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Creative Commons lisenser 

De norske Creative Commons sidene: http://creativecommons.no/ 

Creative Commons (CC) er et fleksibelt rammeverk som gjør det mulig for opphavspersonen å dele (helt eller 

delvis) sin enerett til et verk. CC består av et enkelt system av lisenser. Hver lisens er satt sammen av en eller 

flere følgende lisenselementer: 

by – («attribution») Navngivelse (Opphavspersonen må alltid navngis, så dette elementet er med i alle lisenser) 

sa - («share alike») Del på samme vilkår – dvs. at bruker skal benytte samme lisens på sitt bearbeidede verk 

som opprinnelig på rettighetshavers.  

nd – («no derivative») Ingen bearbeidelse tillates 

nc – («non commercial») Kommersiell bruk tillates ikke 

Når det gjelder hvilken lisens man skal velge for å dele sin enerett til et verk (foto), må museet vurdere hvilke 

lisenselementer det vil ha med i sin lisens. Navngivelser er med i alle lisenser. De viktigste momentene å 

vurdere da, er om museet vil tillate at bruker skal kunne bearbeide fotoet og om fotoet skal kunne brukes 

kommersielt. Så bygges lisens opp med å sette sammen de nødvendige lisenselementene.  

Det gir muligheter til å bygge en lisens fra den strengeste (kan hverken bearbeides eller brukes kommersielt) 

til den mest åpne lisensen (kan både bearbeides og brukes kommersielt). 

Dersom man tillater bearbeiding av verket, må man også vurdere om man skal påby at museets lisens skal 

følge det bearbeidete verket (sa). 

Man kan velge mellom følgende lisenser: 

1. Navngivelse CC BY 3.0  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/ 

 

2. Navngivelse-DelPåSammeVilkår CC BY-SA 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/ 

3.  

Navngivelse-IngenBearbeidelse  CC BY-ND 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/ 

4. Navngivelse-Ikkekommersiell CC BY-NC 3.0   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/ 

5. Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/ 

 

6. Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge (CC BY-NC-ND 3.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/ 

Annet 

CC lisenser kan ikke trekkes tilbake.  

Ett museum kan bruke ulike lisenser dersom det av hensyn til copyright eller andre forhold er nødvendig.    

Når det gjelder Creative Commons og Europeana, heter de i omtalen av Data Exchange Agreement 

1. For all descriptive metadata provided to Europeana, data providers grant Europeana the right to publish 

the metadata under the terms of the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. 

This means that all metadata provided to Europeana can be re-used by third parties without any 

restrictions. 
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2. Each digital object (and the associated preview) that is available via Europeana needs to carry a rights 

label that describes its copyright status. Data providers grant Europeana the right to publish previews 

provided to Europeana. Previews may not be re-used by third parties unless the rights label related to 

the object allows such re-use. 

Alle seks Creative Commons lisensene kan brukes som såkalte “rights statements” for digitale objekter i 

Europeana.  

Når det gjelder å vurdere hvilke lisenser som er mest aktuelle for universitetsmuseene, er det – i tillegg til egne 

ønsker og behov – også en fordel å se hva andre tilsvarende institusjoner har valgt. 

Jeg har kun funnet en institusjon i Norge – Oslo Museum (Oslobilder:) med CC lisens. Der er CC by-sa 3.0 brukt. 

Svenske Historiska Museet, Stockholm:  

CC by-nc-nd 3.0 og CC by-nc-sa 3.0 

Amsterdam Museum: 

 Public Domain 

Statens Museum for Kunst, Kbvn:  

CC BY 3.0  

National Portrait Gallery, London:  

CC by nc nd 3.0 

+ to andre lisenser for professionell og kommersiell bruk og akademisk og ikke-kommersiell bruk:  (tungvint) 

Brooklyn Museum, N.Y: 

CC by nd  3.0 

British Museum:  

Egne regler  

London Canal Museum:  

CC by-sa 2.0 

The Walters Art Museum, Baltimore:   

CC BY-NC-SA 3.0 

 

 

 


