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Sammendrag 

Det er drøyt 25 år siden vi fikk internett. Lokalhistorikere hadde da allerede begynt å bruke 

EDB – elektronisk databehandling, som det het den gang – til å organisere stoffet. Internett ble 

også raskt tatt i bruk, og vi har fått en rekke digitale publikasjoner innen lokalhistoriefaget. I 

2008 ble Lokalhistoriewiki lansert, med en målsetning om å bli en plattform for en ny type 

bygdebøker. Etter å ha arbeidet med digital formidling av lokalhistorie siden midten av 2000-

åra, kom jeg fram til at det var på tide å se nærmere på resultatene så langt. 

I denne oppgaven tar jeg derfor for meg den digitale bygdebokas utvikling – bygdebok i bred 

forstand, det vil si både gårds- og slektshistorie, by- og kommuneleksika og allmenn bygdesoge. 

Med en forankring i lokalhistorisk teori og praksis før internett ser jeg på hvordan de digitale 

løsningene har utvikla seg. Flere konkrete prosjekter er gjennomgått for å finne svar på hvordan 

den lokalhistoriske litteraturen arter seg i digital versjon, og hvordan lokalhistorikernes 

arbeidsmetoder endrer seg når man går over til en ny plattform.  

Målsetningen for oppgaven har vært å finne ut hvor vi har kommet, sett i lys av tankene og 

planene som ble presentert gjennom 1990- og 2000-åra – og så å se på hvordan vi best kan 

fortsette herfra. Gjennom arbeidet med denne oppgaven har det vist seg at mange av de 

utfordringene som ble trukket fram i internettets første år, har blitt besvart på gode måter. Ikke 

minst gjelder dette spørsmålet om organisering av gårds- og slektshistorie. Den tradisjonelle 

modellen med matrikkelgården som hovedenhet ikke fanger opp nye bosetningsmønstre, og 

kravet om inkludering av alle har ført til at prosjekter har blitt så store at de er vanskelige å 

håndtere. Ved å bruke digitale løsninger kan man bryte opp strukturen og lage mer fleksible 

presentasjoner som både kan fange opp det historiske og det nåværende bosetningsmønsteret. 

Også problemene med omfang finnes det løsninger på. Når man ikke er bundet av hva man får 

plass til mellom to permer er det ikke lenger noe problem å få plass til alle, og når mye av 

arbeidet med kartlegging og registrering kan gjøres på dugnad er det også mulig å få dem med. 

Her kommer også et spesielt fortrinn ved wikiløsningen inn – det er mulig å endre på alt, slik 

at man gradvis kan bygge opp en helhet. Trykkefristen finnes ikke lenger; det man ikke får tid 

til i dag kan godt gjøres i morgen. 

Så langt har veien i stor grad blitt til mens vi har gått. Selv om det til dels er en styrt utvikling, 

har teknologiske endringer ofte hatt vel så mye innflytelse som faglige vurderinger. Når 

erfaringene nå oppsummeres og drøftes, gir det en mulighet til å ta kontroll over prosessen. Da 

kan vi utnytte de positive sidene ved digitalisering fullt ut.  
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Forord 

Da jeg begynte på denne oppgaven skjedde det i en veldig vanskelig livssituasjon. Jeg hadde 

ikke klart å komme i gang med det uten hjelp fra mine kolleger på Norsk lokalhistorisk institutt. 

Jeg jobba på deltid for NLI da livet nesten tok slutt, og de var der for meg med en gang alle 

sammen og hjalp til så det gikk videre. Jeg tror aldri jeg vil klare å formidle hvor mye det faktisk 

betydde, men takker enda en gang. 

Knut Sprauten på NLI sørga for å skaffe en veileder til meg: Knut Kjeldstadli stilte opp under 

uvante forhold, og fikk meg i gang. Hans råd og veiledning gjennom de tre siste årene har vært 

uvurderlige. De nærmer seg pensjonstid begge to – jeg er takknemlig for at jeg har fått mulighet 

til å nyte godt av deres kunnskap og ikke minst deres varme.  

Den tredje Knut som må nevnes er faren min. En ting er at han har støtta meg gjennom arbeidet 

med oppgaven, men det var også han som tok fatt i historieinteressen min i utgangspunktet, og 

lot meg få være et både undrende og underlig barn som heller ville på museum enn på tivoli. 

Takk også til alle andre som har støtte meg underveis i dette arbeidet. Det blir bare bråk hvis 

jeg nevner noen her, for jeg klarer ikke å få med alle uansett.  

 

Chris Nyborg, 

Oslo 6. november 2017 
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Innledning 

«No ska’ eg ha breiband!» var det første hun sa da hun kom hjem til sønnen etter å ha sett 

Heimar og folk i Bykle på nett. I januar 2015 presenterte jeg resultatet av digitaliseringa av 

bygdeboka for kommunen lengst opp i Setesdal på et folkemøte. Dagen etter var det 

kommunestyrets tur til å bli orientert om hva de hadde fått for pengene. Det var da jeg fikk vite 

at mora til en av kommunestyrerepresentantene hadde kommet hjem til ham etter folkemøtet, 

og sagt at nå ville hun endelig ha bredbånd i huset. Det hadde aldri vært noe behov for det 

tidligere, men nå lå bygda på nettet med alle hjem og folk. Jeg hadde tenkt at digitalisering var 

en fin måte å nå fram til et yngre publikum på, men vi hadde visst truffet blink hos et bredere 

publikum enn jeg trodde. Skal man først ta feil, er det måten å gjøre det på. 

Digitalisering av bøker, enten det er snakk om nypublisering av tidligere utgivelser eller direkte 

publisering på digitale medier, har fått stadig større utbredelse. Oppslagsverk ser ut til å være 

spesielt interessante i så måte; for eksempel har Store norske leksikon gitt ut sin siste 

papirutgave og satser kun på nettleksikon. Selv om bygdebøker oftest ikke er oppslagsverk med 

leksikonform, brukes de ofte nettopp som oppslagsverk blant annet av lokalbefolkning som 

trenger svar på spørsmål og slektsgranskere som leter etter sine aner. Det har derfor en tid blitt 

jobba med å få digitalisert bygdebøker. De som har stått bak prosjektene er historielag, Norsk 

lokalhistorisk institutt (NLI) og privatpersoner. De første eksemplene har kommet, og det virker 

hensiktsmessig å gjøre et studie av det som har skjedd så langt og se på hvilke veier dette 

arbeidet kan og bør ta videre.  

Det vil være tydelig i teksten at jeg er en tilhenger av økt bruk av digitalisering. At det er en 

viktig del av den jobben jeg lever av på NLI er en side ved det, men vel så viktig er det at jeg 

ser nye muligheter gjennom digital produksjon og publisering. 
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1 Problemstilling og bakgrunn 

1.1 Spørsmålene 

At digitale bøker blir stadig mer vanlige og på lang sikt vil bli en viktig del av bokmarkedet er 

det liten tvil om, og det har liten hensikt å starte med å spørre om det er en god eller en dårlig 

utvikling for bygdebokas del. Det er den utviklinga vi har, og innfallsvinkelen bør derfor heller 

være å se på hvordan vi kan sikre at den blir best mulig.  

Det sentrale spørsmålet i denne gjennomgangen vil være: «Hvordan kan digitaliserings-

prosesser brukes for å styrke kvaliteten på bygdebøker?». Med kvalitet menes her både den 

faglige kvaliteten på verket, lesernes opplevelse av det og utgivers oppfatning av prosessen. 

For å kunne svare på dette må det stilles noen andre spørsmål: Hvordan endrer historikerens 

arbeid seg med de nye publikasjonsplattformene? Og: Hvordan produserer og formidler vi 

historie i en tid hvor publikasjonsplattformene forandrer seg radikalt?  

Tanken bak disse spørsmålene er at dette er noe mer enn en endring av form. En snakker om 

«den digitale revolusjon», men ofte blir den ikke mer enn en ny innpakning. Da boka erstattet 

skriftrullene gjorde det på flere måter skrift mer tilgjengelig. Da trykkekunsten kom, ble bøker 

billigere og kunne mangfoldiggjøres langt raskere enn før. Digitaliseringa gjentar på sitt vis 

disse utviklingsstadiene: Det som skrives blir raskt tilgjengelig, og mangfoldiggjøring er ikke 

lenger noen utfordring. Men dagens nyvinninger favner så mye mer; vi endrer ikke bare form, 

men sprenger alle rammer. Og vi gjør ikke bare skrift tilgjengelig, vi gjør det mulig å lese den 

på forskjellige måter etter smak og behag, og kan kombinere den med andre formidlingsformer 

som lyd, bilde og film. 

Hvorfor er så disse spørsmålene viktige nok til å skrive en masteroppgave om dem? I dag får 

masterstudenter ved UiO en smakebit på digital skriving gjennom emnet historieformidling 

(HIS 4050).1 En av oppgavene der er å skrive en artikkel på Wikipedia. Det gir litt erfaring i å 

skrive populærvitenskapelig, men for de aller fleste ser det ut til å begrense det seg til den 

obligatoriske artikkelen. Digital historieskriving i større målestokk krever en mer omfattende 

innsikt i mulighetene og fallgruvene som ligger i skriving på nettet. Det forskes på digital 

                                                 
1 https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4050/. 
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tekstproduksjon, både med bred pensel og innen forskjellige fag.2 Særlig har pedagogene tatt 

tak i slike spørsmål, ettersom digital tekstproduksjon er blitt svært utbredt i skoleverket.3 Så 

langt har det vært skrevet lite om historiefaget i denne sammenheng, og enda mindre i en norsk 

kontekst. Ethvert fag har behov for en egen forståelse av og diskusjon om fagets infrastruktur. 

Mye av det som blir gjort fokuserer også på formidling i en mer generell sammenheng. Jeg 

mener det er helt nødvendig å se nærmere på fenomenet digital historieskriving ut fra fagets 

eget perspektiv, i lys av det arbeidet som faktisk gjøres med digital historieskriving, og ikke 

bare som en del av en generell, ny formidlingsform.  

Når jeg velger å snevre inn feltet til lokalhistorisk litteratur skyldes det først og fremst at det 

her er et volum som det er mulig å få oversikt over innafor rammene av en masteroppgave. Den 

opprinnelige planen, å skrive om digital historieformidling og –forskning generelt, viste seg 

raskt å bli så omfattende at det bare ville være mulig å skrape i overflaten. En del funn vil være 

spesifikt for denne sjangeren, og jeg tenker da spesielt på det omfattende samarbeidet mellom 

faghistorikere og amatører. Men svært mye vil kunne brukes som grunnlag for videre 

granskning innen andre deler av historiefaget, og til å skape en større forståelse for ulike sider 

ved digital produksjon i en mer generell historiefaglig sammenheng.  

Mange av de nye teknologiske løsningene for publisering som vi har fått i de siste årene brukes 

i stor grad på samme måte som vi brukte eldre løsninger; de ser annerledes ut, men innholdet 

er det samme. Et eksempel på dette, som jeg vil komme nærmere inn på, er diskusjoner omkring 

oppdatering av digitale bygdebøker. En mulighet som har åpna seg er at en publikasjon ikke 

lenger trenger å være statisk. Ei trykt bok er som den er, og for å gjøre endringer må man gi ut 

ei ny utgave eller et tilleggsbind. En kan være villig til å bruke internett som 

publiseringsplattform, men samtidig forholde seg til det trykte mediets begrensninger. Et helt 

konkret eksempel her er at i den trykte utgaven av Heimar og folk i Bykle lever Birgit Døvre, 

                                                 
2 Jf. litteraturliste i Mangen og Kristiansen 2013. 

3 Se f.eks. den populærvitenskapelige artikkelen «Digitalt kaos i skolen» av Karen Anne Okstad på forskning.no http://forskning.no/media-

sprak-skole-og-utdanning/2010/03/digitalt-kaos-i-klassen og Rita Irene Waarhus’ masteroppgave " Digital skrivepraksis i videregående 

skole : en studie av digital sjangerforhandling og sjangerutvikling sett i et retorisk perspektiv» (Høgskolen i Hedmark 2010),  

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/132617 

http://forskning.no/media-sprak-skole-og-utdanning/2010/03/digitalt-kaos-i-klassen
http://forskning.no/media-sprak-skole-og-utdanning/2010/03/digitalt-kaos-i-klassen
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mens i nettutgaven står det at hun døde i 2014.4 Å oppdatere slike opplysninger er altså mulig, 

men ikke alle mener at det er ønskelig. En nærmere drøfting av argumentene for og mot 

oppdatering finnes i kapittel 3.1, men det kan nevnes her at hovedargumentet mot oppdatering 

er at man da ikke lenger har et ferdig produkt. Hovedargumentet for oppdatering er at i en 

verden som forandrer seg – også fortida forandrer seg når nye kilder kommer til – er et ferdig 

produkt en illusjon. Det kan aldri bli mer enn «bra nok», men på et tidspunkt vil det være 

utdatert. Dette blir spesielt tydelig i ei bygdebok som går fram til vår egen tid, men er også 

relevant for all historieskriving der det kan komme fram nye kilder i ettertid. 

1.2 Innfallsvinkel 

Det er ikke nok å forholde seg til den digitale virkelighet bare som en ny teknisk plattform; vi 

må også se på hvordan vi bruker nyvinningene både i forskning og i formidling. I dagens skole 

er digitale ferdigheter tatt inn som en av de grunnleggende ferdighetene som skal læres, på linje 

med å lese, skrive og regne.5 Læremidlene i skolen blir i stadig større grad digitale, og internett 

har blitt en viktig arena for elevene. Med andre ord, de framtidige leserne av lokalhistorie er fra 

tidlig av opplært å bruke digitale ressurser. Ser vi konkret på hva som forventes finner vi 

følgende formulering om historiefagets læringsmål i læreplanen for studieforberedende 

utdanningsprogram:  

«Å kunne bruke digitale verktøy i historie betyr å utvikle en kildekritisk bevissthet 

knyttet til bruk av Internett i faglige sammenhenger. Det innebærer å kunne søke etter 

og vurdere informasjon fra ulike nettsteder og bruke den i egne framstillinger. Ved 

presentasjon og publisering av eget og felles arbeid vil digitale verktøy være et naturlig 

hjelpemiddel. Digitale ferdigheter innebærer også å bruke digitale kommunikasjons- og 

samarbeidsredskaper i samspill med andre.»6 

                                                 
4   Olsnes 2006: 451 og https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Sarvsjå_(Bykle_gnr_15/66)&diff=prev&oldid=628613 

5 «Digitale ferdigheter» på Utdanningsdirektoratets nettsider, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-

ferdigheter/digitale-ferdigheter/. Lest 2017-03-28. 

6 Læreplan i historie (HIS1-02), Grunnleggende ferdigheter. Digital versjon: https://www.udir.no/kl06/HIS1-

02/Hele/Grunnleggende_ferdigheter 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter/
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Målet om at elevene skal ha kildekritisk bevissthet fører til et krav til historikerne om at det 

tydeliggjøres hvor teksten henter sin autoritet fra. En mulighet er den som er valgt på nettstedet 

Norgeshistorie på nett,7 som drives av Universitetet i Oslo. Der er det universitetets og 

fagpersonens kvalifikasjoner som utgjør kontrakten med leserne. Dette er en mulighet som 

nettopp universiteter kan benytte seg av, men de færreste har en så tydelig status som 

kunnskapsforvaltere. Det kreves ikke bare at den som stiller seg bak nettstedet har faglig 

integritet, men at leseren kjenner til dette. En kan vente at de fleste lesere forholder seg til de 

norske universitetene og til institusjoner som Riksarkivet som autoriteter, men så snart vi går 

over til mindre kjente institusjoner er ikke dette lenger rimelig å anta. Norsk lokalhistorisk 

institutt har et navn som for mange vil antyde autoritet – ‘institutt’ må vel i denne sammenheng 

sies å være et ladet ord – men det vil også være ukjent for svært mange. Etter at NLI i januar 

2017 ble del av Nasjonalbiblioteket, og det offisielle navnet ble «Norsk lokalhistorisk institutt 

– Nasjonalbiblioteket» økte kanskje muligheten for at instituttet automatisk aksepteres som 

autoritet noe, ettersom Nasjonalbiblioteket må regnes med blant de tunge aktørene innen 

kunnskapsformidling. Går vi enda et hakk ned, til Lokalhistoriewiki, smuldrer autoriteten opp. 

NLI, og dermed Nasjonalbiblioteket, står bak nettstedet, men forfatterne er ofte frivillige 

bidragsytere. Da er det ikke lenger rimelig å forvente noen automatisk aksept fra leserne. 

Løsningen er da å synliggjøre kildene, noe jeg vil se nærmere på både i prosjektbeskrivelsene i 

kapittel 3 og i oppsummeringene i kapittel 4.  

Punktet om å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper i samspill med andre 

betyr at ikke bare at elevene skal ha evnen til å bruke digitale plattformer, men at de får visse 

forventninger til disse. En viktig del av utviklinga er den brukermedvirkninga som kom med 

«Web 2.0». Bruken av «versjonsnummer» for å markere et skifte er egentlig fiktiv; det kom 

ikke en ny versjon av internett. Det Web 2.0 betegner er en en overgang til mer dynamiske 

nettsider, der det enten er direkte brukermedvirkning gjennom redigeringstilgang, eller i det 

minste muligheter for indirekte medvirkning gjennom kommentarfelt eller sosiale nettverk.8 

Bruk av sosiale nettverk gjennomsyrer det meste av moderne kommunikasjon og den offentlige 

debatt. Det er i denne sammenheng viktig å være klar over at målet som siteres over gjelder 

                                                 
7 http://norgeshistorie.no 

8 Bjarnø m.fl. 2009: 105. Se også «Hva er Web 2.0?» på NDLA, https://ndla.no/nb/node/59614?fag=16381. 
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spesifikt for historie; elevene skal altså kunne bruke digital kommunikasjon i en historierelatert 

sammenheng.   

Et mål for denne studien er å ikke bare beskrive det som skjer, men også å beskrive noen normer 

for arbeidet med digital historieskriving. En sentral erfaring så langt med den digitale revolusjon 

er at den slags normative tekster har sine begrensninger. Lærebøker om internett er ofte utdatert 

før permene er på plass, for det kommer stadig nye nytt som endrer bildet. Målet må da være 

sette opp rammer som er fleksible nok til å kunne tilpasses til nye løsninger.  

Fleksible rammer kan være vanskelige å forholde seg til. En kan forholde seg til denne 

utviklinga ved å late som om det egentlig bare handler om form. Men som vi har sett i 

eksempelet i forrige bolk, handler det også om innhold. Det tyder på at det er nødvendig å trekke 

opp rammene for digital publisering på nytt, på en måte som fungerer for et felt som er i konstant 

endring. Alternativet er at man enten arbeider innafor rammer som har blitt for trange, eller at 

alt flyter fordi rammene er sprengt.  

Studien vil også få et innslag av historiografi. Det er naturlig å se seg tilbake når vi skal gå 

framover, og ved å se på utviklinga av både bygdeboka og av digitale medier kan vi finne noen 

spor som hjelper oss å finne veien framover. Det er også viktig å ikke miste av syne at 

bygdeboka er en «bestselger», kollektivt sett. For svært mange har det nærmest vært 

obligatorisk å kjøpe den lokale bygdeboka. Når den digitaliseres bør det være en målsetning at 

bygdeboka beholder en slik status.  

For å kunne besvare spørsmålene som er stilt, er det særlig tre faktorer som må granskes 

nærmere, og jeg vil i de neste tre bolkene gi en kort beskrivelse av disse. Jeg vil ta for meg 

endringer i faglig kvalitet (1.2.1), leserens perspektiv (1.2.2) og utgiverens muligheter og 

utfordringer (1.2.3). 

1.2.1 Endringer i faglig kvalitet 

Den faglige kvaliteten på bygdeboka kan endres til det bedre eller det verre gjennom 

digitalisering som er åpen for videre redigering. Spesielt gjelder dette prosjekter som åpner for 

at nær sagt hvem som helst kan bidra, slik det er tilfelle på Lokalhistoriewiki. Der kan hvem 

som helst registrere seg som bruker og bidra direkte i artiklene. Det er naturlig å ta for seg 

brukerbidrag i et større perspektiv, men også å gå inn og se på hvordan de arter seg i praksis.  
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Særlig i to av prosjektene på Lokalhistoriewiki som skal beskrives, Lørenskog leksikon og 

Heimar og folk i Bykle, er det gjort en del endringer etter publisering av et ferdig manus, og 

disse vil kunne gi grunnlag for å se nærmere på hvordan slik brukermedvirkning fungerer i 

praksis. Her må også de tekniske løsningene drøftes; gir de større spillerom og dermed bedre 

muligheter for forfatteren, eller fører de til at grenser blir utviska slik at resultatet blir mindre 

presist?  

Lokalhistorie er et felt i historiefaget der det tradisjonelt har vært stor aktivitet blant 

amatørhistorikere, noe som blant annet er svært tydelig i historielagenes publikasjoner. En av 

målsetningene Norsk lokalhistorisk institutt har satt for Lokalhistoriewiki er at nettstedet skal 

være en «historikerskole», der man får både teoretisk og praktisk opplæring i historieskriving.9 

En studie av brukerbidrag knytta opp imot digitale bygdebøker vil kunne si noe om hvorvidt 

dette faktisk har en effekt. Bidragene i ei årbok står på egne bein, og fag- og amatørhistorikeres 

artikler fungerer godt sammen mellom to permer så lenge de er i atskilte artikler. Bidragene til 

et bygdebokprosjekt smeltes tettere sammen, enten ved at artiklene er så tett sammenknytta at 

de må sees som en helhet, eller enda mer konkret ved at det dreier seg om bidrag i én og samme 

artikkel. Her vil det være av interesse å se nærmere på spørsmål omkring faghistorikerens makt 

og autoritet; reagerer faghistorikeren på en uthuling av dette, og reagerer amatørhistorikeren 

med underdanighet eller opprørstrang? 

1.2.2 Leserens perspektiv  

Bygdebøker kommer i forskjellige former, men felles for både bygdesoge, gårds- og 

slektshistorie og lokalleksikonet er at de i stor grad brukes som oppslagsverk. Bare den 

tradisjonelle bygdesoga er særlig egna for å lese fra perm til perm, men også den brukes ofte av 

folk på stedet som skal finne svar på spørsmål om hvem som er i slekt med hvem, av 

slektshistorikere og av andre som et rent oppslagsverk. 

Spørsmål som er av interesse her, er hvordan bygdeboka brukes i praksis og hvordan en digital 

utgave eventuelt endrer dette; om nye grupper, spesielt yngre lesere, får økt interesse og 

forståelse for lokalhistorie og om det endrer deres tillit til bygdeboka som oppslagsverk. Det 

kan være av historiefaglig interesse å se på om digitaliserte bygdebøker der kildene kommer 

                                                 
9 Jf. artiklene i https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Metode. 
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tydeligere fram enn i de trykte bøkene øker lesernes forståelse for kildekritikk. Et siste spørsmål 

som melder seg handler om eierskap: Tradisjonelt har det vært knytta mye lokal stolthet til 

bygdebokutgivelser, eventuelt lokal harme dersom resultatet ikke faller i smak. Heimar og folk 

i Bykle vil være spesielt interessant i så måte, som det vil gå fram av kapitlet om denne. Der 

fikk man en svært negativ reaksjon etter utgivelsen, som til dels snudde til en positiv oppfatning 

etter digitalisering. Det oppsto også en stolthet over å være første kommune med en fullstendig 

digitalisert bygdebok. Dette er selvsagt en effekt en ikke kan forvente ved senere 

digitaliseringsprosjekter; førsteplassen er allerede tatt, men det illustrerer at nye teknologi kan 

ha uventa effekter.  

1.2.3 Utgiverens muligheter og utfordringer 

Utgiverne av bygdebøker – oftest en kommune eller et historielag – vil også oppleve store 

endringer i en digital verden. Her er det blant annet naturlig å se nærmere på spørsmål omkring 

kostnadsnivå, både til produksjon og vedlikehold. Det er også interessant å se på juridiske 

spørsmål med tanke på både opphavsrett og personvern, da publisering på internett fører med 

seg noen nye utfordringer. Norsk lovgivning er, per 2017, fortsatt i stor grad innretta mot trykte 

publikasjoner, noe som kan gjøre det spesielt komplisert for en utgiver å forholde seg til 

personvern i en digital kontekst. Det er også nødvendig å se nærmere på utgiverens forhold til 

et verk som i realiteten aldri blir ferdig, men lever sitt eget liv på nettet. 

