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1. Norvegiana, KNreise og BetaNorvegiana 

1.1 Norvegiana 

Norvegiana er en datamodell, en database (datalager) og en webservice med formål å gjøre 

kulturarvsinformasjon lettere tilgjengelig. Norvegiana er en teknisk infrastruktur som aggregerer data 

fra ulike databaser og informasjonskilder og tilgjengeliggjør dataene for andre brukere, bl.a. for å 

bygge applikasjoner via et åpent API.  

 

Følgende dataleverandører / databaser aggregerer data til Norvegiana (oversikt per januar 2013): 
Database Innhold Eier Antall Merknad 

DigitaltMuseum Fotografier, 
gjenstander, 
kunst 

KulturIT 1.083.259 http://digitaltmuseum.no 

Digitalt fortalt Fortellinger Kulturrådet 1.975 http://www.digitaltfortalt.no 

Arkivportalen Arkivkataloger Arkivverket 3.032.328 www.arkivportalen.no  

Foto SF Foto Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane 

60.468 http://www.fylkesarkiv.no/foto  

Foto MR Foto Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

138.863  

Stadnamn SF Stedsnavn Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane 

174.605 http://www.sf-
f.kommune.no/sff/sffarkiv3.nsf/0/F832B287
18CFD0C2C1257097003398A5?OpenDoc
ument  

Stadnamn MR Stedsnavn Møre og Romsdal 130.474  

Kildenett Artikler, 
fortellinger 

Eget prosjekt;  
Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, 
Trondheim kommune 

1.478 Historisk kilde- og kunnskapsbase for 
Trøndelag 
http://www.kildenett.no/  

Musikk Musikkarkiv, 
tradisjons-
musikk 

Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane 

14.209 http://www.fylkesarkiv.no/musikk  

Kulturhistorisk 
leksikon - sffKL 

Artikler, 
fortellinger 

Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane 

1.793 http://www.fylkesarkiv.no/side/kulturhistoris
k-leksikon  

MediaAudio Lydopptak 
Kommunestyre
møter? 

Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane 

342  

MediaVideo Musikk? Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane 

99 Uklar status; test? 

     

 

Den grunnleggende idéen med Norvegiana er at informasjonen skal tilgjengeliggjøres så fritt og åpent 

som mulig for applikasjonsutviklere og i siste instans dermed også for allmennheten, forsknings-

miljøer og undervisning. På denne måten kan informasjonen anvendes på flere og nyskapende måter 

og bl.a. stimulere flere aktører til å utvikle interessante applikasjoner for læring, kunnskapsutvikling 

og vekst. 

 

Norvegiana drives av Kulturrådet i samarbeid med flere nasjonale og regionale kulturinstitusjoner 

(Riksarkivet, Riksantikvaren, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) og kulturarvssystemer  

(bl.a. Digitalt Museum  / KulturIT og Arkivportalen / Arkivverket).  

 

http://kulturnett2.delving.org/
http://kn-reise.delving.org/
http://www.arkivportalen.no/
http://www.fylkesarkiv.no/foto
http://www.sf-f.kommune.no/sff/sffarkiv3.nsf/0/F832B28718CFD0C2C1257097003398A5?OpenDocument
http://www.sf-f.kommune.no/sff/sffarkiv3.nsf/0/F832B28718CFD0C2C1257097003398A5?OpenDocument
http://www.sf-f.kommune.no/sff/sffarkiv3.nsf/0/F832B28718CFD0C2C1257097003398A5?OpenDocument
http://www.sf-f.kommune.no/sff/sffarkiv3.nsf/0/F832B28718CFD0C2C1257097003398A5?OpenDocument
http://www.kildenett.no/
http://www.fylkesarkiv.no/musikk
http://www.fylkesarkiv.no/side/kulturhistorisk-leksikon
http://www.fylkesarkiv.no/side/kulturhistorisk-leksikon
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Data i Norvegiana er tilgjengelig gjennom søketjenestene Kulturnett/Kultursøk (for eksempel 

http://mr.kulturnett.no/delving/search ), og Europeana - http://www.europeana.eu/portal/ - med unntak 

av de registreringene som ikke har digitalt objekt, eller der rettigheter for viderepublisering ikke er ok. 

1.2 Norvegiana og KNreise 

KNreise skal bruke fagdata fra Norvegiana. Mange av de aktuelle databasene er per januar 2013 ikke i 

produksjon i Norvegiana, men under etablering i BetaNorvegiana. Alle databaser blir flyttet over til 

Norvegiana med en gang de er ferdig etablert i BetaNorvegiana. Alle aktuelle databaser er omtalt mer 

detaljert i avsnitt 5 i dette notatet. 

Tabellen under viser status (per januar 2013) for de aktuelle databasene: 

 
Database Institusjon Innhold Medietype 1 Norvegiana / 

BetaNorvegiana 
Kommentar 

Digitalt fortalt Kulturrådet Fortellinger Tekster 
Bilder  
Lydspor 
Videoer 

Norvegiana  

DigitaltMuseum Museene / KulturIT Fotografier, 
gjenstander, kunst 

Bilder Norvegiana  

Arkivportalen Arkivverket Arkivkataloger Tekst Norvegiana KNreise har ikke 
konkrete planer 
om å bruke disse 
dataene. 

Kulturminnesøk Riksantikvaren Kulturminner Bilder 
(Kartutsnitt) 

- ingen  

Naturbase Direktoratet for 
naturforvaltning 

Faktaark 
verneområder 

Tekster 
Bilder 
Kartutsnitt 

- ingen  

Artsdatabanken Artsdatabanken Artsobservasjoner Tekst 
Kartutsnitt 

Beta  

SSR Kartverket Stedsnavn Tekst 
Kartutsnitt 

Beta  

Akerselva 
Digitalt / 
Industrimuseum 

Norsk Teknisk 
Museum (Bouvet) 

Industrihistorie Tekster 
Lydspor 
Bilder 

Beta  

Arkeologibasen Universitetsmuseene 
MUSIT) 

Arkeologi Bilder Beta  

      

Popsenteret Popsenteret, Oslo 
kommune 

Kulturhistorie, 
musikk 

Tekst 
Bilder 
Lyd 

 KNreise har 
intensjonsavtale 
om å bruke disse 
dataene, men 
konkret arbeid er 
ikke startet opp. 

 

I tillegg skal KNreise benytte data fra andre kilder. Dette kommer ikke via Norvegiana, men direkte 

via databasene egne API-er.  Dette er ikke ytterligere omtalt i dette notatet.  

 Kartdata – topografiske grunnkart og flyfoto – fra Kartverket 

 Wikipediaartikler – Wikis egne API-er 

 Lokalhistoriewiki – Wikis egne API-er 

 Historiske befolkningsdata – Digitalarkivet – egne API-er 

 Fotografier Instagram – Instagrams egne API-er 

 

Det er kun datainnholdet som skiller Norvegiana og BetaNorvegiana, i det begrepsbruk og metadata, 

datastruktur/datamodell, API, verktøy er det samme.  

