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Hva skal jeg snakke om når jeg ikke kan snakke om 

det jeg egentlig skulle snakke om? 

│Prosessen, og en enkel og subjektiv analyse av hvorfor vi ikke kom i mål 

│Litt om å jobbe med tverrfaglige oppgaver 

│Litt om å lene seg på andres kompetanse 

│Litt om behovet for å se det større bildet 



Mandat fra nasjonalt kontaktmøte nov. 2013 

│Hvordan gjøre innholdet i fotografregisteret bedre tilgjengelig for 

brukerne? 

│Hvordan etablere et autoritetsregister for fotografer og hvordan drifte 

dette? 

│Hvordan kan en best sikre at autoritetsregisteret for fotografer kan bli 

tatt i bruk av KulturNav, Arkivverket og andre. 

 



Arbeidsgruppe 

│Fotofaglig personale (pluss en seksjonsleder) fra Riksarkivet, Preus 

museum, NB og Kulturrådet 

│Teknisk kompetanse (bl.a. Robert Engels) ble rådført underveis, men 

ikke del av arbeidsgruppa 

│Diskusjoner i gruppa kretset naturlig nok mye rundt fotofaglige 

spørsmål, som om, og i så fall hvordan beholde faglighet i registeret 

 



Ulike utgangspunkt 

│En «part» vil ha rask utvikling på enkelte områder 

│En «part» vil skynde seg langsomt for å videreføre faglig innhold i 

størst mulig grad 

│Ulike legitime agendaer (Kulturrådet = KulturNav)  

 



Litt om Fotografregisteret/-registrene 

│Basert på Sekretariatet for fotoregistrering sin database fra 1993 over 

fotografer og fotosamlinger/-arkiver i Norge 

│Overført fra ABM-u til NB og Preus museum i 2004 med 1,4 mill i støtte til 

drift og videreutvikling 

│Tilgjengelig i dag på http://www.nb.no/nmff/index.php  

│Kun NB og Preus kan redigere 

http://www.nb.no/nmff/index.php
http://www.nb.no/nmff/index.php


Tre deler i Fotografregistrene 

│Fotografregisteret: 5064 fotografer som har vært aktive i Norge 

│Arkiv-/samlingsregisteret: 1755 arkiv-/samlinger 

│Eierregisteret: 774 eiere 

│Alle med en blanding av autoriteter, kontrollerte lister/emneord 

(motivtyper) og fritekst 



Fotografregisteret 

│Navn 

│Født/død 

│Biografi/historikk med bl.a. virkesteder (fritekst) 

│Kildehenvisninger til biografisk tekst 

│Nasjonalitet 

│Arkiv/samling 



 



Diskusjoner i arbeidsgruppa 

│Målgruppe: Fagmiljøene + en interessert offentlighet 

│Kjernefelt/-informasjon: navn, sted, biografi – alt må videreføres, men 

ikke nødvendigvis i samme løsning 

│Behov for kvalitetssikring før publisering: Ut som det er! 

│Behovet for et «autorisert», faglig kvalitetssikret register 

│Graden av distribuert redigering 

 

 



Ønskelige elementer i «ny(e) løsning(er)» 

│Unike identifikatorer/ID-er for fotografer i Norge (URI) 

│«Autorisert»/kvalitetssikret register med faglig oppdatert innhold og 

lavere terskel for/bredere distribusjon av redigering 

│Allment tilgjengelige og redigerbare artikler om sentrale fotografer i 

Norge 

│Genererte lister i Primus og andre relevante verktøy 
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Aktuelle alternativer 

│Unike identifikatorer: NB/KulturNav 

│«Autorisert» register («fag-wiki»): NB/KulturNav/Lokalhistoriewiki 

│Allment tilgjengelige artikler om sentrale fotografer i Norge: Wikipedia 

│Genererte lister i Primus og andre relevante verktøy: KulturNav 

 

 



Hva er vi enige om 

│Unike identifikatorer/URI-er for fotografer i Norge er førstepri! 

│Allment tilgjengelige artikler om sentrale fotografer i Norge i Wikipedia 

│Dataene skal gjøres tilgjengelige for  KulturNav 

 

 



Hva er uklart? 

│Hvor «unik» må en URI være? 

│Må den som forvalter det dynamiske registeret (med tilvekst av fotografer) være 
den samme som definerer URI-er? 

│Hvor viktig er det med langsiktig forvaltning av URI-er? 

│Hva er et autoritetsregister egentlig? 

│Hvordan praktiseres Wikipedias relevanskrav? 

│Er VIAF en standard? 

│…og litt til 

 

 



Alternativ 1 

Alternativ 2 

Oppgave/funksjon Aktør 

Etablere og distribuere URI-er Nasjonalbiblioteket 

RDF/XML-info om fotografer Nasjonalbiblioteket 

HTML + lenke til artikkel i fag-wiki/Wikipedia Nasjonalbiblioteket 

Søkbart register over URI-er KulturNav 

Autorisert/kvalitetssikret fotografregister Lokalhistoriewiki 

Lister i Primus KulturNav 

Redigerte allment tilgjengelige artikler Wikipedia 

Oppgave/funksjon Aktør 

Etablere og distribuere URI-er KulturNav 

RDF/XML-info om fotografer KulturNav 

HTML + lenke til artikkel i fag-wiki/Wikipedia KulturNav 

Søkbart register over URI-er KulturNav 

Autorisert/kvalitetssikret fotografregister KulturNav 

Lister i Primus KulturNav 

Redigerte allment tilgjengelige artikler Wikipedia 



Status 

│Ballen ligger hos NB og Preus museum 

│Roller og modell for URI-er skal besluttes 

│NB jobber med en redigert utgave av fotoregisteret for publisering på 
Wikipedia 

│Det skal velges en form for fag-wiki for videreføring av 
fotografregisteret med distribuert redigering 

│Skal ha dialog med KulturNav for valg av formater etc. 

│Ingen konkrete datoer, men kontaktmøtet har signalisert utålmodighet 

 

 



Er spørsmålene besvart? 

│Hvordan gjøre innholdet i fotografregisteret bedre tilgjengelig for 
brukerne?  

│Hvordan etablere et autoritetsregister for fotografer og hvordan drifte 
dette?  

│Hvordan kan en best sikre at autoritetsregisteret for fotografer kan bli tatt i 
bruk av KulturNav, Arkivverket og andre? 

│Svar: Wikipedia + fag-wiki + URI + RDF/XML med navn, født/død og 
virkested(er) + HTML + lenke til artikkel i fag-wiki/Wikipedia + KulturNav 

│Ansvar og driftsmodell må NB og Preus besvare 

 

 

 



Gode(?) råd 

│Sett sammen tverrfaglige arbeidsgrupper 

│Kommuniser så tydelig som mulig 

│Ikke overvurder forståelsen av hverandres fagfelt 

│Ikke vær redd for å si at du ikke forstår 

│Still kontrollspørsmål – «når du sier autoritetsregister, mener du da…» 

│Kvalitetssikre opplysninger – A er ikke nødvendigvis enig med B  

│(A er ikke nødvendigvis enig med seg selv heller) 

 




