
Referat fra møte i faggruppe for juridiske vurderinger 

11.06.2008 09:00- 15:00 

 

Tilstede: Brit Hauge (MUSIT), Gitte Høy-Pedersen (VM), Svein Indrelid (BM), Sveinulf 

Hegstad (TMU), Mette Hide (KHM), Espen Uleberg (KHM) (referent). 

 

Bergen museum og Vitenskapsmuseet har digitale top.ark. En av MUSITs faggrupper 

arbeider med tilgang til det fotografiske materialet. Faggruppe for juridiske vurderinger skal 

ta rede på hva som regulerer tilgjengeliggjøring av museenes materiale på nett. 

 

Mandatet: 

Gruppa skal arbeide med en juridisk avklaring når det gjeld digital tilgjengeleggjering av 

kulturhistorisk arkivmateriale. Stikkord er m.a. personvern, opphavsrett til foto/rapportar, 

klausulering. Når det gjeld topark er det også ønskjeleg å få ei drøfting kring 

tilgangsproblematikken når det gjeld den elektroniske versjonen. Arbeidet skal gi grunnlag for 

innføring av en felles praksis ved alle museene. 

 

Det var først en runde med en presentasjon av hva som finnes av digitalt materiale ved 

museene: 

 

Ved Kulturhistorisk museum startet e-arkiv fra februar 2008. Det finnes i tillegg en e-journal 

fra 1994. Fotografier legges inn i fotobasen. 

 

Ved Bergen museum ble 105 000 sider skannet i Dok.Pro. Det er tilgjengelig for alle 

arkeologer ved UiB, tilsatte ved fylkeskommunene og hovedfagsstudenter som har behov for 

tilgang. Fotografier i fotobasen er bare tilgjengelige for museets arkeologer. 

 

Ved Vitenskapsmuseet har de digitalisert top.ark. for Nord-Trøndelag og er i gang med Sør-

Trøndelag. Nord-Trøndelag ble digitalisert i samarbeid med fylkeskommunen. 

 

Ved Tromsø Museum satset de på digitalisering av fotografier, hovedsakelig nyere 

kulturhistorie, i Dok.Pro. En nettversjon med tilgang til fotografiene åpnet i 2001. Det er 

digitalisert 60 000 bilder, ca 20 % av materialet. 

De har også digitalisert lyd og smalfilm fra 50-tallet.  

 

Både Bergen og Trondheim savner mulighet for å kunne skjerme enkeltdokumenter i den 

eksisterende top.ark.-applikasjonen. Siden en del av materialet er unntatt offentlighet er det 

nødvendig å få på plass en funksjon som begrenser innsyn på enkeltdokumentnivå. 

 

I den videre diskusjonen ble det fokusert på to sider ved tilgang til arkivmateriale. Den ene 

gjelder forholdet til åndsverkloven. Som et grunnlag ble ABM-skrift #45, På rett hylle med 

åndsverkloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum delt ut i møtet. Den 

andre gjelder personvernhensyn. Her kan en bygge på retningslinjer fra Datatilsynet.  

 

Når det gjelder tilgang til fotografisk materiale må det tas hensyn til personer som er avbildet. 

Loven nevner allikevel mange unntak fra regelen om at det skal være samtykke fra den som er 

avbildet.  

 

Når det gjelder arkivmateriale gjelder at det som ikke skal være tilgjengelig må vurderes og 

merkes med u.off. og henvisning til den aktuelle paragrafen. Dette er et stort arbeid, men ved 



å skille ut grupper av materiale, kan det bli mulig å offentliggjøre mye uten at det krever alt 

for stort arbeid. Som eksempel er utgravningsrapporter og innberetninger en gruppe 

dokumenter som det kan gis tilgang til.  

 

For både fotografier og skriftlig materiale må en være sikker på at museene uten videre kan 

publisere det som er skapt som del av arbeidet for museet.  

Dessuten kan en dele tilgangen i nivåer. Det er et mål at mest mulig kan være tilgjengelig for 

flest mulig. En del gjøres fritt tilgjengelig på nettet. Andre deler gjøres tilgjengelig for 

arkeologer ved museet og i forvaltningen. En mindre del vil ha enda sterkere 

tilgangsbegrensning.  

 

Det bør gjøres en forskjell mellom rapporter og forskningsarbeid når det gjelder krav til at 

tekstene skal gjøres tilgjengelig digitalt. Det er rimelig at det gis tid til å publisere 

forskningsresultatene før grunnlaget blir allment tilgjengelig. 

 

Det er også aktuelt å gjøre artikler tilgjengelig på nett. Artikler som publiseres i museenes 

serier kan legges ut og lenkes med andre nettsider. Artikler som er skrevet av museenes 

tilsatte og publisert andre steder kan legges ut dersom det er gjort avtale med tidsskriftet som 

publiserer artikkelen. Dette ligger noe på siden av problemstillingene som knytter seg 

arkivmaterialet, men hører med når en vil skape nettsider med større dybde og bredde i den 

tilgjengelige informasjonen. 

 

I det videre arbeidet vil gruppa komme fram til konkrete problemstillinger slik at en kan få en 

juridisk vurdering av tilgang til digitalt materiale. Vurderingen skal ta for seg museene 

spesielt og ikke bare være en generell vurdering av spørsmålene om tilgang til digitalt 

materiale.  

 

Gitte Høy-Pedersen er leder for gruppa. 

 

Espen 

5. august 2008 

 