 

                                                      
1
 Med medietype menes typen til «hovedelementet». Alle databasene inneholder tekst i betydningen metadata. 

http://mr.kulturnett.no/delving/search
http://www.europeana.eu/portal/
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Alle data i BetaNorvegiana er tilgjengelige via det samme API-et som Norvegiana (men må endre 

adresse). 

1.3 Tilgrensende prosjekter 

Løsningene i og tankegangen bak Norvegiana bygger på en rekke andre tilsvarende prosjekter: 

 

 Norge Digitalt - samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet 

informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon - 

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Om_oss/  

 K-samsök (Sverige), http://www.ksamsok.se/ og http://www.k-blogg.se/ 

 KulturNAV – et prosjekt i regi av KulturIT 

 Europeana Local 

 Kulturnett / Kultursøk 

 ABM-søk – tidligere prosjekt i regi av ABM-utvikling 

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Om_oss/
http://www.ksamsok.se/
http://www.k-blogg.se/
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2. Norvegiana – datamodell, metadata, database 

2.1 Oversikt 

Begrepsbruken i Norvegiana bygger på det tidligere arbeidet med ”ABM Semantic Elements Norway”  

(ABM SEN) fra 2009. (ABM Semantic Elements Norway. Specification. V. 0.9. 17.09.2010. Upublisert 

notat. Notatet er tilgjengelig på http://kulturognaturreise.files.wordpress.com/2012/01/abm-semantic-

elements-norway.pdf ). ABM SEN utgjør den felles begrepsmodellen for Norvegiana og fagdata i 

KNreise-prosjektet. 

 

ABM SEN er under revisjon, og oppdatert dokumentasjon vil bli fortløpende publisert på prosjektets 

nettsider – se http://kulturognaturreise.wordpress.com/datakilder/.  

 

ABM SEN er basert på: 

 ABM Semantic Elements Norway – tidligere arbeid fra 2009 

 ESE - Europeana Semantic Elements 

 DCterms – Dublin Core Terms 

 DC – Dublin Core 

 

Europeana Semantic Elements (ESE) består av et sett med Dublin Core (DC) metadata elementer, og 

et sett bestående av 12 elementer som er laget for å møte behovene i Europeana.  

 

KNreise-prosjektet benytter et utvalg av dataelementene i ABM SEN, og er slik sett et subsett av 

ABM SEN. Dette subsettet kalles i det følgende for KN-Norvegiana. 

2.2 Feltnavn – feltbeskrivelse 

Denne mappingen beskriver output-mappingen fra Norvegiana. I tillegg til disse feltene er det none 

inputfelter: 

 UTM-koordinater 

 geografiske koordinater 
 

Følgende felt inngår i KN-Norvegiana:   

 

<XX: Markere hva som er obligatoriske felter – i kursiv 

 
Source - 
namespace 

 Element Datafelt 
CultureHub 

Kommentar, merknad 

1. DC title  Tittel eller overskrift for den enkelte datapost 
 

2. DC identifier  Unik identifikator 
 

3. Europeana uri  Samme felt som DC.identifier.  
Nødvendig krav fra Europeana 
 

4. DC description  Beskrivende tekst. Kan være repeterende felt, f.eks. for 
beskrivelse på to nivåer (ingress og brødtekst). 
 

5. Europeana isShownBy  Lenke til digitalt objekt, dvs. bildefil, lydfil eller videofil. 
Merk at posten kun inneholder en lenke, og ikke selve 
det digitale objektet. 
 

6. Europeana objects  Kan være samme felt som Europeana.isShownBy. Kan 
også inneholde lenke til frimerkebilde. Nødvendig krav 
fra Europeana 
 

7. abm textUri  Lenke til digitalt objekt - tekst 
 

8. abm imageUri  Lenke til digitalt objekt - bilde 

http://kulturognaturreise.files.wordpress.com/2012/01/abm-semantic-elements-norway.pdf
http://kulturognaturreise.files.wordpress.com/2012/01/abm-semantic-elements-norway.pdf
http://kulturognaturreise.wordpress.com/datakilder/
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Source - 
namespace 

 Element Datafelt 
CultureHub 

Kommentar, merknad 

 

9. abm videoUri  Lenke til digitalt objekt - video 
 

10. abm soundUri  Lenke til digitalt objekt - lyd 
 

11. abm creatorUri  Lenke til informasjon om opphavsperson (f.eks. 
Wikipedia el. Kunstnerleksikon). Som regel knyttet til 
eur.isShownBy-objektet. 
 

12. abm category  Overordnet fagområde, kategorier fastsatt av KNreise 
 

13. DC subject  Emneord eller kategori; originale verdier fra 
pirmærdatabasen 
 

14. DCterms medium  Materialtype 
 

15. abm municipality abm_municipality_t
ext 

Kommunenavn 
 

16. abm municipalityNr  Kommunenummer 
 

17. abm county   Fylkesnavn 
 

18. abm countyNr  Fylkesnummer 
 

19. abm country  Land 
 

20. abm namedPlace  Stedsnavn; ukategorisert, f.eks. område, bydel, etc. 
 

21. abm estateName  Gårdsnavn 
Erstatter tidligere felt abm.landedProperty 
 

22. abm estateNo  Gårdsnummer 
 

23. abm propertyName  Bruksnavn 
 

24. abm propertyNo  Bruksnummer 
 

25. abm latLong  Punktinformasjon. 
Geografiske koordinater i ett felt, adskilt med komma 
(rekkefølge øst, nord) 
 

26. abm UTM  Punktinformasjon. 
UTM, i ett felt, adskilt med komma (rekkefølge øst, 
nord), sone 33 
Eksempel: SRID=32633;POINT(148013,6964590) 
EPSG notasjon; http://epsg-registry.org/ 
 

27. abm polygon_latLong  Polygoner. Repeterende felt, med ett koordinatpar per 
knekkpunkt i polygonet. 
Geografiske koordinater i ett felt, adskilt med komma 
(rekkefølge øst, nord) 
 

28. abm polygon_UTM  Polygoner. Repeterende felt, med ett koordinatpar per 
knekkpunkt i polygonet. 
UTM, i ett felt, adskilt med komma (rekkefølge øst, 
nord), sone 33 
Eksempel: SRID=32633;POINT(148013,6964590) 
EPSG notasjon; http://epsg-registry.org/ 
 

29. abm north  Nordkoordinat 

http://epsg-registry.org/
http://epsg-registry.org/
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Source - 
namespace 

 Element Datafelt 
CultureHub 

Kommentar, merknad 

 

30. abm east  Østkoordinat 
 

31. DC temporal  Tidsperiode, datering. kan omfatte spesifikke årtsall, 
eller perioder oppgitt som fri tekst (f.eks. “middelalder”) 
 

