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1.  SAMMENDRAG 

Universitetsmuseenes fotoportal ble lansert i november 2008. Ved lansering inneholdt den 120 000 

bilder. I dag gir portalen tilgang til over 200 000 bilder. Portalen ble utviklet gjennom et samarbeid 

mellom faggruppe foto i MUSIT, en ekstern webdesigner, en Flash-programmerer ved USIT og Drifts- 

og utviklingsgruppen (DUG) i MUSIT.  

  

2.  BAKGRUNN OG INNLEDNING 

I 2001 ble det i regi av Museumsprosjektet utviklet en webportal for Tromsø Museums fotoarkiv. 

Arkivet inneholder bl.a. kulturhistoriske foto som dokumenter nordnorsk hverdagsliv gjennom flere 

tiår. I forbindelse med opprettelsen av Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) i 2007 ble 

webportalen og den bakenforliggende databasen overført fra Museumsprosjektet til MUSIT. Både den 

tekniske løsningen som portalen bygde på og den grafiske utformingen av webgrensesnittet kunne 

med fordel oppgraderes, og styret for MUSIT besluttet derfor å bruke ekstra ressurser på å få utviklet 

en ny webpubliseringsløsning for foto. I og med at MUSIT utvikler fellestjenester for alle 

universitetsmuseene, ble det satt som en forutsetning at alle museene skulle kunne benytte den nye 

løsningen til å gjøre sine fotoarkiv tilgjengelige på web. 

Universitetsmuseenes fotoarkiv har blitt bygget opp gjennom mange år, og inneholder både analoge og 

digitale fotografier med vidt forskjellige motiv, fra bilder av gjenstander, via bilder fra utgravinger og 

ekspedisjoner til foto av kulturhistoriske begivenheter. Det er av stor betydning at disse fotoarkivene 

gjøres tilgjengelig for andre enn forskere og museumsansatte. 

3. RAMMER FOR LØSNINGEN  

3.1 Mål 

Kunnskapsdepartementet offentliggjorde i 2008 en stortingsmelding om universitetsmuseene, der 

tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes samlinger var sterkt betont. Tilgjengeliggjøring av 

fotosamlingene var derfor helt i tråd med meldingens anbefalinger og fotoportalen er den første 

portalen i en større satsing på tilgjengeliggjøring og formidling fra universitetsmuseenes og MUSITs 

side.  

3.2 Organisering og bemanning 

Utviklingen av den nye webløsningen foregikk i et tett samarbeid mellom Drifts- og utviklingsgruppen 

(DUG) i MUSIT, som utvikler databaseløsninger for museene, og faggruppen for foto, også MUSIT, 

som hadde det faglige ansvaret. I tillegg ble det inngått en kontrakt med en ekstern webutvikler, som 

skulle stå for utviklingen av det grafiske grensesnittet, inkludert interaksjonsdesignet som skulle 

utvikles i Flash. Utvikleren trakk seg imidlertid fra arbeidet etter en tid, og det ble engasjert en Flash-

programmerer fra Gruppe for digitale medier i læring (DML) ved Universitetet i Oslos senter for 
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informasjonsteknologi (USIT). Faggruppe foto har hatt en sentral rolle i spesifiserings- og 

godkjenningsfasen. Gruppen har også produsert introduksjonstekster og ledetekster.  

3.3  Økonomi 

Utviklingen av portalens grafiske grensesnitt og Flash-utviklingen kostet ca. 400 000,-. I tillegg 

kommer det arbeidet som ble nedlagt av faggruppens medlemmer og DUG. Det er vanskelig å beregne 

hvor mye utvikling av databaser for web og websøketjenester kostet i kroner og øre, fordi dette 

arbeidet inngår som en del av det daglige systemutviklingsarbeidet i DUG. 

3.4  Rettighetsvurderinger og personvern 

MUSIT nedsatte i 2007 en egen faggruppe som skulle arbeide med en juridisk avklaring om digital 

tilgjengeliggjøring av kulturhistorisk arkivmateriale når det gjelder opphavsrett, personvern og 

klausulering m.v. Faggruppen tok kontakt med Datatilsynet for å avklare om det var noen 

personvernrettslige hinder for tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes digitale fotosamlinger. Det 

ble avholdt et møte med Datatilsynet, og faggruppens spørsmål ble deretter besvart i brevs form av 

tilsynet, hvor det ble pekt på at bilder som publiseres må være harmløse, og ikke på noen måte være 

krenkende for personen som er avbildet. Man skal utvise varsomhet ved samtidig publisering av navn 

og bilde. Bilder som viser personers etniske bakgrunn må også håndteres i forhold til 

personopplysningsloven. Datatilsynet anbefalte MUSIT å sikre den registrertes rettigheter ved f. eks. 

en reservasjonsrett. MUSIT har etterkommet dette ved å ta inn følgende tekst på Fotoportalens side for 

kontaktinformasjon: ”Reservasjonsrett: Personer som er avbildet i Fotoportalen, kan reservere seg mot 

dette ved å henvende seg til det aktuelle museum.”  

