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1. SAMMENDRAG 

Universitetsmuseenes nettportal for mynt og medaljer ble lansert 19. februar 2010.  Portalen 

består av numismatikksamlingene ved universitetsmuseene i Bergen, Trondheim og Oslo, 

samt medaljesamlingen til Norges Bank. Utviklingen av portalen ble gjennomført i et 

samarbeid mellom Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) og faggruppen innen numismatikk i 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).  

  

2. BAKGRUNN OG INNLEDNING 

NTNU Vitenskapsmuseet, Bergen Museum og Kulturhistorisk museum har hver sine mynt- 

og medaljesamlinger,
1
 og har tidligere hatt egne databaser for registrering av samlingene. I 

2009 startet arbeidet med å utvikle en felles databaseapplikasjon for registrering og forvalt-

ning av samlingene. Parallelt ble det utviklet en webløsning for å gjøre samlingene tilgjenge-

lig på web. 

RAMMER FOR LØSNINGEN   

2.1 Mål 

Publisering av universitetsmuseenes numismatiske samlinger er et ledd i MUSITs mål om å 

gjøre flest mulig av universitetsmuseenes samlinger tilgjengelig på Internett. 

Arkeologiportalen og portalen for mynt og medaljer ble ferdiggjort og presentert samtidig. 

Tidligere (2008) har fotosamlingene til universitetsmuseene blitt tilgjengelig gjennom 

Fotoportalen (se egen rapport). 

 

2.2 Organisering av arbeidet 

Den felles mynt- og medaljeapplikasjonen samt webløsningen ble utviklet av DUG i nært 

samarbeid med faggruppen for mynt og medaljer i MUSIT. Utgangspunktet for webapplika-

sjonen var Fotoportalens struktur og Flash-applikasjon som ble tilpasset mynt og medaljer. 

Utgangspunktet for den felles dataapplikasjonen er de løsningene som allerede er utviklet for 

universitetsmuseene. Faggruppen har hatt en sentral rolle i spesifiserings- og godkjenningsfa-

sen. Arbeidet besto bl.a. i å utarbeide felt, skjermbilder og nomenklatur, og faggruppen har 

også skrevet introduksjonstekstene til samlingene på web. 

                                                 
1
 Norges Banks digitaliserte medaljesamling forvaltes av Bergen Museum, mens de fysiske medaljene 

oppbevares ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg. 
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3. LØSNING 

3.1 Innhold 

Portalen inneholder ca. 95 000 objekter fra NTNU Vitenskapsmuseet, Kulturhistorisk muse-

um, Bergen Museum og Norges Banks samlinger. Samlingene rommer mynter og medaljer 

fra hele verden og alle historiske epoker. Norges Banks medaljesamling omfatter nær alle 

medaljer produsert på Kongsberg, helt fra 1704. I tillegg inneholder samlingene noen sedler, 

sjetonger og ordner. Universitetsmuseene startet innsamling av mynter og medaljer allerede i 

siste halvdel av 1700-tallet. Etter den tid har samlingene vokst gjennom innkomne funn, do-

nasjoner og innkjøp. Det er foto knyttet til ca. 10 000 av gjenstandene. 

3.2 Felles mynt- og medaljeapplikasjon 

Museene har registrert sine mynter og medaljer i separate databaser. I 2008 startet faggruppen 

for mynt og medaljer med å utarbeide en spesifikasjon for en felles database og applikasjon 

for registrering av mynt og medaljer. Databasen og applikasjonen skulle erstatte de database-

ne og applikasjonene som tidligere ble benyttet ved Bergen Museum (medaljer), Kulturhisto-

risk museum (mynt) og NTNU Vitenskapsmuseet (mynt). I handlingsprogrammet for 2009 

ble utvikling av en slik felles database og applikasjon for forvaltning av mynt og medaljer satt 

opp som et mål og utført høst 2009/vinter 2010.  

3.3 Webløsning 

Det ble valgt å gjenbruke systemarkitekturen og brukergrensesnittet som ble utviklet til 

Fotoportalen til en webløsning for mynt- og medaljesamlingene. Løsningen består av fire 

byggesteiner: en mynt og medaljebase med informasjon om gjenstandene, en Flash-

applikasjon, en bildedatabase med pekere til bilder av objektene som ligger lagret på disk og 

et sett med webtjenester. De fleste bildene som MUSIT forvalter finnes i to format, TIFF og JPEG. 

Bilder av gjenstandene vises i JPEG-format i portalen. Det er mulig å dreie myntene/ 

medaljene slik at man ser både for- og baksiden (advers/revers) av dem. 

  

Mynt- og medaljeportalen tilbyr en enkel søkefunksjon basert på fritekstsøk. Treffene vises 

som miniatyrbilder, ca. 50 per side. Ved å klikke på ett av bildene, vises bildet i mellomstor 

størrelse med utdrag av den tekstlige informasjon som er lagret om gjenstanden. Standard søk 

søker i all tekstlig informasjon, men det kan krysses av for søk i bare mynt, medalje eller 

annet (sedler, sjetonger, ordner). Dersom søket ikke produserer noen treff, vises en ordsky 

(”tag cloud”) med forslag til mulige søkeord. Denne skyen produseres på bakgrunn av 
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tidligere søk som har gitt treff i basen. 

 

4.  ERFARINGER OG ANBEFALINGER 

4.1 Prosess 

Utviklingen av den felles applikasjonen og nettportalen har gått uten spesielle problemer, bl.a. 

takket være det gode samarbeidet i faggruppen.  

4.2 Innhold og funksjonalitet 

Antall foto 

Ved lansering av portalen i februar 2010 var antallet gjenstander med foto i overkant av 10 %. 

Det er ønskelig å øke antall gjenstander med foto betraktelig.   

 

Fotoportalen ble godt mottatt av publikum og presse.  

 

Forbedret funksjonalitet 

Det bør utvikles hierarkiske emneordslister som gir brukeren tematiske innganger til 

innholdet. Det vil gjøre det lettere for brukerne å orientere seg i innholdet og se hvilke temaer 

(personer, hendelser, myntverdier osv.) som er avbildet på myntene og medaljene.  

 

Oslo, 20.03.2010 

Brit Hauge / Jarle Ebeling 

http://www.musitutv.uio.no/wiki/index.php/Ting_og_tang#Presseomtale_av_Fotoportalen