32. DC creator  Opphavsperson, typisk fotograf eller forfatter 
 

33. DCterms rightsHolder  Institusjon, “opprinnelig eier” 
F.eks. “Norsk zoologisk forening”, for data fra 
Artsdatabanken 
 

34. Europeana rights  Lisens, typisk en CC-lisens 
 

35. DCterms references  Mer informasjon, kilder 
 

36. Europeana isShownAt  Lenke til publisering i opprinnelig kontekst 
 

37. DCterms created  Når registrert eller endret 
 

38. Europeana type  Medietype - text, image, sound el movie 
 

39. DC language  Språk i metadata 
 

40. Europeana dataProvider   Institusjon; eier av datasettet 
F.eks. “Norsk zoologisk forening”, for data fra 
Artsdatabanken; Oslo Museum, for data fra  
 

41. abm contentProvider  Ev. fellesløsning, f.eks. DigitaltMuseum, MUSIT, 
Artsdatabanken.  
Nasjonal fellesløsning 
(Nettløsning) 
“Nasjonal aggregator” 
 

42. Europeana provider  Videreformidler til Europeana (alltid Kulturrådet) 
 

43. Europeana country  Land – for institusjonen / eur.dataProvider.  
Til forskjell fra abm.country, som innholder land for 
dataene. 
 

2.3 Teknisk – database 

 

The Culture-Hub is where the uploaded data (now called a 

Dataset) is managed. A Dataset definition is first created 

containing its basic information. Then the source data and the 

mapping is uploaded from the SIP-Creator to the Culture-

Hub. Multiple Datasets can be uploaded and managed and 

there is even the possibility to create Virtual Collections from 

queries combining different Datasets. 

 

From this point onwards there are several options. The 

Culture-Hub can be used as a front-end for the Datasets 

where they can be browsed and searched online. The Datasets 

can also be accessed remotely from another website via the 

Search API. For this last option there is also the Delving 

Instant: a javascript/css library which quickly and easily 

gives access to the API and has all the display and pagination 
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functionality for the search results built-in. Another option is making the Datasets available for OAI-

PMH harvesting by large aggregators such as Europeana. 

 

- tekst fra konsulentens egen nettsider (http://delving.org/) 

2.4 Data inn – høsting, aggregering 

Data til Norvegiana kan høstes gjennom to kanaler: 

1. XML dump 

2. OAI-PMH harvest (Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting) 

 

Dataene må oppfylle følgende krav: 

1. Valid XML 

2. Tegnsett UTF-8 

3. Tydelig record-struktur 

4. Entydig identifikator for hver record 

 

Datastrukturen i Norvegiana håndterer ikke (p.t.) hierarkiske strukturer, eller flere digitale objekter per 

record. 

2.5 Åpent søke-API 

Alle dataene i Norvegiana og BetaNorvegiana er tilgjengelig gjennom et åpent søke-API. API-et er 

dokumentert på eget nettsted: 

https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation 

 

Dokumentasjon ”online” via API-et: 

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?explain=all 

 

Feltnavn til de aktuelle databasene. Tabellen vil bli oppdatert på prosjektets nettsider; se 

http://kulturognaturreise.wordpress.com/datakilder/.  

 
Database Feltnavn Kommentar 

Digitalt fortalt sffDF  

DigitaltMuseum kulturit  

Naturbase - Data ikke etablert i BetaNorvegiana 

Kulturminnesøk -  Data ikke etablert i BetaNorvegiana 

SSR - Stedsnavn Stedsnavn-alle-piloter Kun i BetaNorvegiana p.t. 

Artsdatabanken Artsdatabanken Kun i BetaNorvegiana p.t. 

MUSIT MUSIT Kun i BetaNorvegiana p.t. 

Industrimuseum Industrimuseum-foto Kun i BetaNorvegiana p.t. 

   

Popsenteret, Oslo kommune  Intensjon om etablering 

 

2.6 Eksempler på funksjoner i API-et 

Alle poster i en database 

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:sffDF  

query=delving_spec:Artsdatabanken 

Alle poster i en kommune 

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=abm_municipality_text:301 

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=abm_municipality_text:oslo 

Alle poster i en database og en kommune 

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:sffDF AND 

abm_municipality_text:Oslo 

http://delving.org/
https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation
http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?explain=all
http://kulturognaturreise.wordpress.com/datakilder/
http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:sffDF
http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=abm_municipality_text:301
http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=abm_municipality_text:oslo
http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:sffDF%20AND%20abm_municipality_text:Oslo
http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:sffDF%20AND%20abm_municipality_text:Oslo
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Alle poster i en database og en kommune, som KML 

Forutsetter koordinater (XX: geohash-felt) i riktig format 

 

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:Artsdatabanken 

AND abm_municipality_text:Oslo & format=kml 

 All informasjon om en post 

Se online dokumentasjon på github.com/, jf. over 

Outputformat – xml, json, kml 

Se online dokumentasjon på github.com/, jf. over 

 

2.7 Andre løsninger som benytter data fra Norvegiana og søke-API-et 

kulturnett.no 

Eksisterende data er eksponert bl.a. i “nye” kulturnett.no - http://samlinger.kulturnett.no/portal/ 

 

     
 

Kulturnett – mobilapplikasjon 

Mobilapplikasjon utviklet av Eirik Morland (utvikler av Kulturnett og Kultursøk). 

 

Oppdatert versjon for Android lastes fra sfj.kulturnett.no/kulturnett.apk 

Er også tilgjengelig i test for iPhone – kontakt Eirik Morland direkte. 

 

   
 

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:Artsdatabanken%20AND%20abm_municipality_text:Oslo%20&%20format=kml
http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:Artsdatabanken%20AND%20abm_municipality_text:Oslo%20&%20format=kml
http://samlinger.kulturnett.no/portal/
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Symboler på kartet: 

 W - georeferert artikkel i Wikipedia (nn eller no) – via http://wikilocation.org/ 

 Rød nål – fortelleringer  fra Digitalt fortalt 

 Blå nål - Norvegiana/Europeana  

https://mail.kulturrad.no/owa/redir.aspx?C=sKwiV6gSeEyhqa5q04_PnBoMMqkFis8IY4lELo4iuqYZsnQCad5BLKtayy6PwBCFXNXMZq0YRhY.&URL=http%3a%2f%2fwikilocation.org%2f
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3. Status APIer – datautveksling 
Norvegiana skal høste data fra primærdatabasene via automatiserte og åpne web-tjenester. Tabellen 

under viser status for dette arbeidet. 

 
Database Status API Data Norvegiana Merknad 

Norvegiana Har søke-API 
Dokumentasjon finnes 

 http://kulturnett2.delving.org:9000/organizati

ons/kulturnett/api/search?explain=all 

 

https://github.com/delving/culture-

hub/wiki/CultureHub-search-API-

documentation 
    

Digitalt fortalt  Har søke-API. 
Har WMS- og WFS-
tjenester.  
 

