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http://kulturnav.org 

- Skapa, hantera och använd kulturarvs-
auktoriteter tillsammans! 



http://kulturnav.org 

• En webbplats och plattform för att skapa, 
administrera och distribuera många sorters 
gemensamma kulturkoncept och auktoriteter 

• Utvecklad sedan 2012 av KulturIT specifikt för 
användning av kulturarvsinstitutioner. 
Nordiskt fokus. I drift sedan september 2013.  
Version 1.0 lanseras i januari 2015 

• Utvecklingen är finansierat av Norsk Kulturråd 



• Etablerad datamodell: EDM, CIDOC CRM, SKOS, FOAF etc som 
hanterar olika sorters kulturkoncept på ett och samma ställe 

• Flexibel förvaltningsmodell: lagra dina kulturkoncept ”i molnet” 
eller på egen server: 

– Förvaltning inom organisationen 

– Delad förvaltning med andra organisationer 

– Samverka tillsammans med många i och utanför sektorn 

• Flerspråkigt i datamodell och gränssnitt – med nordiskt fokus 

• Länkat: Länkar inom navet och utåt mot andra etablerade källor. 
Importerar etablerade standarder och goda resurser  

• Fritt:  Kostnadsfri användning, utvecklad med öppen källkod och 
kommer att bli öppen källkod 

• Öppet för systemintegration via API  

• Länkad öppen data (LOD) för all information 

http://kulturnav.org 



KulturIT & länkad data 

• Länka vid källan i masterdata! 

• Satsa på gemensamma resurser och 
plattformar som många kan använda! 

• Dela ansvar för förvaltning av terminologi och 
auktoriteter med många! 

• Bjud in fria experter (nördarna) att delta! 

• Ta LOD från att vara (onödigt komplex) 
teknologi till använd nyttig praxis vid museer! 



Norvegiana 

Europeana 

K-samsök 

B M 

A 
API (+ LOD) 

 

+2,81 M objekt 

API + LOD 
 

+2,23 K koncept 

M 

M 
M 

M 
M 

M 
M 

M 
M 

M M 

+200 museer/organisationer 

+130 baser 

M 

Appar Tjänster 
Sökmotorer 



Aktør 

Person 

Organisasjon 

Navngitt objekt 

Dyr 

Fartøy 

HVEM 

Term 

Stil 

HVA 

Sted 

Stedsobjekt 

HVOR 

Hendelse 

Tid 

Tidsperiode 

Utstilling 

NÅR 

Takson 



Dataset 



Dataset avgränsar behörighet 

• Administratörer delar ut behörighet till andra 
användare och  publicerar poster i datasetet 

• Redaktörer ändrar och skapa nya poster i 
datasetet. Kan godkänna poster och på så sätt 
förbereda för publicering 

• Granskare har rätt att läsa opublicerade poster, 
föreslå nya poster och lämna ändringsförslag i 
opublicerade poster 
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Person 

URI: helt baserad på UUID: 
http://kulturnav.org/2b94216b-f2fc-46a3-b2ce-eeb93aa19185 
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Platshållare: 
En länkpost ”persistent cache” mellan  
”masterkoncept” och objekt 
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Redigera online 
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Bygg upp och förbättra data 
tillsammas 

”Crowdsourcing”:  

• Förslag till nya poster som saknas 

• Ändringar : 

– korrigeringar av publicerad information, ta bort 
felaktigheter, förslag till tillägg – t ex dödsår, 
platskopplingar 

– översättningar - språkanpassningar 

– nya länkar och mappningar 

 



Föreslå ny post 



Förslag, ny post 
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Använda KulturNavs-koncept 

1. Skapa urval i listor över de koncept som du 
vill använda (eller hämta hela dataset) 

2. Hämta listorna via API eller LOD/dump 

 

Primus har inbyggda funktioner för att abonnera 
på data från KulturNav: 

• Ange lista – t ex namnlistan 

• Ange museum/databas dit data ska 

 



 Mitt urval 



Koncept 

Objekt 



 



Vad händer nu? 

• DigitaltMuseum 3.8 med stöd för aktörer från 
KulturNav länkade till objekt, november 2014 

• KulturNav version 1.0, 20 januari 2015, Oslo 

• Datasetet Registre över Norske fotografer,  
Q1 2015 

• Mer under 2015: 
– Vidareutveckling – integrering inom ekosystem och ut 

mot andra resurser – wikidata etc (?) 

– Utbildning/workshops 

– Fler dataset! – Mer länkad data i praktiken! 
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Tack för mig! 
Hör av er om ni vill vara med! 
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