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«Having a great collection is 
fantastic  
 
- but it’s what you do with it that 
makes it interesting.» 





Digital utvikling i muséene 
§  effektive og velfungerende 

samlingsforvaltnings-systemer 
§  forbedring av datakvalitet 
§ museumsdata skal være åpent 

tilgjengelig 
§  gode formidlingsløsninger og 

brukeropplevelser for publikum 









Hvordan var dette mulig? 
§  VG – en god ide 
§  datagrunnlag 
ü Våre falne 
ü DIS – registrert innholdet 

§  Nasjonalbiblioteket 
ü innholdet som XML 
ü rettigheter 

§  crowdsourcing 
ü korrektur, feilretting 

§  gode kulturdata 







Europeana 
§  Europas kulturhistorie tilgjengelig for alle 
§  digital skattkiste – over 50 millioner objekter 
ü  bøker, aviser, dokumenter, arkiver 
ü  filmer, fotografi, kart, maleri, kunst, 

museumsgjenstander 
§  38 land, 30 språk 
§  2.300 institusjoner 
§  finansiert av Europakommisjonen (EU) 

§  fra Norge – 5,3 mill objekter 
ü  2  mill bilder 
ü  3,3 mill tekstobjekter 
ü  15.000 lydklipp 
ü  1.800 videoer 



Data fra Norge 
§  5,3 mill objekter 
ü 2.0  mill bilder 
ü 3,3 mill tekster 
 
ü LoCloud  3,2 mill 
ü Norvegiana  2,1 mill 
ü Universitetsmuseene  72.000 

 
§  Riksarkivet / Statsarkivene  3,2 mill 
ü Folketelling 1891 

§  Folkemuseet  290.000 
§  Fylkesarkivet S&Fj  250.000 
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Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxXe  
 

Norvegiana 







Norvegiana - aggregerte data 

Åpne data 
åpen tilgang 
tredjepartsløsninger 
utnyttes av alle 

Åpent søke-API 



Innhold 
§  7,4 mill objekter 

§  arkivregistreringer 
ü  inkl. Ft1910 

§  fotografier 
§  arkeologiske funn 
§  museumsgjenstander 
§  stedsnavn 
§  kart 
§  kunst(verk) 
§  registreringer av tradisjonsmusikk 
§  fortellinger / tilrettelagt innhold 
-------------------- 
§  1,9 mill med koordinater 





Datasett - utvalgte 
§ MUSIT – universitetsmuseene 
ü arkeologi 

§ DigitaltMuseum 
ü kulturhistoriske museer 
ü kunstmuseer 

§  Planer / pågående arbeid 
ü UiO - naturhistoriske samlinger 
ü Kartverket - historiske kart 
ü Riksarkivet – Folketelling 1910 
ü Riksantivaren - Askeladden 



Infrastruktur for åpne kulturdata 
§  hard - teknikk 
ü database; datalager; databasseng 
ü API - teknikk 
ü datamodell; metadata 

§ myk – kompetanse 
ü faglig samarbeid; faglig forum 
ü erfaringsutveksling 
ü faglig nettverk 
ü faglig forum åpne kulturdata 

 



Datamodell 
§  Dublin Core 
§  DC Elements 
§  Europeana Semantic Elements 
§  ABM Semantic Elements 

§  Europeana EDM – nytt format 
ü hierarkisk struktur 
ü rikere modell; «flere dataelementer» 
ü mer fleksibel 
ü eksterne vokabular 
ü tilrettelegging for LOD 



Informasjonsarkitektur 
§  standardiserte metadata 
ü felles vokabular 

•  Dublin Core, DC Elements 
•  Europeana Semantic Elements / Europeana Data Model 
•  ABM Semantic Elements 

§  en felles database 
ü ett felles API 

•  xml, json, kml 

ü standardisert tilgang til dataene 

§  forenklet innhold - forenkler en kompleks 
virkelighet 







Norvegiana og LOD 
§  Europeana EDM 

§  SPARQL endpoint 
§  Norvegiana som RDF 
§  beriking av data 

1.  Definisjoner - eksterne autoriteter 
ü  Kartverket 
ü  GeoNames 
ü  KulturNav – kodelister museene 
ü  Europeana 

2.  Verdier – kobling av data 
ü  geografiske enheter 

•  kommune 
•  stedsnavn 
•  adresse 
•  gnr / bnr 

ü  kodelister – emneord – KulturNAV 
ü  personer og institusjoner - DBpedia 



Aktiviteter 2016 
§  ny (drifts)funksjonalitet 

ü  automatiserte høsterutiner 
ü  bedre skille produksjon / test 

§  EDM datamodell 
§  Linked Open Data 

ü  sted, emneord, person / institusjon 
ü  koblinger mellom ulike kilder 

•  arkiver / samlinger i ASTA – samlinger i Primus 
•  fotografregisteret Preus - fotograf i Primus 

§  RDF – sparql endpoint 
§  ny nettside – enkel «portal» 

ü  vise alle metadata, inkl. RDF og lenka ressurser 
ü  kartvisning 

§  avtaleverk samarbeidspartnere 
§  lisensiering av innhold 

 



Data inn og ut 
§  ut 
ü OAI-PMH 
ü API 
ü sparql endpoint 
ü (nettside) 

§  inn 
ü fil – xml, csv   
ü OAI-PMH 
ü AdLib API 

•  The system of choice for more than 1,600 archives, libraries and 
museums throughout the world, from private collectors to the 
most prestigious national institutions. 