1.3 Metode 

Den viktigste delen av arbeidet med denne studien er en gjennomgang av konkrete 

digitaliseringsprosjekter. Disse er beskrevet nærmere i neste bolk, om kildene. En rekke 

prosjekter er gjennomgått hver for seg, og deretter blir de sett i sammenheng for å finne ut hva 

som fungerer godt, hva som fungerer dårlig og hva som kan gjøres for å komme videre på best 

mulig måte.  

En utfordring er kort avstand til kildene. Ettersom jeg har vært involvert i produksjonen av en 

betydelig del av stoffet som granskes, er det viktig å sikre at jeg er i stand til å se det utenfra. 

Det er to faktorer som gjør dette mulig: For det første er en del av jobben med Lokalhistoriewiki 

nettopp å være kritisk til det som produseres der, slik at nettstedet utvikler seg på en god måte. 

Kritisk granskning av eget arbeid har dermed hele tida vært i fokus. For det andre har jeg henta 

inn kritiske spørsmål fra tekster om wikipublisering. Dette er gjort spesielt tydelig i kapittel 2, 



17 

 

om Lokalhistoriewiki, og spørsmålene som stilles der er lagt til grunn for analysene av de ulike 

prosjektene.  

1.4 Kilder 

For å belyse problemstillinga vil jeg gå gjennom og analysere flere eksisterende prosjekter. De 

vil representere forskjellige måter å utarbeide en digital bygdebok på, fra republisering av 

eksisterende verk til utgivelse av et nytt verk. Ikke alle eksempler vil være ferdige i løpet av 

perioden de undersøkes, for en av mulighetene som ligger i modellen er at man har et verk som 

alltid er åpent for nye bidrag. Det sentrale her er å se på hvordan arbeidsmetodene fungerer, 

ikke nødvendigvis å kunne skrive en kritikk av et ferdig verk. 

De prosjektene som vil bli gjennomgått i særlig detalj er: 

* Heimar og folk i Bykle, gårds- og slektshistorie trykt i fem bind i 2006 og republisert 

elektronisk på Lokalhistoriewiki i 2014.  

* «Gårdhistorie for Blaker», publiseres på Lokalhistoriewiki som del av arbeidet med å skrive 

Blaker-bindet av Sørums bygdebok. 

* «Bosetnings- og befolkningshistorie for Søndre Vestfold», prosjekt for digitalt gårdshistorie 

for flere Vestfoldskommuner, pr. 2015 påbegynt for Sandefjord. 

* «Bygdesoge for Tinn», prosjekt for oppdatering av H.H. Einungs Tinn soge, utgitt i to bind 

1926 og 1953, på Lokalhistoriewiki som samarbeid mellom lokale krefter og Norsk 

lokalhistorisk institutt. 

* «Kommunehistorie for Skedsmo», prosjekt for systematisk publisering av stoff på 

Lokalhistoriewiki parallelt med bokutgivelse.  

* Lørenskog leksikon, lokalhistorisk leksikon trykt i 2008 og republisert på Lokalhistoriewiki i 

2009. 

* Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, trykt i 2008 og digitalisert 2011. Republisert på 

Lokalhistoriewiki fra 2016. 
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De tre første eksemplene faller inn i kategorien gårds- og slektshistorie. De to neste kan sies å 

være generelle bygdesoger som samler artikler om ulike temaer, mens de to siste eksemplene 

er i leksikonform med alfabetisk ordna oppslagsord.  

En kan også sortere utvalget etter andre kriterier: Heimar og folk i Bykle og Lørenskog leksikon 

var skrevet og publisert i trykt form før digitaliseringa, mens de andre prosjektene i hovedsak 

er skrevet for direkte digital publisering. Skedsmo-prosjektet omfatter også noe tidligere trykt 

materiale. 

En tredje mulighet er å se på hvordan prosjektene er drevet. Igjen skiller Heimar og folk i Bykle 

og Lørenskog leksikon seg ut ved at dette var publisering på oppdrag av allerede utgitt materiale. 

Skedsmo-prosjektet er i hovedsak produsert av en lønna deltidsmedarbeider i Skedsmo 

kommune. Tinn-prosjektet lages i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og 

historielagsmiljøet i Tinn, med økonomisk støtte fra kommunen. Blaker-prosjektet foregår som 

en del av arbeidet med bygdebokskriving for området. Det siste, Søndre Vestfold, er et 

privatprosjekt drevet fram av én person for å lage gårds- og slektshistorie i området. Her vil 

altså flere forskjellige modeller for publisering og samarbeid bli gjennomgått. 

Ut over dette vil andre prosjekter bli beskrevet i mindre detalj, og erfaringer vil bli trukket inn 

der det virker relevant.  

For å kunne besvare hovedproblemstillinga var det nødvendig å gå ut over det å analysere de 

enkelte tekstene slik de er publisert. Det finnes kommentarer på Lokalhistoriewiki, knytta til 

enkeltartikler, som kan være til hjelp. Jeg vurderte under arbeidet å bruke spørreskjemaer for å 

finne ut mer om lesernes opplevelse. Dette ble valgt bort, først og fremst fordi det ville vært 

umulig å nå noe som kunne vært en representativ gruppe. Det finnes ingen registrering av lesere, 

og de det kunne vært aktuelt å kontakte ville da vært personer som er kjent som brukere på 

Lokalhistoriewiki. Dermed ville det blitt en registrering av oppfatningene til ei gruppe som jeg 

i utgangspunktet vet er rimelig fornøyd med digitale bygdebøker. Å bruke masseutsending av 

spørreskjemaer, for eksempel i Bykle, som metode anså jeg som lite hensiktsmessig når man 

vurder kostnad i tid og penger opp mot den potensielle nytten av svarene. Jeg har hatt samtaler 

med enkelte brukere, som er referert i teksten i den grad de kunne bidra til å kaste lys over noe, 

og som er oppgitt som informanter i kildeoversikten. Gjennom disse samtalene har jeg blitt helt 

sikker på at det var mest hensiktsmessig ikke å bruke spørreskjemaer, da svarene jeg fikk raskt 
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gikk inn på detaljer omkring skrifttype- og størrelse, bildestørrelse og estetiske sider ved 

nettstedet, mens det var liten refleksjon over innholdet sett i forhold til trykte versjoner.  

1.4.1 Kildene som (stort sett) ble utelatt 

Da jeg tok fatt på denne oppgaven var tanken å inkludere andre prosjekter enn de som finnes 

på Lokalhistoriewiki. Dette har jeg av grunner jeg skal forklare her gått bort fra. 

Det finnes to wikier som kunne vært av interesse i denne sammenhengen, WikiStrinda som 

drives av Strinda historielag og Setesdalswiki som drives av en løst organisert gruppe.10 Begge 

kan sies å være former for digitale bygdebøker. Setesdalswiki er riktignok en kombinasjon av 

bygdebok og «aktualitetsmagasin» der man finner slikt som programmet for lokalstasjonen 

Valle radio. Begge bruker Mediawiki, og det er dermed mulig å spore aktiviteten på dem. Men 

en viktig forskjell fra Lokalhistoriewiki er at sistnevnte drives av en offentlig virksomhet, som 

er underlagt krav om dokumentasjon av arbeidet, og denne dokumentasjonen er tilgjengelig i 

henhold til offentlighetslova. Tilsvarende gjelder andre wikier med lokalhistorisk tilsnitt.11 Selv 

om intervjuer med bidragsytere kunne ha veid opp for noe av dette, er det vanskelig å 

dokumentere arbeidsmetoder og framdrift på disse wikien i den grad det er mulig på 

Lokalhistoriewiki. Det er derfor lite hensiktsmessig å ta for seg disse, ettersom wikiproduksjon 

er dekka allerede.  

Det finnes også andre digitale bygdebokprosjekter. Hogne Holst har en nettside med 

transkriberte kirkebøker og en start på Hobøls gårdshistorie. Denne virka interessant, da Hobøl 

ikke har noen trykt gårdshistorie. Men sida inneholder kun en liste over gårder, med noen få 

matrikkelopplysninger fra noen av dem, og den har ikke blitt oppdatert siden den starta opp i 

2003.12 Søking på nettet etter andre prosjekter avslørte at tilstanden var den samme på andre 

nettsteder. På disse sidene var det heller ikke mulighet for å spore endringer slik det er på en 

wiki, så å dokumentere arbeidet var enda vanskeligere enn med wikien. Selv om dette kunne 

tjent som eksempler på prosjekter som ikke lyktes, ville det være svært vanskelig å gjøre annet 

                                                 
10 http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Forside og https://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside. 

11 For en oversikt, se https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Temawikier. 

12 http://www.hognes.net/hobel/garder.html. 

http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Forside
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enn å spekulere i hva som hadde skjedd. Det er svært vanskelig å oppnå kontakt med personene 

som sto bak sidene, ettersom de jevnt over ligger langt tilbake i tid. Denne siden ved arbeid 

med digitale bygdebøker kommer jeg uansett inn på i forbindelse med prosjektene på 

Lokalhistoriewiki. Det er der også med meningsfullt å gå inn på slike problemstillinger, 

ettersom jeg da kan ta for meg hvilke tiltak som er satt inn for å videreføre arbeidet. Spesielt 

gjelder dette Tinn-prosjektet, som stoppet opp etter en tid, men som allikevel kunne videreføres 

«på sparebluss». I bolk 3.8 er det, for helhetens skyld, allikevel gitt en kort presentasjon av noen 

slike prosjekter. 

1.5 Forskningstilstanden 

Det er skrevet og sagt mye om bygdebøker og om lokalhistorie generelt gjennom åra,13 og det 

har også blitt skrevet mye i senere tid om bruk av digitale hjelpemidler i historieforskning og -

formidling.14 Det som i svært liten grad av eksisterende litteratur er hva som skjer når man tar 

skrittetover fra analog til digital publisering. De to er løsrevet fra hverandre, og det digitale blir 

ofte bare et hjelpemiddel for det analoge. Min hensikt er å se nærmere på sammenhengen 

mellom gammelt og nytt, hvordan den tradisjonelle bygdeboka endrer seg når den kommer inn 

i den digitale verden. 

Som forberedelse for dette er det naturlig å starte med å ta for seg litteraturen som finnes om 

bygdebøker og lokalhistorisk arbeid. Her finnes det en rekke akademiske utgreiinger om 

bygdeboka i alle den former, og disse er viktige for det teoretiske grunnlaget. Ei grunnbok for 

forståelsen av bygdebokas utvikling er Lokalhistorie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 

år fra 1970.15 Her får en særlig gjennom bidragene fra Rolf Fladby og Randi Bjørkvik en god 

oversikt over hvordan bygdeboka har utvikla seg i omfang og perspektiv. John Aage Gjestrums 

                                                 
13  Se særlig Fladby/Bjørkvik (1970), Sandnes (1983) og Braut (2001), samt Dyrviks bidrag i Korleis kan bygdeboka lagast (1985). 

14 Se særlig Rosenzweig (2011). Se også Roy Rosenzweig Center for History and New Medias samling av essays om temaet, 

http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/.  

15 Fladby/Bjørkvik (1970). 

http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/
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studie av bygdebøker gjennom 60 år med bokmeldinger i Heimen i boka Gards- og 

slektshistorie: En studie om gards- og slektshistoriske bøker fra 1984 er også en sentral kilde.16  

Mye av litteraturen på feltet finnes i form av artikler og foredrag, der tidsskriftet Heimen og 

serien Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt er de viktigste publiseringsorganene. I startfasen 

har to av artikkelsamlingene fra sistnevnte serie utgitt i 2001 vært viktig: Frå gard til grend: 

korleis utvikle gards- og slektshistoria? og Framtid for den lokale fortida?.17 

En annen side ved litteraturen er den mer praktisk orienterte. Ofte går den akademiske analysen 

og den praktiske veiledninga over i hverandre, men det finnes også en del litteratur som er retta 

direkte mot historielagsmiljøet. Denne litteraturen gir ofte tydeligere innblikk i hvordan 

bygdeboka forstås av leserne, fordi den fokuserer konkret på hvordan man bygger opp en lesbar 

og salgbar bygdebok. Her er særlig publikasjonen Korleis kan bygdeboka lagast? fra 1985 

viktig.18 Den er en samling av foredrag fra bygdebokseminaret på Sunnfjord hotell i 1984. Av 

spesiell interesse for dette studiet er bidragene fra Ståle Dyrvik om bygdebokas utvikling og 

Harald Winge om praktiske sider ved bygdebokarbeidet. Denne praktisk orienterte litteraturen 

er avgjørende for å kunne ta skrittet fra å gjengi boka i digital form til å utvikle en digital prosess 

der man oppnår fordelene med databehandling uten å miste hundre års erfaring. 

I tillegg til dette er det nødvendig å ta for seg litteratur om digitalisering og digital 

historieskriving generelt. En sentral person her er Roy Rosenzweig, som særlig gjennom 

aritklene i ClioWired: The Future of the Past in the Digital Age (2011) definerte mange av 

hovedspørsmålene.19 Disse blir nærmere omtalt i bolk 2.5. 

En artikkel som er av spesiell interesse i min sammenheng er en som ikke er forskningsbasert, 

men som oppsummerer tilstanden innen digital bygdebokproduksjon i 2003. Ola Alsvik, forsker 

ved Norsk lokalhistorisk institutt20, skrev en artikkelserie som ble publisert i Lokalhistorisk 

                                                 
16 Gjestrum 1984. 

17 Braut 2001 og Løyland 2001. 

18 Korleis kan bygdeboka lagast? 1985. 

19 Rosenzweig 2011. 

20 Nå førsteamanuensis ved Norsk lokalhistorisk institutt – Nasjonalbiblioteket. 
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magasin nr. 1, 2 og 3/2003, og som i 2008 ble lagt ut i redigert form på Lokalhistoriewiki.21 

Han kommer inn på flere konkrete prosjekter, som jeg gir en kortfatta omtale av i underkapittel 

3.8. Artikkelen er også trukket inn i andre deler av min tekst. 

En som har skrevet en del om digitalisering og bruk av IT-redskaper i lokalhistoriearbeid er 

Arnfinn Kjelland, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Han er involvert i arbeidet med 

programvaren Busetnadssoge (se underkapittel 1.5.3), og han har tatt for seg strukturering av 

bygdebøker i en tid der gården ikke lenger er den naturlige grunnenhet for størsteparten av 

befolkninga. Det første bidraget kom  i Jørn Sandnes’ bok fra 1983, der Kjelland ble invitert til 

å skrive avsnittet «EDB i lokalhistorien».22 

Jeg vil også komme inn på bidrag fra Kåre A. Andersen, UiO, som gjennom en årrekke har 

arbeidet med digitale prosesser i historieforskning. 

1.5.1 Bygdebokteori 

Jørn Sandnes har laget en oversikt over hovedformene i den lokalhistoriske litteraturen, som er 

grei som utgangspunkt for den videre gjennomgangen og for begrepsbruken ellers i denne 

teksten.23 Han skiller mellom bygdehistoria og byhistoria, der emnet for bygdehistoria kan være 

definert som ei bygd, et sokn, et prestegjeld eller en kommune, mens byhistoria handler om én 

enkelt by. Han tar også for seg distriktshistoria, som er mindre relevant for denne teksten.  

Bygdehistoria deler han videre inn i to hovedformer:  

 Den allmenne bygdehistoria 

 Gårds- og slektshistoria. 

Den allmenne bygdehistoria kan være kronologisk, emnedelt eller en kombinasjon av disse. 

Typisk for en kronologisk inndelt bygdehistorie er egne kapitler om forhistorisk tid, 

middelalderen (ofte delt i to eller tre underepoker), tidlig nytid og moderne tid. Av typiske 

                                                 
21 Alsvik 2003. 

22 Sandnes 1983: 120–122, jf. Kjelland 2016. 

23 Sandnes 1983: 24. 
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temaer i en emnedelt bok finner en geologi, biologi, kirkehistorie, institusjoner, kulturliv og 

myndigheter. Ofte vil det også være en kortfatta oversikt over gårdshistoria, og mange steder er 

det et kapittel om sagn og lokale tradisjoner.  

Gårds- og slektshistoria har gjerne matrikkelgården som hovedenhet. Det vil variere om alt 

beskrives samla under matrikkelgården, eller om det er egne bolker for hvert bruk. Typiske 

opplysninger er gårdens navn, beliggenheten, rydningstid, fornminner, landskyld, økonomisk 

grunnlag osv. Slektshistoriedelen kan variere fra lister over eiere/brukere til omfattende lister 

over familiene som har bodd på gården. 24  

Sandnes kommer også inn på bosetningshistorie ut over gårdshistoria, når deler av eller hele 

matrikkelgården har blitt utbygd med villaer eller urban bebyggelse. Tidligere kunne man i stor 

grad få med hele befolkninga i ei bygd ved å skrive gårdshistorie, men i dag er det et mindretall 

som bor på gårdsbruk. Han skriver at en mulighet er å bruke boligområder, grenser eller 

grendelag som enhet, i stedet for matrikkelgården, men at dette ikke er realisert ennå.25 Arnfinn 

Kjelland nevner i den forbindelse Totenboka og Boka om Land VIII, begge skrevet av Svein-

Erik Ødegaard, som eksempler på grendehistorie.26 Han foretrekker begrepet 

«bosetningshistorie» om denne typen bygdebøker. Her samles bostedene i grender, med lokale 

oppfatninger om tilhørighet som hovedkriteriet for inndelinga. Modellen beskrives som en 

nedbryting av «den holmsenske modellen».27 

Vi skal senere se nærmere på en litt annen løsning på dette, nemlig den som er valgt i Heimar 

og folk i Bykle (se underkapittel 3.1.1). Der er matrikkelgården brukt som utgangspunkt også 

for villatomter, ettersom også de har et gårds- og bruksnummer.28 Spørsmålet er om det er mulig 

i mer tettbygde strøk; selv om Bykle har tettstedsdannelser i Kyrkjebygdi og på Hovden er det 

et samfunn der de fleste av gårdene fortsatt er i drift. Dermed er ikke en inndeling etter 

                                                 
24  Jf. Sollied 1947 for enkel eierliste og Olseng 2009 for omfattende familielister. 

25 Sandnes 1983: 29. 

26 Kjelland 1999 og 2001. 

27 Kjelland 2001: 103. 

28 Se f.eks. eiendomstabell i https://lokalhistoriewiki.no/Gjerden_(Bykle_gnr_15).  

https://lokalhistoriewiki.no/Gjerden_(Bykle_gnr_15)
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matrikkelgårder noe fremmed for de fleste, fordi de forholder seg til gården som en eksisterende 

og definerende størrelse. Kjelland stilte i 2000 spørsmålstegn ved om denne modellen – som 

vel må sies å være en oppdatering av den holmsenske modellen, er mulig å bruke og av interesse 

for innbyggerne i mer tettbygde strøk. Han konkluderer med at «småsamfunnshistorie etter 

grendemodellen kan vere vegen å gå mange stader».29 

En annen problemstilling Sandes kommer inn på er hvem som skal med. Husmannsplasser 

nevnes spesielt, ettersom de ofte ble utelatt i eldre bygdebøker. Han mener at en viktig del av 

forklaringa er kildesituasjonen, der hyppige flyttinger og et og ofte tynt kildegrunnlag gjør det 

vanskelig å følge husmannsfamiliene. Han nevner også at «enkelte har villet forklare denne 

manglen med at det vanligvis var de «gjæve» bondeslektene som stod bak arbeidet med gårds- 

og slektshistoria, og disse brydde seg lite om husmennene».30 Måten han formulerer dette på 

tyder på at han ikke selv støtter den tolkninga, og at det nok først og fremst er kildeproblemet 

som spiller inn. Sandnes kommer ikke med noen forklaring på hvorfor det i senere tid har blitt 

vanlig å ta med husmannsplassene, men noen åpenbare faktorer er bedre tilgang til kilder, bedre 

mulighet til å organisere stoffet innafor de tidsrammer man har ved bruk av databehandling av 

kildene, og en sterkere forventning om at alle skal med.  

Sandnes skriver at byhistoria har tradisjonelt hatt mindre vansker med avgrensninger enn 

bygdehistoria; det er selve byen som beskrives.31 Stoffet har gjerne vært organisert kronologisk, 

men ofte med en underinndeling i temaer som næringsliv, handel og håndverk, topografi, 

bebyggelser, administrasjon, kirke- og skolehistorie osv. Det finnes noen eksempler på at gårds- 

og slektshistorie er tatt inn i en byhistoria, som fjerde bind av Rørosboka.32 Leksikonformen 

nevnes ikke hos Sandnes, selv om også denne formen for byhistorie har lange tradisjoner. Den 

første utgaven av Oslo byleksikon kom i 1938. Dette er et eksempel på at avgrensningene ikke 

er fullt så enkle som Sandnes antyder. Allerede i den første utgaven av Oslo byleksikon er 

nemlig Aker kommune, inkludert artikler om gårdene, tatt med – drøyt ti år før Aker herred ble 

                                                 
29 Kjelland 2001: 116. 

30 Sandnes 1983: 29. 

31 Sandnes 1983: 30. 

32 Rørosboka 1974. 
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en del av byen. Da andre utgave kom i 1966 var Aker innlemma i Oslo, og dermed en naturlig 

del av leksikonet, men vi ser altså her et tydelig eksempel på at det var naturlig å ta med 

omlandet, og ikke bare det som formelt utgjorde byen ut fra kommunegrensene eller det urbane 

området.33 

Sandnes kommer også inn på utviklinga av bygdeboka. Forløperen kan sies å være de 

topografisk-historiske beskrivelsene. De eldste er fra 1500-tallet, men det var på 1700-tallet at 

de hadde sin blomstringstid. Særlig viktig er Hans Strøms Physisk og oeconomisk Beskrivelse 

over Fogderiet Sundmør, utgitt 1762-1764. 34 På 1800-tallet var det nasjonens historie som var 

det sentrale, men det er finnes noen bygdehistorier. Det var særlig lærere og prester som skrev 

slike, med Andreas Faye (om Holt, utgitt 1859) og J.L. Qvisling (om Fyresdal, utgitt 1888) som 

noen av de viktigste. På 1900-tallet kom bygdehistoria sterkere i fokus. Hundreårsjubileet for 

Grunnloven i 1914 ble viktig; i flere kommuner kom det ut bøker om herredets (prestegjeldets) 

historie fra 1814 til 1914, ellers fra 1838 til 1914. Blant de tidligste bygdebøkene som tok 

skrittet fra å være bygdebeskrivelser til bygdehistorie kan nevnes Oscar Albert Johnsens bok 

om Hurum (1902) og Lorens Bergs om Andebu (1905). Allerede i 1906 ble det utarbeida en 

plan for bygdebokarbeidet i regi av Den norske historiske forening.35 Byhistorie ble virkelig 

populært i 1910-åra, med Kristianias historie som ble påbegynt i 1917 av Edvard Bull d.e. som 

et av de toneangivende verkene. Av tidlige gårds- og slektshistorier kan nevnes Lorens Bergs 

om Vestfold-bygder og S.H. Finne-Grønns Elverumshistorie.  

1.5.2 Digital historieskriving 

I en gjennomgang av digital historieskriving blir det raskt klart at forskjellige temaer og sjangre 

gir forskjellig utslag. I Roy Rosenzweigs artikkel «Can History be Open Source? Wikipedia 

and the Future of the Past» tas en del problemstillinger rundt kollektivt forfatterskap opp.36 Et 

hovedtema i artikkelen er tekstlig kvalitet og hvordan man håndterer spørsmål omkring 

objektivitet. Dette er høyst relevant stoff for ei bygdehistorie, der biografier, bedriftshistorie og 

                                                 
33 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Oslo_byleksikon. 

34 Sandnes 1983: 16. 

35 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Bygdebok. 

36  Gjengitt i Rosenzweig 2011. Digital versjon: http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=42. 
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lignende vil være sentralt, men det vil ofte være mindre relevant for ei gårds- og slektshistorie 

der fokuset ligger på å gjengi fakta fra primærkilder.  