4. LØSNINGEN 

4.1  Innhold 

Bildene som vises i Fotoportalen er hentet fra universitetsmuseenes fotoarkiv og fra private 

fotosamlinger som museene forvalter, f.eks. bilder av gjenstander hentet fra Roald Amundsens 

samling og Carl Lumholtz’ etnografiske fotosamling fra Borneo. Mange av disse bildene er tatt av 

privatpersoner, mens fotografiene i museumsarkivene i hovedsak er tatt av museenes egne fotografer, 

som har samarbeidet med samlingsansvarlig om ledsagende tekster (metadata) som bl.a. motiv, 

funnsted og datering. Man kan lese mer om innholdet i arkivene i selve Fotoportalen. 

Per i dag er ca. 200 000 foto tilgjengelig i portalen, og museene tilgjengeliggjør kontinuerlig nye foto.  

4.2 Systemarkitektur 

Fotoportalen består av fire byggesteiner: en database med tekstlig informasjon om fotoene, en Flash-

applikasjon, en bildedatabase med pekere til bildene som ligger lagret på disk og et sett med 

webtjenester. De fleste bildene som MUSIT forvalter finnes i to format, TIFF og JPEG. Det er kun 

JPEG-bildene som vises i Fotoportalen.  
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4.3  Funksjonalitet 

Fotoportalen tilbyr en enkel søkefunksjon basert på fritekstsøk. Treffene vises som miniatyrbilder, ca. 

50 per side. Ved å klikke på ett av bildene, vises bildet i mellomstor størrelse med den tekstlige 

informasjon som er lagret om bildet, bl.a. motivbeskrivelse. Standard søk søker i alle museenes arkiv, 

men det kan krysses av for søk i bare ett museum om gangen. Dersom søket ikke produserer noen 

treff, vises en ordsky (”tag cloud”) med forslag til mulige søkeord. Denne skyen produseres på 

bakgrunn av tidligere søk som har gitt treff i basen. 

5.  ERFARINGER OG ANBEFALINGER 

5.1  Prosess 

Fotoportalen var MUSITs første webløsningen av større omfang, som også omfattet en stor grad av 

koordinering mellom DUG og de involverte universitetsmuseene. Faggruppe foto hadde sitt første 

møte i april 2008, og i november var portalen på nett. Utfordringen lå hovedsakelig i å få fire 

forskjellige fotoarkiv til å fremstå helhetlig i en portal. Prosessen gikk imidlertid greit med flere møter 

i Oslo og tett dialog per e-post, både mellom DUG og faggruppe foto og faggruppen for juridiske 

vurderinger. Organiseringen av utvikling av løsningen innebar bruk av utviklerressurser i DML-

gruppen i USIT. Dette fungerte for dette prosjektet veldig bra, og DUG har siden overtatt og 

videreutviklet koden som ble utviklet av DML-gruppen og den eksterne utvikleren som først utviklet 

grensesnittet.  

5.2  Innhold og funksjonalitet 

Antall foto 

Fra lansering av portalen i november 2008 til mars 2010 har antallet publiserte foto økt med 80 000, 

men det er fremdeles bare i underkant av 20 % av universitetsmuseenes totale fotoarkiv som er 

tilgjengelig for publikum. Det bør fremdeles være en prioritert oppgave å digitalisere og publisere 

mange flere foto på web. Fotoportalen ble godt mottatt av publikum og presse. 

 

Det er viktig å understreke at dette er versjon 1.0 av portalen, og at DUG og faggruppe foto ser mange 

muligheter for forbedringer og videreutvikling. Det bør derfor settes av ressurser og etableres rutiner 

slik at portalen vedlikeholdes og videreutvikles. Det vil være gjennom faggruppen at brukerrespons 

kan formidles, og det vil være fra faggruppen at forslag til endringer og forbedringer av portalen 

initieres overfor MUSIT. 

 

Forbedret funksjonalitet 

For at det skal bli enklere for brukerne å orientere seg i innholdet og se hvilke temaer som er dekket i 

fotosamlingen, bør det utvikles hierarkiske emneordslister som gir brukeren tematiske innganger til 

innholdet, slik som i den nylig lanserte arkeologiportalen. En slik tematisk inngang vil bl.a. kunne la 

http://www.musitutv.uio.no/wiki/index.php/Ting_og_tang#Presseomtale_av_Fotoportalen
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brukeren velge å se bort fra f.eks. bilder av gjenstander og konsentrere seg om det etnografiske 

materialet. I denne forbindelse bør alle universitetsmuseene se på mulighetene for å bruke OCM-koder 

når de dokumenterer sitt fotomateriale. 

 

Oslo, 20.03.2010 

Brit Hauge / Jarle Ebeling 

http://www.yale.edu/hraf/Short_OCM_List_121503.pdf