Etablert høsterutine 
til Norvegiana 

Teknisk plattform legges om i februar 2013 til KulturIT 
og DigitaltMuseum. 
Eksisterende løsninger skal videreføres. 
 
Kontakt for eksisterende løsning: 
Ellen Johanne Lunde, Asplan Viak Internet AS 

DigitaltMuseum Har søke-API (SRU). 
 

Etablert høsterutine 
til Norvegiana 

 

Arkivportalen Har søke-API. 
 

Etablert høsterutine 
til Norvegiana 

 

    

Kulturminnesøk Har WMS, WFS-
tjenester  
Planer om søke-API 
 

-  Håkon: Enkelt API klart til testformål nokså raskt, og så 
jobbe videre med dette utover året. 

Naturbase Har WMS-tjenester  
Planer om søke-API 
Ingen data til 
BetaNorvegiana 
 

-  Kjetil: Har ikke et eget søke-API.Tjenestene leveres 
som kjent ut via WMS (og WFS er planlagt iht Norge 
Digital og Inspire). Vi har imidlertid et prosjekt på gang 
med å utvikle REST WebServicer mot sentrale 
databaser. 

Artsdatabanken Har WMS, WFS-
tjenester  
Har søke-API 
 

Overført testdata til 
BetaNorvegiana 

 

SSR – sentralt 
stedsnavnregister 

Har WMS, WFS-
tjenester  
Planer om søke-API 

Overført testdata til 
BetaNorvegiana 

 

    

industrimuseum.no - 
Akerselva digitalt 

Planer om søke-API 
 

Overført testdata til 
BetaNorvegiana 

 

Arkeologi - MUSIT Har søke-API 
 

Overført testdata til 
BetaNorvegiana 

Dokumentasjon finnes. 

    

 
  

http://kulturnett2.delving.org:9000/organizations/kulturnett/api/search?explain=all
http://kulturnett2.delving.org:9000/organizations/kulturnett/api/search?explain=all
https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation
https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation
https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation
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4. Data fra partnerne – testdata til Norvegiana 
Arbeide med å overføre testdata og etablere overføringsrutiner basert på API startet i juni 2012. 

Erfaringene fra dette arbeidet omfatter bl.a.: 

 

1. Dokumentasjon / spesifikasjon / informasjon 

Er nødvendig med en enkel dokumentasjon / spesifikasjon av dataene som er levert, enten som en 

vedlagt beskrivelse eller lenke til dokumentasjon på nett 

- minimum feltbeskrivelse; hva inneholder hvert felt 

 

2. Teknisk format - XML 

Data ønskes levert som gyldig XML, men dette har vært vanskelig for noen av partnerne 

Krav til feltnavn; dvs. hvilke karakterer kan ikke være i feltnavn – fordi XML ikke liker dette 

 

Løsning – workaraound: 

- SIP Creator kan importere kommaseparert tekstfil 

- Delving arbeider også med EXCEL-import til SIP Creator 

 

3. Unik ID – kobling til URI 

Alle recorder skal ha en unik id - og dette skal angis i feltbeskrivelsen 

 

4. Koordinater 

Koordinater - hvis mulig som lat long - og uansett spesifisert hva det er (UTM lokal sone, UTM sone 

33, etc) 

 

Løsning – SIP Creator kan motta alle typer koordinater, og konverterer også mellom de ulike 

formatene 

- UTM og geografiske koordinater 

- UTM – lokal sone og sone 33 

- standardiserer output til både UTM 33 og geografiske koordinater 

 

5. Lenker - URI 

Lenker til data på nett - både landingsside og evt. bildefiler 

 

Europeana:IsShownBy – digitalt objekt; bildefil, kartutsnitt, lydspor 

Europeana:IsShownBy – landingsside, original post, «se i original kontekst» 
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5. Databaser i Norvegiana / KNreise 
Dette avsnittet inneholder en mer detaljert omtale av de enkelte datakildene. Dokumentasjonen vil 

også bli oppdatert på KNreises nettsider – se http://kulturognaturreise.wordpress.com/datakilder/  

 

Alle datakildene som omtales her er åpent tilgjengelige på nett som web-baserte innsynsløsninger. 

Nettadressene er angitt for hver database. 

5.1 Oversikt 

Omtalen av hver database i dette avsnittet er bygget opp rundt følgende mal / punkter som omtales: 

 

1. Beskrivelse - faglig innhold 

2. API – muligheter for å høste data 

Tilgang til data uavhengig av den offisielle formidlingsløsningen 

- finnes det andre innganger  

- evt. WMS/WFS-tjenester eller API-er 

3. Testdata til Norvegiana 

4. Rettigheter 

Rettigheter til innholdet, f.eks. gjenbruk  

- er dette avklart 

- hvordan er det synliggjort for brukeren, evt. med CC-lisensiering 

5. Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

- er det publisert en unik ID for hvert objekt 

- er det URL for hvert objekt 

- evt. en URL for hvert separat innholdselement, f.eks. for bildefila i en bildedatabase 

6. Stedfesting 

7. Kobling til andre systemer / databaser 

- finnes det metadata som refererer til andre unike objekter i andre systemer, f.eks. 

kommunenummer eller personid-er 

8. Planer for videre utvikling 

9. Forslag (fra prosjektet) til videreutvikling / berikelse av innhold 

 

Ulike typer innhold – geografisk presisjon 

KNreise skal i utgangspunktet vise informasjon som kan knyttes til et relativt avgrenset geografisk 

objekt: 

 Bygning, gårdsbruk, plass 

 Tettsted, bygdesenter 

 Gravhaug, naturforekomst 

 

Noe informasjon er også relevant for et større geografisk område: 

 Beskrivelser av verneområder – naturreservater, landskapsvernområder, nasjonalpark 

 Fortellinger om større områder – om Dovrebygda, “mytene om Dovrefjell” 

 

  

http://kulturognaturreise.wordpress.com/datakilder/
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5.2 Digitalt fortalt 

Beskrivelse - faglig innhold 

Digitalt fortalt ble lansert i 2009 som (daværende)  

ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009.  

 

Digitalt fortalt inneholder personlige fortellinger knyttet til 

kulturminner. 

 

http://www.digitaltfortalt.no/ 

 

 

 

 

 

 

API – muligheter for å høste data 

Digitalt fortalt har utviklet et eget søke-API. 

 

Digitalt fortalt har etablert en WMS-tjeneste. 

 

Digitalt fortalts tekniske plattform endres i 2013, og fra og med 2. kvartal kjører Digitalt fortalt på 

samme plattform som DigitaltMuseum. Det er ingen planer om å endre API eller WMS-tjeneste som 

følge av dette. 

Data til Norvegiana 

Data fra Digitalt fortalt overføres til Norvegiana, og dermed også tilgjengelig via Norvegianas API. 