1.5.3 Digitalisering i historiefaget – et overblikk 

Den første maskinelle behandling vi kjenner til av kildemateriale skriver seg fra så langt tilbake 

som 1872. Da lagde United States Census Bureau hullkort der opplysningene i folketellinga for 

1870 ble registrert. Ved tellinga i 1880 videreutvikla de dette, og det ble standard å lage hullkort 

helt til man etter andre verdenskrig fikk bedre systemer.37 Nå ble ikke dette gjort for 

historikerne, men for statistikerne. Men prinsippet med å lage maskinlesbare versjoner av så 

store datasett var viktig, for det la grunnen for at historikere etter hvert kunne behandle enorme 

mengder data forholdsvis raskt. 

Den røde tråden starter altså på 1800-tallet, men det var i 1950-åra at digitalisering i egentlig 

forstand tok til – det vil si registrering av data i digitalt format. Dette ble av betydning for en 

rekke fag, deriblant historiefaget. Mens hullkort ga mulighet for maskinell behandling av 

dataene, var det også en krevende logistikk ved dette systemet. Den amerikanske folketellinga 

av 1910 ble registrert på 92 millioner hullkort.38 Det var altså i praksis umulig å lage kopier 

som en kunne sende til ulike forskningsinstitusjoner; alt arbeid med uttrekk av data måtte gjøres 

på folketellingsbyrået. Med lagring på digitale medier begynte det så smått å bli mulig å frakte 

dataene. Det føres for langt ut å følge denne utviklinga fra år til år, og vi hopper derfor fram til 

1970-åra, da datamaskiner hadde fått en størrelse og pris som gjorde dem mer tilgjengelige, og 

da lagringsmediene hadde blitt av en slik art at man kunne begynne å kopiere og frakte store 

mengder data. Med den utviklinga oppsto en ny mulighet, nemlig at historikerne selv kunne 

hente ut data. Konsekvensene av det er mer enn at det var praktisk å slippe å legge inn 

bestillinger. Ved å arbeide direkte med dataene kunne man se nye muligheter. For de fleste 

brukere på Digitalarkivet er folketellingsdata primært opplysninger om enkeltpersoner. Det vil 

det også være for historikere i mange sammenhenger, som når man jobber med slektshistorie 

eller biografi. Men muligheten for å raskt kunne hente ut statistiske data, som oversikter over 

hvor folk var bosatt sammenholdt med hvor de var født; størrelsen på hushold; 

                                                 
37  United States Census Bureau: «Tabulation and processing», 

https://www.census.gov/history/www/innovations/technology/tabulation_and_processing.html. 

38  Samme sted. 
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alderssammensetning i hushold og så videre, førte til at man langt enklere kunne forske på større 

grupper og områder.  

Gjennom 1970-åra ble verdien av dette så tydelig for norske historikere at man i 1981 oppretta 

Registreringssentral for historiske data (RHD) ved Universitetet i Tromsø.39 Her var det nettopp 

data for folketellinger man tok tak i først. Videre begynte også arbeidet med å transkribere 

kirkebøker, skifteprotokoller og gårdsmatrikler. 

I 1980-åra ble altså kildedata lettere tilgjengelig i digital form. Samtidig begynte mange 

forskere å bruke digitale verktøy – EDB i datidas språk – i sitt arbeid. Det som kjennetegner 

tidlig bruk av datamaskiner i forskning er at mange brukte dem først og fremst som en avansert 

skrivemaskin. I 1987 ga Norsk lokalhistorisk institutt ut heftet EDB i ættesogearbeid, redigert 

av Nina Hveem Carlsen og Ståle Dyrvik. Vi skal kikke litt på situasjonen på det tidspunktet.  

Ved årsskiftet 1985/1986 sendte utvalget som sto bak heftet ut et spørreskjema til 

bygdeboknemndene. Det kom ikke inn så mange svar, men blant konklusjonene man kunne 

trekke var at ikke på langt nær alle bygdebokforfattere hadde skaffa seg datamaskin. En vanlig 

holdning var at «edb [var] eit framtidig hjelmemiddel, og det var særleg det tidkrevjande 

arbeidet med gards- og ættesoga ein gjorde seg von om å kunne letta».40 Det er særlig to 

utfordringer som kommer tydelig fram i heftet. Den første er kravet om å kunne 

programmeringsspråk. En hadde databaseprogram som kunne være til hjelp, som DBASE II og 

Rubreg, men for å kunne behandle data i disse måtte man være i stand til å håndtere temmelig 

avanserte kommandoer. Lærekurven var altså svært bratt, og for mange må man anta at 

tidsbesparingene i databehandlinga ville bli spist opp av tida som gikk med til å lære seg å bruke 

redskapene. Den andre utfordringen er knytta til kostnad og kapasitet. Dyrvik regner i 

artikkelen «Bruk av edb i arbeidet med personopplysningar i gards og ættesoga: Eit døme med 

DBASE II» på kravene: For et middels stort prestegjeld vil det for perioden 1650 til 1900 være 

omkring 20 000 personforekomster. For å kunne registrere dem i datatidas databaser ville man 

trenge omkring 13 000 fødselsfiler, 10 000 dødsfiler og 20 000 personfiler. Dette ville kreve 

omkring 7 Mb lagringsplass for disse tre filene, og totalt sett for hele prosjektet omkring 20 

Mb. Det eneste hensiktsmessige flyttbare lagringsmediet en hadde da var disketter på 0,36 Mb, 

                                                 
39  Om RHD: http://www.rhd.uit.no/info/rhd.html 

40  Carlsen og Dyrvik 1987: 7. 
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og en harddisk på 20 Mb eller mer var en betydelig investering.41 Databehandling var dermed 

i praksis forbeholdt noen få, og spesielt de som var knytta til større forskningsmiljøer som RHD. 

Med synkende priser på datautstyret må vi anta at andelen historikere som skrev på 

datamaskiner økte kraftig i andre halvdel av 1980-åra, samt at det ble lettere å få tilgang til 

digitaliserte datasamlinger fra RHD. 

På slutten av 1980-åra begynte man å få databaseprogram som gjorde det langt enklere å 

registrere data og å behandle dem. I stedet for å måtte kunne et utall kommandoer, fikk man nå 

«skall» over programmene som gjorde det enklere å bruke dem. Den store revolusjonen på dette 

feltet kom i 1990-åra, og sammenfaller med at operativsystemet Windows kom på markedet. 

Med dette systemet trengte man ikke lenger å kunne så mange koder; ved å klikke på ikoner og 

å bruke forhåndsdefinerte kommandoer ble det langt enklere for den jevne bruker å håndtere 

avanserte funksjoner. På denne tida kommer også de første slektsforskningsprogrammene som 

var praktisk anvendelige for vanlige brukere uten utdanning i informatikk – det norske 

programmet Embla kom med første versjon i 1992.42 Nå kunne man altså få ferdige program 

for registrering av personopplysninger og slektsforhold. Kodesystemet som Dyrvik i 1987 

brukte fire sider på å beskrive,43 ble nå håndtert i bakgrunnen, mens brukeren kunne forholde 

seg til greit definerte felt. Et slikt program var ikke nødvendigvis enkelt å bruke til et større 

ættesogeprosjekt, men det var langt enklere å sette seg inn i og bruke enn eldre 

databaseprogram. 

Arnfinn Kjelland oppsummerte status i 1990.44 I likhet med Dyrviks gjennomgang var kravene 

til utstyr, og særlig lagringsplass, sentralt. Hans gjennomgang tar utgangspunkt i arbeidet med 

Bygdebok for Lesja, og han nevner at nettopp produksjon av bygdebokmanuset var et poeng da 

                                                 
41  Carlsen og Dyrvik 1987: 25. 

42  Ebmla: http://www.embla.no/ 

43  Carlsen og Dyrvik 1987: 15-19. 

44
   

 Kjelland 1990. 
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kommunen i 1983 tok i bruk tekstbehandling.45 Ellers drøfter han ting som allerede er nevnt 

over i forbindelse med Dyrviks tekst fra 1987; utviklinga gikk fortsatt nokså sakte. 

Den andre store revolusjonen i 1990-åra var internett. Her må vi kikke litt bakover først. Kimen 

til internett, det amerikanske ARPANET, ble utvikla i 1960-åra. Den første norske tilkoblinga 

til dette var en kanal for seismiske data som ble oppretta i 1973, og etter hvert ble også andre 

forskningsmiljøer tilknytta denne forbindelsen til University College of London – og derfra 

videre til amerikanske universiteter. I 1982 ble Norge fullt tilknytta ARPANET. Dermed fantes 

det mulighet for raskere kommunikasjon. Men dette var forbeholdt større forskningsmiljøer; 

for en bygdebokforfatter var dette som oftest utafor rekkevidde. Den store endringen for 

privatpersoner og mindre miljøer kom i 1991, da World Wide Web ble lansert. Allerede samme 

år begynte firmaet Oslonett, som var knytta til Universitetet i Oslo, å tilby tilknytning til denne 

delen av internett.46 I løpet av de neste par årene økte tilgangen kraftig, slik at det ved årsskiftet 

1993/1994 fantes omkring 30 000 datamaskiner som var tilkobla nettet i Norge, og gjennom 

disse hadde omkring 200 000 mennesker tilgang.47  

I løpet av de drøyt tjue åra vi har hatt internett i Norge har det skjedd stor utvikling. Som vi har 

sett var lagringsplass et problem i 1980-åra; dette er ikke lenger tilfelle. Lagringsmedier som 

kan romme enorme datasett er nå tilgjengelige til langt lavere priser. De 20 Mb som var en 

utfordring i 1987, er ikke mer enn plassen som brukes til fire-fem bilder på en mobiltelefon – 

og dagens telefoner kan ta vare på flere tusen bilder. Programvaren man trenger er langt enklere 

å bruke, og den er lett tilgjengelig. For bygdebokforfatternes del er det mulig å bruke 

databaseprogram der man med minimale kunnskaper kan sette opp de nødvendige koblinger, 

eller man kan kjøpe ferdige løsninger som Busetnadssoge. Dette er et dataprogram som ble 

utvikla av Snøhetta forlag på Volda av personer med tilknytning til høgskolen der. Det er, i 

korthet, et databaseprogram der man registrerer bosteder og alle personer tilknytta dem. Der en 

person dukker opp på flere bosteder lenkes dette, og familiebånd markeres slik at man kan hente 

ut historikk for hele familiegrupper så vel som for bostedene. Det er også mulig å legge inn 

omtale av bosteder i fritekst. Når alle kilder, som kirkebøker, matrikler og skifter, er lagt inn 
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Kjelland 1990: 233.  

46  Hannemyr 1995. 

47  Jf. Aftenposten morgen: «En million nye brukere hver måned» (29.1.1994, s.14) 
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kan man få ut en trykkeferdig gårds- og slektshistorie. Dette brukes til å lage trykte bygdebøker, 

men produktet er en digital fil som like gjerne kan brukes til digital publisering.48 

I 2000 holdt Arnfinn Kjelland et foredrag, som også ble publisert i bokform.49 Nå var det ikke 

lenger fokus på lagringskapasitet og kostnad. En ting som er interessant i denne sammenheng 

er at han tar for seg hovedelementene i kritikken mot bosetningshistoria. Han trekker fram fire 

punkter: En levende gårdshistorie er relevant for en stadig mindre del av bygdesamfunna; 

ættesogene tar for mye plass; det er en sosial diskriminering ved at husmenn og andre grupper 

utafor bondesamfunnet ikke er med og til sist at bosetnings- og befolkningshistorie er en så 

«atomistisk» måte å skrive historie på et det trengs en faglig eller kulturpolitisk begrunnelse.50 

Selv om brukt av IT-redskaper var et viktig element i artikkelen, var internett fortsatt ikke et 

tema. 

Gjennom internett har en enorm mengde med kilder blitt lettere tilgjengelig for historikerne. 

Som en illustrasjon på hvilke digitale redskaper man i dag har tilgang på gjennom nettet vil jeg 

beskrive noe av det jeg selv bruker i løpet av en vanlig arbeidsdag: 

 Lokalhistoriewiki (arbeidsstedet, men brukes også til oppslag for eksempel i Norsk 

historisk leksikon). 

 Digitalarkivet: Innskanna og transkriberte versjoner av folketellinger, kirkebøker, 

skifter, pantebøker og så videre. Digitalarkivet drives av Arkivverket, og omfatter et 

stort utvalg av kilder fra Riksarkivets og statsarkivenes samlinger.51 

 Historisk befolkningsregister: Sammenkopling av personforekomster fra transkriberte 

kilder på Digitalarkivet. Drives av et konsortium bestående av Registreringssentralen 

for historiske data, Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå, Norsk Regnesentral, Norsk 

                                                 
48 http://tilsett.hivolda.no/ak/BSS/Busetnadssoge.html og Alsvik 2003: Del 2 s. 21f. 

49 Kjelland 2001.  

50 Samme sted: 105. 

51 https://www.digitalarkivet.no/content/6/om-digitalarkivet 

http://tilsett.hivolda.no/ak/BSS/Busetnadssoge.html


31 

 

lokalhistorisk institutt, Snøhetta forlag as. (Busetnadssoge), Høgskulen i Volda, 

Folkehelsa og Universitetet i Oslo.52 

 Digitalt museum: Historiske bilder og bilder av museumsgjenstander. Bildene legges 

inn av enkeltmuseer som deltar i prosjektet.53 

 Norgeskart: Kartdata, stedsnavnregisteret og eiendomsinformasjon fra Statens 

kartverk.54 

 Google Maps: Satelittfoto og foto fra bakkenivå. Inkluderer tjenestene Google Eart og 

Google Streetview. 55 

 Store norske leksikon: Bakgrunnsinformasjon, inkluderer Norsk biografisk leksikon.56 

 Dokumentasjonsprosjeketet: Søkbare versjoner av blant annet Diplomatarium 

Norvegicum og Regesta Norvegica, samt andre kilder.57 

 Wikipedia: Bakgrunnsinformasjon.58 

 Wikimedia Commons: Bildemateriale.59 

 Bokhylla.no: Omkring 500 000 norske bøker, 1,4 millioner aviser med mer. Drives av 

Nasjonalbiblioteket, og skal omfatte så mange norske trykksaker som mulig.60 

Ved hjelp av disse nettstedene, samt andre ressurser på nettet, er det mulig å faktasjekke artikler, 

besvare henvendelser og skrive artikler raskt og effektivt.  

                                                 
52 http://histreg.no/index.php/omhbr 

53 http://dok.digitaltmuseum.org/om 

54 http://www.norgeskart.no 

55 https://www.google.no/maps/ 

56 https://meta.snl.no/Om_Store_norske_leksikon 

57 http://www.dokpro.uio.no/ 

58 https://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside 

59 https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

60 http://www.nb.no/nbsok/search.nbdigital?lang=no. Tall per august 2017. 

http://www.nb.no/nbsok/search.nbdigital?lang=no
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Et spørsmål mange har stilt er om papirbokas tid snart er over. For lokalhistoria sin del kan vi 

gå tilbake til Arnfinn Kjelland. I 2016 oppsummerte han sine tidligere bidrag i diskusjonen om 

EDB i lokalhistoria, og han tok da opp nettopp dette spørsmålet. Han nevner der at 

Lokalhistoriewiki hadde kommet på nett i 2008, og at nettopp dette kunne få konsekvenser for 

bosetningshistoriesjangeren. Modellen han tegner opp er en delt løsning, der bokas omfang 

innskrenkes, mens resten av stoffet legges på nett. Han nevner i beskrivelsen av dette konkret 

wikiformatet. Det han skisserer er ikke ulikt tankegangen som ligger bak Skedsmoprosjektet 

som blir beskrevet senere (se kapittel 3.4), som riktignok er allmenn bygdehistorie og ikke 

gårds- og slektshistorie. Wikiartiklene vil kunne bygge ut videre, og kobles sammen med andre 

artikler, og på «lokalhistoriewikien blir dermed gardshistoria dynamisk og kan byggast ut i 

mange retninger». 61 

Samme år som Lokalhistoriewiki kom på nett skrev Kåre A. Andersen artikkelen «Bygdebok 

på nett – ny teknologi som katalysator, verktøy og medium for lokalhistorie».62 Med Andersens 

erfaring med mikrohistorie og familierekonstituering er det naturlig at han starter med en 

gjennomgang, ikke ulik den som er gitt her. Han trekker fram to problemstillinger rundt 

slektshistoriedelen av bygdebøker: Arbeidsmengden og sidetallet. Han viser at man gjennom 

bruk av programmet Busetnadssoge kan begrense arbeidsmengden betydelig. Mens man før 

først måtte kartlegge slektsforholdene, og så skrive dem om til publiserbar form, er dette i 

Busetnadssoge redusert til én prosess – registeringa fører automatisk til en publiserbar tekst. 

Han viser også hvordan man gjennom dette kan lage alternative innganger i stoffet, for 

eksempel ved å bruke kart for å manøvrere i en database. Systemet for dette, LokHis, ble testa 

ut for deler av bygda Loen i Sogn og Fjordane av Audun Loen i 1983. LokHis eksisterer fortsatt 

som en database for slekter fra de femten gården i Loen sokn.63 Det ser ikke ut til å ha blitt 

overført til andre områder. I likhet med Kjelland tar han opp spørsmålet om modeller for gårds- 

og slektshistorie, og viser at nettbaserte løsninger kan bryte gjennom dette ved å lage fleksible 

løsninger.  

                                                 
61 Kjelland 2016. 

62 Andersen 2008. 

63 Se http://www.lokhis.no/.  

http://www.lokhis.no/
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Videre i artikkelen presenterer Andersen prosjektet «Flekkefjords historie som hypertekst».64 

Det ble starta opp allerede i 1995, da hypertekst (lenka tekst på internett) var noe nokså nytt for 

de fleste. Her ville man bruke den enkelte eiendom/hus som referansepunkt, og knytte kildene 

til dette. Dette ble kombinert med to bind søkbar byhistorie. I dette prøveprosjektet ble ikke 

opphavsrettslige spørsmål vektlagt nok, og prosjektet ble derfor ikke lagt ut åpent på nett.65 I 

sin oppsummering kommer han med et interessant poeng angående nettbaserte tekster. Han 

skriver at «de lange sekvensielle framstillingene [er neppe] veien å gå» og at «målet må være 

noe i retning av å lage en historisk framstilling som det ikke gir mening å skrive ut på papir!». 

Inntil videre mener han riktignok at «de fleste [vil] foretrekke allmennhistorien i bokform».66 

Som en epilog i artikkelen siteres en presentasjon fra Marianne Wiig ved Norsk lokalhistorisk 

institutt av det som kort tid etter ble lansert som Lokalhistoriewiki.67 

Vi har da nådd et punkt hvor det er naturlig å se nærmere på hva Lokalhistoriewiki er. 

                                                 
64 Andersen 2008: 159. 

65 Andersen 2008: 160. 

66 Samme sted: 162.  

67 Samme sted: 162–163. 
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2 Lokalhistoriewiki 

 

For å kunne få fullt utbytte av beskrivelsene av de enkelte prosjektene i del 2 er det nødvendig 

med en viss kjennskap til hvordan Lokalhistoriewiki fungerer. Det følgende er en gjennomgang 

av bakgrunnen for opprettelsen av wikien og en skisse over oppbygningen. Deretter følger en 

drøfting av enkelte kjente problemstillinger rundt bruk av wikiprogramvaren som plattform for 

nettsider.  

Lokalhistoriewiki ble starta opp i 2007 av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)  i samarbeid med 

en løst sammensatt gruppe frivillige bidragsytere på Wikipedia.68 Bakgrunnen for dette var at 

det fra wikipedianernes side var et ønske om et nettsted som kunne dekke bredden i norsk 

lokalhistorie bedre enn Wikipedia, mens NLI på sin side ønska et nettsted hvor lokalhistorie 

kunne framstilles på en moderne og dugnadsbasert måte. På Wikipedia var og er det en rekke 

krav til «leksikonverdighet» eller «artikkelverdighet». Enkelt sagt kan disse oppsummeres med 

at kun personer, institusjoner, foretak og annet med åpenbar offentlig interesse får artikler på 

nettstedet, og at dette må sees i et globalt perspektiv. Dette førte til at mange artikler som var 

av lokalhistorisk interesse, ble sletta på Wikipedia, og at bidragsytere unnlot å skrive slike 

artikler. Typiske eksempler er lokale kjendiser som ikke har markert seg nasjonalt; bedrifter 

med stor historisk betydning lokalt, men liten omsetning og få ansatte; lokale institusjoner, lag 

og foreninger som ikke har noen nasjonal betydning osv. Et annet problem var at Wikipedia 

ikke tillater originalforskning, definert som artikler basert på primærkilder eller analyse/syntese 

basert på kilder eller litteratur. Det skyldes først og fremst at Wikipedia skal være en samling 

av kunnskap fra troverdige, publiserte tekster, noe som regnes som en av hovedprinsippene for 

prosjektet.69 I lokalhistorisk arbeid vil dette sette store begrensninger, ettersom mye av det som 

skal beskrives ikke er skrevet om tidligere.  

 

                                                 
68 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om_forsiden. 

69 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research 



35 

 

For å få et visst volum av artikler fra starten av ble det inngått avtale med Cappelen forlag om 

å legge ut samtlige artikler fra Norsk historisk leksikon.70 Med biografier over artikkelforfatterne 

omfatter dette 6145 artikler.71  

Wikien baserer seg på programvaren Mediawiki, det samme som brukes på Wikipedia. Denne 

programvaren er en plattform for brukersamarbeid om artikkelskriving, der det er lagt inn en 

rekke hjelpemidler for å sikre kvaliteten. Viktigst  er at alle endringer på wikien spores og 

lagres, slik at man til enhver tid kan se eldre versjoner av artikler og hvem som har bidratt med 

hva. 

Det er i liten grad gjort forskning omkring Lokalhistoriewiki. Dagny Stuedahl har skrevet en 

artikkel, som ble publisert i 2011.72 Den tar for seg «infrastrukturering», det vil si oppbygging 

av infrastrukturen gjennom wikiens samarbeidsformer. Ettersom den er den eneste 

fagfellevurderte artikkel jeg har funnet med Lokalhistoriewiki som hovedtema, nevner jeg den 

her selv om artikkelen er av liten interesse for mitt formål. Jeg vil allikevel komme litt inn på 

den i kapittel 2.4.  

2.1 Struktur 

I en wiki kan stoffet fordeles på forskjellige navnerom. Disse fungerer som avdelinger på 

nettstedet, som kan ha varierende grad av interaksjon, og som kan gis forskjellige egenskaper. 

Det har siden 2007 vært flere endringer av navnerom på Lokalhistoriewiki, og de man står igjen 

med per august 2014, er hovednavnerommet (kalt «Allmenningen»), Kjeldearkiv, Leksikon, 

Metode og Bibliografi.  

I hovednavnerommet, eller «Allmenningen», ligger hoveddelen av artiklene. De er for det 

meste skrevet som leksikonartikler, men kan også i større eller mindre grad være 

problemorienterte. 

                                                 
70 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Hovedside. 

71 Tall fra https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Norsk_historisk_leksikon, 2015-08-25. 

72 Stuedahl 2011. 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Norsk_historisk_leksikon
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Kjeldearkivet inneholder artikler som låses for redigering. En betydelig del er personlige 

minner eller tilsvarende, mens den andre store gruppa er tidligere publiserte artikler som faller 

utafor andre digitaliseringsprosjekter som Nasjonalbibliotekets «Bokhylla.no».  

Leksikon-navnerommet inneholder kun artiklene fra Norsk historisk leksikon, som er låst for 

redigering. 

Metode-navnerommet ble oppretta fordi NLI ønska å lage en «historikerskole» på 

lokalhistoriewiki.73 Det inneholder artikler om forskjellige sider ved historiefaget, fra enkle 

veiledninger i artikkelskriving til tyngre fagartikler om temaer som kildekritikk og syntese.  

Bibliografi-navnerommet inneholder oversikter over lokalhistorisk litteratur fordelt på 

kommuner, distrikter og fylker, samt enkelte tematiske oversikter. Enkeltbibliografiene 

vedlikeholdes for det meste av NLIs ansatte, men også frivillige brukere bidrar.  

