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Hva kommer nå?

• Bakgrunn 

• Litt om den digitale kulturarvens politikk, historie og organisering

• Utfordringer

• Sammenheng/samarbeid/samordning? Hvorfor?

• Gi meg en B

Flere spørsmål enn svar

[Motto 1: digital infrastruktur er også kulturpolitikk. Motto 2: gretten 
oppdragsforsker og kulturhistoriker mener ting var litt bedre før og at man bør 
kjenne til og lære av historien]
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yours truly

• Kulturhistoriker

• Norsk museumsutvikling og ABM-utvikling 2002-2008

• Ansvar for arbeid med samlingsforvaltning, standarder, Primus, 
Museenes datatjeneste, KulturIT. 

• Arbeidet 2005-2006 med NOU om universitetsmuseene: Kunnskap for 
fellesskapet.

• 2008-p.t.: Telemarksforsking. Utredninger, evalueringer, 
forskningsprosjekter: kulturpolitikk i ulike avskygninger, deriblant 
museumsprosjekter og kulturarvsprosjekter
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Bakgrunn for innlegget

• Artikkel: #Mangletre - Om makt og ideologi i den digitale kulturarvens 
politikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2/2014 
(http://www.idunn.no/nkt/2014/02/mangletre_-
_om_makt_og_ideologi_i_den_digitale_kulturarven)

• Kommentar til to rapporter, bl.a.:
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Den digitale kulturarvens politikk, historie og organisering
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Spørsmål

• Kulturarv + digitalisering + demokratisering + kulturpolitikk + 
forvaltning = ?

• Hvordan fungerer forvaltningen, byråkratiet, de politiske visjonene og 
de politiske verktøyene som kulturarvpolitikken er sammensatt av, når 
kulturarven er digital? Hvordan har dette endret seg i løpet av de siste 
20 årene?

• Hvilke endringer følger når kulturarv av-materialiseres og 
mangfoldiggjøres med digitale verktøy? 

• Hvilke makt- og rolleforskyvninger følger i kjølvannet av kulturarvens 
digitalisering? 
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Kulturarv + digitalisering = sant

• Et mangeårig forhold

• Kulturarvskilder blant det tidligst digitaliserte materialet

• Høy kvalitet, ikke rettighetsbelagt, kulturpolitisk og offentlig interesse

• Fritt tilgjengelig kvalitetsinnhold var tilstede på nettet før nettet ble 
kommersielt interessant
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Digitalisering i norsk abm-sektor

• Bibliotek: Nasjonalbiblioteket – ambisjon om digitalisering av alle norske 
bøker frem til 2000 før 2017.

• Arkiv: Digitalarkivet siden 1998. Den mest brukte kulturarenaen i Norge 
(målt i besøkstall)

• Museer: Digitalisering siden 1993, fotosamlinger først, siden kataloger, 
siden digital formidling.

• Museene: den kulturarvsinstitusjonen hvor ideene om digitaliseringens 
sosiale og demokratiske potensial har vært mest eksplisitt

• Digitalisering og demokrati i museumspolitiske dokumenter siden midten 
av 90-tallet. Jf. NOU 1996:
– IT kan «gjera informasjon og kunnskap i musea lettare tilgjengeleg for 

omverda»
– «Ein klar tendens i bruk av IT går mot ein stendig tettare kontakt mellom 

institusjonar, gjerne over landegrenser, via Internett» 
– «I den sentrale planlegginga av bruk av IT bør ein tenkja på å stimulera tiltak 

som på ein kreativ måte tek i bruk IT for å knyta museum tettare opp mot 
skuleverket og som gjer det lettare for verda utanfor musea å tileigna seg 
informasjon og kunnskap i musea»
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ABM-utvikling (2003-2010)

• Samordning og koordinering av IKT/digitale tjenester vurdert som særlig 
viktig

• ABM-utviklings vekst og fall kan representere den offentlige 
kulturarvspolitikkens forsøk på å være en viktig digital aktør på 
kulturarvsfeltet. 

• I ABM-utviklings levetid:
– 1) Google ble etablert som den dominerende måten å søke etter informasjon på; 

kritiske røster vil hevde at søkemotorens dominans også endret måten vi 
forholder til informasjon på.

– 2) Google har utviklet seg til også å være en stor aktør for digital kultur og 
kulturarv, gjennom Google Books, Google Art Project, Google Cultural Institute
m.m. 