Dataene overføres som en OAI-PMH harvest. 

Rettigheter 

Det er ikke angitt lisensvilkår for viderebruk for noen av fortellingene i Digitalt fortalt. 

 

Det er planlagt en gjennomgang av lisensieringen i 2013, med sikte på at alle fortellingene skal ha en 

mest mulig åpen CC-lisensiering på bade tekste-elementer, bildefiler, lydspor og evt. videoer. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hvert enkelt element i en Digital fortelling, dvs. f.eks. lydspor, video eller bildefiler, har egne url’er. 

Stedfesting 

De fleste fortellingene i Digitalt fortalt er stedfestet som punkt. Dette er som regel et punkt som kan 

knyttes til innholdet i fortellingen, men for noen fortellinger er stedfestingen knyttet til den personen 

eller institusjonen som har publisert fortellingen. 

 

Tilsvarende er de aller fleste fortellingene knyttet til kommune (og fylke). 

 

  

http://www.digitaltfortalt.no/
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5.3 DigitaltMuseum 

Beskrivelse - faglig innhold 

DigitaltMuseum inneholder 

museenes kataloger. Målet med 

DigitaltMuseum er at museenes 

samlinger skal være lett 

tilgjengelig for alle interesserte, 

uavhengig av tid og sted.  

 

Alle objekter og tilhørende 

informasjon som er publisert på 

DigitaltMuseum er, i de fleste 

tilfeller, hentet fra samlings-

forvaltningssystemet Primus. 

Deler av samlingene er publisert 

fra andre system. 

 

http://www.digitaltmuseum.no/ 

API – muligheter for å høste data 

DigitaltMuseum har utviklet et eget søke-API (SRU) – se http://digitaltmuseum.no/info/api.  

 

Data til Norvegiana 

Data fra DigitaltMuseum overføres til Norvegiana, og dermed også tilgjengelig via Norvegianas api. 

Rettigheter 

De enkelte bildefilene (fotografiene) i DigitaltMuseum er lisensiert med en CC-lisens. Dette omfatter 

ca 230.000 bildefiler (per jan. 2013). De øvrige bildefilene har ikke angitt lisens. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hver datapost i DigitaltMuseum har en entydig identifikator «Identifikasjonsnr», f.eks. «NTRMF42-

04328».  

 

Denne id’en adresserer også den enkelte dataposten via en url.  

Stedfesting 

Innholdet i DigitaltMuseum er basert på samlingsforvaltningssystemet Primus. I Primus er det mulig å 

stedfeste ulike aspekter ved hvert objekt. Dette er basert på museenes feltkatalog.  

 

Feltkatalogen opererer med standardbegrep for stedsrollekoder: 

 00 Sted med ukjent tilknytning  

 01 Brukssted (erstatter 01, 02 og 03)  

 04 Funnsted  

 05 Tidligere plassering  

 10 Eksponeringssted (F)  

 10 Produksjonssted  

 36 Sted for overdragelse av gjenstand  

 70 Avbildet sted   

 74 Utsikt over  

 75 Utsikt fra 

 

Dette innebærer at hvert objekt i DigitaltMuseum (Primus) kan ha tilknyttet flere ulike steder. Som 

utgangspunkt antar vi at alle objektene som er stedfestet i DigitaltMuseum viser «70 Avbildet sted». 

 

http://www.digitaltmuseum.no/
http://digitaltmuseum.no/info/api
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Det er stedfestet 50.330 objekter (fotografier) i DigitaltMuseum (per januar 2013; sjekket via 

DigitaltMuseum). 

 

I tillegg kan et objekt være stedfestet med følgende elementer: 

 Gateadresse 

 Områdenavn 

 Kommune og fylke 

Kobling til andre systemer / databaser 

Hvert objekt i DigitaltMuseum kan kobles til en eller flere artikler i Wikipedia. Koblingen skjer 

automatisk, basert på forekomster av nøkkelord i utvalgte felter i DigitaltMuseum. 
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5.4 Kulturminnesøk 

Beskrivelse – faglig innhold 

Kulturminnesøk er Riksantikvarens 

oversikt over kulturminner i Norge.  

 

Kulturminnesøk viser informasjon 

om kulturminner registrert i 

fagsystemet Askeladden, og har i 

tillegg informasjon fra flere andre 

kilder. 

 

 Brukere kan registrere egne 

kulturminner og laste opp bilder. 

 

http://www.kulturminnesok.no/ 

 

API – muligheter for å høste data 

Kartdata fra Kulturminnesøk gjøres tilgjengelig via en WMS-tjeneste. 

 

Riksantikvaren planlegger å utvikle et åpent søke-API. 

Testdata til Norvegiana 

Det er p.t. ennå ikke overført testdata fra Kulturminnesøk til Norvegiana, men Riksantikvaren arbeider 

med å få til dette. 

Rettigheter 

Data i kulturminnesøk kan (sannsynligvis) benyttes fritt av andre brukere, men dette er ikke eksplisitt 

angitt. 

 

Følgende formuleringer finnes (om Kulturminnesøk): 

 Kulturminnesøk gis en ikke-eksklusiv rett til å gjøre brukerbidrag tilgjengelige for 

allmennheten, ved behov også på andre nettsteder eller lignende. 

 Kulturminnebilder kan deles med Riksantikvaren og alle andre i vår gruppe på Flickr. 

Riksantikvaren har ingen rettigheter til bildene i denne gruppa, det er eierne av 

bildene som selv setter bruksrettighetene på bildene sine. 
 

Dataene er f.eks. ikke merket med CC-lisens. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hver datapost og digitalt objekt kan identifiseres med en unik url. 

Stedfesting 

Objektene i kulturminnesøk er stedfestet både som punkter og områder. 

 

Alle objekter skal konverteres til å ha en utstrekning, dvs. defineres som et område (arbeid startet i 

2012). Alle objekter skal ha et forhåndsdefinert representasjonspunkt (sentralpunkt). 

Kobling til andre systemer / databaser 

For arkeologisk kulturminner – det finnes koblinger til evt. funn som er registrert i MUSITs databaser. 

JA; dvs. omvendt – kobling fra MUSIT til Kulturminnesøk  / Askeladden. 

  

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.flickr.com/groups/kulturminnesok/
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5.5 Naturbase 

Beskrivelse – faglig innhold 

Direktoratet for naturforvaltning registrerer data 

om natur og friluftsliv i fagsystemet Naturbase. 

Dataene er samlet inn av kommunene, 

fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, 

sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og 

DN. 

