
Varför söker vi denna information?

Hej,

Vi arbetar för den ideella icke vinstdrivande organisationen Wikimedia Sverige. 
Wikimedia Sverige är en av sammantaget 39 nationella stödföreningarna till 
Wikimedia Foundation, vilka finns utspridda överallt i världen, och har till uppgift att 
organisera nationella projekt och samarbeten som är i linje med huvudorganisationen 
Wikimedia Foundations mål: att sammanställa all världens kunskap och göra den 
fritt tillgängligt för världens alla människor. Ett av de mest välkända projektet som 
Wikimedia Foundation driver är den fria encyklopedin Wikipedia som finns på 285 
olika språk innefattande totalt 23,3 miljoner artiklar. Ett annat välkänt projekt är 
bilddatabasen Wikimedia Commons som innehåller över 15 miljoner filer som alla 
har en fri licens och alltså kostnadsfritt kan kopieras och återanvändas av vem som 
helst.

Vi söker er information om offentlig konst för att vi önskar bygga upp en databas 
över alla konstverk som finns på allmän plats i Sverige. I dagsläget saknas tyvärr en 
sådan central databas och informationen är istället spridd mellan alla kommunala 
databaser. Genom att få tillgång till listor över vilka konstverk som finns på allmän 
plats i din kommun hoppas vi kunna bygga denna centrala databas och sedan göra 
den fritt tillgänglig för intresserade parter. Det är vår förhoppning att en sådan 
databas ska vara till nytta för forskare inom akademin, utbildningsinstitutioner, 
turismnäringen samt en intresserad allmänhet som genom verktyg kopplade till 
databasen lättare kan få en översikt över de konstskatter som finns i deras närområde. 
Databasen kommer även att kunna användas av kommunerna själva för exempelvis 
visa för befolkningen var konstverken finns eller för att undersöka möjligheten att 
tillsammans med grannkommuner göra en gemensam upphandling av reparationer. 
Genom att databasen ligger under en öppen licens med ett fritt tillgängligt API kan 
spännande externa verktyg skapas och materialet användas på oräkneliga sätt.

Vi på Wikimedia Sverige kommer även själva att använda databasen i flera andra 
projekt som vi driver. Vi kom till insikt om avsaknaden av en databas då vi 
tillsammans med Europeana (http://europeana.eu/portal/) planerade en fototävling 
och sökte efter en databas över konstverk som grund för denna. Vi på Wikimedia 
Sverige har sedan tidigare erfarenhet av att i nära samarbete med databasägare bygga 
upp mer omfattande databaser, samt berika existerande data. Detta skedde bland 
annat inom ramen för fototävlingen Wiki Loves Monuments där vi inlett ett 
omfattande samarbete med Riksantikvariatämbetet (RAÄ) och Statens maritima 
museer. De båda organisationerna delade med sig av sina databaser 
(Bebyggelseregistret och Fornsök respektive listor över K-märkta båtar och fartyg) 
vilket visar att ett sådant samarbete är praktiskt möjligt. Samarbetet gjorde bland 
annat att det var möjligt för RAÄ att använda sig av tävlingsbilderna direkt i sin 
plattform Kringla (http://kringla.nu/).

http://kringla.nu/
http://europeana.eu/portal/


Riksantikvarieämbetet har sedan tidigt 2000-tal lagt ut data om sina objekt fritt 
tillgängligt på internet, och i en stor internutredning 2010 (Fritt fram!, http://www.k-
blogg.se/wp-content/uploads/2011/03/Fritt-fram.pdf) beslutade de att lägga såväl data 
som bilder under fria licenser på nätet, något som gjorde att Wikipedia fick lättare att 
använda Riksantikvarieämbetets material. För att ytterligare knyta Wikipedia och 
Riksantikvarieämbetet närmare varandra anställde Riksantikvarieämbetet 2012 två 
Wikipedians in Residence (http://www.k-blogg.se/2012/06/01/presentation-av-
wikipedian-in-residence/), varav en nu arbetar med detta projektet.

Vi hoppas att ni finner databasprojektet och fototävlingen intressanta. Om ni har 
ytterligare frågor eller är intresserade av ett utökat samarbete kring databasen så hör 
gärna av er!

Vänligen,

André Costa
Wikimedia Sverige
GLAM-tekniker
Telefon: +44(0)779-1554693
Email: andre.costa@wikimedia.se
Skype: lokal_profil

John Andersson
Wikimedia Sverige
Internationell koordinator för Wiki Loves Public Art
Telefon: +46(0)73-3965189
Email: john.andersson@wikimedia.se
Skype: johnandersson86
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