– 3) Sosiale medier ble etablert som en integrert del av menneskers digitale 
hverdag. 

– 4) Nettet har blitt den dominerende kanalen for nyhetsformidling. 
– 5) Strømming har blitt etablert som en viktig form for kulturell distribusjon; for 

enkelte kulturformer som den dominerende formen for distribusjon.

• Hvordan kan en statlig aktør respondere på slike utviklingstrekk?
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Den digitale kulturarvens organisering – et lappeteppe

• Tre departement + sektoransvar

• Direktorater og/eller underliggende etater

• Regionale og lokale aktører

• Prosjekter, tiltak og tjenester

• Hvor og av hvem føres kulturpolitikken på dette området? 
Departementene relativt tilbaketrukne.
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Aktører og prosjekter

Departementer Etater/direktorater/

nasjonale 

institusjoner

Organisasjoner/

enheter

Tjenester

/prosjekter

Kulturdepartementet ABM-utvikling (2002–

2010)

Kulturnett

Museenes datatjeneste, 

KulturIT

ABM-søk

PrimusWeb, Norsk digitalt museun

Norsk digitalt bibliotek

ASTA Arkivportalen.no

BIBSYS Oria.no

Kulturrådet Europeana

Norvegiana API

Digitalt fortalt

Kultur- og naturreise

Immateriell kulturarv

Nasjonalbiblioteket Bokhylla.no

Biblioteksøk

galleriNOR

Riksarkivet Digitalarkivet

Kildenett.org

Norsk lokalhistorisk instiutt lokalhistoriewiki.no

lokalhistorie.no

Kunnskapsdepartementet Universitetsmuseene MUSIT Dokumentasjonsprosjektet

Museumsprosjektet

Universitetsmuseenes 

samlingsportaler

Nasjonalt digitalt 

universitetsmuseum

NTNU 

Vitenskapsmuseet

Norark.no

Registreringssentral for historiske data, UiTø

Miljøverndepartementet Riksantikvaren Askeladden, Kulturminnesøk

Kulturminnebilder.no
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Hva kan en slik oversikt si?

• Gjennomført tredeling – fra departement til digital tjeneste
• Samordning og koordinering?
• Hvorfor er ansvaret spredt slik? Et uklart begrep om kulturarv?
• Jus, regulering og forvaltning mer nærliggende forklaring
• Konsistent sett med ideer:
• Digitalisering og demokratisering av kulturarv: Museumsutredningen 

1996, ABM-meldingen 1999, Kulturminneutredningen 2002, 
Digitaliseringsmeldingen 2009, Museumsmeldingen 2009, 
Bibliotekmeldingen 2009, Demokratiseringsmeldingen 2011

• Hvor kommer enigheten fra? Ulike demokratiseringsideer har funnet 
hverandre:

• 1) ideer om fri tilgang til digital og nettbasert informasjon (open source, 
Creative Commons), 2) kulturpolitiske ideer om kulturelt demokrati (alles 
kultur skal inkluderes) og 3) demokratisering av kulturen (alle skal ha 
tilgang til den gode kulturen), samt 4) historiefaglige ideer om viktigheten 
av historie og kultur sett nedenfra (lokalhistorie, sosialhistorie, oral history
m.m.)
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Utfordringer
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• Demokratiseringens (eventuelle) grenser

• Forskyvning av autoritet

• Å få to kompetanser til å jobbe sammen: forvaltning og formidling. 
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Digital kulturarv som demokratisering?

• Nye formidlingsformer; nye roller for allmennheten

• Tradisjonell inndeling mellom formidling, dokumentasjon og bevaring 
utfordres

• digitalt demokrati, web 2.0, web 3.0, prosumer, crowdsourcing, 
produsage, communities of practice

• Konsekvenser av den nye rollen – optimistisk og pessimistisk vurdert:

• The wisdom of the crowd vs. The cult of the amateur

• Er total demokratisering en løsning eller et problem?
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Forskyvninger av autoritet

• Det materielles autoritet endres. Digital kulturarv må verdilades, 
autoriseres og legitimeres på andre måter 

• Autoritetsforholdet mellom amatør og profesjonell; tilskuer og 
deltaker: «Digital media (…) puts much of the authority – and 
responsibility – in the hands of the viewer» 

• Kulturarven, enten i analog eller digital form, er verdiladet som 
troverdig og autentisk, faglig legitim, samtidig som den oppfattes som å 
være i fellesskapets eie og dermed bør være tilgjengelig for og kanskje 
også påvirkelig for dette fellesskapet. Disse kulturpolitiske 
nøkkelområdene får ny mening i og med digitaliseringen.
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Forskyvning av autoritet/2

• Endringer i styrkeforhold:

• Google og Wikimedia Foundation. 