 

http://www.dirnat.no/kart/naturbase/ 

 

 

 

 

 

 

 

Dataene presenteres i faktaark, dvs. HTML-kodete data fra databasen, supplert med et on-the-fly 

generert kartutsnitt som viser lokalitetens plassering: 

 

 
 

API – muligheter for å høste data 

Kartdata fra Naturbase er tilgjengelig via en WMS-tjeneste. Tjenestene er dokumentert på denne 

nettsiden: http://kartkatalog.dirnat.no/Map_catalog.asp 

 

Direktoratet arbeider med å utvikle et søke-API. Noe informasjon om API-et finnes på denne 

nettsiden: http://faktaark.naturbase.no/TestKlient 

Testdata til Norvegiana 

Det er p.t. ennå ikke overført testdata fra Kulturminnesøk til Norvegiana, men Direktoratet for 

naturforvaltning arbeider med å få til dette. 

http://www.dirnat.no/
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/
http://kartkatalog.dirnat.no/Map_catalog.asp
http://faktaark.naturbase.no/TestKlient
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Rettigheter 

Data fra Naturbase kan fritt gjenbrukes av andre. Direktoratet for naturforvaltning skiver på sine 

nettsider: 

 

Direktoratet for naturforvaltning har etablert karttjenester for flere datasett i våre fagsystem. Alle kan 

fritt bruke våre data, eller implementere våre karttjenester i eksterne løsninger, men under følgende 

forutsetninger:  

 Direktoratet for naturforvaltning skal varsles og godkjenne bruken av tjenestene i 

applikasjoner etc. Dette skal registreres i et eget registreringsskjema (se meny). 

Alle innmeldte vil automatisk få informasjon om etablering av nye eller ved 

endring av eksisterende datasett og karttjenester fra DN. 

 Ved bruk og publisering av våre kartdata eller karttjenester skal Direktoratet for 

naturforvaltning alltid være oppgitt som kilde til datasettene som blir benyttet (se mal for 

kildetekst under detaljert informasjon for hver enkelt tjeneste). 

Dataene er ikke merket med CC-lisens. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hver datapost og digitalt objekt kan identifiseres med en unik url: 

http://faktaark.naturbase.no/<faktaark-id> 

Stedfesting 

Objektene i Naturbase er stedfestet både som punkter og områder. 

 

5.6 Artsdatabanken 

Beskrivelse – faglig innhold 

Artsdatabanken er en nasjonal 

kunnskapsbank for biologisk 

mangfold.  

 

Artsdatabanken er administrativt 

knyttet til Vitenskapsmuseet ved 

NTNU. Her skal det gis oppdatert 

og lett tilgjengelig informasjon om 

norske arter og naturtyper. 

 

www.artsdatabanken.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faktaark.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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API – muligheter for å høste data 

Kartdata fra Artsdatabanken er tilgjengelig via WMS- og WFS-tjenester. Tjenestene er dokumentert 

på denne nettsiden: http://artskart.artsdatabanken.no/FaneStatus.aspx 

 

Artsdatabanken planlegger å utvide tilbudet om tilgang til data ved å utvikle et søke-API: 

 Artsdatabanken som sentral node i nettverk av rapportører og dataforvaltere 

 Vedtatt policy om tilgang til data for alle brukere 

 Eksisterende WMS- og WFS-tjenester skal suppleres med andre datautvekslingstjenester 

 Ønsker samarbeid med eksterne brukere som kan formulere behov og teste løsninger for 

kommende APIer 

Testdata til Norvegiana 

Det er etablert et testdatasett fra Artsdatabanken i BetaNorvegiana. 

Rettigheter 

Data fra Artsdatabanken kan fritt gjenbrukes av andre. Artsdatabanken skiver på sine nettsider: 

 

WMS/WFS er åpne kart/gis standarder som gjør at data fra tjenesten kan benyttes direkte i kart/gis-

verktøy. 

 

Dataene er ikke merket med CC-lisens. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hver datapost kan identifiseres med en unik url.  

 

Foreløpig info fra Artsdatabanken:  

«For å identifisere en post kan en benytte kombinasjonen av 3 «fremmednøkler»: 

[FK_InstID],[FK_SamlID],[CatalogNumber]» 

Stedfesting 

Objektene i Artsdatabanken er stedfestet både som punkter og områder. 

 

5.7 SSR – sentralt stedsnavnregister 

Beskrivelse – faglig innhold 

Sentralt stedsnavnregister (SSR) på Statens kartverk er 

Norges offisielle register over stedsnavn i offentlig 

bruk. Kartverket har oppgaven med å drifte og utvikle 

registeret med hjemmel i § 12 i lov om stadnamn.  

 

Per 16. juni 2011 var det om lag 910.000 stedsnavn med 

om lag 1.050.000 skrivemåter av alle typer i SSR. 

 

Stedsnavn er viktig kulturhistorisk kildeinformasjon. 

Stedsnavn kan også med hell brukes som koblingsdata 

sammen med annen informasjon for kartbruk, for 

navigasjonssystemer, til forskning eller som grunnlag 

for privat slektshistorie. 

 

http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Ste

dsnavn/Sentralt_stedsnavnregister/ 

 

 

 

 

http://artskart.artsdatabanken.no/FaneStatus.aspx
http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Stedsnavn/Sentralt_stedsnavnregister/
http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Stedsnavn/Sentralt_stedsnavnregister/
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API – muligheter for å høste data 

Kartdata fra SSR er tilgjengelig via WMS-tjenester. Tjenestene er ikke dokumentert på nett. 

 

Kartverket har en web-tjeneste (faktaarktjeneste), men denne er ikke implementert i full skala på 

Kartverkets nettsider: 

http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=1071651&format=html  

 

Kartverket arbeider med å utvikle et åpent API til SSR, men dette arbeidet er ikke satt i produksjon 

(per januar 2013). 

Testdata til Norvegiana 

Det er etablert et testdatasett fra SSR i BetaNorvegiana. 

Rettigheter 

Data fra SSR kan fritt gjenbrukes av andre. 

 

Dataene er ikke merket med CC-lisens. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hver datapost kan identifiseres med en unik url.  

http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=1071651 

Stedfesting 

Objektene i SSR er stedfestet som punkter. 

 

5.8 Akerselva Digitalt / industrimuseum.no 

Beskrivelse – faglig innhold 

 
Industrimuseum.no er en inngang til norske museumsressurser som omhandler industrihistorie. 

Samtidig vil den inneholde stoff om norsk industrihistorie, bransjer, bedrifter, personer og 

industriområder som i dag kanskje er preget av helt annen virksomhet enn industri. Norske museer og 

frivillige bidragsytere er i gang med å fylle på med innhold, og mer vil komme etter hvert. 

http://www.industrimuseum.no/ 

 

Publiserte data kan sees her - http://www.industrimuseum.no/seksjoner/kulturminneruter 

 

Den bakenforliggende løsningen en emnekartløsning (ztm), tilsvarende det som ble utviklet for 

Eydehavnportalen - http://www.aaks.no/Eydehavn/- og Kildenett - http://www.kildenett.no/ - i sin tid. 

