Opprett
kjernedata
utgravningsdokumentasjonen
– Rapport fra WP 2, ADED-prosjektet

for

Prosjektet Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED) ble etablert i 2018, og har som
formål å etablere en infrastruktur som søker å samle digital utgravningsdokumentasjon fra
arkeologiske undersøkelser i Norge. Arbeidet i prosjektet er delt inn i ti arbeidspakker (work
packages), WP1-WP10. Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet for WP2 Establish core data
for the excavation documentation.
For informasjon om prosjektet vises det til prosjektets overordnede dokumenter og nettside
(https://www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/archaeological-digital-excavation-documentation/ ).

1. Arbeidsgruppens deltakere
Arbeidsgruppe 2 (WP2) har bestått av deltagere fra universitetsmuseene, Norsk institutt for
kulturminneforskning og Riksantikvaren. Deltagere har vært:








Wenche Brun, Arkeologisk museum, Stavanger (AM)
Therese Edman, Norsk institutt for Kulturminneforskning, Oslo (NIKU)
Stian Finmark, Riksantikvaren, Oslo (RA)
Erik Kjellman, Tromsø museum, Tromsø (TMU)
Steinar Kristensen, Kulturhistorisk museum, Oslo (KHM, arbeidsgruppens leder)
Thomas Bruen Olsen, Universitets museet, Bergen (UM)
Raymond Sauvage, Vitenskapsmuseet, Trondheim (VM)

Referent har vært ADED-prosjektets prosjektkoordinator, Jakob Kile-Vesik, KHM. Det skal informeres
om at arbeidsgruppens medlemmer også utgjør de samme som sitter i MUSITs fagforum
Feltdokumentasjon. Dette har sikret kvaliteten på arbeidet gjennom medlemmenes lange erfaring
med arbeid med digital feltdokumentasjon.

2. Mandat og presiseringer
I søknaden for ADED heter det om WP2 sin oppgave:
«Establish core metadata for digital excavation documentation
KHM will lead WP 2 that will start as the museums’ contribution to ADED and as part of the work
on the new MUSIT IT-architecture. The existing datasets will be evaluated, and a set of core meta
data that shall be imported from the different separate excavations into the common geodatabase
will be defined.»
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Dette gir WP2 sitt mandat som innebærer at man skal definere kjernedata for
utgravingsdokumentasjon, som skal inngå som grunnlag for ADED-infrastrukturen. I denne rapporten
brukes begrepet metadata som data som beskriver strukturen på datasett, som feltnavn, felttyper og
lengder. Begrepet egenskapsdata benyttes som de dataene som skal inn i datastrukturen, og som
beskriver arkeologiske objekter og annet knytte til undersøkelser som f.eks. termen kokegrop eller
kullprøve. Kjernedata er da de egenskapsdata, bygd opp på metadatenes struktur, som ADEDprosjektet skal samle inn og tilgjengeliggjøre.
Metadata i denne rapporten beskriver oppbyggingen av datasett med feltnavn, typer og lengder på
feltet. I mange tilfeller er det styrte valg eks. som for arkeologiske objekter eller himmelretninger.
Dette gjøres for å heve kvaliteten på dokumentasjonen da man slipper feilskrivinger eller uønskede
termer. Da er det lagt ved en alternativliste.
Egenskapsdata knyttet til lokalitet og ulike typer dokumenterte strukturer skal beskrives ved
arkeologiske undersøkelser. Egenskapsdata registreres både for enkeltstrukturer og for aggregerte
data som eksempelvis hus, jernfremstillingsanlegg mm. I tillegg skal objekter av mer metodisk
karakter som prøver, områder og topografi beskrives.
I 2009 besluttet Universitetmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) at man skulle søke muligheten for en
felles dokumentasjonsverktøy og mal for de arkeologiske undersøkelsene. Arbeidet resulterte i at
man i 2011 besluttet å ta i bruk det svenske dokumentasjonsverktøyet Intrasis, og etablere en felles
dokumentasjonsmal for arkeologiske undersøkelser. MUSIT-malen er en sql-lite database i db3formatet, og beskriver felter, termer, tillatte relasjoner etc. Arbeidet med etablering og vedlikehold
av denne malen er utført av MUSITs fagforum for Feltdokumentasjon (tidligere MUSITs faggruppe for
feltdokumentasjon). Dette innebærer at Universitetsmuseene i dag utfører arkeologiske
undersøkelser i samme system og etter samme mal. Malen, som i sitt utgangspunkt bygde på mange
års dokumentasjonserfaring fra de ulike museene, har siden 2012 blitt endret årlig, særlig ved at nye
felter er kommet til etter erfaringer i felt. Dette innebærer at malen er litt forskjellig år for år. NIKU
benytter også Intrasis, men har en annen mal bedre tilpasset deres utgravningsmetodikk i
middelalderbyene. Beskrivelsen av kjernedata i denne rapport baseres på denne eksisterende malen
pr. november 2018. For mer om prosessen omkring dette vises det til diverse referater og
«…sluttrapport og anbefaling…»
(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Faggruppe_feltdokumentasjon_2011-2008 )

