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Hva er KulturIT?

• KulturIT ANS ble etablert av Norsk Folkemuseum og Maihaugen i samråd med ABM-utvikling i 
2007

• Selskapet foretok i 2015 en selskapsomdanning og KulturIT AS ble etablert 

• Vi er et eget IT-miljø «for og av» museene i Norge. I overkant av 40 ansatte. Holder til i Oslo, 
Lillehammer og Trondheim. 

• 7 museer eier like store deler av KulturIT

• Utvikling finansieres med 
– prosjektmidler fra Kulturrådet
– spleiselag museene i mellom
– eventuelt overskudd fra lisensinntekter 

• KulturIT utvikler digitale verktøy som støtter arbeidet i museer (og andre kulturarvsaktører)
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eKultur
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Lyd/Film - Hvor er museene i dag?

• Vår erfaring.

– Fysiske media (MiniDisc, CD, kassett, DAT, spolebånd, vinyl, VHS, 
Betamax osv.)
• Lagret i museet/magasin 

• Katalogisert i fysiske kataloger eller digitale kataloger som Primus, regneark 
osv.

– Digitale media (Flere format som MP3,MP4,WAW, PCM, FLAC, MOV, 
MPEG3/4, AVI, WMV, OGG osv.)
• Lagret på filområder i katalogstrukturer, på løsrevne «bærbare» lagringsmedia, i 

skyen (iTunes/Soundcloud/Youtube/Facebook) eller CMS/DAM system for hvert 
enkelt museum.

• Katalogisert i regneark, Fagsystem(DAM), eller vha. intrikat katalogstruktur + 
metadata i filen eller Primus .. Eventuelt Ikke katalogisert.



Metadata

Film og Lyd 
Katalog (DAM, CMS) 

(Primus?)

Fysiske media

Arkivar, konservator, bibliotekar, fotograf,
museumsvert, håndverker, pedagog, 
driftsleder, administrasjonskonsulent ? Digitale media

V Enkelt UI
V Gjenfinnbart
V Rettigheter

V Tagging av segment i lyd
V Autoritetsregister
V Lenking mot gjenstand

V Alltid tilgjengelig
V Rask registrering
V Batch metadata 
reg/endring
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Føringer og tiltak fra nasjonalt hold:

• Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7bb29625370849a6b3d23a0e8a37e69b/pdfs/stm200820090024000nb_pdfs.pdf

• Audiovisuell kulturarv i ABM-sektoren. 
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2018/07/Oppdragsbrev.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/7bb29625370849a6b3d23a0e8a37e69b/pdfs/stm200820090024000nb_pdfs.pdf
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2018/07/Oppdragsbrev.pdf
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Hva brukes som digitale lyd-film arkiv i Museene?

• Lokale katalogstrukturer pr. museum. Evt. med tilhørende metadata 
i filen eller i regneark/materiallister.

Ett museum.

- 3300 film filer

- Gjenfinning?

- Deling?

- Integritet?
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Digitale dokumentarkiv (Noark)

• Flere museum bruker elektroniske dokumentarkiv system, feks.
Public 360. Egnet for forvaltning av Lyd/Film? 
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DAM/CMS programvare. «Hyllevare». Sky eller lokalt?

• Webbaserte DAM løsninger for å løse utfordringer rundt forvaltning 
av lyd/bilde/film.

+ Tilgjengelighet

Gjenfinning

Rettighetsstyring

Metadata kvalitet.

- Pris

Lokale standarder

Norske forhold

Leverandøravhengighet

Metadatkvalitet (mellom 

museene)
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DAM – Valgets kval

Hentet fra www.g2crowd.com
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Primus Film-Lyd modul:

Laget spesifikt med tanke på 

forvaltning av museumsgjenstander. 

Enkel funksjonalitet for digitale 

kopier/originaler av lyd/film.

Mediafiler lastes opp til

sentral mediaserver.
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Primus Film-lyd statistikk (Totalt):

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Primus Norge

Lyd og Film objekter i Primus

Lyd&Film objekter Mediefiler lastet opp



14

Krav til fagsystem for Lyd/Film

• Konflikter: 

– Formidling vs forvaltning. Metadatasett/Taksonomi.

Konservatoren

og arkivarens

krav:

Metadatasett:
Dato, tittel, museumsnr., opphav, emneord, samling, utgiver, bidragsyter, type, format, 
tekniske data, språk, plassering, original/kopi, roller osv. (uendelig?)

Adskilt autoritetsregister?
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Krav til fagsystem for Lyd/Film

• Konflikter: 

– Formidling vs forvaltning. Metadatasett/Taksonomi.

Formidleren og 

Den «flyktige

brukerens» krav.

Metadatasett:
Tittel, emneord, tag, opphav
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KulturNav - Metadatakvalitet og felles autoritetsregister
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KulturNav - Metadatakvalitet og felles autoritetsregister

https://kulturit.org/kulturnav
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www.digitaltmuseum.no
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Krav til fagsystem for Lyd-Film

• Langtidslagring og katalogisering: 
– Økonomi (kvalitet vs kvantitet) Format og arbeidsmengde.

• Tilgjengelighet: Deling og åpenhet vs sikkerhet, personvern og 
rettigheter.
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Noen Retningslinjer for forvaltning av digital
lyd/film i museumssektoren
• Arkivverkets godkjente standard for avlevering av lyd- og 

filmmateriale. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286)

• Nasjonalbibliotekets standard (The International Association of Sound and Audiovisual Archives)

• Eksempel foto: ABM-utviklings standard for fotokatalogisering. 
Inneholder bla. feltsammenligning av en rekke 
katalogiseringssystemer og standarder. Primus/Fotostation/Dublin 
Core/Bibsys/CIDOC CRM osv.

• Spektrum standarden?

• The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and 
Preservation Strategy. IASA.(https://www.iasa-

web.org/sites/default/files/downloads/publications/TC03_English.pdf)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286
https://www.iasa-web.org/sites/default/files/downloads/publications/TC03_English.pdf

