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Notat 

Til: Arb.gruppe for numismatiske databaser 

Kopi til: DUG 

Fra: Jon Anders Risvaag 

Signatur:  

 

Møte 4. mars 2009, kl. 10.00-14.00, Forskningsparken, Oslo 
 

Til stede: Henrik von Achen, Jarle Ebeling, Linn Lillian Eikje, Svein Glenndal, Svein H. Gullbekk, 

Håkon Ingvaldsen, Jon Anders Risvaag 

 

 

Sak 1) Gjennomgang av M&M-applikasjonen v/ Svein Glenndal 

 Kvalitetsikring av endringer 

o Foto: Det er ønskelig å lage en kobling til applikasjonen mht. advers og revers. 

o Bildene som allerede er lagt inn må kobles manuelt. 

 Utarbeiding autoritetsregime med engelske søkeord 

 Tekstregime 

 Konvertering av gamle baser/gammelt materiale 

o Konverteringen gjøres i denne rekkefølgen: 

 VM 

 BM 

 KHM 

Begrunnelse: VM og BM vil være de minst omfattende konverteringsoppgavene. VM har i 

tillegg en person (LLE) ansatt på full tid til å arbeide opp mot databasen, og er av den grunn 

velegnet til oppstart og kvalitetssikring i prosessen 
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Sak 2: Videre arbeid med litteraturhenvisninger 

 Det foreligger to store databaser fra KHM (EndNote og Access) 

 Opplysningene i Accessbasen legges inn i KHMs applikasjon som fritekst 

 BMs data om medaljer tas direkte inn i databsen 

 EndNote basen eksporteres til alle tre museer. Musene avgjør seg imellom om praktisk bruk 

av EndNote. Museene må også bli enige om hvordan vi fra nå skal fore litteraturen i merknadsfeltet. 

 

 

Sak 3: Videre arbeid med funnkategorier 

Arbeidsgruppen ønsker fremdeles å benytte seg av de fleste felter som finnes i den arkeolgiske basen 

mht. funnopplysninger. Det ble diskutert hvilke felter som skulle inkorporeres i M&M applikasjonen. 

Det ble ønsket felt for eksakt datering, samt endring av navn på felt for datering av selve mynten til 

produskjonsår/datering. I etterkant av møtet har det vært omfattende diskusjon om hvor funn føres 

(jfr. e-postveksling 16. og 17. april). Resultatet er som følger: For VM og KHM fører man inntil 

videre funnopplysninger i én applikasjon og andre metadata om myntene i en annen (mynt- og 

medaljeapplikasjonen). Løsningen er ikke ideell, og forhåpentligvis kortvarig. 

 

Videre ønskes at følgende kategorier finnes i Felt Funnkategori: 1) Løsfunn 2) Enkeltfunn 3) 

Kirkefunn 4) Depotfunn 

 

 

Sak 4: Utarbeiding av brukermanualer 

 Manual for medaljer, utarbeidet av BM, foreligger for Norges Bank 

 SHG/HI samordner seg med Espen Uleberg for videre arbeid med manual for mynt 

 

 

Sak 5: Videre arbeid med webversjonen 

 Malen fra fotoportalen benyttes. DUG presenterer et forslag til løsning. 

 HI setter opp forslag til felter (jfr. diskusjon pr. e-post i etterkant av møtet) 

 

 

Sak 5: Eventuelt 

Ingen saker 

 

Neste møte: Berammes etter påske 

 

 

 


