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Faggruppe foto – oppsummering og veien videre 

 

Etter tre måneders erfaring med Fotoportalen, er det på tide å oppsummere og komme med 

tanker om veien videre. 

 

Vi startet arbeidet med første møte i april 2008. Utgangspunktet for en felles portal var 

Tromsø Museums allerede eksisterende nettbase på 70000 foto og de andre institusjonenes 

fotosamlinger som varierte mye i grad av digitalisering og tilrettelegging for nett. Det måtte 

derfor en betydelig innsats til for å få et sprikende materiale fram til nettpresentasjon. DUG 

hadde parallelt høy prioritet på å få på plass database- og web-løsninger.  Underveis var det 

tett kontakt mellom faggruppa og DUG. Denne modellen med målrettet innsats over en 

kortere periode fungerte veldig bra, for allerede i november var portalen tilgjengelig for 

publikum. Flere av løsningene som ble valgt, er ikke optimale, men portalen fungerer likevel 

utmerket drifts- og bruksmessig både sett fra publikum og eiere. Vi har så langt nesten ikke 

fått negative tilbakemeldinger, men desto flere positive for valgte løsninger. Likevel er det 

viktig å understreke at dette er versjon 1.0 og at det fortsatt er en vei å gå med tanke på 

forbedringer og videreutvikling. 

 

Mitt hovedanliggende er derfor at en velfungerende nettløsning, ikke må bli noen sovepute. 

Jeg har skjebnen til Tromsø Museum sin forrige fotoportal friskt i minne. Etter at det var stor 

entusiasme ved lanseringa i 2001, skjedde det ingenting i forhold til videreutvikling og 

vedlikehold. Den ble snart utdatert, og i flere år av funksjonstida måtte vi bruke mye tid på 

frustrerte brukere. 

 

Dette er en problemstilling som vedrører både Fotoportalen og alle kommende web-portaler i 

regi av MUSIT; det må avsettes ressurser og etableres rutiner slik at portalene vedlikeholdes 

og videreutvikles. 

 

En forutsetning for å få det til når det gjelder Fotoportalen, er at faggruppe foto formelt må 

fungere videre. Det vil være gjennom faggruppa at brukerrespons kan formidles, og det vil 

være fra gruppa at forslag til endringer og forbedringer av portalen initieres overfor DUG. 

Kostnaden ved å videreføre faggruppa vil begrense seg til felles møter med DUG, maks en 

gang i året. 

 

Med hilsen 

Sveinulf Hegstad 
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