Diskusjonssider eller 

samtalesider er en funksjon i 

programvaren som gjør det 

mulig for brukerne å føre 

samtaler om alle deler av en 

wiki. I tillegg til at det gjerne 

finnes en sentral diskusjons-

side, på Lokalhistoriewiki  

kalt «Diskusjonsforum»74, er 

det diskusjonssider for hver eneste artikkel, hvert bilde og hver hjelpeside på wikien. Det ligger 

lenke til disse øverst på hver side, og dersom noen ønsker å starte en samtale er det bare å 

                                                 
73   https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Forside:Metode/Om_forsiden&oldid=382146. 

74 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Diskusjonsforum. 

Figur 1: Fane med lenke til samtaleside. Utsnitt fra Lokalhistoriewikis 

artikkel om Henry Wallstrøm. CC-BY-SA 3.0. 
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begynne å skrive på diskusjonssida. Disse kan brukes for eksempel til å diskutere innhold og 

videre utvikling,75 og til å komme med hint om hvordan ting kan følges opp videre.76 

2.2 Administrasjon 

Administrasjonen på Lokalhistoriewiki består av en kombinasjon av ansatte og frivillige som 

har visse spesialfunksjoner tilgjengelig.77 Som på Wikipedia har man «byråkrater» og 

«administratorer». Førstnevnte har muligheter til å tildele og inndra administratorrettigheter og 

til å tildele nye brukernavn ved behov, i tillegg til administratorrettighetene. Byråkratene er 

ansatt ved NLI. Administratorene har adgang til å slette artikler og bilder, til å tilbakestille 

endringer i artikler ved hjelp av en hurtigfunksjon og til å blokkere brukere eller å oppheve 

blokkeringer. Administratorene er både ansette ved NLI og frivillige.  

I tillegg til disse brukergruppene opererer Lokalhistoriewiki med «skribenter» og «faglige 

veiledere». Skribenter har ingen spesielle rettigheter, men er brukere hvis bidrag er 

«forhåndsgodkjent». Bidrag fra nye brukere, eller fra brukere som det er knytta kjente 

utfordringer til, blir markert med et rødt utropstegn i «Siste endringer». Endringene vises med 

en gang etter lagring, men administratorene får på denne måten en tydelig beskjed om at et 

bidrag må kontrolleres, og de må godkjenne bidragene for å fjerne utropstegnet. Skribentene er 

mer erfarne brukere, der det ikke anses som nødvendig for administratorene å gjennomgå alt de 

skriver. Faglige veiledere er ansatte og frivillige som brukes som ressurspersoner innen ulike 

fagområder.  

Det var per desember 2016 fire ansatte ved NLI som har Lokalhistoriewiki som 

hovedbeskjeftigelse. Til sammen utgjør dette omkring 2,75 årsverk. I tillegg er det som nevnt 

slik at andre ansatte bidrar til wikien, herunder også administrative oppgaver som kontroll av 

innhold og veiledning av brukere. Siden 1. januar 2017 har Norsk lokalhistorisk institutt vært 

en del av Nasjonalbiblioteket. Dette har ikke fått umiddelbare konsekvenser for 

Lokalhistoriewiki, som fremdeles er definert som et hovedsatsningsområde.  

                                                 
75 Se f.eks. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Diskusjon:Smettvev. 

76 Se f.eks. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Diskusjon:Henry_Wallstr%C3%B8m. 

77  Se https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Administrasjon. 
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2.3 Bidragsyterne 

Brukerne utgjør en blanding som nok kan sies å være representativ for det lokalhistoriske 

miljøet. Kvinneandelen holder seg stabilt på omkring 20 %.78 Alle ansatte ved NLI bidrar i 

større eller mindre grad, inkludert forskerne. Mange av disse bidragene er riktignok begrensa 

til overordna artikler som knytter sammen annet stoff eller fyller hull i stoffet som finnes, eller 

mindre endringer som korrektur og teknisk bistand. Ansatte ved NLI har også vært ansvarlige 

for større digitaliseringsprosjekter.  

Hoveddelen av artikkelmassen, om en trekker fra prosjekter som Norsk historisk leksikon, 

Lørenskog leksikon og Heimar og folk i Bykle – som uansett er skrevet utafor wikien – 

produseres av eksterne bidragsytere. Enkelte har historieutdanning, mens andre er rene 

amatører, ofte med bakgrunn fra historielagsaktivitet. Det åpne wiki-formatet tilsier at hvem 

som helst kan skrive hva som helst. Erfaringene fra både Wikipedia og Lokalhistoriewiki med 

dette er at det i praksis betyr en effektiv kontroll av hva som skrives, ettersom alt ligger åpent 

slik at andre brukere kan gå inn og korrigere. På Lokalhistoriewiki er det også en høyere andel 

fagpersoner enn på Wikipedia, slik at kvalitetskontrollen trolig blir mer rigid.  

Lokalhistoriewiki samarbeider også med en rekke institusjoner og organisasjoner der ansatte 

leverer innhold. Blant disse kan nevnes Riksarkivet, Historisk befolkningsregister, Forbundet 

KYSTEN, Riksantikvaren, Oslo byarkiv og Bergen byarkiv. Nasjonalbiblioteket er med sin 

opplasting av mer enn 100 000 bilder en av de største bidragsyterne.79 Dette samarbeidet starta 

før NLI ble en del av Nasjonalbiblioteket. 

                                                 
78 Cathrine Tømte: «Hva kan kjønnsubalansen i historiefaget skyldes?» Foredrag på seminaret Lokalhistoriewiki - Samhandling og 

miljøbygging, 22. oktober 2016. 

79 Se https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bilder_fra_Nasjonalbiblioteket. Antall opplasting per 2016-12-08 er 103 199.  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bilder_fra_Nasjonalbiblioteket
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2.4 Regelverk 

Som på Wikipedia er det nødvendig med et regelverk for å få flerbrukersamarbeid til å fungere 

så friksjonsfritt som mulig.80 Det er lagt vekt på å holde et lavt konfliktnivå, samtidig som det 

oppfordres til gode faglige diskusjoner.  

En viktig forskjell fra Wikipedia på dette punktet er at Wikipedia i hovedsak styres med 

konsensusprinsippet, og at dersom man ikke når konsensus er det flertallsavgjørelse som 

gjelder. Åpen diskusjon der alle brukere kan delta er også utgangspunktet på 

Lokalhistoriewiki,81 men der er det i hovedsak faglig kompetanse som avgjør, med 

prosjektleder og NLIs direktør som øverste ansvarlige dersom noen må skjære gjennom. Dette 

fører til at diskusjoner sjelden eller aldri får mulighet til å utarte, og at det som oftest blir tatt en 

avgjørelse nokså raskt. En typisk problemstilling er skrivemåte for stedsnavn, der NLI har 

bestemt av godkjent navneform i Sentralt stedsnavnregister skal brukes som oppslagsord og at 

alternative skrivemåter og navnekonflikter bør omtales i artikkelen.82  

Vi skal også se nærmere på en konkret diskusjon. Dagny Stuedahl nevner i sin artikkel «Social 

Media and Community Involvement in Museums» fra 2011 en spesifikk diskusjon om 

kategorisering av båttyper.83 Hun påpeker at flere av de som diskuterer er personer med 

kunnskap fra fagfeltet, og at de viser til katalogiseringssystemer som er i bruk ved maritime 

museer og institusjoner. Administratorene er på sin side også opptatt av å ha et fungerende 

kategorisystem. Det oppstår dermed en interessekonflikt, der man må forene kravene til 

tekniske løsninger med kravene fra fagmiljøet.84 Da Stuedahl skrev sin artikkel var diskusjonen 

oppsummert, men endringene var bare delvis gjennomført. I hovedsak ble de utført ut fra den 

konsensus man kom fram til i diskusjonen, og vi kan kjenne igjen denne strukturen i dag.85 

                                                 
80 Se https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Retningslinjer. 

81 Jf. diskusjoner på https://lokalhistoriewiki.no/lokalhistoriewiki.no:Diskusjonsforum/Arkiv_Tema:Forsider. 

82 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Titler_p%C3%A5_artikler#Stedsnavn. 

83 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategoridiskusjon:B%C3%A5ttyper 

84 Stuedahl 2011: 11. 

85 Se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Fart%C3%B8y. 

https://lokalhistoriewiki.no/lokalhistoriewiki.no:Diskusjonsforum/Arkiv_Tema:Forsider
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Modellen ble fullt gjennomført først i 2015. Da skjedde det ikke gjennom ytterligere diskusjon 

ettersom det ikke berørte modellen som var valgt, men bare enkeltnavn på kategorier. For 

eksempel ble den tidligere kategorien «Vikingskip» sletta,86 og erstatta av kategorien «Norrøne 

fartøy».87 I den prosessen var det primært det faglige som styrte; den ble gjennomført ved at jeg 

hadde et møte med informasjonsmedarbeider Heidi Thöni Sletten i Forbundet KYSTEN der vi 

så gjennom deres katalogiseringsmodell og tilpasset kategorinavn etter den.88 Samtidig var det 

også i 2015 spor etter de tekniske kravene da det ikke ble oppretta egne kategorier for alle 

båttyper; i stedet ble det bestemt å bruke lista i artikkelen «Båttyper»89 som rettesnor for senere 

oppretting av kategorier. 

På Lokalhistoriewiki kreves det at brukere er innlogga for å kunne bidra, og ved registrering 

må man oppgi fullt navn som er synlig i redigeringshistorikken. Alle artikler er dermed signert, 

og der de er skrevet av flere personer, er det gjennom artikkelhistorikken mulig å se hva hver 

enkelt har bidratt med.  

2.5 Hvordan fungerer Lokalhistoriewiki i praksis? 

Når jeg skal se på hvordan Lokalhistoriewiki fungerer i praksis er det hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i Roy Rosenzweigs essay «Can History be Open Source? Wikipedia and the 

Future of the Past».90 Her tar Rosenzweig opp en del spesifikke utfordringer for historiefaget. 

Hans analyse gjaldt Wikipedia, men fordi plattformen og mange grunnprinsipper er de samme, 

er det mulig å ta for seg de samme utfordringene for Lokalhistoriewikis del. Jeg skal på de neste 

sidene plukke ut noen av de utfordringene Rosenzweig nevner i artikkelen, og deretter legge til 

noen andre kjente utfordringer. Det finnes også andre problemstillinger rundt 

Lokalhistoriewiki, som lav andel kvinnelige bidragsytere og begrensningene som ligger i hvor 

                                                 
86 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Spesial:Logg&page=Kategori:Vikingskip. 

87 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Norr%C3%B8ne_fart%C3%B8y. 

88 Informant Heidi Thöni Sletten har bekreftet at hun har samme erindring som meg av dette møtet. Det var et rent arbeidsmøte der vi utførte 

endringer sammen, og derfor ble det ikke tatt noe formelt referat.  

89 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/B%C3%A5t-_og_fart%C3%B8ytyper. 

90  Gjengitt i Rosenzweig 2011. Digital versjon: http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=42. 
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mange årsverk som er satt av til arbeid med wikien. Jeg velger å ikke få nærmere inn på disse 

her, da det er de historiefaglige problemstillingene som er viktige med tanke på prosjektene 

som skal beskrives her. Hensikten er altså ikke å lage en komplett oversikt over alle utfordringer 

som finnes knytta til en wiki, men å se på noen av de viktigste problemstillinger som har 

kommet opp i forskninga omkring denne typen nettsteder. Disse vil jeg så komme tilbake til i 

omtalen av de enkelte prosjektene i del 3. 

Første utfordring: Historie er et individuelt fag. Rosenzweig påpeker at publiserte artikler i 

historiefaget alt overveiende har én enkelt forfatter. I Journal of American Historys database 

var det registrert i overkant av 32 000 artikler, og av disse hadde bare omkring seks prosent to 

eller flere forfattere, og mindre enn to prosent hadde tre eller flere forfattere. Historikere er altså 

ikke vant til å samarbeide om artikler. Det skaper to åpenbare problemer for en 

samarbeidsmodell som Lokalhistoriewiki. For det første: Fordi historikere er lite villige til å 

prøve seg på samarbeidsartikler, vil det å skrive en artikkel som man vet at andre vil kunne 

«blande seg inn i» ofte bli sett som enda vanskeligere. Og videre: Det vil være en skepsis mot 

å endre eller utvide noe en annen har skrevet og publisert.  

Denne utfordringa møtes både på Wikipedia og Lokalhistoriewiki med diskusjonssider. Hver 

enkelt artikkel har en diskusjonsside knytta til seg, der man kan ta opp sider ved artikkelen. Slik 

vil det være mulig å komme med innsigelser, forslag til forbedringer eller andre kommentarer, 

uten å måtte gå direkte inn i artikkelen. Det gir også den opprinnelige forfatteren en mulighet 

til å kommentere endringer som er gjort. En forskjell mellom Wikipedia og Lokalhistoriewiki 

er kravet om registrering av fullt navn på sistnevnte. Her risikerer man altså ikke å diskutere 

med en anonym person, men kan forholde seg til en diskusjonspartner som man vet noe om.  

Et element her er en betydelig forskjell på Wikipedia og Lokalhistoriewiki i hvordan artikler 

utvikler seg. Rosenzweig nevner artikkelen om Franklin D. Roosevelt som gjennom fire år 

hadde mer enn tusen redigeringer fordelt på omkring 500 bidragsytere. For å illustrere dette kan 

vi ta for oss en artikkel som finnes på begge wikier. Jeg har valgt artikkelen om Olav 

Tryggvasson. Denne er nemlig opprinnelig skrevet på Wikipedia og kopiert derfra til 

Lokalhistoriewiki den 25. februar 2008. Dermed hadde man like artikler på den datoen, og det 

er mulig å se på den videre utviklinga av dem. For Wikipedia-artikkelens del telles dermed bare 

redigeringer etter 25. februar 2008, ettersom de tidligere redigeringene er felles i den forstand 

at de frambrakte begge artikler. Det telles fram til 28. august 2016. 
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* Lokalhistoriewikis artikkel: 8 redigeringer foretatt av 4 brukere.91 

* Wikipedias artikkel: 207 redigeringer foretatt av 116 brukere, hvorav 40 uregistrerte.92 

Wikipedia-artikkelen har blitt noe lenger. Mens artikkelen på Lokalhistoriewiki per august 2016 

er 21 480 tegn, er den på Wikipedia på 25 925 tegn. De var i utgangspunktet praktisk talt like 

lange. Det var en forskjell på 450 tegn på grunn av mer omfattende bruk av maler på Wikipedia. 

Jeg skal ikke gå inn på kvaliteten av artiklene her, for hvilken av de to som har utvikla seg best 

innholdsmessig sett er ikke det interessante i denne sammenheng. Poenget jeg vil trekke fram 

er at en forfatter vil måtte forholde seg til svært ulik utvikling av artikkelen. En historiker som 

skriver en artikkel, og som er bekymra for om den vil komme til å bli endra mye og derfor vil 

følge med underveis, ville på Lokalhistoriewiki måtte forholde seg til sju redigeringer foretatt 

av tre andre personer, hvorav alle er identifisert med fullt navn. På Wikipedia måtte man i 

samme tidsrom, rett i overkant av åtte og et halvt år, forholde seg til 206 redigeringer foretatt 

av 115 andre brukere, hvorav de fleste vil være mer eller mindre anonyme. Kun et fåtall er 

identifisert med navn og har lagt ut noe som sin faglige bakgrunn. En betydelig andel av 

redigeringene er av teknisk eller estetisk art, men for den som vil følge opp artikkelen må også 

disse kontrolleres. Faren for å måtte forholde seg til et stort antall redigeringer er altså mindre 

på Lokalhistoriewiki enn på Wikipedia. Dette er bare ett eksempel, men erfaringsmessig er dette 

typisk for forholdet mellom de to wikiene, og det vil føre for langt av sted i denne sammenheng 

å gjøre en analyse av redigeringshistorikker på et større antall artikler. Ut fra dette kan 

problemene Rosenzweig nevner i forbindelse med det store antall redigeringer sies å være 

minimalt på Lokalhistoriewiki.  

Andre utfordring: Original forskning. Wikipedia utelukker som nevnt original forskning. Dette 

medfører at nyere forskning ofte blir utelatt fra artikler, og ikke kan få en plass før den får status 

som allmenn kunnskap. For forskere som ønsker å få fram nye sider ved et tema kan dette være 

ekskluderende. Lokalhistoriewiki har på sin side akseptert original forskning fra starten. Mens 

Wikipedia forholder seg strengt til leksikonsjangeren, har Lokalhistoriewiki rom for drøftende 

artikler. Rosenzweig mener at det gir mening å ha en slik regel på Wikipedia, fordi det er 

vanskelig å kunne verifisere noe som baserer seg på original forskning i et kollektivt prosjekt. 

                                                 
91  http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Olav_Tryggvasson&action=history 

92  https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Olav_Tryggvason&offset=&limit=500&action=history. Merk at de 76 registrerte brukerne 

ikke nødvendigvis kan knyttes til en navngitt person. 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Olav_Tryggvason&offset=&limit=500&action=history
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Her er «støynivået» som er beskrevet over en faktor; det store antallet redigeringer bidrar til å 

gjøre det vanskeligere å spore endringene i artiklene på Wikipedia. Det er også en betydelig 

forskjell i strukturen; mens diskusjoner om innhold på Wikipedia avgjøres av diskusjoner, kan 

de på Lokalhistoriewiki bli avgjort av forskere i en prosess som minner om en forenkla 

fagfellevurdering. 

Tredje utfordring: Objektivitet. På begge wikier ønsker man objektive framstillinger, men måten 

man oppnår dette på, er nokså forskjellig. Mens det på Wikipedia er et mål å få en enhetlig, 

objektiv framstilling, løses dette på Lokalhistoriewiki oftere ved at man framstiller flere 

versjoner i artikkelen.  

Fjerde utfordring: Respekt for andre bidragsytere. Diskusjoner på Wikipedia kan ofte få høy 

temperatur, og personangrep forekommer jevnlig. Dette kan føre til utestengning (blokkering) 

av brukere.93 På Lokalhistoriewiki er dette noe som ytterst sjelden forekommer; 

blokkeringsloggen viser ingen tilfeller som har dette som åpenbar grunn.94 Faren for å havne i 

ubehagelige diskusjoner, utover det faglige innholdet, må derfor sies å være minimal på 

Lokalhistoriewiki.  

Femte utfordring: Muligheten for å skrive gode tekster i et samarbeidsprosjekt. Her trekker 

Rosenzweig fram flere eksempler på at artikler er svake språklig sett, at de utelater viktige ting 

fordi det ikke er noen som har et overordna ansvar, og at de får forvirrende struktur. Igjen blir 

antallet redigeringer, «støynivået», et poeng. Artikler på Lokalhistoriewiki er i større grad 

skrevet av en enkelt forfatter, og det er også lettere for en bidragsyter å røkte en artikkel. 

Samtidig har Lokalhistoriewiki en ekstra utfordring ved at det er åpent for bidrag på både 

bokmål og nynorsk.95 Mens de fleste nynorskbrukere skriver godt bokmål, er det ofte slik at 

bokmålsbrukere sliter med å uttrykke seg godt på nynorsk. Dette kan være til hinder for at 

brukere går inn og redigerer. Dette kan til en viss grad veies opp av at ansatte bistår med 

                                                 
93  Jf. https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Retningslinjer_for_blokkering#Forstyrring_av_Wikipedia. 

94  Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Spesial%3ALogg&type=block&user=&page=&year=&month=-

1&tagfilter=&hide_tag_log=1. Blokkeringene består i hovedsak av «spammere», det vil si brukere som under fiktive navn forsøker å 

legge inn reklame.  

95  https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Spr%C3%A5knormer_(retningslinjer). 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Spesial%3ALogg&type=block&user=&page=&year=&month=-1&tagfilter=&hide_tag_log=1
http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Spesial%3ALogg&type=block&user=&page=&year=&month=-1&tagfilter=&hide_tag_log=1
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oversetting mellom målformene. Også innafor de to målformene kan samarbeid gi 

språkutfordringer, for eksempel når konservativt og radikalt bokmål blandes i en artikkel.  

Sjette utfordring: Interessestyrte bidrag. Både Wikipedia og Lokalhistoriewiki forholder seg til 

frivillige bidragsytere. Dette betyr at det er brukernes interesser som styrer hva det blir skrevet 

om. For Wikipedias del har det blant annet ført til at temaer som populærkultur og idrett er 

dekka i detalj, mens det er vanskeligere å finne artikler om historiske emner. For 

Lokalhistoriewikis del fører dette først og fremst til at noen områder dekkes bedre enn andre, 

ettersom brukerne ofte er mest interessert i lokalhistoria for ett bestemt område. Dette forsterkes 

av prosjektene på Lokalhistoriewiki, som fører til et betydelig antall artikler om ett område. 

Digitaliseringa av Heimar og folk i Bykle førte til at det per august 2016 finnes 448 artikler i 

kategorien for Bykle kommune, mens de mer folkerike Setesdalskommunene Valle og Bygland 

hadde henholdsvis 48 og 38 artikler i sine kategorier.96 Her har altså Bykles investering i 

digitalisering av bygdeboka ført til en kraftig ubalanse i artikkelmassen. Både på 

Lokalhistoriewiki og på Wikipedia er man klar over denne utfordringa. Et tiltak som brukes 

begge steder er ønskelister hvor det settes opp artikler innen temaer man vil få mer stoff om.97 

Det opprettes også prosjekter for å forsøke å få bedre balanse, som kvinneprosjektet på 

Lokalhistoriewiki.98  

Like fullt ser dette ut til å være en uunngåelig del av et prosjekt som baserer seg på frivillighet, 

og som skal dekke så omfattende områder. Selv om Wikipedia skal dekke hele verden mens 

Lokalhistoriewiki begrenser seg til norsk historie, ser det ut til at dette er en like stor utfordring 

begge steder. Det som til en viss grad veier opp for det på Lokalhistoriewiki, er at man har 

ansatte som kan settes til å skrive om områder/emner der det er lite stoff, men dette er langt fra 

nok. Det store skillet mellom prosjekter som Wikipedia og Lokalhistoriewiki på den ene sida 

og tradisjonelle leksika på den andre er at de førstnevnte blir til mens man går, mens de 

                                                 
96  http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Kommuner; dette er dynamiske lister som vil endres over tid; tallene gjenspeiler 

tilstanden per 28. august 2016. 

97  Se https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%C3%98nskelisten og  

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:%C3%98nskeliste. 

98  http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Kvinner_i_lokalhistoria 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Kommuner
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ønskelisten
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sistnevnte starter med en oversikt over hvilke artikler som trengs, og så bygges ut derfra. Det 

betyr ikke at ikke også tradisjonelle leksika kan ha en slagside. Et konkret eksempel er dekninga 

av eidsvollsmennene i Store norske leksikon. En sjekk på noen av artiklene viser at flere av 

bonderepresentantene ikke hadde artikkel i det trykte leksikonet, og først fikk det da frivillige 

bidragsytere kom inn i nettversjonen.99 Her er det grunn til å anta at plasshensyn tilsa at man 

ikke tok med alle i den trykte versjonen, og at dette først ble retta opp da det kom inn frivillige 

som reagerte på det. 

Sjuende utfordring: Feil. Det er ikke vanskelig å finne feil verken på Wikipedia eller på 

Lokalhistoriewiki. Men Rosenzweig foretok en analyse av dette, og kom til at det var færre feil 

på Wikipedia enn i leksikonet Encarta og i American National Biography Online. Han refererer 

også til andre undersøkelser med lignende resultat. En mulig årsak til dette er at artiklene kan 

redigeres når som helst, slik at det er enkelt å korrigere feil hvis de oppdages. I tradisjonelle 

leksika er ikke dette like enkelt. Tilstanden på Lokalhistoriewiki kan antas å være omtrent den 

samme. 

På toppen av Rosenzweigs utfordringer kan vi legge til noen punkter knytta til kildekritikk: 

Manipulering av tekst. Digitale tekster kan lett manipuleres. På Wikipedia og Lokalhistoriewiki 

er det enkelt for en bruker å endre teksten, og dette kan utnyttes for å få fram spesifikke 

synspunkter eller for å forvirre leserne. Løsningen på både Wikipedia og Lokalhistoriewiki er 

overvåking av alle endringer,100 samt at administratorer kan følge med på visse kontroversielle 

temaer.  