• Enorme ambisjoner: alle bøker i verden (Google Books)

• Google Cultural Institute: “Google’s mission is to organize the world’s
information and make it universally accessible and useful. The Cultural 
Institute is an effort to make important cultural material available and 
accessible to everyone and to digitally preserve it to educate and inspire 
future generations”

• maktforflytning i to retninger: mot amatøren og mot internasjonale 
selskaper. Begge kritisert, eks: «The googlization of everything»

• Kulturfaglig/akademisk autoritet utfordret av 1) teknologien, 2) 
amatøren og 3) internasjonale selskaper

• Konsekvenser for kulturpolitisk handlingsrom og for strategier på 
kulturarvssområdet
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Kvalitetssikring

Ansvar for kvalitetssikring når mange kilder samkjøres? 
Eks. Olav den hellige og Gvarv:

«Utvikling av kulturminnet Tinghaug fra anonym grushaug i Askeladden til å 

bli Olav den helliges fødested i de publikumsåpne databasene handler først 

og fremst om endringer innad i forvaltningen. (…) vi har kunnet se hvordan et 

kulturminne kan bli etablert innenfor dagens digitaliserte og demokratiserte 

kulturarvssektor. Ved at amatørhistorikeren har lagt sin historie inn i nasjonale 

databaser/nettsteder om kulturarv, har kulturminnet gått fra å være lokalt 

fundert til å få et nasjonalt nedslagsfelt. Slik har den offentlige fortellingen om 

Norge fått et konkret, levende kulturminne knyttet til Olav den helliges 

fødested, ikke bare en haug med stein.» (Løkka 2014)
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Samarbeid/sammenheng/samordning

• Hvorfor?

• Hvorfor ikke før? Jf. innspill fra ABM-utvikling 2007: «Det 
digitale kulturløftet». 

• Hvem skal det samordnes for? 

• Hvilket behov fyller samordning?

• Hvem samordner?
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En rapport og noen indirekte stilte spørsmål
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«a feeling of having already experienced the present 
situation»

22



• Rapporten(e) viste samlet og indirekte noe av den største utfordringen 
på området:

• Hvordan samler man kompetanse på digital teknologi, 
samlingsforvaltning, museumsformidling og kulturpolitisk/strategisk 
tenkning?
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• Rapporten stilte noen ufrivillige og uforvarende spørsmål:

• Hva skjedde egentlig med den strategiske tenkningen som var en av 
kjerneoppgavene til ABM-utvikling? 

• Hva er vunnet og hva er tapt i en ny organisering? Ligger det noen 
lærdom i ABM-utviklings ruiner, og hva er eventuelt denne?

• Ligger det noe i politikkens og forvaltningens organisering og prestisje 
som hemmer mer enn fremmer det gode samarbeidet om digital 
kulturarv? (Kanskje)
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Gi meg en B

• Brukere og brukermønstre – vet vi nok? (Nei)
• Finnes superbrukeren, den idealiserte brukeren? (Nei)
• En navlebeskuende brukeranalyse: en googlifisert utålmodighet og 

svarforventning: hvorfor er enkelte bøker kun leselig digitalt på 
NBs lesesal? Hvorfor er ikke søkefunksjonen i Kartverkets 
historiske kart mer finmasket? Hvorfor må jeg gjennom så mange 
operasjoner i Arkivverkets folketellingssider? Hvorfor virker 
informasjonen i Digitalt museum så tilfeldig?

• Behov for mikrostudier av brukere: hvordan brukes disse kildene? 
Hvordan brukes de ikke?

• Hvorfor bruker ikke enda flere disse kildene?
• I hvor stor grad skal man oppdra brukerne og i hvor stor grad skal 

brukerne oppdra institusjonene?
• Dersom det er en motsetning mellom aktiv deltagelse og vanntett 

faglig kvalitetssikring – hva er viktigst?
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[beskjedent takk]