Utvikingsprosjektet - status 
§ mye er levert 
§  grunnleggende struktur er på plass 
ü Narthex 

§  ny nettside 
§  sparql endepunkt 
§  konvertert det meste av dataene 

§  skjermdumper – eksempler 
ü Nederland 
ü standard løsning 



Resterende leveranser 
§  nettside – layout, tekster, etc 
§  kartvisning – KNløsningen 
§  datasett 
ü DiMu – store datasett 

§  ytelse – spes ved oppdatering 
§  brukerstatistikk 
§  datamapping - innhold 



Arbeid i 2016 
§  fullføre leveransen 
ü «prosjektadministrasjon» 

•  oppfølging Delving / Total Active Media 
•  testing leveransene 
•  dokumentasjon 

§  fullføre mapping eksisterende datasett 
§  nye datasett 
ü Askeladden / Kulturminnesøk 
ü Folketelling 1910 
ü Historiske kart 

§  semantisering – LODifisering 
ü  sted – GeoNames / Kartverket? 
ü emner - KulturNAV 
ü personer / institusjoner - DBpedia 



Utfordringer 
ü  trenger nok ressurser utvikling og drift 

•  administrativt 
•  faglig 
•  teknisk kompetanse 

ü mer stabilt driftsmiljø for driftsløsningene 
•  SLA 
•  bedre respons ved problemer 

ü annen teknologisk plattform? 
•  valget av RDF / triple store som primær-datalager – var dette så lurt? 

ü  teknisk «review» av Norvegiana 
•  jf. gjennomgang av K-samsøk, 2014 
•  Bouvet 
•  MetaSolutions, Matthias Palmér 

ü annen samarbeidspartner / leverandør enn Delving 
•  sårbart med Sjoerd som eneste ressurs 
•  ustabil – vanskelig å holde kontakt 
•  leveringssikkerhet 
•  Sjoerd som type 



Hva skal Norvegiana være? 
§  innhold 

ü  «kunst- og kulturdata?» 
§  virkemiddel for å bidra til mer åpne data 

ü  ”gjøre seg selv overflødig” 
§  Europeana – ”veien ut i verden” 
§  funksjoner / tjenester 

ü  tilbud om åpne data-løsninger for andre 
ü  felles standardsett – verktøy/API, metadata, prosesser, best 

practise 
ü  one stop shopping - mange datakilder på ett sted 

•  api 
•  dokumentasjon 
•  funksjonalitet 

§  generell portal for kulturdata? 

§  samarbeidsforum / faglig miljø 
ü  åpne kulturdata 
 



data.norvegiana.no 



Innhold – minimumskrav? 
§  godta variabel kvalitet, men lage aggregeringer? 

ü  lage flagg for «godt innhold» 
•  basert på et utvalg av metadataene 

ü  større fleksibilitet ved gjenbruk 
§  hvilke metadatafelt MÅ være utfyllt? 
§  lisens 

ü  lisensfeltet MÅ ha innhold 
ü  åpen lisens - innholdet bør helst kunne gjenbrukes 

§  digitalt innhold – helst dette, men ikke absolutt krav 
ü  Bilde / fotografi 
ü  Lydinnspilling 
ü  Video 
ü  Tekst 

§  beskrivende tekster; ikke bare liste med emneord 
§  generelt – gode metadata 



Nye datasett; mer innhold 
§  Kunstsamlinger 

ü  Munchmuseet 
§  Folketelling 1910 

ü  bedre representasjon 
§  Kulturminnebilder/ Kulturminnesøk / Askeladden 
§  Historiske kart 

ü  Kartverket og Oslo byarkiv 
§  Universitetsmuseene 

ü  fotosamlingene 
ü  naturhistoriske samlinger 

§  Stedsnavn, kartlegging og navnetolkninger  
ü  Oluf Ryghs ”Norske Gaardnavne” 

§  Videokunstarkivet, Sceneweb 
§  Nasjonalbiblioteket – film, foto, bøker, kart 
§  NRK 
§  Digitalarkivet? 



Rolledeling 
1. Dataeiere - utarbeide godt innhold 
§  gode kataloger 
§  vanlig godt registreringsarbeid 
§  orden i sysakene 

§  digitalt innhold 
ü  bildefiler – tilstrekkelig oppløsning 

§  metadata med god kvalitet 
ü  gode (tekstlige) beskrivelser 
ü  kodelister – faglig innhold; standarder, KulturNAV 
ü  stedfesting 
ü  lisensiering – åpne for gjenbruk 

2. Infrastruktur – felles tjenester / ressurser 