Kunnskap om proveniens. I en digital sammenheng er proveniens et mer problematisk begrep 

enn i en papirbasert verden. En tekst kan dukke opp svært mange steder, og det kan være svært 

utfordrende å finne fram til den opprinnelige versjonen. På både Wikipedia og 

Lokalhistoriewiki er utgangspunktet at det skrives en tekst spesielt for wikien, og i artikkelens 

historikk vil denne opprinnelige versjonen bli bevart. 

                                                 
99  Se https://snl.no/Riksforsamlingen_p%C3%A5_Eidsvoll_1814%2Frepresentanter. De enkelte biografier er datert. 

100 Spesialsiden https://lokalhistoriewiki.no/Spesial:Siste_endringer er satt opp med tanke på slik overvåking. 

https://snl.no/Riksforsamlingen_på_Eidsvoll_1814%2Frepresentanter
https://lokalhistoriewiki.no/Spesial:Siste_endringer
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Fjerning av nettsteder. En svakhet ved den utstrakte bruken av digitale kilder er at nettstedene 

det kommer fra kan forsvinne. Bruk av arkiveringsnettsteder som Wayback Machine (se 

underkapittel 4.2.3 for en mer omfattende forklaring av dette) gjør det mulig å omgå dette 

problemet, men det forutsetter at en slik løsning faktisk benyttes. Et eksempel på slik bruk 

finnes i Lokalhistoriewikis artikkel om Per Villand. Han døde i 2007, og da artikkelen ble 

skrevet i 2017 var hans personlige nettsider fremdeles tilgjengelige. Det er sannsynlig at disse 

vil forsvinne fra nettet; de fleste personlige nettsider blir tatt ned når personen som sto bak dem 

ikke lenger aksepterer endringer i brukervilkår eller betaler for tjenester. I artikkelen er det 

derfor lagt inn lenke til sidene, samt en lenke til lagra versjoner på Wayback Machine.101 

I avsnittene over kan en få inntrykk av at Lokalhistoriewiki har løst nesten alle utfordringer 

omkring samarbeid på en wikiplattform. Det er ikke tilfelle. Det forekommer andre 

utfordringer, og selv om mye har blitt løst i teorien, er det ikke slik at alt fungerer like godt i 

praksis. Det man kan slutte av det ovenstående er først og fremst at modellen som ligger i bunn 

av Lokalhistoriewiki gir muligheter til å ta tak i problemene. Jeg skal som nevnt gå nærmere 

inn på dette i form av konkrete eksempler i gjennomgangen av prosjekter i kapittel 3, og da vil 

også forskjellen mellom teori og praksis komme tydeligere fram.  

                                                 
101 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Per_Villand_(1963%E2%80%932007)&oldid=947370 
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3 Beskrivelse av prosjekter 

Jeg vil her beskrive de enkelte prosjektene på Lokalhistoriewiki. Beskrivelsene består av litt 

bakgrunnsinformasjon, en skildring av arbeidet med prosjektet og erfaringer som er gjort. 

Erfaringsavsnittene vil inneholde konklusjoner knytta til hvert enkelt prosjekt, mens ytterligere 

oppsummeringer og felles konklusjoner kommer i del 4. Jeg tar først for meg fire prosjekter – 

Bykle, Blaker og Søndre Vestfold/Sandefjord – som alle er en form for gårds- og slektshistorie. 

Deretter følger to prosjekter – Skedsmo og Tinn – som er allmenn bygdehistorie. Til sist 

kommer to leksikonprosjekter, Lørenskog samt Asker og Bærum. 

Jeg har altså valgt å sette dem opp etter sjanger. En annen mulighet hadde vært å dele inn etter 

opphav: Papirutgaver som digitaliseres (Bykle og Lørenskog) og de som er digitalt skapt 

(Blaker, Søndre Vestfold/Sandefjord, Skedsmo og Tinn) og «hybriden» som opprinnelig kom 

på papir og som så har vært gjennom et annet digitalt format (Asker og Bærum). Dette valgte 

jeg å ikke gjøre, fordi det ikke er noe tydelig skille verken i måten arbeidet er gjort på eller i 

endringene som inntreffer uansett opphav.  

Det hadde også vært mulig å ta dem for seg som wikipublisering av tidligere publisert materiale, 

uansett plattform (Bykle, Lørenskog samt Asker og Bærum), og materiale som er skrevet 

direkte på Lokalhistoriewiki (Blaker, Søndre Vestfold/Sandefjord, Skedsmo og Tinn). Her kan 

man se en viss forskjell, i den forstand at det vil komme fram at av de som er skrevet direkte på 

Lokalhistoriewiki er det bare Skedsmo som har kommet opp i et nivå som kan sammenliknes 

med de tidligere publiserte verkene. Det er til dels et kunstig skille, og det avsløres uansett 

gjennom en sjangerbasert gjennomgang der sammenlikning mellom Skedsmo- og 

Tinnprosjektene viser et viktig skille. 

3.1 Heimar og folk i Bykle – fra papir til internett 

I 2006 ga Bykle kommune i Setesdal ut boka Heimar og folk i Bykle, ei bosetningshistorie som 

dekka kommunen fra de tidligste kilder til utgivelsestidspunktet. Forfatteren, Aanund Olsnes, 

hadde tidligere skrevet Kviteseids historie, og ble valgt mellom flere søkere. 

Bokverket ble utgitt samla, alle fem bind på en gang. De nitten matrikkelgårdene blir presentert 

etter gårdsnummer, med egne kapitler for hvert bosted. Både gårdsbruk og nyere boenheter blir 

presentert; derfor «heimar og folk» og ikke «gard og ætt». Bykle er en stor kommune etter areal, 
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men har bare drøyt 900 innbyggere, noe som gjør det overkommelig å få med praktisk talt alle 

som har vært og er bosatt der. 

Umiddelbart etter at boka kom ut, kom det en rekke henvendelser om feil til kommunen. Det 

hadde vært en runde med korrekturlesing, men feil som hadde blitt meldt inn viste seg å ikke 

ha blitt retta opp.102 Dette kunne gjelde alt fra mindre feil med årstall til utelatelse av personer, 

feilidentifisering på bilder, feil navn på eiendommer og andre større feil og mangler. Det er ikke 

uvanlig at det kommer kritikk mot ei bygdebok, og heller ikke at ei bygdebok omtales som «full 

av feil» eller lignende. I de fleste tilfeller er det en overdrivelse, men her viste det seg at 

mengden feil var spesielt stor. Det kom krav om at boka måtte rettes opp og gis ut på nytt, eller 

i det minste om at det måtte gis ut et korrigeringsbind. Det var en utfordring å finne en god 

løsning på dette, og først i 2014 var man klar til å gjøre noe konkret.  

Norsk lokalhistorisk institutt ble kontakta, og i et møte mellom Astri Rysstad fra Bykle 

kommune, instituttdirektør Knut Sprauten og undertegnede kom vi fram til at det kunne være 

hensiktsmessig å bruke lokalhistoriewiki som plattform for en nyutgivelse.  

Etter at mulighetene i Lokalhistoriewiki hadde blitt presentert ble saken lagt fram for Bykle 

kommune, hvor det viste seg at det var vilje til å bevilge penger til digitalisering. Det ble gjort 

et overslag fra NLIs side på at tre månedsverk ville være nok til feilretting og publisering på 

Lokalhistoriewiki.103 Dette baserte seg på erfaringer fra tidligere digitalisering av Lørenskog 

leksikon og Norsk historisk leksikon. Bykle kommune skulle levere teksten digitalt (trykkefiler) 

samt bildematerialet og innkomne meldinger om feil. 

 

                                                 
102 NLIs arkiv: Mappe 60-35: «Heimar og folk i Bykle på lokalhistoriewiki.no», «Gul perm» (uten eget nummer). Et eksempel: E-post fra 

I.T., datert 05.02.2007: «Viser til tidlegare rettingar som er sendt inn 5/1-04 og 23/2-04. Diverre så har mange av dei rettingane ikkje 

kome med i den endelege soga». Her er 17 tidligere innsendte rettinger som ikke ble utført nevnt, og dette omfatter kun tre bosteder i 

bind 2. 

103 Tilbud til Bykle kommune, NLI mappe 60-35. 
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3.1.1 Arbeidet med overføring fra papir til nett 

Arbeidet med digitalisering begynte i oktober 2014. Planen for arbeidet og framgangsmåten er 

beskrevet i rapport over arbeidet, forfatta av undertegnede.104 

Planen var som følger: 

1. Korrigering av feil i trykkefilene ut fra innkomne feilmeldinger. 

2. Fortløpende publisering av de enkelte bosteder ett 

3. Opplasting av bilder med påfølgende innlegging i artikler. Samtidig tilføying av eventuelle 

maler eller annet som skulle vise seg å være aktuelt etter at trinn 2 og 3 var fullført. 

De innkomne feilmeldingene ble levert elektronisk (fra innskanna papir eller epost) fra Bykle 

kommune. De var av forskjellige fysisk karakter; noen håndskrevne på ark eller lapper, noen i 

fotokopier av boksider og en god del fra eposter. Innholdet var også av forskjellig type. I 

meldinger som hadde kommet inn etter utgivelsen ble det ofte gitt uttrykk for synet på de som 

hadde jobba med boka, mens eldre meldinger gjerne var mer nøytrale. 

Det er en del overlappinger i materialet, fordi flere har meldt om samme feil. Et av komiteens 

medlemmer, Leonhard Jansen som sjøl har erfaring som bygdebokforfatter, hadde sammenfatta 

de fleste av feilmeldingene og anbefalt en ny tekst. Dette gjorde arbeidet enklere, men det var 

allikevel nødvendig å gå over alle enkeltmeldinger og sikre at de var med i hans 

samledokument. Det utgjorde 93 A4-sider med i snitt omkring tre feil per side – en del av feilene 

førte til at hele avsnitt måtte byttes ut. Med de feilene som ikke var med i samledokumentet var 

det i overkant av 300 korrigeringer som måtte gjøres. I og med at det meste var gjennomgått på 

forhånd av en lokalkjent person med historikerbakgrunn var det lite arbeid som måtte gjøres 

med å sjekke korrigeringene. 

Et tilfelle var helt spesielt, da det dreide seg om en rettsstrid om en eiendom, utløst av uenighet 

om tolkning av odelsrettslovgivinga. Bokas framstilling av dette stemte ikke med det retten 

hadde kommet fram til, og det var en utfordring å få framstillinga til å bli korrekt. NLI trengte 

                                                 
104 Notat om arbeidet med Heimar og folk i Bykle, NLI mappe 60-35. 
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ikke å gjøre noe med dette, da problemet var løst lokalt på forhånd, så den nye teksten bare 

kunne legges inn i  det som skulle publiseres.105 

Det ble bestemt at den digitale utgaven skulle følge bokas inndeling så nært som mulig. Boka 

har et hovedkapittel for hver matrikkelgård, med underkapittel for hvert bosted. Hvert 

hovedkapittel innledes med en bok om gårdens/områdets historie og geografi, navnetolkning 

og annet generelt stoff om matrikkelgården. I de fleste tilfeller var det en tabell over alle 

bruksnummer der det har bodd mennesker; skog- og heiteiger, hyttetomter og andre 

eiendommer uten fast bosetning er ikke tatt med i tabellene. Deretter følger et avsnitt om den 

udelte gården, altså gårdshistorie fram til den første delinga. Gårds- og ættehistorie er framstilt 

kronologisk; de forskjellige brukere/beboere med deres ektefelle og barn er satt inn i den 

løpende fortellinga. Deretter fulgte underkapitlene om de enkelte bosteder, med samme 

framstilling av historie og brukere/beboere. Gårdsbruk og moderne bosteder er framstilt på 

samme måte, selv om de nyere bostedene selvsagt har kortere avsnitt ettersom de sjelden har 

hatt mer enn en eller to beboere. Boliger med hyppig utskifting av beboere, for eksempel 

flyktningboliger og hybelboliger knytta til sesongbetont aktivitet på Hovden, har bare navn på 

beboere som har bodd der fast over lengre perioder. For kommunale boliger har man i noen 

tilfeller unnlatt å nevne navn. 

Den mest praktiske måten å gjenskape denne strukturen på var å lage en artikkel for hver 

matrikkelgård og en for hvert bosted. Ettersom matrikkelgårdene inneholdt en tabell over alle 

utskilte bosteder ville hovedtrekkene i strukturen bli ivaretatt gjennom lenking fra denne til 

enkeltartiklene. I et par tilfeller var det ikke slik tabell, fordi gården bare har vært delt i noen få 

enheter; der ble det i noen tilfeller nødvendig med mindre omskrivninger av teksten for å få på 

plass lenking. 

Hver artikkel ble merka med en mal som angir hvor den er henta fra. I denne ligger det også 

lenker til forrige og neste bolk i den trykte versjonen, se figur under. Som vi har sett er det en 

logikk bak dette oppsettet, og det var derfor hensiktsmessig å bevare det i den digitale 

versjonen. Etter at arbeidet med digital publisering av det trykte materialet var sluttført, fulgte 

                                                 
105 Brev fra Bykle kommune, 2007-24-004, løpenr. 818107. NLI mappe 60-35. 
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en periode med etterarbeid. Dette besto dels i en gjennomgang av tidligere innmeldte feil, for å 

sikre at alt var korrigert, og dels i å ta imot og behandle nye tilbakemeldinger. 

 

Figur 2: Lenking til forrige og neste artikkel i Bykle-stoffet. Malen «Byklesoga», Lokalhistoriewiki. CC-BY-

SA 3.0. 

Det ble i etterarbeidet lagt vekt på lokalkunnskap, og det meste av endringene er derfor utført 

av personer knytta til bygdebokkomiteen. I mai og juni 2015 ble det gjennomført to kurs i wiki-

redigering på Setesdalsmuseet for medlemmene av komiteen, og flere av dem har redigert etter 

dette. 

3.1.2 Erfaringer fra Bykleprosjektet 

En av de første «aha-opplevelsene» under arbeidet med digitaliseringa var at konsekvensene av 

lenking mellom artikler ble langt større enn en hadde sett for seg. Erfaringer fra tidligere 

digitalisering av Lørenskog leksikon og Norsk historisk leksikon viste at lenking mellom artikler 

gjorde dem mer anvendelige og informative for leserne, uten at effekten alltid var så veldig stor. 

Spesielt lenking innafor verket hadde liten praktisk betydning. 

I Heimar og folk i Bykle ble det raskt klart at effekten av lenking internt i verket ble større. 

Tidligere erfaringer med dette var henta fra ettbindsverk med alfabetisk organiserte artikler. 

Henvisningene som står i den trykte utgaven har gjerne bruksnavn, gårdsnummer og 

bruksnummer. For en som er kjent med bøkene vil det være nokså greit å vite hvilket bind man 

skal finne fram, og deretter bruker man registeret i dette bindet for å finne sidetallet. I praksis 

blir dette fort slitsomt, for hvert slektsledd kan ha flere slike henvisninger.  

Allerede under forarbeidet med de første artiklene ble det bestemt at alle henvisninger til andre 

bosteder i slektsoversiktene skulle lenkes. Dette bryter med et vanlig prinsipp om at man 

normalt bare lenker et ord/begrep/navn én gang, eventuelt to ganger i en svært lang artikkel. 

Dette er for å unngå såkalt overlenking. Tanken er at lenker er en effektiv måte å veilede og 

bistå leseren på, men dersom det blir for mange av dem ser man ikke skogen for bare trær. Fordi 
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slektsoversiktene har form av oppramsing av navn vil ikke en slik overlenking ha den samme 

negative effekt som om det var i løpende tekst.  

Effekten av dette var at det ble mulig å følge en enkelt person framover og bakover i historia 

med et klikk på ei lenke. Dette gjorde det langt enklere å finne aner og etterkommere, og å følge 

historikken på hvilke gårder ei slekt er knytta til.  

Utgående lenker, til andre deler av wikien, fikk også en større effekt i denne boka enn i 

Lørenskog leksikon. I sistnevnte bok er det praktisk med lenker til bakgrunnsstoff, men ellers 

er effekten begrensa fordi teksten i stor grad holder seg innafor Lørenskogs grenser. I Heimar 

og folk i Bykle ble det mulig å lenke til bosteder i andre deler av landet, og en kunne tydelig se 

kimen til en landsomfattende gårds- og slektshistorie, der en ikke lenger bare sparer leseren for 

å sjonglere mellom fem bind, men også mellom en rekke forskjellige verk.  

En av reaksjonene på slike lenker var at en digitalisering av bygdeboka for nabokommunen 

Valle kunne gi en stor gevinst.106 Valle og Bykle var én kommune fram til 1902, og ett 

prestegjeld fram til 2000-åra. På grunn av dette, og de geografiske forholdene i Setesdal, har 

det vært mye flytting mellom de to nåværende kommunene. Det er derfor et stort antall 

referanser til bosteder i Valle i Bykle-boka, og omvendt. Å bruke en felles, digital bygdebok for 

de to kommunene vil være langt enklere enn å forholde seg til totalt femten bind.  

Som nevnt ble den digitale versjonen lagt ut slik at den i stor grad følger, eller imiterer, den 

trykte versjonen. Å gjøre dette kan føre til at man ikke tar alle mulighetene i det digitale mediet 

i bruk. Samtidig er det viktig at leserne har mulighet til å manøvrere så enkelt som mulig. Her 

må man også ta hensyn til hvem som er det tiltenkte publikum. På den ene side vil nok yngre 

lesere, som har liten erfaring med trykte bygdebøker, trolig ikke føle at det er noen spesiell 

fordel i denne presentasjonsformen. Men på den annen side vil nok eldre lesere føle at det er en 

fordel å kjenne igjen strukturen. Trolig er dette noe som vil kunne endre seg over tid, etter hvert 

som en stadig større del av lesergruppa blir vant til en åpnere struktur når de innhenter 

informasjon.  

 

                                                 
106  Samtale med komitémedlem Leonard Jansen, høsten 2014. 
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3.2 Gårdshistorie for Blaker 

Aslak Kittelsen fikk i 2015 i oppdrag å skrive et bind om Blaker til gårds- og slektshistoria for 

Sørum kommune i Akershus. Han fikk en avtale om at han noen dager skulle ha kontorplass på 

NLI, for å sitte nær et fagmiljø. Dette var hans første bygdebokprosjekt. Kittelsen har tidligere 

vært vit.ass. ved NLI, og har i den forbindelse bidratt mye på Lokalhistoriewiki.107 

Kort tid etter at han kom i gang med arbeidet begynte han å legge ut deler av gårdshistoria på 

wikien, og han skrev også biografier over personer fra Blaker der. Hensikten var å strukturere 

stoffet, og å finne berøringspunkter mellom personer og steder gjennom lenking.108  

3.2.1 Arbeidet med Blaker-prosjektet 

Det var per desember 2016 54 artikler om bruk i Blaker, og totalt 179 i kategorien for området. 

Tidligere Blaker kommune og prestegjeld er skilt ut i en underkategori til Sørum kommune.109 

Det er laget ei liste over matrikkelgårdene i området, og det er artikler om alle disse.110 

En del av artiklene er skrevet av andre bidragsytere. Enkelte har også bare tilfeldig havna i 

kategorien; de omhandler personer med tilknytning til andre steder som var født eller i en 

periode bodde og/eller virka i Blaker.111  

Sent på høsten 2016 ble Kittelsens arbeid med boka avslutta, og prosjektet har ikke blitt fulgt 

opp etter dette.  

                                                 
107 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bruker:Aslak_Kittelsen og http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Bidrag/Aslak_Kittelsen. 

108 Opplysningene er basert på samtaler med Aslak Kittelsen i 2015 og 2016. 

109 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Blaker. 

110 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Matrikkelgarder_i_Blaker. 

111 For eksempel Anna Colbjørnsdatter Ramus, http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Anna_Colbj%C3%B8rnsdatter_Ramus, som vokste 

opp på Blaker, men som er omtalt primært som prestefrue på Norderhov. 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bruker:Aslak_Kittelsen
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Anna_Colbj%C3%B8rnsdatter_Ramus
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3.2.2 Erfaringer fra Blaker-prosjektet 

Sammenlikner vi med tallene i tabell 1 og 2 ser vi at Blaker med 179 artikler ligger på omkring 

samme nivå som kommuner med mellom 40 000 og 50 000 innbyggere der det ikke er 

gjennomført noe prosjekt. Sørum kommune har drøyt 17 000 innbyggere, og av disse bor drøyt 

500 i tettstedet Blaker. Den tidligere kommunen er delt mellom flere kretser, men det ser ut til 

å bo i underkant av 4000 mennesker i det gjeldende området. 112 Slik sett må man kunne si at 

området er godt representert på wikien. For Sørum kommune som helhet er det 225 artikler,113 

og 179 av disse omhandler altså Blaker-delen av kommunen.  

Selv om bare en del av historia – gårder og et tilsynelatende tilfeldig utvalg personer – er skrevet 

om, er dette et eksempel på at det er mulig å oppnå mye dersom man har én dedikert person 

som arbeider på wikien – også når dette bare er en bisyssel.  

3.3 «Bosetnings- og befolkningshistorie for Søndre Vestfold» og 

«Sandefjords befolkning 1701-1845» 

I 2015 begynte Kristian Hunskaar å skrive bosetnings- og befolkningshistorie for Søndre 

Vestfold på eget initiativ, med tanke på å eventuelt få støtte til å arbeide med dette ved et senere 

tidspunkt.114 Uavhengig av dette kom det høsten 2015 en henvendelse fra Tore Svenning fra 

Sandefjord, som gjennom en årrekke har gjennomgått kirkebøker, folketelling og manntall, 

skifter og andre kilder for å lage en så komplett oversikt som mulig over Sandefjords befolkning 

mellom 1701 og 1845. Svenning var usikker på hvordan han best kunne presentere materialet 

for et større publikum, og hadde blant annet forsøkt med en egen wiki. Han besluttet seg for å 

publisere på Lokalhistoriewiki, ettersom dette betydde at han ikke sjøl måtte drifte nettstedet, 

samt at artiklene ble satt i en større kontekst. 

                                                 
112 https://www.sorum.kommune.no/geografiske-fakta-folketall.4638541-318905.html. 

113 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:S%C3%B8rum_kommune. 

114 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bosetnings-_og_befolkningshistorie_for_S%C3%B8ndre_Vestfold. I tillegg kommer 

muntlig informasjon fra Hunskaar. 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bosetnings-_og_befolkningshistorie_for_S%C3%B8ndre_Vestfold
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De to prosjektene dekker delvis samme område, men har forskjellig utgangspunkt. Søndre 

Vestfold-prosjektet, som dekker et større område, baserer seg på bostedene som utgangpunkt, 

og opererer med person- / slektslister under disse. Sandefjord-prosjektet dekker en begrensa del 

av dette området, Sandefjord innafor de gamle bygrensene, og tar utgangspunkt i personene 

med en biografi over hver person som er identifisert. Det er naturlig at disse to behandles under 

ett, fordi de vil kunne belyse hvordan forskjellige arbeidsmetoder og tilnærminger til stoffet 

kan smeltes sammen i en digital publikasjon.  

3.3.1 Arbeidet med Søndre Vestfold-prosjektet 

Kort tid etter at prosjektet starta opp produserte Hunskaar fire artikler om gårder i området, tre 

i Sandefjord og en i Stokke. Etter dette stoppa arbeidet opp, og det har ikke skjedd mer.115  

3.3.2 Erfaringer fra Søndre Vestfold-prosjektet 

Det virker åpenbart at mangelen på framdrift for dette prosjektet skyldes at det er én enkelt 

person som står bak det, og at han ikke har hatt mulighet til å prioritere dette. Prosjektet 

eksisterer fortsatt, men videre utvikling er avhengig enten av at han får tid til å arbeide med det, 

eller at andre kommer inn. Sammenlikner vi med resultatene for gårdshistoria for Blaker, som 

beskrevet over og som også er et enmannsprosjekt, er resultatene her langt svakere. Forskjellen 

ligger i at Blaker-prosjektet ble arbeida med som del av et større, lønna prosjekt. Det kunne 

dermed prioriteres langt høyere og gjøres i arbeidstida. 

