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En kulturskatt och kunskapsbank 

• 6 miljoner bilder

• 4 700 hyllmeter arkivmaterial

• 1,5 miljoner föremål

• 3 800 hyllmeter publikationer
och levande samlingar; genbank, 460 byggnader, 2 200 ha mark, 800 ha fiskevatten

Foto: Kajsa Hartig, Nordiska museet



användarna i centrumMed

Foto: George Renström, Nordiska museet



Mål

• Tillgängliga - egna och andras arenor

• Användbara - länkade och förädlade

• Angelägna - kommunikation och medskapande

Bli ett museum som berör

Foto: Nordiska museet



Strategi

Foto: K W Gullers, Nordiska museet



Samnordiskt 
ekosystem

Foto:  Erik Liljeroth, Nordiska museet



Ekosystemet 
idag

Foto:  K W Gullers, Nordiska museet
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Aggregationer - idag

OAI-PMH 
ESE/XML

OAI-PMH 
RDF/XML

JSON

sökindex

sökindex

Data-aggregation Data-aggregationPrimärdata

datalager

sökindex

Data aggregeras, flyttas från olika databaser och lagras 
för sök och indexering, uppdateras vid ändring



Bred samverkan

Fotograf okänd, Nordiska museets arkiv

över 200 institutioner



Viktiga principer för ekosystemet

• Öppet

– återanvändning, delning och standarder

• Sammanhängande

– integrerat och helhetligt

• Utvecklingsbart

– dynamiskt och anpassningsbart 

Museernas eget system 

Bygger på samarbete, nätverkande och delaktighet



Tekniskt ekosystem för kulturarvsinformation
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Primus

• Primus hanterar information om samlingar –
objekt – föremål, fotografier, byggnader, konst, 
video, ljud etc.

• Museets rutiner och processer kring 
samlingarna – accession, utlån, placering, 
konservering etc. hanteras i samma system 

Primus är ett system för förvaltning 
av museirelaterade samlingar och 
hantering av olika rutiner och 
processer vid museet i samma 
databas



KulturNav

• Genom att koppla samman museer kring 
gemsansam terminologi som byggs upp och 
förvaltas tillsammans skapas grunden för bättre 
och mer användbara data

KulturNav är en samnordisk 
tjänst för att skapa och förvalta 
gemensamma listor för termer, 
platser, händelser och personer

http://kulturnav.org/
http://kulturnav.org/


koncept + objekt 
= länkade öppna data



Tore Johnson

http://digitaltmuseum.se/search?query=tore johnson
http://digitaltmuseum.se/search?query=tore johnson


KulturPunkt

• KulturPunkt ska hjälpa museerna med 
informationshantering i 
utställningssammanhang och 
informationsguider och låta museets berättelser 
bli en integrerad del av ekosystemet

KulturPunkt är en gemensam 
plattform för att förmedla 
innehåll till besökare i 
utställningar och ute i landskapet 
genom digitala guider

http://beta.kulturpunkt.org/owner/41/group/159/record/1176
http://beta.kulturpunkt.org/owner/41/group/159/record/1176


Föremål

http://digitalt.nordiskamuseet.se/nordiska-museet/socker-karameller/image/socker-i-sorgdrakt
http://digitalt.nordiskamuseet.se/nordiska-museet/socker-karameller/image/socker-i-sorgdrakt


Miljöer

http://digitalt.nordiskamuseet.se/nordiska-museet/hem-och-bostad
http://digitalt.nordiskamuseet.se/nordiska-museet/hem-och-bostad


Landskap

http://tidskikaren.nordiskamuseet.se/
http://tidskikaren.nordiskamuseet.se/


Minne

• Plattformen tillmötesgår museernas behov av struktur 
för systematisk och enhetlig insamling av information till 
museet och ser till att insamlade data kan förvaltas och 
har en koppling mot annan information i ekosystemet.

Minne är en teknisk plattform 
för att samla in och hantera 
insamlade data och berättelser. 
Målinriktade tillämpningar byggs 
på plattformen.





minnen.se

• idag - anpassad för att fokusera på att 
samla in berättelser inom ett 
tema/projekt 

• i morgon - generell plattform för  
insamling av immateriellt kulturarv



Bred samverkan

• Gemensam minnesinsamling med 

Sveriges Hembygdsförbund 2015-2016

• Gemensam utveckling av plattformen 

tillsammans med fler institutioner 2016-



DigitaltMuseum

• DigitaltMuseum knyter samman museer och deras 
information så att innehållet blir tillgänligt för 
många användare i en gemensam tjänst på tvärs 
över institutionsgränserna

• Webbplatsen publicerar information från hela 
ekosystemet och gör det enkelt att upptäcka 
kopplingar inom ekosystemet

DigtaltMuseum ger tillgång till 
museenes samlingar dygnet 
runt. Som användare av 
DigitaltMuseum kan du se på, 
kommentera och dela innehåll 
med andra. 

http://digitaltmuseum.se/
http://digitaltmuseum.se/


Föremål

http://digitaltmuseum.se/
http://digitaltmuseum.se/


Ekosystemet
i morgon

Foto:  Ernst Herrmann, Nordiska museet
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datalager

i morgon – index för länkade data?

LODJSON

sökindex

sökindex

IndexeringPrimärdata

Data aggregeras inte. Alla publicerar sina egna LOD.
> Kataloger över var länkade data finns att hämta med 
vissa sökmöjligheter? 



datalager

i övermorgon – LOD moln?

LODJSON

sökindex

Semantiska 
kunskaps grafer?

Domänöverskridande 
”LOD-moln”

IndexeringPrimärdata

”LOD-moln”?

”Våra” tjänster utökas med möjligheter att söka i både 
egna och andras data (som man länkar till)
(Öppna) Kunskapsdatabaser byggs upp som tar med data 
från många olika datadomäner utanför ABM



Tidsplan…..

Tack för att ni lyssnade!

Kontakta gärna mig på:

Twitter: @sveren

E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se 

Telefon: 070 – 655 05 14