API – muligheter for å høste data 

Industrimuseum planlegger å utvikle et søke-API. 

http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=1071651&format=html
http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=1071651
http://www.industrimuseum.no/
http://www.industrimuseum.no/seksjoner/kulturminneruter
http://www.aaks.no/Eydehavn/-
http://www.kildenett.no/
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Data fra Industrimuseum er tilgjengelige i filformatet KML: 

http://www.industrimuseum.no/seksjoner/omrader 

Testdata til Norvegiana 

Det er etablert et testdatasett fra Industrimuseum i BetaNorvegiana. 

Rettigheter 

Data fra Industrimuseum kan fritt gjenbrukes av andre. 

 

Noe av dataene er merket med CC-lisens. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hver datapost kan identifiseres med en unik url.  

Stedfesting 

Objektene i Industrimuseum er stedfestet som punkter. 

 

5.9 Arkeologi - Universitetsmuseene / MUSIT  

Beskrivelse – faglig innhold 

Universitetsmuseenes kulturhistoriske foto- og 

arkeologiske samlinger utvikles av MUSIT- 

universitetsmuseenes felles IT-organisasjon. 

Formålet til MUSIT er å vedlikeholde og 

videreutvikle universitetsmuseenes felles databaser 

og databasesystemer, og å gi forskjellige 

brukergrupper tilgang til museenes digitaliserte 

samlinger.  

 

MUSIT forvalter samlinger innenfor en rekke 

fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, etnografi, 

numismatikk, zoologi og topografiske arkiv. 

 

I KNreise skal vi benytte data fra arkeologi-

databasen. 

 

http://www.unimus.no/arkeologi/ 

 

 

Fotoportalen inneholder også mye aktuell 

informasjon, og det kan være aktuelt å inkludere 

denne seinere i prosjektet. 

 

http://www.unimus.no/foto/ 

 

 

 

  

http://www.industrimuseum.no/seksjoner/omrader
http://www.unimus.no/arkeologi/
http://www.unimus.no/foto/
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API – muligheter for å høste data 

MUSIT har publisert et eget søke-API. 

 

Data fra MUSIT sksponeres for søkemotorer 

(google).  

Eksempel: søkeord «keiser unimus» vil finne 

følgende adresse - 

http://www.unimus.no/numismatica/1006683 

Denne eksponeringen vil erstatte de 

flashbaserte portalene med slike lenker som 

primær datakilde, tilsv. Eur.IsShownAt (view 

in oroginal context) i Norvegiana. 

 

Eksempler på funksjonalitet: 

 

Lenke til én bestemt gjenstandspost ved 

Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU): 

www.unimus.no/artefacts/tmu/2345/?f=json / www.unimus.no/artefacts/tmu/2345.xml 

 

Hente ut alle gjenstander fra Bø kommune i Nordland i XML-format: 

http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=&municipalitynumber=1867&f=xml 

 

Søke/ Hente ut gjenstandsposter hvor ordet 'slire' forekommer i XML-format: 

http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=slire&f=xml 

 

Hente ut/ Søke etter kun mynt hvor ordet 'keiser' forkommer i XML-format (velg mellom 'coin' og 

'medal'): 

http://www.unimus.no/numismatica/search/?q=keiser&type=medal&f=xml&artefacttype=coin 

 

Lenke til ett bestemt bilde ved Kulturhistorisk museum (KHM) i JSON-format: 

http://www.unimus.no/photos/khm/56990 

 

Hente ut/ Søke etter bilder hvor ordet 'båter' forekommer i HTML-format 

http://www.unimus.no/photos/khm/search/?q=båter&f=html 

 

 

 

 

 

 

Testdata til Norvegiana 

Det er etablert et testdatasett fra MUSIT i BetaNorvegiana. 

 

Rettigheter 

Data fra MUSIT kan fritt gjenbrukes av andre. 

Dataene er ikke merket med CC-lisens, men det er planer om å etablere dette i 2013. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hver datapost og bildefil kan identifiseres med en unik url.  

Stedfesting 

Objektene i arkeologibasen er stedfestet som punkter. 

 

 

http://www.unimus.no/numismatica/1006683
http://www.unimus.no/artefacts/tmu/2345/?f=json
http://www.unimus.no/artefacts/tmu/2345.xml
http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=&municipalitynumber=1867&f=xml
http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=slire&f=xml
http://www.unimus.no/numismatica/search/?q=keiser&type=medal&f=xml&artefacttype=coin
http://www.unimus.no/photos/khm/56990
http://www.unimus.no/photos/khm/search/?q=båter&f=html
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5.10 Popsenteret 

Beskrivelse – faglig innhold 

Popsenteret i Oslo er et museum 

og opplevelsessenter for norsk 

populærmusikk. Popsenteret er et 

sted for folk i alle aldre som 

ønsker å vite mer om norsk 

populærmusikk - fra de første 

kommersielle norske 

innspillingene i 1904 og frem til i 

dag.  

 

For å presentere denne historien 

og musikken på en levende måte 

har Popsenteret samlet inn 

klenodier, plate, bilder, plakater, 

video og alt annet som er av 

populærmusikalsk interesse, og presentert dette både digitalt og fysisk.  

 

http://www.popsenteret.no  

API – muligheter for å høste data 

Popsenteret kan eksportere data i en rekke åpne kanaler. 

Testdata til Norvegiana 

Det er planer om å etablere et testdatasett fra Popsenteret i BetaNorvegiana. 

Rettigheter 

Popsenteret legger til rette for gjenbruk av data, men det kan være begrensninger på bruken av noe av 

lydmaterialet. 

Identifikatorer og URI – datapost og digitale objekter 

Hvert dataelement kan identifiseres med en unik URI. Popsenteret benytter en åpen og standardisert 

datamodell, basert på åpne standarder for metadata. 

Stedfesting 

Objektene i Popsenteret er stedfestet som punkter. 

 

 

 

http://www.popsenteret.no/
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6. Andre datakilder til KNreise 
KNreise skal utnytte data også fra andre kilder enn Norvegiana. Disse datakildene er omtalt i dette 

avsnittet. 

6.1 Kartdata – Statens kartverk 

Kartdata fra Kartverket omfatter både: 

1. Topografiske grunnkart 

2. Flyfoto / satellittbilder  

3. Historiske kart 

 

Kartdata skal hentes fra Kartverkets standardiserte web-tjenester – se      

http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Webtjenester/  

 

Kartdata skal i første rekke hentes via tjenesten WMS-cache. Kartdata skal leveres i Mercator
  

projeksjon
2
. 

 

Kartgrunnlagene fra Kartverket er ferdig stylet (de kartene som er cachet, og dermed raske å bruke). 

Dvs. det er ikke mulig å endre layout eller innhold innenfor de rammene som Kartverket har satt i sin 

standard WMS-tjeneste. Men det er mulig å bestille (utvikle) egne kartgrunnlag, evt. med et redusert 

innhold, innenfor rammene av prosjektet. Dette avklares evt. i detaljspesifikasjonen. 