Vi kan allikevel si at det har skjedd noe på dette feltet, i og med at det neste prosjektet som skal 

beskrives har en viss overlapping med Søndre Vestfold-prosjektet. Selv om gårdshistoria lar 

vente på seg, har det kommet på plass en rekke biografiske artikler fra området, som utvilsomt 

vil bidra til å styrke prosjektet når det kommer i gang igjen.  

3.3.3 Arbeidet med Sandefjords befolkning-prosjektet 

Tore Svenning har skrevet biografier over samtlige personer han har identifisert i Sandefjord 

mellom 1701 og 1845. Hans hovedkriterium for å bli innlemma har vært «har pustet i 

                                                 
115 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bosetnings-_og_befolkningshistorie_for_S%C3%B8ndre_Vestfold 
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Sandefjord»116. Dette stemte godt overens med Lokalhistoriewikis hovedkriterium for å kunne 

ha biografi på wikien: «Har hatt puls».117 Det var dermed rom for å legge ut alt på 

Lokalhistoriewiki, og ettersom Svenning har angitt alle kilder i biografiene var materialet slik 

at det er lett å gå det etter i sømmene og å arbeide videre med det.  

Biografiene er i Svennings eget system organisert etter når personen først dukker opp i kildene, 

og det ble i første omgang bestemt at årgangene 1733 til 1735 skulle legges ut av NLI, og at 

Svenning senere også sjøl skulle legge ut materiale. Dette ble gjort for å finne den mest 

hensiktsmessige formen for artiklene, slik at de ble en integrert del av wikien. Det ble også 

oppretta egen prosjektside.118  

Arbeidet med innlegging av artiklene er svært krevende, både fordi det er mye lenking til andre 

personer i basen og fordi det er svært mange kildereferanser som skal formateres. I og med at 

det ikke har vært mulig å skaffe økonomisk støtte til prosjektet, går det svært sakte framover. 

Per desember 2016 var det lagt inn 50 artikler, av totalt omkring 2000 artikler som er levert til 

NLI. Per oktober 2016 hadde dette vokst til 61. Artiklene samles i en egen prosjektkategori.119  

3.3.4 Erfaringer med Sandefjords befolkning-prosjektet 

Det ble raskt klart at man her pressa grensene for biografisjangeren, og strakk seg helt til 

yttergrensene med kravet til pust / puls. Tidlig i arbeidet ble det lagt ut en biografi over Rasmus 

Olsen (f. og. d. 1733), som døde tre dager gammel samme dag som han ble hjemmedøpt.120 I 

seg sjøl har denne biografien liten verdi. Han hadde selvsagt ikke etterkommere, og en kjenner 

ikke søsken, og han utrettet ikke noe i løpet av sitt korte liv. Allikevel ble det straks klart at den 

hadde en verdi, for det er utelukkende gjennom at vi vet at han var ektefødt at vi vet at 

                                                 
116 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Sandefjords_befolkning_1701%E2%80%931845 

117 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Hvordan_skrive_biografier%3F#Hvem_kan_det_skrives_om.3F 

118 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Sandefjords_befolkning_1701%E2%80%931845 

119 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Sandefjords_befolkning_1701%E2%80%931845 

120 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Rasmus_Olsen_%281733%E2%80%931733%29 
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foreldrene, Ole Andersen121 og Cathrine Rasmusdatter122 var gift med hverandre og bodde i 

Sandefjord på dette tidspunkt. Gjennom faddernes navn er det også mulig å se noe av deres 

nettverk i byen. De er ikke å finne verken tidligere eller senere i kilder fra Sandefjord, men 

fordi historia om Rasmus forteller oss at de var gift i 1733 kan det bli enklere å spore dem 

annensteds. Gjennom lenking av artiklene, der Rasmus' biografi fungerer som et nav, 

tydeliggjøres forbindelsen mellom Ole og Cathrine. 

Vi finner også et eksempel på at dette prosjektet har blitt knytta opp mot annet arbeid på 

Lokalhistoriewiki. I en artikkel om slekta Grøn er det beskrevet ei slekt med forgreininger i 

blant annet Larvik og Sandefjord, og der er flere personer fra Sandefjordprosjektet lenka inn og 

presentert i et slektstre.123 Planen om å legge ut de tre første årgangene ble nokså raskt fraveket. 

Artiklene som er lagt ut inneholder en god del fra disse årene, men man kan også se at det er 

brukt andre metoder. For eksempel er flere personer fra slekta Grøn lagt ut, og det er også andre 

eksempler på at en slekt har blitt fulgt gjennom flere ledd, uavhengig av årstall.124 

Prosjektet har blitt presentert gjennom flere foredrag. Det var hovedtema for mitt foredrag på 

Nasjonalbibliotekets slektsforskerdag i 2015,125 og det har vært et fast innslag i andre 

presentasjoner av Lokalhistoriewiki retta mot slektsforskere. En erfaring fra dette er at flere 

tilhørere har blitt interessert i å arbeide med wikien. Et mindre prosjekt om familien Nilsen 

Feen med opphav i Stokke/Sandefjord-området var inspirert av dette prosjektet.126 

                                                 
121 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Ole_Andersen_%28f%C3%B8rst_n._1733%29 

122 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Cathrine_Rasmusdatter_%28f%C3%B8rst_n._1733%29 

123 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gr%C3%B8n_(slekt) 

124 Se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Peder_Bilovsen_(1770%E2%80%931773). 

125 http://www.nb.no/Hva-skjer/Arrangementer/Kalender/(calendar)/13800/(name)/Husker-du-din-oldefar-Slektsforskerdag-paa-

Nasjonalbiblioteket-2015. 

126 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Familien_Nilsen_Feen. Ytterligere informasjon fra samtaler med Marit Hammersmark.  

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Familien_Nilsen_Feen
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3.3.5 Felles erfaringer for Vestfold-prosjektene 

I forbindelse med to andre prosjekter som beskrives nedafor, Skedsmo og AB-leksikon, er det 

satt opp to tabeller som viser antall artikler i utvalgte kommuner på Østlandet med befolkning 

på mellom 40 000 og 60 000. Sandefjord er en av disse kommunene. Både figur 3 og figur 4 

viser at antall artikler knytta til Sandefjord kommune ligger på nivå med kommuner hvor det 

ikke er noen prosjekter. Som nevnt stoppa gårdshistoria raskt opp, mens befolkningsprosjektet 

går sakte framover. Dermed har effekten som vi ser på prosjekter som Skedsmos historie og 

AB-leksikon, der artikkelmassen vokser raskt, uteblitt for Sandefjords del. I og med at vi har et 

tall knytta til befolkningsprosjektet, rundt 2000 artikler, vet vi at det totale antallet vil vokse til 

det, og antallet vil da havne i samme område som tallene for Skedsmo og Asker.  

3.4 Kommunehistorie for Skedsmo 

I 2012 ble boka Skedsmo. En historie om samhold og splittelse av Hilde Gunn Slettemo utgitt. 

Da dette prosjektet starta opp gjorde forfatteren det klart at hun ønska å løsrive seg fra den 

tradisjonelle måten å skrive et slikt verk på. Kommunehistorie har gjerne kombinert de tre 

elementene oppslagsverk, historisk fortelling og vitenskapelig og analytisk verk. Tendensen har 

vært at oppslagsverk-funksjonen, det faktaorienterte stoffet, har fått dominere og at dette har 

gått ut over fortelling og analyse.127  

For å løse dette kom man fram til en todelt ordning, der faktastoffet skulle legges på 

Lokalhistoriewiki. Nils Steinar Vaage, som er cand.philol. med hovedfag i historie, ble ansatt i 

deltidsstilling for å lede arbeidet på wikien.128 I motsetning til andre prosjekter som er beskrevet 

her, ble ikke kommunehistorieprosjektet for Skedsmo skilt ut som en egen del av 

Lokalhistoriewiki. I stedet ble artiklene lagt sammen med annet stoff om kommunen, og 

kommuneforsida ble brukt som inngangsportal.129 Vaage fikk også med seg andre brukere, og 

spesielt kom det mange bidrag fra nå avdøde Nils Sundstu.130 

                                                 
127  https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Skedsmo_kommunes_nye_historieverk&oldid=706485 

 

128   https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Bruker:Nils_Steinar_V%C3%A5ge&oldid=627764 

 

129  Se https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Skedsmo_kommune. 

 

130  https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bruker:Nils_Sundstu. 

 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Skedsmo_kommunes_nye_historieverk&oldid=706485
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Bruker:Nils_Steinar_V%C3%A5ge&oldid=627764
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Skedsmo_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bruker:Nils_Sundstu
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3.4.1 Arbeidet med Skedsmo-prosjektet 

Det var pr. august 2015 670 sider i kategorien.131 Av disse var et betydelig flertall oppretta av 

Vaage eller Sundstu. Artiklene er fordelt på «Allmenningen», det vil si hoveddelen av 

Lokalhistoriewiki der man finner leksikonartikler, og «Kjeldearkivet», der det ligger låste 

artikler. Sistnevnte er både personlige minner og tidligere utgitt artikler.  

Drøyt 40 av artiklene som er lagt ut av Vaage er henta fra kompendiet Skedsmo: Lokalhistorisk 

opplegg, som ble skrevet av Thor Sørheim og utgitt av kommunen i 1976.132 Kompendiet ble i 

2006 digitalisert og gjort tilgjengelig på kommunens nettsider, og i forbindelse med satsinga på 

Lokalhistoriewiki ble det bestemt at de skulle inngå der også.  

I samtale med Vaage kunne han opplyse at en av hans frustrasjoner i arbeidet er at det er 

vanskelig å rekruttere andre skribenter. Det har som nevnt vært andre brukere, men de har i stor 

grad vært opptatt av helt spesifikke ting, og har gått videre til andre prosjekter når dere 

«hjertebarn» er dekka, samt at Nils Sundstu gikk bort. En som har vært med lenge er Steinar 

Bunæs,133 som har bidratt med et betydelig antall bilder og artikler. I 2014 ble han leder for 

prosjektet Samkult, som også publiserer på Lokalhistoriewiki.134 Ellers har det vært vanskelig 

å få med flere faste bidragsytere. På tross av dette hadde antall artikler i Skedsmo-kategorien i 

oktober 2017 kommet over 1000.  

3.4.2 Erfaringer fra Skedsmo-prosjektet 

Ut over Vaages erfaringer er det også mulig å se på resultatene av arbeidet i wikien. Figur 3 

viser antall artikler i et utvalg kommuner med omtrent samme folketall som Skedsmo (40 000 

til 60 000 innbyggere).135 

                                                 
131  https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Skedsmo_kommune, avlest 2015-08-25. 

132 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Skedsmo._Lokalhistorisk_opplegg, liste over artiklene på 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Lenker_hit/Mal:S%C3%B8rheim.  

 

133 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bruker:Steinar_Bun%C3%A6s 

134 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Samferdsel,_kultur_og_teknologi 

135  Data til diagrammet ble henta fra kommunenes kategorier på Lokalhistoriewiki 2015-08-25. 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Skedsmo_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Skedsmo._Lokalhistorisk_opplegg
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Lenker_hit/Mal:S%C3%B8rheim
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bruker:Steinar_Bun%C3%A6s
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Samferdsel,_kultur_og_teknologi
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Figur 3: Østlandskommuner med mellom 40 000 og 60 000 innbyggere - antall artikler på Lokalhistoriewiki 

per 25. august 2015. 

Som vi ser er det to kommuner som skiller seg ut, mens resten ligger på 100 til 200 artikler. 

Larvik ligger på over 1400 artikler, mens Skedsmo som nevnt har 670. Selv om dette er et lite 

datagrunnlag er mønsteret såpass tydelig at en kan tillate seg å trekke konklusjoner fra det, og 

det å legge inn ytterligere kommuner og eventuelt justere for folketall vil bare bekrefte dette 

bildet.  

For Skedsmos del er en betydelig andel av artiklene produsert som del av et prosjekt. For 

Larviks del har det ikke vært et organisert prosjekt. Årsaken til det høye antallet artikler der er 

særlig to brukere, Morten Bakkeli og Roy Olsen, som har bidratt på frivillig basis uten å 

organisere et delprosjekt.136 Deres arbeid må allikevel beskrives som systematisk og iherdig. I 

de andre kommunene i utvalget, østlandskommuner med nær samme folketall som Skedsmo og 

Larvik, har det ikke vært noe liknende arbeid, verken organisert eller uorganisert. Vi ser altså 

                                                 
136 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Bidrag/Mbakkel2 og https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Bidrag/Rool.  
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at et prosjekt som det i Skedsmo kan føre til betydelig bedre dekning av kommunen enn vi ellers 

ville kunne forvente, men at det også er mulig å oppnå liknende resultat kun ved hjelp av 

frivillig innsats. De fire kommunene der det ikke hadde foregått noe systematisk arbeid å på 

mellom 89 (Asker) og 151 (Skien) artikler. 

Etter at denne tabellen ble laget, ble det i 2016 satt i gang arbeid med publisering av Budstikkas 

store Asker og Bærum-leksikon på Lokalhistoriewiki. Dette har ført til at forholdet har endra 

seg noe; se figur 4 og omtale av denne nedafor. 

Kvalitet er et vel så viktig mål som kvantitet, og også her skiller Skedsmo seg ut. Nils Steinar 

Vaage er som nevnt utdanna historiker, og dette har ført til at gjennomsnittslengden på artiklene 

er betydelig større, at de inneholder mer analyse og syntese og at det er en større vektlegging 

av kildebruk og –kritikk enn tilfellet er for Larvik-artiklene. 

En merkbar virkning av prosjektet er at temaene og kretsen av personer som omtales blir utvida. 

Som eksempel på dette kan vi se på artikkelen «Skedsmokvinner i lokalhistorien».137 Her har 

Vaage laget en oversikt over et betydelig antall kvinner som har markert seg på ulik måte i 

Skedsmo, og han har skrevet artikler om mange av dem. Mange av de som er omtalt var 

yrkesaktive i en kortere periode, gjerne fram til de ble gift, og havner derfor i skyggen når 

historia skrives. Enkelte er omtalt andre steder, men framheves her med egne biografier. Her 

bidrar altså det digitale formatet, der man ikke lenger trenger ta hensyn til plassen som brukes, 

til at man kan få et bredere bilde av kvinnehistorie i Skedsmo. Et annet eksempel er det 

omfattende oversikten «Bedrifter i Skedsmo».138 Der finner man de store, kjente bedriftene, 

men også små foretak som bare holdt ut i noen få år har kommet med. For å presentere dette 

underprosjektet har det blitt laget egen forside for Skedsmos bedriftshistorie.139 Vaage har i 

begge eksempler også utnyttet en annen side ved Lokalhistoriewiki, nemlig det at artiklene kan 

oppdateres etter behov. Dermed vil de enkelt kunne bygges ut ved gjennomgang av andre kilder 

enn de som er brukt så langt.  

                                                 
137 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Skedsmokvinner_i_lokalhistorien. 

138 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Bedrifter_i_Skedsmo. 

139 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Bedrifter_i_Skedsmo 
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3.5 Bygdesoge for Tinn 

Dette prosjektet ble satt i gang av Tinn historielag. Planen var opprinnelig å få utgitt et 

lokalhistorisk verk for kommunen, med både bygdesoge og gårds- og slektshistorie. Det viste 

seg å være vanskelig å få finansiert dette, og dermed henvendte historielaget seg til NLI og 

Lokalhistoriewiki. Tinn kommune ga økonomisk støtte til arbeidet. 

3.5.1 Arbeidet med Tinn-prosjektet 

Tinn-prosjektet skulle baseres på artikler som i hovedsak ble skrevet av lokale krefter, mens 

NLI skulle bidra med faglige råd, overbyggende og samlende artikler og såkalte 

eksempelartikler. Sistnevnte er artikler som viser andre bidragsytere hvordan man kan gå fram 

i skrivearbeidet. Typisk skrives det artikler om gårder, personer og institusjoner der man ser 

eksempler på struktur, kildebruk og annet som kan være til inspirasjon i arbeidet. Lure 

Historielag inviterte til møte der prosjektet ble presentert, og det ble danna ei lokal 

prosjektgruppe.140 

Det ble også arrangert kurs i wikiarbeid i Tinn, der jeg og forsker Ola Alsvik fra NLI lærte opp 

medlemmer av historielaget. Etter dette ble det skrevet en del artikler. Det ble allikevel nokså 

raskt stopp i arbeidet, og mot slutten av 2015 ble det klart at selv om prosjektet hadde 

finansiering for ett år til, måtte det bli en pause i 2016.141 Det har vært noe mer arbeid i løpet 

av dette året, men det har vært av mer tilfeldig art. 

3.5.2 Erfaringer fra Tinn-prosjektet 

Det er per desember 2016 126 artikler i kategorien for Tinn kommune.142 Sammenlikna med 

andre prosjekter er dette et svakt resultat. Beslutningen om å ta en pause i 2016 henger sammen 

med dette; historielaget måtte få områdd seg og se på hvordan man skulle få mer driv i 

prosjektet.  

                                                 
140 «Historie på nett» i Rjukan Arbeiderblad, 10. april 2014.  

141 Korrespondanse med historielag i Tinn, NLI mappe 60-39. 

142 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Tinn_kommune. 
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Ser man på sammensetningen av artikler bærer de preg av at det er den enkeltes interesser som 

bestemmer hva det skrives om. Målsetningen har vært å lage et historieverk for Tinn, uten noen 

føringer på hvordan man skal nå fram dit. Her kan det ligge en svakhet. De andre prosjektene 

som er opparbeida fra bunnen av på wikien har hatt en klarere målsetning, for eksempel artikler 

om alle matrikkelgårder i Blaker. Dette kan tyde på at det er nødvendig å lage en tydeligere 

struktur for prosjektet. Mens delmål og struktur kan virke unødig byråkratisk for enkelte, ser 

det ut til at det for mange er viktig som inspirasjonskilde. Å skulle skrive om «alt» er et stort 

lerret å bleke, men dersom det deles opp i mindre delmål – gårdsbruk, ordførere, lærere, prester 

osv. – vil det trolig være lettere å føle at man kommer videre i arbeidet.  

3.6 Lørenskog leksikon 

Lørenskog leksikon ble utgitt på papir i 2008 av Lørenskog kommune. Forfatterne var Kristian 

Hunskaar og Ola Alsvik, som begge var knytta til Norsk lokalhistorisk institutt. De hadde under 

arbeidet støtte fra et redaksjonsråd i Lørenskog.  

Boka er i hovudsak laget som et tradisjonelt leksikon med alfabetisk ordna oppslagsord. De 

fleste artiklene er korte og faktaorientert. Matrikkelgårdene og enkelte viktige institusjoner har 

fått større oppslag, og det er også noen temaartikler av typen «Musikklivet i Lørenskog».143 I 

disse artiklene er det noe mer drøftende tekst enn i den rene leksikondelen. 

Artikkelutvalget er begrensa til steder og institusjoner, det er ikke personbiografier ut over korte 

presentasjoner der dette faller naturlig inn i en artikkel. Et typisk eksempel er at det i artikler 

om veier oppkalt etter en person kommer inn noe biografisk informasjon. Dette er i tråd med 

valgene man har gjort i flere andre lokalhistoriske leksika, for eksempel Oslo byleksikon. 

En del av artiklene er illustrert, for det meste med foto tatt eller utvalgt av André Clemetsen. 

Verket ble godt mottatt lokalt, og det har ikke vært knytta noen spesielle problemer til det. 

                                                 
143 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Musikklivet_i_L%C3%B8renskog 
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3.6.1 Arbeidet med Lørenskog leksikon 

Arbeidet med digitalisering begynte våren 2009. Det ble tatt en avgjørelse om at alt materiale i 

boka skulle legges ut under fri lisens (Cc-by-sa 3.0) på Lokalhistoriewiki. Denne lisensen, som 

er standarden på wikien, medfører at stoffet kan gjenbrukes og endres. Dermed var det lagt opp 

til at leksikonet kunne oppdateres og korrigeres. 

Det ble oppretta 945 artikler på lokalhistoriewiki, en for hvert oppslagsord eller hovedartikkel. 

Originalteksten ble levert i Word-format, slik at selve teksten i den opprinnelige versjonen på 

Lokalhistoriewiki er identisk med den trykte teksten. Den eneste endringa som ble gjort var at 

det ble lagt inn lenker til andre artikler. 

Etter at artiklene var lagra ble det gjort enkelte mindre endringer, som retting av skrivefeil.  

Artiklene er knytta sammen ved hjelp av en mal som forteller hvor de opprinnelig ble publisert 

og opplyser om at de kan redigeres fritt. De er også samla i en kategori, og de presenteres på en 

forside (portal) for leksikonet. I tillegg ligger artiklene inne blant andre artikler i wikien, slik at 

de finnes i fritekstsøk eller gjennom relevante kategorier. 

Pr. juni 2015 var det lagt inn koordinater på 353 artikler, det vil si i overkant av en tredjedel av 

artiklene. Dette arbeidet er i stor grad utført av ansatte ved Norsk lokalhistorisk institutt, men 

noe er gjort av frivillige.  

Selv om artiklene er åpne for redigering, er det ikke slik at andre artikler om Lørenskog legges 

inn i leksikonkategorien. Alt stoff om kommunen samles i kategorien for Lørenskog kommune, 

mens leksikonkategorien kun er en opphavskategori. Det ligger pr. juni 2015 992 artikler i 

kategorien for Lørenskog kommune, hvilket vil si at 47 artikler ikke er fra leksikonet. En 

betydelig del av dette er biografier, som uansett ikke ville kommet med i leksikonet. En 

konsekvens av dette er at forsiden og kategorien for Lørenskog leksikon kan være misvisende 

for brukere, fordi de lett kan oppfattes som en samling av alt stoff om kommunen. Det går fram 

av informasjonen på sida at det ikke er tilfelle, men for en som søker etter informasjon kan det 

være lett å overse dette.  
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3.6.2 Erfaringer fra Lørenskog-prosjektet 

På forhånd var det bestemt at det skulle legges inn lenker i artiklene, både mellom artikler fra 

leksikonet og ut i resten av Lokalhistoriewiki. Det var noen erfaringer med dette fra Norsk 

historisk leksikon, men de hadde i liten grad blitt analysert. Det var derfor uklart hvor stor effekt 

lenking ville ha. 

Som eksempel på hvordan lenking kan fungere kan en se i artikkelen om Aluminiums-

smelteriet.144 Her vises det til at Lørenskog Huseierforening, grunnlagt 1948, representerte 

innbyggerne som protesterte mot forurensing fra smelteriet i 1950-åra. Det er da lagt inn lenke 

til artikkelen om foreninga, slik at leseren lett kommer seg dit. Den informasjonen en da finner 

om foreninga bidrar til å belyse situasjonen bedre enn om en bare ser det fra én side. Slike 

lenker er et godt virkemiddel for å hjelpe leserne til å finne mer relevant informasjon, men i 

praksis er den i dette tilfellet ikke så mye mer effektiv enn en pil eller henvisning slik man 

finner det i mange trykte leksika. Det er et ettbindsverk, så leseren kan enkelt bla noen sider og 

finne informasjonen selv. I den grad det er noen gevinst kan det være at det gjennom å gjøre det 

noe enklere å finne fram – det kan være tungvint å bla fram og tilbake i ei bok og samtidig 

beholde oversikten. Effekten av dette er naturlig nok langt større for et verk som Heimar og 

folk i Bykle, der man må håndtere flere bind og informasjon som ikke er alfabetisk organisert.  

En annen form for lenker er de som går til informasjon utafor leksikonet, og her ser man raskt 

en større gevinst. Et eksempel på dette finner vi i Lørenskog leksikon i artikkelen om Tangen 

under Losby.145 Her beskrives Tangen som to tidligere husmannsplasser, og ordet 

’husmannsplasser’ er lenka til artikkelen ’Husmann’. Her får altså en leser som ikke vet hva en 

husmannsplass er, eller som ønsker å vite mer om temaet, en direkte lenke til informasjon utafor 

leksikonet, og slipper dermed å søke informasjon andre steder.  

