
Kulturrådet og apps4norge 



Norvegiana = beta.kulturnett 





APIet innholder kulturdata til bruk for 
offentlige og private aktører for å skape 

nye tjenester.  
• DigitaltMuseum – historiske fotografier, gjenstander, kunst (1,1 mill 

objekter) 
• Digitalt fortalt – digitale fortellinger (1.975 fortellinger) 
• Arkivportalen – arkivkataloger fra statlige, kommunale og private 

arkiver (3 mill dokumenter) 
• Foto SF – Fylkesfoto Sogn og Fjordane (60.000 foto) 
• Foto MR – Fylkesfotoarkivet Møre og Romsdal (140.000 foto) 
• Stadnamn SF – stedsnavn Sogn og Fjordane (175.000 stedsnavn) 
• Stadnamn MR – stedsnavn Møre og Romsdal (samme database som 

Stadnamn Sogn og Fjordane; 130.000 stedsnavn) 
• Kildenett – Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag (1.500 

artikler) 
• Musikkarkiv, tradisjons-musikk Sogn og Fjordane (14.000 innførsler) 
• Kulturhistorisk leksikon Sogn og Fjordane (1.800 artikler) 

(per januar 2013) 

http://digitaltmuseum.no/
http://www.digitaltfortalt.no/
http://www.arkivportalen.no/
http://www.fylkesarkiv.no/foto
http://www.fylkesfoto.no/
http://fylkesarkiv.no/stadnamn
http://fylkesarkiv.no/stadnamn
http://fylkesarkiv.no/stadnamn
http://www.fylkesarkiv.no/stadnamn/sok/?http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=form&db=dbstadnamn&fylke=M%C3%B8re og Romsdal&fromMapSite=
http://www.fylkesarkiv.no/stadnamn/sok/?http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=form&db=dbstadnamn&fylke=M%C3%B8re og Romsdal&fromMapSite=
http://www.fylkesarkiv.no/stadnamn/sok/?http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=form&db=dbstadnamn&fylke=M%C3%B8re og Romsdal&fromMapSite=
http://www.kildenett.no/
http://www.fylkesarkiv.no/musikk
http://www.fylkesarkiv.no/side/kulturhistorisk-leksikon


Innholdet i Norvegiana 



Metadata 



Metadata standard 



Hvorfor er Kulturrådet med? 
 

Kulturrådet (og tidligere ABM-utvikling) har gjennom flere 
år arbeidet målbevisst for å åpne opp og formidle 
kulturdatabasene: 

• Vi ønsker økt bruk, bruk i nye sammenhenger og større 
oppmerksomhet rundt hva norske kulturinstitusjoner 
inneholder  

• Vi håper å kunne stimulere til innovasjon. Ved å knytte 
sammen for eksempel foto, folketelling og steder kan 
utviklere skape både nyttige, morsomme og 
kommersielt levedyktige tjenester / apps av kulturdata, 
gjerne i kombinasjon av andre data 

 



For utviklere 
  

Dataene er publisert som Norvegiana API-et på 
data.norge.no http://data.norge.no/data/norvegiana-
api  

• Norvegianas datamodell mottar aggregert data fra 
ulike databaser og informasjonskilder og 
tilgjengeliggjør dette for andre brukere, bla for å bygge 
applikasjoner via et åpent API.  

• API-et leverer data om enkelt objekter i xml, json eller 
kml-format.  

• En stor andel (særlig foto fra DigitaltMuseum) er 
stedfestet med koordinater (geografiske desimalgrader 
og UTM 33).  

• API-et er åpent, og det kreves ingen nøkkel. 
 

http://data.norge.no/data/norvegiana-api
http://data.norge.no/data/norvegiana-api
http://data.norge.no/data/norvegiana-api
http://data.norge.no/data/norvegiana-api
http://data.norge.no/data/norvegiana-api