 

Alternativt kan man tilordne et annet målestokksområde til de anbefalte kartlagsnivåene, slik at man 

viser et ikke fullt så detaljert kart i praksis. Dvs. velge kartlaget «over» i pyramiden med ferdige kart.  

6.2 Wikipedia 

Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 270 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele 

verden. Startet opp i 2001 og det arbeides nå på mer enn 22 millioner artikler, hvorav ca 360.000 i den 

norske utgaven på bokmål og over 91.000 artikler på den nynorske versjonen. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside 

 

Wikiartikler skal hentes via Wikipedias egne API-er, dvs. MediaWiki web-service API - 

http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page 

 

Alternativt kan wikidata hentes via tredjeparts løsninger: 

 WikiLocation - http://www.wikilocation.org/  

 DBpedia http://dbpedia.org/About 
http://dbpedia.org/ 

http://dbpedia.org/page/Akerselva 

6.3 Lokalhistoriewiki 

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det 

er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene wikien dekker som 

skriver artikler og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er bidragsytere.  

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside 

 

Artikler fra lokalhistoriewiki skal hentes via de samme API-ene som for Wikipedia. Hvis dette ikke er 

mulig skal vi ikke benytte disse dataene. 

 

                                                      
2
 Kartverket anbefaler mercator, da dette er støttet «out of the box» både i IOS, Android og på Windows Phone. 

Kartkontrollen til Håvard Sataøen støtter imidlertid både mercator og UTM. De «cachede» tjenestene til 

Kartverket støtter både UTM og mercator. Vi jobber også med å kunne levere mercator fra Norge i bilder. 

http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Webtjenester/
http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside
http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page
http://www.wikilocation.org/
http://dbpedia.org/About
http://dbpedia.org/
http://dbpedia.org/page/Akerselva
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside
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6.4 Digitalarkivet - folketellingsdata 

Digitalarkivet (fra Arkivverket) presenterer dokumenter fra arkivene (kildemateriale) i digital form.  

Digitalarkivet omfatter databaser/tabeller, fulltekst-avskrifter, bilder og lyd. 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/ 

 

KNreise skal presentere folketellingsdata (1910) knyttet til adresser (boliger). Alle adressene er 

registrert med koordinater. Adressene er stedfestet som punkter. 

 

Data fra Digitalarkivet skal benyttes via Digitalarkivets API-er: 

 

 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok.json?s=ole%20olsen (her er det bare en parameter) 

 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok_avansert.json?fornavn=ole&etternavn=olsen  

(Her kan man bruke alle de samme parameterne som i avansert personsøk på websiden). 

 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/person/pg00000000577228.json  

(Her er det ingen parametere. Bare "personid"). 

 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/bosted/bf01038022005591.json  

(Her er det ingen parametere. Bare "bostedsid"). 

  

Det eksisterer en mobilapplikasjon Digitalarkivet (Android , IOS, Windows) som benytter disse API-

ene. Digitalarkivet er også tilrettelagt for HTML5. 

 

     
 

  

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok.json?s=ole%20olsen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok_avansert.json?fornavn=ole&etternavn=olsen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/person/pg00000000577228.json
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/bosted/bf01038022005591.json
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6.5 Bildedelingstjenester – Instagram 

KNreise skal inkludere brukernes egne bidrag fra Instagram. 

 

Utvalget skal baseres på utvalgte tagger, f.eks.: 

 #akerselva 

 #dovre 

 #bø 

 #sauherad 

 

Bildene i Instagram er stedfestet av brukerne ved opplastingen, ev. 

skal utvalget av bilder til KNreise bare omfatte de bildene som er 

stedfestet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder fra Instagram skal hentes via Instagrams API-er: http://instagram.com/about/legal/terms/api/ 

 

 
Se også http://blog.instagram.com/ for mer informasjon. 

  

http://instagram.com/about/legal/terms/api/
http://blog.instagram.com/


Norvegiana – datamodell, innhold og databaser, APIer 

 

28 

7. Andre mulige datakilder – venteliste B 
Det finnes en rekke andre datakilder som kan være aktuelle for KNreise, men disse skal ikke 

inkluderes i denne fasen. Denne oversikten er tatt med i dette notatet som en huske- og/eller 

inspirasjonsliste.  

 

Datakildene er tatt med fordi de er faglig interessante, og fordi det eksisterer åpne API-er for 

kommunikasjon og tilgang til dataene. 

Arkivportalen 

Arkivportalen er arkivsektorens nasjonale søketjeneste på tvers av forskjellige kataloger til ulike 

arkivinstitusjoner. I Arkivportalen finnes informasjon om hvilke arkiver og dokumenter som befinner 

seg i ulike arkiver i Norge. 

http://www.arkivportalen.no 

 

NBdigital – bokhylla – Nasjonalbiblioteket 

Bokhylla.no er en tjeneste levert av Nasjonalbiblioteket. Bokhylla.no ble lansert som et prosjekt i 2009 

og omfattet ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. Høsten 2012 ble tjenesten utvidet 

og gjort permanent.  

 

Bøker fra hele 1900-tallet, til og med 2000 skal de neste årene legges til i Bokhylla, som vil inneholde 

ca. 250 000 bøker når tjenesten er komplett i 2017.  I tillegg rettighetsbelagte bøker i 

fulltekst inneholder Bokhylla bøker som er falt i det fri. Nasjonalbibliotekets avtale med Kopinor om 

godtgjøring for de verkene som ikke er falt i det fri gjør at tjenesten er gratis for brukeren. 

 

Mer informasjon om tjenesten finnes på http://www.nb.no/nbdigital/beta/ 

 

Det bør være mulig å inkludere aktuell litteratur i KNreise. 

 

Eksempel: 

Søkeordet “Akerselva” gir 15.596 treff: 

 

 
 

Mulige anvendelser: 

- vise aktuell litteratur fra området, selv om det aktuelle objektet ikke er eksakt stedfestet  

 

Tilsvarende søk på “Dovre” – svært mange treff: 

 "tofte kongsgård" – 45 treff 

 Budjord – 8 

 Fokstugu – 185 

 Fokstua – 1659 

 fokstumyr* - 868 

 Hjerkin* - 8863 

http://www.arkivportalen.no/
http://snl.no/Kopinor
http://www.nb.no/nbdigital/beta/
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Andre mulige kilder 

Miljøstatus Norge – Klif 

- men er dette noe annen informasjon enn det som er i primærsystemene? 

- SEFRAK – bygninger fra før 1900 

 

Klima- og forurensningsdirektoratet 

- Støy, forurensede lokaliteter 

- Vannmiljø, innsjøer, elver 

 

Store Norske Leksikon 

 

Norges Geologisk Undersøkelser 

- Kvartærgeologi; terrengformer 

- Mineralforekomster 

- Fossiler 

 

 

 