                                                 
144 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Aluminiumssmelteriet 

145  https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Tangen_under_Losby. 
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3.7 Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon 

Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, gjerne omtalt som AB-leksikon, ble utgitt av 

Kunnskapsforlaget i samarbeid med lokalavisa Budstikka i 2008.146 I 2011 ble verket lagt ut på 

avisas nettsider.147 Det ble tilføyd en del nytt billedstoff, og artikler ble oppdatert.148 I 2014 

beslutta avisa å legge ned det digitale leksikonet på grunn av lav trafikk.149 I og med at 

leksikonet var lagt ut under samme frie lisens som Lokalhistoriewiki, CC-BY-SA, var det mulig 

å overføre stoffet. Budstikka gikk med på dette, og bisto ved å sende over artiklene med all 

historikk og bilder.150 

NLI sendte søknad om økonomisk bidrag til Asker og Bærum kommuner, og Asker innvilga 

høsten 2016 kr 50 000 til arbeidet.151 Det ble dermed satt i gang et systematisk arbeid med å få 

ut Asker-delen av leksikonet.152 I tillegg gikk frivillige i gang med å legge ut Bærums-delen.153 

3.7.1 Arbeidet med AB-leksikon 

Det ble laget en liste over samtlige artikler i leksikonet, slik at det var mulig å sikre at alt kom 

med. Enkelte artikler fantes allerede, og da måtte de flettes sammen. Med det menes at innhold 

i artiklene fra AB-leksikon som ikke finnes i den eksisterende artikkelen må føres over i 

                                                 
146 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Budstikkas_store_Asker_og_B%C3%A6rum-leksikon. 

147 http://www.budstikka.no/nyheter/nyheter/her-er-budstikkas-nye-asker-og-barum-leksikon/s/2-2.310-1.5956671. 

148 Artiklene med deres redigeringshistorikk er tilgjengelig på https://lokalhistoriewiki.no/ableksikon/articles/ 

149 http://www.budstikka.no/kultur/kultur/ableksikon-avviklet/s/2-2.310-1.8661411 

150 Se https://lokalhistoriewiki.no/ableksikon/articles/. 

151 Tilsagnsbrev, NLI mappe 60-29. 

152 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Arbeidsoppgaver/AB-leksikon. 

153 Se særlig bidrag fra Pål Giørtz, http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Bidrag/PaulVIF. 
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sistnevnte. Her ble det også lagt inn noen instruksjoner til frivillige som bidro i arbeidet. I løpet 

av høsten 2016 var arbeidet med Asker-delen ferdig, mens Bærums-delen var godt på vei. 154 

Fra NLI sin side ble det gjort et systematisk arbeid med å legge inn artiklene og bildene som 

var knytta til Asker kommune, eller som var felles for de to kommunene. Det kom også i stand 

et samarbeid med lokale entusiaster tilknytta historielaget. Disse bidro med oppdateringer og 

korrigeringer til eksisterende tekster, med nye artikler og med bilder.155  

I og med at leksikonet forelå i digital form besto arbeidet i å kopiere inn tekstene, legge på 

nødvendige maler og å legge inn lenker, koordinater og kategorier. Bildene ble lasta opp og lagt 

inn i artiklene de hørte til. Det ble også funnet en del annet bildemateriale som ble lagt inn.156 

Dataene som ble overført til Lokalhistoriewiki inkluderte informasjon om oppdateringer i 

teksten. Det var dermed mulig å skille originalt materiale fra den trykte versjonen fra det som 

var lagt til senere. Tilleggene og endringene var i hovedsak gjort av ansatte i Budstikka. Vi kan 

se på et eksempel, artikkelen om Ørnulf Wiig Installasjon AS.157 Hovedforskjellen mellom den 

trykte versjonen og den digitale versjonen som ble overført til Lokalhistoriewiki er at 

informasjon om antall ansatte og omsetning ble oppdatert; de opprinnelige tallene fra 2006 ble 

bytta ut med tall fra 2009. Dette er en helt rimelig endring når hensikten er å gi oppdatert 

informasjon om en bedrift. I en lokalhistorisk sammenheng kan det være interessant å gjøre 

dette litt annerledes. I stedet for å bytte ut tallene, kan man beholde de gamle og tilføye nye. 

Dette er gjort i versjonen som ligger på Lokalhistoriewiki, der man i stedet for å bare oppgi ett 

tall påpeker at det er en nedgang i både antall ansatte og omsetning fra 2006 til 2009.158  

                                                 
154 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Arbeidsoppgaver/AB-leksikon. Det refereres til status per desember 2016. 

155 Se særlig bruker Jon Christofersen, http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Bidrag/Jonc, og Liv Bente Laugerud, 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Bidrag/LivBente. 

156 Et eksempel er Asker stadion, http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Asker_Stadion, der det er tilføyd et eldre bilde fra 

Nasjonalbibliotekets samlinger. 

157 Se https://lokalhistoriewiki.no/ableksikon/articles/%C3%98rnulf%20Wiig%20Installasjon%20AS.html for et eksempel på oppsettet.  

158 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=%C3%98rnulf_Wiig_Installasjon&oldid=894152 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Arbeidsoppgaver/AB-leksikon
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Asker_Stadion
https://lokalhistoriewiki.no/ableksikon/articles/%C3%98rnulf%20Wiig%20Installasjon%20AS.html
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En viktig forskjell mellom den tidligere digitale versjonen og den som nå ligger på 

Lokalhistoriewiki er at mekanismene for kvalitetssikring som ligger inn i wikien nå er på plass. 

Artiklene har også blitt satt inn i en større sammenheng. Et eksempel er artikkelen om Østerås 

stasjon, som nå har lenke til en artikkel om Røabanen, som den er en del av.159 Den blir dermed 

ikke bare en artikkel om et spesifikt sted i Bærum, men en del av et sett artikler om 

kollektivsystemet i Oslo og Bærum. Ved å sette artikkelen inn i en større kontekst, har den fått 

tilføyd et nytt lag av informasjon. 

En konkret utfordring som kom underveis var utdatert informasjon. Et eksempel på dette er 

artikkelen om Rimi Bekkestua. Den lød i den digitale utgaven, sist oppdatert i august 2001:  

«Rimi Bekkestua, dagligvareforretning i Bekkestua Handelshus, Gamle Ringeriksvei 3

 5 A, etablert i 1997. Før dette hadde Rimi Bekkestua butikk i Lefdalsenteret, Gamle 

 Ringeriksvei 34 C, i lokalene som ble etablert av Matkroken i 1987. Matkroken Colonial 

overtok da Rimi flyttet ut i 1997.»160 

Svakheten med denne artikkelen var at Coop NKL i 2014 kjøpte ICA Norge, noe som i løpet av 

arbeidet med AB-leksikon ble dekka på Lokalhistoriewiki.161 Dette førte til at artikkelen om 

Rimi Bekkestua ble flytta til Coop Extra Bekkestua, og at teksten ble oppdatert til: 

«Coop Extra Bekkestua er en dagligvareforretning i Bekkestua Handelshus, Gamle 

Ringeriksvei 35 A. Den ble etablert som Rimi Bekkestua på Lefdalsenteret, Gamle 

Ringeriksvei 34 C, i lokalene som ble etablert av Matkroken i 1987. Matkroken Colonial 

overtok da Rimi flyttet ut i 1997. 

Etter at ICA Norge med blant annet kjeden Rimi ble kjøpt opp av Coop NKL i 2014 ble 

butikken omprofilert til Coop Extra.»162 

                                                 
159https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=%C3%98ster%C3%A5s_stasjon&oldid=848950 og 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=R%C3%B8abanen&oldid=887608. 

160 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Coop_Extra_Bekkestua&oldid=934173. 

161 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/ICA_Norge. 

162 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Coop_Extra_Bekkestua&oldid=934208 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=%C3%98ster%C3%A5s_stasjon&oldid=848950
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Konsekvensen av dette ble at det i arbeidslista for leksikonet ble påført merknad om behov for 

oppdatering på flere artikler, samt at flere andre ble oppdatert.163 

3.7.2 Erfaringer fra AB-leksikon 

Under omtale av kommunehistorie for Skedsmo er det lagt inn et diagram (figur 3) som viser 

antall artikler i et utvalg østlandskommuner med mellom 40 000 og 60 000 innbyggere per 

august 2015. Denne figuren viser altså status før AB-leksikon ble lagt inn, og en av kommunene 

som var med var Asker. Vi får her en mulighet til å se om konklusjonene som ble trukket høsten 

2015 holder mål.  

I kategorien for Asker kommune var det per 25. august 2015 89 artikler. Per 13. desember 2016 

var det i samme kategori 1585 artikler.164 

 

Figur 4: Østlandskommuner med mellom 40 000 og 60 000 innbyggere – antall artikler på Lokalhistoriewiki 

per 13. desember 2016. 

                                                 
163 Se https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=lokalhistoriewiki.no:Arbeidsoppgaver/AB-leksikon&oldid=949488; eksempler på artikler 

som ble oppdatert uten merking er Rimi-artiklene. 

164 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Asker_kommune, tilstanden vil her endre seg over tid, slik at tallet nå er høyere.  
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Vi kjenner igjen mønsteret fra figur 3. Kommunene der det har vært gjort et systematisk arbeid 

skiller seg ut. Skedsmo har vokst til 936 artikler og Larvik til 2040. De tre kommunene 

Sandefjord, Sarpsborg og Skien har henholdsvis 217, 218 og 215 artikler.165 Inntrykket er 

dermed det samme som høsten 2015. Kommuner der det har vært gjort et systematisk arbeid 

vokser kraftig, og fortsetter å vokse, mens kommuner uten et systematisk arbeid kryper sakte 

oppover. Her må det inn en liten korreksjon: Det pågår et systematisk arbeid med Sandefjord, 

som er omtalt over, men det har ikke blitt satt i gang noen artikkelskriving i større skala der, og 

effekten har derfor uteblitt. 

3.8 Andre digitale bygdebokprosjekter 

Det har vært en rekke digitale bygdebokprosjekter gjennom årene, og jeg vil i dette kapitlet kort 

beskrive noen av dem. Som det er forklart i underkapittel 1.4.1 er det ikke mulig å beskrive 

prosessene på samme måte som for prosjektene på Lokalhistoriewiki. Det er ikke mulig å ramse 

opp alle slike prosjekter; det er et betydelig antall som har blitt starta opp av privatpersoner og 

historielag, og som knapt har etterlatt seg spor på internett ettersom de nokså raskt ble nedlagt. 

For helhetens skyld er det rimelig å ta med et utvalg.  

3.8.1 Bygdebok for Volda  

Bygdebok for Volda ble skrevet ved hjelp av Busetnadssoge, jf. underkapittel 1.5.3. Det ble 

utgitt fem bind i perioden 2005 til 2009. Boka ble trykt, men det ble oppretta ei nettside med 

smakebiter. På nettsida er det også gjengitt rapporter fra arbeidet.166  Nettsida er ikke oppdatert 

siden 2012, og deler av innholdet er ikke lenger tilgjengelig.167 Det er altså en digitalt produsert 

bok som så ble gitt ut i trykt form uten at det digitale tilføyer noe til boka i ettertid. 

                                                 
165 Jf. forrige fotnote. 

166 http://tilsett.hivolda.no/ak/Voldasoga/Voldasoga.htm 

167 http://tilsett.hivolda.no/ak/Voldasoga/Voldasoga_Nytt.htm 
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3.8.2 Nøtterø : en bygdebok og Stokke : en bygdebok 

På nettstedet Vestfold-slekt har nettstedets eier Ketil Firing Hanssen lagt ut et digitalisert utvalg 

av Lorens Bergs Nøtterø : en bygdebok fra 1922168 og Stokke : en bygdebok fra 1928.169 Gårds- 

og slektshistoriedelen er lagt ut i sin helhet. Det er lagt inn lenker fra innholdsfortegnelsen samt 

et register i egen ramme i venstre marg, slik at det er lett å manøvrere. Det er ikke lagt inn lenker 

i teksten, så når det er referanser mellom de ulike gårdene må man bruke registeret for å finne 

fram dit. Det digitale registeret tilfører et nytt element til den trykte boka, men det er ikke gjort 

andre grep for å gjøre teksten mer tilgjengelig. For eksempel er det ikke mulighet til å søke i 

hele teksten; man må gå til den enkelte gård og så søke innenfor den tekstbolken. Dersom man 

har et navn, men ikke vet hvilken gård det er knytta til, vil det trolig være lettere og raskere å 

bla i den trykte versjonen enn å gå fram og tilbake mellom delene i den digitale versjonen.  

3.8.3 Tunsbergs historie i middelalderen til 1536 

Helge Gjessings Tunsbergs historie i middelalderen til 1536 fra 1913 ble lagt ut i digital form 

av Høgskolen i Vestfold i 2000.170 Manøvrering i teksten skjer ved hjelp av lenker fra 

innholdsfortegnelsen. Teksten er fordelt på en rekke undersider, uten mulighet for søk i hele 

verket. Det er ikke lagt inn lenker i teksten. Når man har lest en bolk ferdig må man tilbake til 

innholdsfortegnelsen for å komme videre. Dette handler dermed bare om tilgjengeliggjøring av 

ei eldre bok, der det digitale ikke tilføyer noe. For de fleste vil nok mangelen på et fungerende 

manøvreringssystem føre til at det oppleves som langt tyngre å lese denne versjonen enn den 

trykte, ettersom det ikke er noen mulighet for å «bla» i boka. 

3.8.4 Sem og Slagen : en bygdebok 

Oscar Albert Johnsens Sem og Slagen : en bygdebok fra 1945 er i likhet med foregående bok 

lagt ut av Høgskolen i Vestfold.171 Den ble lagt ut to år senere, i 2002. Oppsettet er i stor grad 

                                                 
168 http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/ 

169 http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/ 

170 http://www-bib.hive.no/tekster/tunsberg/tunsbergs-historie/index.html 

171 http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/index.html 



72 

 

det samme, manøvrering ved hjelp av innholdsfortegnelsen, og ingen lenking i de ulike bolkene. 

I motsetning til Tønsbergboka er det her lagt inn et søkefelt på forsiden, og det er lagt inn en 

fungerende løsning for å bla i boka ved hjelp av lenker til forrige og neste bolk. Søkefeltet 

fungerer per juni 2017 ikke, da det bruker en utdatert løsning. Med fungerende søkefelt vil 

digitaliseringa ha tilført noe, men som verket ligger tilgjengelig i dag er det tilføyd svært lite til 

den trykte boka, så også her må man si at det handler mest om tilgjengeliggjøring. 

3.8.5 Hole bygdebok 

Gårds- og slektsdelen av Gudmund Bakkes Hole bygdebok, utgitt i fem bind 2001–2009, ble 

lagt ut som PDF-filer av Hole kommune.172 Disse kan lastes ned gratis. Sjette bind fra 2013 er 

allmenn bygdehistorie, og dette er ikke lagt ut av kommunen. Det er laget nedlastingsfiler for 

enkeltbindene, en fil som samler alle fem bind og et samla register for alle fem bind. PDF-filene 

er søkbare, slik at man har muligheter for å finne personer, steder eller annet man måtte lete 

etter. Bruker man samlefila vil søket gå gjennom hele verket, en tilleggsfunksjon som er svært 

nyttig for de som leter etter spesifikk informasjon.  

På nettsiden der kommunen har lagt ut filene er det også laget et diskusjonsforum, der det er 

mulig å komme med tilbakemeldinger. Tekstene blir ikke redigert på grunnlag av disse, men at 

man i det hele tatt får samla slike tilbakemeldinger, som ofte handler om feil og mangler, er 

også noe som tilføres til det trykte verket. Normalt vil slike tilbakemeldinger havne på et 

kommunalt kontor eller hos forfatteren, men her er de tilgjengelige for allmennheten. Det er 

eksempler på at forfatteren har gitt tilbakemelding, og det ble da også mulig å få inn rettelser i 

sjette bind.173 

                                                 
172 http://hole.siden.as/bygdebok-digital.101850.no.html 

173 Eksempel på tilbakemelding fra forfatteren:  

http://hole.siden.as/index.php?cat=101850&id=334447&pid=891569&forumpage=0&showall=#891569 
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3.8.6 Oppsummering av prosjektene utafor Lokalhistoriewiki 

Det er et gjennomgående trekk i bygdebokprosjektene som er nevnt i denne bolken at de i svært 

liten grad tilfører noe til den trykte boka. Hole bygdebok, med en mulighet for å søke effektivt 

i alle bind av gårds- og slektshistoria, er trolig det som går lengst i å tilføre verket noe. 

Å formidle bygdebøker på denne måten framstår nå som lite effektiv tidsbruk, ikke minst fordi 

Nasjonalbibliotekets bokhylla.no har kommet svært langt med å digitalisere norske bøker. For 

eksempel er Lorens Bergs Nøtterø : en bygdebok tilgjengelig der.174 Man får da tilgang til hele 

teksten, ikke bare de deler som ble digitalisert i det ovenfor nevnte prosjektet. I tillegg tilføyes 

det viktig funksjonalitet ved at verket på bokhylla.no er søkbart. Det kan søkes internt i verket, 

og ved søk på hele bokhylla.no vil også treff i teksten i denne boka bli vist.  

Det er da også typisk for de private digitaliseringsprosjektene at de ligger noe tilbake i tid, og 

at de ikke blir fulgt opp. Det har ikke latt seg gjøre å finne prosjekter av denne typen som er 

aktive og som videreutvikles i dag, med unntak av wikiprosjekter som WikiStrinda og 

Setesdalswiki. En rimelig forklaring på dette er at wikiteknologi har blitt en anerkjent plattform 

for denne typen arbeid, mens den personlige nettsida er en mer «gammeldags» løsning.  

                                                 
174 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102224002 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102224002
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4 Oppsummering og konklusjoner 

Etter å ha gått gjennom de enkelte prosjektene, vil jeg nå forsøke å samle erfaringene. Jeg vil 

gjøre dette ved å ta for meg noen av de effektene vi har sett, og se på hvordan de positive 

virkninger kan styrkes, og hvordan negative virkninger kan motvirkes.  

4.1 Erfaringene fra prosjekter på Lokalhistoriewiki 

Jeg har valgt å starte med å ta for meg erfaringer på forskjellige områder hver for seg. Etter 

denne erfaringsbolken vil jeg ta i del 4.2 for meg en annen side ved digitalisering, nemlig digital 

kildebruk og –kritikk. Dette er nødvendig for å kunne vurdere digitaliseringa av lokalhistorie i 

en historiefaglig sammenheng, og vil også kunne gjøre det lettere å overføre erfaringene til 

andre sjangre innen historieformidling. Til slutt vil jeg i del 4.3 gå tilbake til spørsmålene jeg 

stilte innledningsvis og oppsummere det hele. 

4.1.1 Retting og oppdatering 

Digitalt materiale deles ofte inn i to typer: Det som har vært trykt tidligere (digitalisert 

materiale) og det som er skapt digitalt. Det antas ofte at trykt materiale holder en høyere kvalitet 

enn det som blir skrevet direkte på en wiki, fordi det har vært gjennom en redigeringsprosess. 

Går vi til eksemplene i kapittel 3 ser vi imidlertid at dette er en sannhet med modifikasjoner. 

Lørenskog leksikon er et eksempel på et gjennomarbeida verk, der det har vært få innvendinger 

mot faktaopplysninger, utvalg og tekstkvalitet. På den annen side var bakgrunnen for at Heimar 

og folk i Bykle ble lagt inn på Lokalhistoriewiki nettopp at det inneholdt et betydelig antall feil, 

til tross for at en anerkjent historiker og ei bygdeboknemnd sto bak verket. AB-leksikon kan sies 

å være en mellomting mellom de to kategoriene. Her hadde man et trykt verk, som så etter 

digitalisering ble oppdatert og utvida, for så å bli overført til en ny digital plattform. Versjonen 

på Lokalhistoriewiki inneholder dermed elementer som er digitalisert fra trykt versjon og 

elementer som er digitalt skapt. 

Setter vi dette opp mot digitalt skapt materiale fra de andre eksemplene, er det ikke mulig å si 

at det tidligere trykte materialet generelt er av bedre kvalitet. Mens stoffet fra Heimar og folk i 

Bykle var svært problematisk, har det digitalt skapte materialet fra Skedsmo vært av høy 

kvalitet. Det er forsknings- og skriveprosessen som er det sentrale, ikke mediet.  
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Bykleprosjektet viser også en viktig side ved digitalisering, nemlig muligheten for å korrigere 

det som ble feil. Alle de kjente feilene ble retta opp før verket ble lagt ut, og andre oppdateringer 

har kommet senere. Vi ser også at kvalitetssikringa for det trykte verket ikke førte fram, og at 

da boka først var trykt var det lite man kunne gjøre. Mengden feil var for omfattende til at man 

kunne samle det på et ark og legge inn det i bøkene, noe som har vært en vanlig løsning i bøker. 

I en wiki er kvalitetssikringa mer fleksibel, i den forstand at den involverer alle som er 

interessert, og at den ikke er et avslutta arbeid. Man havner altså ikke i en situasjon hvor det er 

for sent å rette opp noe. Samtidig er «alle som er interessert» en usikker størrelse – hva om 

ingen er interessert? For Bykles vedkommende var ikke det noe problem, for medlemmene av 

nemnda var med på kvalitetskontrollen, og det er stor oppmerksomhet rundt den digitale 

versjonen lokalt. For andre prosjekter kan det føre til at man tror det finnes en kvalitetskontroll, 

men egentlig er det ingen som interesserer seg for det.  

På Lokalhistoriewiki er dette til dels ivaretatt gjennom ansatte som tar for seg artikler som ikke 

blir rørt av andre, men det er i praksis ikke kapasitet til å gå gjennom alt i detalj. Dette gjelder 

i mindre grad prosjektene som er beskrevet enn mer tilfeldige artikler som kommer inn, 

ettersom det i prosjektarbeidet er tettere oppfølging enn ellers. Lokal oppmerksomhet omkring 

prosjektene fører også til at det er større muligheter for at andre oppdager ting som bør endres 

og enten endrer det selv eller melder fra. 

Det å rette faktiske feil er selvsagt svært viktig, men oppdatering av informasjon har også stor 

betydning. I trykte verk er det kun mulig dersom man gir ut en ny utgave. Derfor er det også 

stor sjanse for at leserne forholder seg til at informasjonen kan være utdatert i et trykt verk. I 

digitale verk er dette vanskeligere, fordi man lett forutsetter at det man finner på nettet er «siste 

nytt».  I alle artikler på Lokalhistoriewiki er det markert under artikkelen når den sist ble 

redigert. Dermed kan man gå ut fra at en artikkel som sist ble redigert i 2010 garantert ikke har 

tatt hensyn til utviklinga etter det. Samtidig kan dette være misvisende, for endringer som er 

gjort kan være korrektur, tekniske justeringer eller annet som ikke har bidratt til å oppdatere 

innholdet. Leserne kan derfor til tider lettere blir villeda av digitale artikler enn av trykte, fordi 

de får inntrykk av at de er mer oppdatert enn de egentlig er. På en wiki finnes 

artikkelhistorikken, der man kan se når de enkelte deler av en artikkel sist ble oppdatert. Det 

kan ikke forventes at en mer eller mindre tilfeldig leser verken har kunnskap om dette eller har 

mulighet til å bruke tid på å finlese flere versjoner av en artikkel. I en forskningssammenheng 
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har derimot artikkelhistorikken større verdi, ettersom den gjør det mulig å etterspore hver enkelt 

forfatters bidrag. 

4.1.2 Samspill mellom faghistorikere og amatørhistorikere 

I lokalhistorisk forskning har det alltid vært et samspill mellom fag- og amatørhistorikere. Hvor 

tette båndene er varierer. Begrepet amatørhistoriker har også en stor spennvidde, fra 

nybegynnere som skriver ut fra hukommelsen eller som ukritisk skriver av fra eldre kilder, til 

personer som ikke har noen formell utdanning, men som er drevne historikere. I årbøker fra 

historielag har det ofte vært en kombinasjon, med noen artikkel skrevet av faghistorikere og 

andre av amatører. Det vi har sett lite av er samarbeid om artikler. Her introduserer wikiformatet 

noe nytt. En amatør kan skrive en artikkel, som så får finpuss fra en faghistoriker; en 

faghistoriker skriver en artikkel som får tilføyd lokal spisskompetanse fra en amatør. 

