
Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie/Gjenstandsgruppe arkeologi 20. april 2009 

10:00 – 16:00 

Tilstede, Jarle Ebeling (DUG), Brit Hauge (DUG), Mari Høgestøl (AmUiS), Sonja Innselset (BM), 

Torkel Johansen (NTNU), Roger Jørgensen (TMU), Lene Melheim (KHM), Espen Uleberg (KHM) 

(referent) 

1. Godkjenning av dagsorden 

2. Orientering om Handlingsplanens punkt 1.5: Utvikling av en tesaurus/ontologi for de 

arkeologiske gjenstandssamlingene  

Lene orienterte om arbeidet. Hun tar i første rekke for seg de normerte gjenstandstermene og definerer 

overordnede grupper for disse. Normering av de mange gjenstandstermene i basen i forhold til den 

normerte lista vil måtte ferdigstilles av det enkelte museum. 

Det var en diskusjon om hvorvidt delvis utfylte poster skal vises i webversjonen. På den ene siden er 

det uheldig at brukerne får opp poster hvor mye informasjon mangler. På den andre siden er det enda 

mer uheldig at en bruker ikke får opp aktuelle gjenstander fordi det ikke er fylt ut informasjon i alle 

felt. Det er bedre å få opp alle poster som er svar på søket, og heller godta at det vises tomme felt som 

kunne vært fylt med informasjon. Periodefeltet ble spesielt nevnt, ettersom de planlagte søkene ut fra 

tidslinje skal gå mot dette feltet. Det er også relativt ofte at periodefeltet ikke er utfylt. Det er opp til 

hvert enkelt museum å komplettere basen i størst mulig grad. 

3. Orientering om Handlingsplanens punkt 1.4: Innlegging av stedfestingsinformasjon 

(koordinater) på gårdsnivå ved hvert museum (Espen)  

Alle museene kan melde at de ligger godt an. Utfylte baser sendes til Espen i mai. 

4. Orientering om migrering av steinalderbaser (Torkel)  

Migreringen av baser ved VM er i rute. De andre museene kan melde inn og sende inn 

steinalderbasene sine så snart som mulig. 

5. Faggruppe feltdokumentasjon - Mandat og medlemmer  

Faggruppe feltdokumentasjon skal startes i vår. Torkel setter opp forslag til nytt mandat. Alle sender 

navn på sine representanter til Espen. 

6. Faggruppe topark. Mandat og medlemmer  

Forslag til mandat ble vedtatt. Alle sender navn på sine representanter til Espen. 

7. Tagging av samisk materiale ved TMU  

Saken var også oppe på sist møte.  Det var nå enighet om at Svein kan begynne å arbeide med dette fra 

1. september. Samtidig ble det understreket at det må arbeides nøyere med handlingsplanen slik at man 

senere slipper å ta inn nye ting underveis. 

8. Søknad til NFR: DDAMA - Digitization and Dissemination of the Archaeological Museum 

Archives of the University Museums in Norway.  

Espen hadde skrevet et utkast. Det skal søkes om et forprosjekt for digitalisering av de topografiske 

arkivene med kostnadsramme 2 millioner. Utkastet ble diskutert. Fristen for innlevering er 22. april. 

Espen ferdigstiller og sender inn søknaden på grunnlag av diskusjonen i møtet. 

9. Eventuelt  

Det ble orientert om at vannmerket på fotografiene i fotoportalen er fjernet etter vedtak på sist 

styremøte. 


