for steinalder. VM foreslår sammendrag gruppert på grunnlag 
av gjenstandskodene, evt. etter alle distinkte forekomster av gjenstand-form-variant. Forslaget tas 
opp igjen på neste møte, og til da vil Asbjørn også ha diskutert det med dem som katalogiserer 
steinalder i Bergen. 

11.Opptelling av antall museumsnummer – antall unike poster 

Åsa ønsker en enklere måte å finne antall unike poster i basen i forbindelse med 

rapporteringer. Ulike måter ble foreslått. Alle museene skal rapportere til ABM og 

departement. Det er ikke enkelt å hente denne informasjonen ut fra applikasjonene, men det er 

greit å hente direkte fra tabellene. Det vil være ønskelig å ha ferdige rutiner som henter ut de 

tallene museene trenger til rapporteringene. Jarle får en oversikt over de aktuelle 

rapporteringene, og vurderer en praktisk løsning. 

 

12.Eventuelt 

Det var fem eventueltsaker. 

 

1. Teknikk – valgliste. Valgliste for teknikk ble diskutert på forrige møte, men gruppa er 

stadig delt i synet på valgliste for feltet. Det er varierende praksis i forhold til å føre denne 

informasjon i et eget felt elelr bare omtale teknikker i beskrivelsesfeltet. I den grad feltet skal 

brukes er det fornuftig med en fast liste. Åsa setter opp et utvidet forslag til termer til neste 

møte. 

2. UNUM-poster – behov for å rydde. Ved innlasting fra taggete tilvekster er en del 

gjenstander og gjenstandsdeler ført som UNUM. UNUM-postene kom opp nå fordi en ekstern 

bruker hadde fått tekst til en UNUM-gjenstand fra VM ved søk på gjenstander fra BM. Dette 

er nå rettet. Det var også en påminnelse om at det er behov for å rydde i disse postene – 

gjenstandsdeler slettes som gjenstandsposten når gjenstanden allerede har et nummer, og 

gjenstander trenger en museumsnummer. 

3. Flernummeravsnittene gjør at opplysninger om sted og periode ikke er så presise som de 

kunne vært. VM er i gang med å rydde i flernummeravsnittene. De oppretter nye poster med 

fellesopplysninger og lager en excelliste med museumsnummer, nye og gamle IDer. Teksten 

som binder sammen postene i flernummeravsnittet gjentas i alle fellesopplsyningsfelt. Ellen 

flytter gjenstandene til rett fellesopplysningspost. Torkel samler erfaring med denne 

framgangsmåten. 

4. AM og KHM hadde kommentarer til oppsettet for sammendraget. Espen renskriver og 

sender over til Ellen. 

5. VM har funnet noen feil som nok stammer fra innlasting av materialtermer i basen. Ellen 
undersøker årsakene, og deretter gjennomgår VM tabellene og rydder. 

 