3. Framdrift
I prosjektbeskrivelsen var det lagt opp til to møter i WP2 som begge er avholdt. Det første møte ble
gjennomført 10.9.2018 som et videomøte. Her ble mandatet og arbeidsform diskutert. Det ble avtalt
at arbeidsgruppen skulle fysisk møtes i Oslo 17.10.18. Arbeidsgruppen andre møte ble gjennomført
ved KHM i Oslo 17. oktober 2018. Avslutning av WP2 sitt arbeid vil være gjennomført ved innlevering
av denne rapporten. Likevel vil vi be prosjektledelsen vurdere møter/dialog mellom arbeidsgruppe
WP2 og utviklere når sist nevnte er på plass senere i prosjektet.
Referater fra disse møtene finnes blant prosjektets dokumenter.
4. Diskusjon
Det har i løpet av arbeidsgruppens to møter samt tidligere møter i Fagforum for digital feltdiskusjon
utkrystallisert seg en midlertidig struktur på kjernedata i tre nivå eksempelvis i et kartgrensesnitt.
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Nivå 1 – Det overordnede perspektiv
På dette nivået, hvor geodata er presentert som representasjonspunkt (for undersøkelsen) skal man
finne/søke i prosjektinformasjon (som topografiske opplysninger, prosjektnavn, prosjektperiode,
type undersøkelse osv.), eventuelt de typer arkeologiske objekter som utgjør såkalte
«superfeatures/overordnede objekter/aggregerte data».
Nivå 2 – Lokalitetsnivået
På dette nivået vil egenskapsdata om arkeologiske objekter med klasser, subklasser og attributtdata
være tilgjengelig og søkbare. Informasjon om prøver, feltgrenser etc. vil også naturlig være
tilgjengelig/synlig. Objektene presenteres gjennom sine opprinnelige geoobjekter.
Nivå 3 – Komplett dokumentasjon
På dette nivået skal komplett datasett fra de(n) aktuelle undersøkelsen(e), i form av geodatabase,
kunne lastes ned slik at man kan arbeide videre med dette eks. for forskning. Det kan være
sammensatte datasett eller den enkelte undersøkelsen i sin helhet.
Intrasis har en styrke i at objekter relateres til hverandre gjennom foreldre-barn relasjoner. Det er av
kritisk betydning av en ADED-løsning ivaretar disse relasjonene. F.eks. er det en forutsetning for at
man skal (automatisk) kunne generere aggregerte objekter som HUS, at relasjonene er etablert, at
relasjonene ivaretas slik at stolpehull har relasjon til et stolpehus, som blir det aggregerte objektet.
Det vil bli utfordringer med å kategorisere kjernedata på flere nivå som over da detaljnivå på Intrasisundersøkelser varierer. Store prosjekter har ofte skilt ut hus og lagt ned arbeid i å knytte stolpehull til
hus gjennom relasjonene, men dette er neppe konsekvent gjennomført. Et søk på eksempelvis hus vil
dermed ikke alltid gi korrekte treff. Dette vil være et arbeid for ADED-prosjektet.
5. Kjernedata
Forslag til kjernedata baserer seg som beskrevet over på uttrekk fra Intrasis metadata. Gruppen har
tatt utgangspunkt i siste versjon av metadata: MUSIT_INtrasisMal_2018_Ver4.db3, og har gjennom
diskusjon definert følgende klasser som kjernedata (i alfabetisk rekkefølge):

















Arkeologisk objekt
Dagbok
Funnenhet
Georeferanse
Graveenhet
Område
Personale
Profil
Prosjektinformasjon
Prøve
Prøveanalyse
Rute
Tegning
Topografiske objekter
Bergkunst*
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* Bergkunst er pt. ikke en del av MUSIT-malen, men har vært diskutert at den burde komme inn om
egen klasse og dermed beskrevet her i WP2.
Kjernedatene slik de er beskrevet i MUSIT-malen og dermed definerer kjernedata i ADED WP2
foreligger i denne rapporten som et Excel-vedlegg. NIKUs dokumentasjonsmal er også beskrevet i
samme dokument.

6. Superfeatures/ overordnede objekter/aggregerte data
I den kommende ADED-løsningen er det viktig at man kan søke opp på aggregerte data. Slike
overordnede kategorier vil gjøre inngangen til datasett enklere og mer forståelig. I dag anvendes
blant annet disse ved universitetsmuseene
Bosetningsspor
Fangstanlegg
Gravfelt
Graver
Hus
Kokegropfelt
Jernvinneanlegg
Det er ulike måter å tenke seg hvordan man løser denne aggregeringen. En vil være å hente disse
opplysningene gjennom prosjektinformasjonen som ligger i Intrasisprosjektet, mens en annen vil
være å benytte de over beskrevne relasjoner mellom arkeologiske objekter.
7. Annet
Arbeidsgruppen har foreløpig ikke gjort en hierarkisk gruppering av arkeologiske objekter, men
derimot hatt en større diskusjon rundt søkemuligheter og kartgrensesnitt. Det er vanskelig å se for
seg hva brukerne av infrastrukturen ønsker seg. Dette er en kartlegging som bør utføres før endelig
løsning presenteres.
Det bør likevel være en del generelle kategorier og eventuelt en grovsortering som kan gjøres, f.eks
type undersøkelse, arkeologisk periode (vid eller spesifikk)
Funn og funnenheter baserer seg på gjenstandsbasens metadata, og det henvises ditt for skal i denne
sammenheng
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