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Vitenskapsmuseet 

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 
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Referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon  

7491 Trondheim E-post: Erling Skakkes gate 47b + 47 73 59 21 70  

 Arkeologi@vm.ntnu.no Trondheim Telefaks  

 http://www.ntnu.no/vmuseet  + 47 73 59 22 38 Tlf: + 47 
 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Møtereferat 

Til: Arb.gruppe for numismatiske databaser 

Kopi til: DUG 

Fra: Jon Anders Risvaag 

Signatur:  

Møte 3. februar 2009, kl. 10.00-14.00, Forskningsparken, Oslo 
 

Til stede: Henrik von Achen, Jarle Ebeling, Svein Glenndal, Svein H. Gullbekk, Håkon Ingvaldsen, 

Cristoph Kilger, Jon Anders Risvaag, Espen Uleberg (til kl. 10.30) 

 

 

Sak 1) Databasefelter og skjermbilder 

Den foreløpige applikasjonen ble presentert av Svein Glenndal. Etter presentasjonen diskuterte 

HvA, SHG, IH, CK og JAR feltene og deres plassering. Resultatet av diskusjonen ble så presentert 

SG og JE. 

 

Det er enighet om følgende: 

Sjetonger, sedler og ordner ble ikke behandlet ved dette møtet, da dette for de fleste samlingene 

utgjør en svært liten del. Videre har ikke behandlingen av dette materialet første prioritet. 

 

Det ønskes at felter som ikke er felles for mynter og medaljer ”gråes ut” el. når man registrerer den 

respektive gjenstandsgruppe, slik at f.eks. feltene Kategori og Tema ikke kan skrives i når man 

registrerer en mynt. 

 

Første fanekort gir overordnet informasjon: Mynt; Medalje 

 

Fane: Gjenstand 

 Fane: Gjenstand endrer navn til: Eksemplar 

 Feltene: Emballasjenummer, Emballasjebeskrivelse, Montering og Annen montering, Farge 

for bånd beholdes for medalje, benyttes ikke for mynt. 

 Felt: Litteratur endrer navn til: Litteratur/katalog. Det opprettes en autoritetsliste for feltet. 
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Fane: Type (Betegnelse-Materiale-Kategori) 

 Felt: Medalje flyttes til første/overordnet fanekort 

 Feltene: Kategori, Tema og Betegnelse kun gyldige for medaljer. 

 Felt: Materiale flyttes til Fane: Eksemplar/Mål 

 Felt: Land endrer navn til: Land/område og flyttes opp i fanen, slik at det kommer før 

Utgiver/Myntherre 

 Felt: Produsent endrer navn til: Produsent/myntsted 

 Felt: Produksjonssted slettes. Erstattes av Felt: Verksted/officin 

 Det opprettes et nytt felt, gyldig for mynt: Felt: Valør 

 Kalenderen i Feltene for Datering fjernes 

 

Fane: Type (Innskrift-Motiv) 

 Alle innskriftfeltene innenfor rammen av UNICODE 

 Størrelsen på feltene økes (med unntak av Felt: Randskrift) 

 

Fane: Type (Kunstner-Gravør) 

 Felt: Myntmester endrer navn til: Myntmester/signatur 

 Felt: Litteratur erstattes med et felt for engelske søkeord 

 

Fane: Plassering 

 Implementeres i påvente av den overordnede magasinapplikasjonen 

 Det ønskes rulletekst om: 

o Utstilling 

o Utlån 

o Foto 

o Konservering 

o Studium 

 

Fane: Funn 

 Implementeres i påvente av overordnet funnapplikasjon 

 Det tas kontakt med medlemmene av arb.gruppe for funnapplikasjon/koordineringsgruppa 

for innspill til fanen.
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 Skjermbildet for funnapplikasjonen vedlegges e-posten 
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Sak 2: Tilgang og rettigheter (i) 

Det enkelte museum har skriverettigheter til egne gjenstander i databasen, men bare lesetilgang til 

gjenstander i andre samlinger. 

 

Sak 3: Tilgang og rettigheter (ii) 

Alle som har skriverettigheter i myntbasen ved de angjeldende museene har skriverettigheter i 

fellestabellene. 

 

Sak 4: Søkekriterier og design av databsen 

Innkorporert i sak 1. 

 

Sak 5: Publisering på web 

JE presenterte mulighetene for webpublisering via fotoportalen, og utba ønsker fra arbeidsgruppen 

om hvilken informasjon som skulle følge myntbildene. Saken tas opp igjen på neste møte. 

 

Neste møte: Forskningsparken 4. mars, kl. 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