På lokalhistoriewiki er det en målsetning at wikien ikke bare skal formidle informasjon, men at 

den også gjennom metodeartikler skal være et læreverktøy for lokalhistorikere.175 Denne 

opplæringa skjer også mer direkte gjennom samarbeid med artikler og diskusjoner. Ser vi på 

erfaringene fra Bykleprosjektet er det ingen tvil om at amatørhistorikere og mer tilfeldig 

interesserte har korrigert mange feil ved å tilføre sin spisskompetanse. Dette skjedde i stor grad 

før den digitale utgaven kom på plass, men som vi har sett var det først ved digitaliseringa at 

disse rettingene kom inn i teksten. 

Man opplever ofte i historieforskning at det finnes personer med den nødvendige kompetanse 

som vet mer enn historikeren, og i lokalhistorieforskning er dette svært tydelig. Historikerens 

innsats forholder seg ofte i stor grad til historiedelen av oppdraget, mens den lokale delen kan 

være en mer eller mindre ukjent størrelse. Samtidig kan lokalbefolkninga sitte med informasjon 

som er viktig for å forstå utviklinga, uten at de har satt den inn i en historisk sammenheng. Ved 

å føre dem sammen øker mulighetene for å kunne forklare og forstå fortida.  

Selv om bygdebokforfattere ofte legger stor vekt på å lære å kjenne lokalsamfunnet de skriver 

om, og mange har utstrakt kontakt med lokalbefolkninga, er det også mange som har oppholdt 

seg svært lite på stedet og som har bare minimal kontakt ut over bygdeboknemnda eller 

kommunen. Resultatet av det kan bli at man får ei bygdebok som er historisk korrekt, men som 

                                                 
175 Jf. https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Forside:Metode/Om_forsiden&oldid=810100 
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leserne til dels ikke vil kjenne seg igjen i. Ting som har sin åpenbare forklaring hos bygdefolket 

blir forklart ut fra kildene – og ofte har historikeren rett i sin forklaring, mens bygdetradisjonen 

tar feil. Men for leserne vil forklaringa fortsatt kunne oppleves som feilaktig, fordi den ikke tar 

hensyn til tradisjonene. Ved å øke samspillet mellom den akademiske tilnærminga og de lokale 

tradisjonene kan man få fram flere sider, og dermed både komme med en korrekt forklaring og 

samtidig ta vare på den tradisjonelle forklaringa. Her spiller en annen side ved digitaliseringa 

også inn, nemlig at man løsriver seg fra kravet til å få plass til alt mellom to permer. Det er ikke 

noe problem å legge inn et ekstra avsnitt der man for eksempel tar opp folkeetymologi eller 

lokale myter. 

En erfaring fra prosjektene, som ser ut til å gå igjen ellers på Lokalhistoriewiki, er at det føles 

vanskelig for mange å skulle endre på en artikkel skrevet av noen andre. Når forfatteren i tillegg 

er faghistoriker er det enda vanskeligere. Det ser ut til at det er behov for å legge vekt på å skape 

en forståelse for at det er greit å endre på «andres artikler» - i wikisammenheng finnes det 

egentlig bare «våre artikler». For ungdom som vokser opp med Wikipedia vil dette trolig være 

lettere å akseptere, men blant de som har vokst opp uten slike løsninger ser det ut til å være en 

høyere terskel å komme seg over.  

En mulighet til å avhjelpe er å gjøre det så enkelt som mulig å komme med innspill på andre 

måter. I en melding som ble lagt i toppen av alle sider på Lokalhistoriewiki våren 2017 ble det 

tatt høyde for dette. Her oppfordres det til å registrere seg som bruker og bidra, men det står 

også: «Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på 

Norsk lokalhistorisk institutt!».176 Instituttnavnet utgjør ei lenke til siden med 

kontaktinformasjon, slik at det oppfordres her til å skrive e-post, sende brev eller å ringe. Da 

får man en mulighet til å bidra til kvalitetsheving uten at man trenger å våge seg for langt inn 

på ukjent område.  

Organisering av dugnaden er også viktig. Som jeg har vært inne på, er det flere som på frivillig 

basis har bidratt med å legge ut artikler fra AB-leksikon. Det å kombinere frivillig innsats, som 

i stor grad har vært interessestyrt, med systematiske utlegging av artikler utført av ansatte, har 

vært konfliktfritt fordi det ble laget ei arbeidsliste med instruksjoner.177 En viss styring av 

                                                 
176 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=MediaWiki:Sitenotice&oldid=888285 

177 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:Arbeidsoppgaver/AB-leksikon 
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dugnaden er altså nødvendig, men det er viktig at frivillige bidragsytere får frihet til å velge hva 

de skal jobbe med innafor et definert sett oppgaver. Det ser ut til å være stor aksept for at man 

innafor et slikt prosjekt må ha viss grad av standardisering. Dette er noe som er kjent fra alle 

slags dugnader – noen må organisere dem slik at de nødvendige redskapene finnes, slik at alle 

får arbeidsoppgaver de kan utføre og slik at alle trekker i samme retning.  

I 2017 ble konseptet månedens dugnad innført på Lokalhistoriewiki.178 Tanken bak dette er å få 

brukerne med på organiserte dugnader, der alle trekker i samme retning samtidig som det er en 

betydelig grad av frihet til å velge innafor eget interessefelt. I skrivende stund er det ikke 

gjennomført noen evaluering av dugnadsprosjektet, og det vil føre for langt av sted å forsøke å 

gjøre det her – det nevnes allikevel som et eksempel på at det arbeides med å styrke 

dugnadsånden på nettstedet. 

4.1.3 Nærhet til leseren 

Det å publisere digitalt gir en nærhet til leseren som er uvanlig når det gjelder trykte bøker. 

Forfattere får riktignok ofte tilbakemeldinger fra lesere, men ved digital publisering, og særlig 

når denne skjer på en plattform der det er lagt opp til brukermedvirkning, kommer 

tilbakemeldingen mer direkte. Det er lettere å gi tilbakemelding, og fordi alle blir invitert til å 

komme med kommentarer føles det mindre påtrengende enn å skrive et brev eller sende e-post 

til forfatteren personlig. Muligheten for å redigere selv setter leser og forfatter i en enda 

nærmere forbindelse. Leseren, eller brukeren som man ofte kaller det i wikisammenheng, blir 

medforfatter. 

Det er ingen tvil om at dette kan virke skremmende for en forfatter, særlig for en med en viss 

fartstid som er vant til å ha sine lesere på armlengdes avstand. Men det er også andre sider ved 

denne utviklinga. Det er i praksis ikke mulig å gi ut ei bygdebok eller et oppslagsverk uten at 

det blir feil i teksten. Med så omfattende datamengder som det som ligger til grunn for en 

kommunes gårds- og slektshistorie vil man få tastefeil og feilslutninger på grunn av slikt som 

likelydende navn. Digitale verk er på ingen måte immune mot slike feil, men den store 

forskjellen er muligheten for å rette dem opp. Der man i en analog sammenheng kan ende som 

                                                 
178 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:M%C3%A5nedens_dugnad_2017 



79 

 

forfatter av et verk som er «fullt av feil», vil man i en digital sammenheng kunne få et 

konstruktivt samarbeid som gjør det mulig å korrigere og videreutvikle teksten. 

Denne nærheten til leseren er med andre ord en av de store utfordringene for bygdebok-

forfattere, men den er også en av de sider ved digital historieskriving som gir nye muligheter. 

Interaktivitet forventes i stadig større grad, og med framveksten av sosiale medier ser det ut til 

at terskelen for å involvere seg senkes. Dette stiller samtidig krav til nettstedets administrasjon, 

som må følge med for å sikre at kommunikasjonen har en god tone. Det kan utvilsomt være 

svært ødeleggende dersom det utvikler seg en negativ diskusjonskultur som skremmer bort 

brukere. For å sikre at diskusjoner blir fulgt opp er det laget en arbeidsliste som viser de siste 

bidrag på diskusjonssider, og de ansatte på NLI oppfordres til å følge med på disse.179 

4.1.4 Grenseoverskridende bygdehistorie 

En kjent utfordring på lokalhistoriefeltet er endringer av grenser. I en rekke kommuner finnes 

det separate bygdebøker for de ulike delene av kommunene, skrevet før 

kommunesammenslåinger. Et eksempel er storkommunen Larvik, der man finner egne bøker 

for Brunlanes, Tjølling, Hedrum og Larvik by.180 Med tida blir disse grensene mer flytende, 

etter hvert som de som husker dem som faktiske kommunegrenser blir borte og nye 

generasjoner tar over.  

Her gir digitalisering muligheter for å definere områder slik det er hensiktsmessig, og et verk 

kan inngå i flere sammenhenger. På en wiki gjøres dette ved bruk av kategorier. En wikiartikkel 

om en gård i Tjølling vil for eksempel av kategoriene «Larvik kommune» og «Tjølling», og 

inngår dermed både i en gårdshistorie for Larvik kommune og i en om tidligere Tjølling 

kommune.  

I prosjektene som er granska ser vi dette i praksis i flere tilfeller. Asker og Bærum ble håndtert 

mer eller mindre separat i arbeider med AB-leksikon, og de har separate kommunekategorier. 

For Askers del er det også gjennomført en inndeling av artiklene i skolesoner. Dermed fungerer 

                                                 
179 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:Arbeidsoppgaver#Diskusjoner 

180 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bibliografi:Larvik_kommune 
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artiklene som del av et leksikon for distriktet Asker og Bærum, for hver enkelt av kommunene 

og for de enkelte skolesonene. 

En viktig faktor i diskusjoner om kommunesammenslåinger er den lokale identiteten. Dette er 

noe som vil endre seg over tid. En person som blir født et sted eller flytter dit etter en 

kommunesammenslåing vil ofte ikke utvikle den samme tilhørigheten som en som bodde der 

før sammenslåingsprosessen. Ved hjelp av kategorisering som fanger opp ulike områder, både 

nåværende og historiske geografiske enheter, kan verket presenteres på flere ulike måter, 

avhengig av hva leseren er ute etter. Tilbake til AB-leksikon: En leser som er interessert i hele 

distriktet har Forside:Asker og Bærum som inngang.181 For en som er interessert i bare Asker 

kommune er Forside:Asker naturlig startside.182 Og er man interessert i området Borgens 

historie kan man gå til Forside:Borgen (Asker).183 Resultatet av dette er at det nå ikke lenger 

bare finnes et leksikon for distriktet, men at for eksempel skolene på Borgen kan bruke sitt eget, 

lokale leksikon i undervisninga.  

I dette ligger det flere muligheter. Lokalhistorisk aktivitet på frivillig basis er ofte knytta til et 

område som er mindre enn kommunen. Per 2017 er de ni historielag i Arendal kommune, som 

representerer den gamle kommuneinndelinga.184 Det samme er tilfelle i enkelte andre 

storkommuner. Disse fokuserer på sine egne områder, men ved hjelp av geografiske kategorier, 

der både nåværende og tidligere kommune angis, vil man ved hjelp av summen av flere mindre 

prosjekter kunne bygge opp en samla framstilling av kommunens historie. Dette er det motsatte 

av det som skjedde med AB-leksikon; i Asker og Bærum er det ett felles historielag for begge 

kommuner, men de enkelte medlemmene er gjerne opptatt av områdene hvor de bor, og ved å 

lage en mulighet for å dele inn ser det ut til at motivasjonen øker. For eksempel har en av de 

                                                 
181 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Asker_og_B%C3%A6rum. 

182 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Asker_kommune 

183 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Borgen_(Asker) 

184 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Historielag_i_Aust-Agder 
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mest aktive i Asker, som er tilknytta historielaget, i sin artikkelskriving fokusert på Asker, og i 

særdeleshet på Borgen.185  

De geografiske kategoriene vil også ofte vise andre koblinger enn de man kan vente. I AB-

leksikon er biskop Eivind Berggrav nevnt flere steder, og det er en egen artikkel om hans hytte 

på Borgen, der han var i husarrest under krigen.186 Artikkelen om biskopen har kategoriene 

«Asker kommune» og «Borgen (Asker)», men også «Stavanger kommune» og «Oslo 

kommune» fordi han bodde der. En og samme artikkel inngår dermed som lokalhistorisk stoff 

i flere områder. I artikkelen vil man finne henvisninger til enda flere steder, der det ikke er lagt 

på kategori fordi det er lite stoff om det, men lenkene er der.187 I lokalhistoriske artikler vil 

fokuset ofte være på oppholdet ett enkelt sted, men her får man en helhetlig framstilling av 

personens liv, der sammenhenger og årsaker ofte kommer tydeligere fram enn om man deler 

det opp. Dermed kan lokalhistorisk stoff settes inn i en større kontekst, som det ofte ikke vil 

være mulig å få fram i ei bygdebok eller et lokalhistorisk tidsskrift. 

4.1.5 Større variasjonsmuligheter 

Ei bygdebok eller et byleksikon vil ha visse begrensninger i hva man kan skrive om. Det er 

typisk for lokalhistoriske leksika at de ikke har personartikler. Det finnes rett nok unntak,188 

men normalt kommer omtale av personer bare i forbindelse med omtaler av veier oppkalt etter 

personer, eller i forbindelse med artikler om slikt som foretak eller gårder.189 Hovedårsaken til 

dette er kapasitetsproblemer, både med hensyn til verkets omfang og hvor mye tid man har til 

rådighet for å skrive det. 

I et wikibasert leksikon forsvinner disse begrensningene. Verket kan utvides over tid, og det er 

ikke noen plassbegrensning. I prosjektene som er omtalt her forekommer dette i Heimar og folk 

                                                 
185 Brukeren Jon Christoffersen, https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:Bidrag/Jonc 

186 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Biskop_Berggravs_hytte 

187 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eivind_Berggrav 

188 Et eksempel på et lokaleksikon med personartikler er Son leksikon. Utg. Vestby historielag. 2002. 

189 Se for eksempel Oslo byleksikon. Oslo. 1996. og Trondheim byleksikon. Trondheim. 1996. 
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i Bykle, der Svein Knutsson Hovden er omtalt under flere bosteder, og har fått sin egen biografi 

på wikien.190 Det har også skjedd det samme med AB-leksikon. Der er det mange av stedets 

sokneprester (fram til 1894 dekka Asker prestegjeld dagens Asker og Bærum kommuner) omtalt 

i artikler om gårder og annet. På Lokalhistoriewiki har de fleste av dem, faktisk alle fram til 

1911, fått egne artikler, og de er framstilt samla i en artikkel om Asker prestegjeld.191 For mange 

av biografienes vedkommende får man også effekten som er nevnt i underkapittel 4.1.4, ved at 

de også kobles til andre steder. Et konkret eksempel på dette er artikkelen om sokneprest 

Alexander Lange, der det i artikkelen om Alexander Langes vei kommer fram at han var 

sokneprest, ordfører og skoleadministrator med påvirkningskraft på landsplan.192 I biografien 

om Lange får vi koblinger til hans slekt (det finnes per oktober 2017 artikler om to av hans barn 

og om to av hans barnebarn); og det er en langt mer utførlig skildring av hans liv som setter de 

knappe opplysningene i den trykte utgaven i en bredere kontekst.193 Dette gir også andre 

innfallsporter til stoffet. De som leser lokalhistorie gjør det av mange ulike grunner, og selv om 

det med tanke på veinavnet er viktigst at han var sokneprest og ordfører med et visst nasjonal 

ry, er det ikke sikkert at det er dette en tilfeldig leser er ute etter. Å få fram informasjon om ham 

som bestefar til forfatteren Alexander Kielland og kunstmaleren Kitty Kielland kan dermed 

bidra til å gjøre lokalhistorie mer interessant også for lesere som i utgangspunktet ikke er 

spesielt interessert i veier i Asker, men som gjennom artikkelen blir kjent med koblinga mellom 

presten og hans kunstneriske barnebarn. 

Jeg har her valgt et eksempel på en person som er lokalt og til dels nasjonalt kjent. Muligheten 

for å skrive om flere temaer åpner også for andre artikler, som biografier over personer som 

ikke på noen måte er berømt, men som uansett inngår som en del av stedets historie. I 

forlengelse av Asker og Bærum-prosjektet skrev jeg i februar 2017 en artikkel om min oldefar 

Lars Madsen.194 Han bodde i nær tjue år i Asker kommune, og i artikkelen knyttes han til flere 

                                                 
190 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Svein_Knutsson_Hovden 

191 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Asker_prestegjeld 

192 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Alexander_Langes_vei&oldid=808888 

193 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Alexander_Lange_(1792%E2%80%931867) 

194 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Lars_Madsen_(1901%E2%80%931982) 
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artikler fra AB-leksikon.195 Lars Madsen var en person som det uansett om AB-leksikon hadde 

hatt personartikler, ikke ville vært rom for der. Det eneste stedet en kunne tenkt ham nevnt er i 

en oppramsing av eiere av bruk under Ravnsborg, men selv der er han fraværende. Denne 

muligheten for å opprette artikler også om personer som ikke er «kjendiser», gjør det mulig å 

fortelle lokalhistoria fra mange vinkler, og vi ser her også et eksempel på at en artikkel som på 

et eller annet tidspunkt ville blitt skrevet uansett, som del av min private slektsforskning, blir 

en del av en større framstilling av Askers historie. I lokalhistorisk litteratur er det skrevet svært 

mange artikler om personer som Lars Madsen, men oftest i form av enkeltstående personlige 

minner i tidsskrifter, der personene sjelden trekkes inn i en større sammenheng. Vi ser også at 

artikkelen blir et eksempel på grenseoverskridelse, ettersom hans barndom i Hole og hans 

senere liv i Degernes også er omtalt.  

I Skedsmoprosjektet ser vi at arbeidet med å dekke nye områder er systematisert (underkapittel 

3.4.2). Her har Nils Steinar Vaage laget lister over temaer som bedrifter og kvinnehistorie i 

Skedsmo. Slike lister synliggjør i seg selv at det et enormt mangfold, og de fungerer også både 

som arbeidsliste for hvilke artikler han ønsker å skrive og som inspirasjon for andre brukere. 

For å oppsummere dette ser jeg tre viktige effekter av at de praktiske og materielle grensene 

brytes. For det første betyr det at man kan få inn utdypende artikler som setter stoffet i en 

bredere kontekst, og som dermed bidrar til økt forståelse for den historiske utviklinga. For det 

andre gir det muligheter for å fortelle historia nedenfra, ettersom det ikke lenger er nødvendig 

å forholde seg primært til de man forventer at flest mulig vil lese om, altså de rike og berømte. 

Og for det tredje vil stoffmengden kunne øke ikke bare fordi bidragsytere er interessert i det 

spesifikke prosjektet, men også fordi personer med helt andre interesser produserer stoff som 

dekker samme område eller tema. 

                                                 
195 F.eks. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Slependen_Kalkverk og 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Ravnsborg_(Asker_gnr_28); se artikkelen i forrige note for flere lenker. 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Slependen_Kalkverk
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Ravnsborg_(Asker_gnr_28)
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4.1.6  «Ad fontes» med leseren på slep 

Som nevnt i kapittel 1.2 har kildekritisk bevissthet blitt et punkt i læreplanen. Dette var noe 

som kom inn med full tyngde i læreplanen av 2006.196 Dette gjelder flere fag, men er etter min 

mening spesielt interessant i forbindelse med historiefaget. I historikerens verktøykasse er 

kildekritikken basisverktøyet vi ikke kan klare oss uten. I tekster retta mot andre historikere 

kommer kildene og vurderinger av dem tydelig fram, men i andre sammenhenger har man i 

langt mindre grad formidla dette. Når kildekritisk bevissthet nå har blitt en del av opplæringa, 

vil det også være en forventning om at dette formidles i alle sammenhenger. Elevene læres også 

opp til å oppgi alle kilder i sine tekster, og det leder til en forventning om at andre gjør det 

samme. 

En konvensjon i lokalhistoriske bøker er at man i svært liten grad oppgir referanser for 

enkeltopplysninger. Spesielt i gårds- og slektshistorie ville være umulig å gjennomføre dette, 

da man normalt har opplysninger om tusenvis av personer. Referanse til hver enkelt 

kirkebokoppføring ville både ha ført til at arbeidet tok betydelig lenger tid, og at man nok måtte 

ha trykket egne notebind. Like fullt savner man ofte referanser, spesielt når man kommer over 

opplysninger som ikke ser ut til å stemme. Sammenholdt med den utviklinga som er skissert 

over er det grunn til å anta at et slikt savn bare vil bli sterkere framover. 

I en digital versjon er det heller ikke uproblematisk å skulle belegge hver enkelt 

personopplysning med referanser. Arbeidsmengden blir omtrent den samme, og det kan også 

gå ut over lesbarheten. Ta dette fiktive eksempelet: «Ola Olsson, f. 1799 på Nordgarden, g. 

1822 m. Kari Olsdotter, d. 1865». Her hadde vi trengt tre kirkebokreferanser: til dåp, ektevigsel 

og gravferd. Og de neste linjene ville trolig trengt like mange for hvert av barna de to fikk. Det 

er helt urimelig å kreve en slik arbeidsinnsats av en forfatter, og de mange notene ville blitt 

svært slitsomme for leseren: «Ola Olsson, f. 1799 på Nordgarden,1 g. 1822 m. Kari Olsdotter,2 

d. 1865.3». Det er derfor heller ikke lagt opp til en slik referansebruk i artiklene på 

Lokalhistoriewiki. 

Det er allikevel flere metoder som brukes for å kunne introdusere leseren direkte for kildene, 

og vi skal se litt nærmere på noen av mulighetene. Først til artikkelen om Tykkholt under Trydal 

                                                 
196 Lund 2009: 141. 
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i Bykle. I den trykte teksten, som er overført til wikiformat, står det i andre avsnitt: «Dei fyrste 

me veit om budde i her, finn me oppskrivne i 1875-folketeljinga som fylgjer:» 197 Deretter følger 

tre navn med persondata, sitert fra folketellinga. Per august 2017 har denne delen av 1875-

tellinga ennå ikke blitt transkribert, så det finnes ingen mulighet til å søke det opp direkte for å 

bekrefte opplysningene. I wikiversjonen av artikkelen er det lagt inn tre eksterne lenker nederst 

i artikkelen, som leder til den skanna versjonen av 1875-tellinga samt til de transkriberte 

versjonene av 1900- og 1910-tellingene. Dermed kan leseren med et museklikk komme seg 

videre direkte til kildene. Da kommer også noen tilleggsopplysninger fram, nemlig at alle de 

tre var født i Bykle sokn i Valle prestegjeld, samt at de var norske borgere og medlemmer av 

Den norske kirke og at ingen av dem hadde noen fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Det 

går også fram at alle tre hadde dette som sin faste bopel og at de hadde sitt vanlige natteleie i 

hovedbygningen. Ved hjelp av denne lenka har kilden blitt synliggjort og tilgjengeliggjort, og 

den har tilføyd ekstra opplysninger for den som måtte ønske eller trenge det. Samtidig er det 

også mulig å se på folketellinger som ikke er eksplisitt nevnt i teksten, men som gir viktige 

øyeblikksbilder av tilstanden på bruket. 

 

Figur 5: Lenkeseksjonen i artikkelen om Tykkholt under Trydal på Lokalhistoriewiki. CC-BY-SA 3.0. 

På individnivå er det som nevnt ikke hensiktsmessig, eller praktisk mulig, å oppgi alle relevante 

lenker i en artikkel som tar for seg et bosteds historie over lengre tid. Men i en artikkel om 

omhandler den enkelte personen er det en annen sak. Vi skal se på en artikkel fra et annet sted, 

ikke helt tilfeldigvis min 4*tipp-oldefar Hans Jensen Molbech. Artikkelen er i stor grad basert 

på primærkilder, og inneholder per august 2017 22 referanser, de fleste av dem til kirkebøker 

og folketellinger, og de fleste med lenke til digitale versjoner av kilden.198 Det er nok få som 

har behov for alle disse referansene, men de er tilgjengelige, og når man arbeider på individnivå 

                                                 
197 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Tykkholt_under_Trydal. 

198 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Hans_Jensen_Molbech_(1772%E2%80%931863)&oldid=918400 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Tykkholt_under_Trydal
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Hans_Jensen_Molbech_(1772%E2%80%931863)&oldid=918400
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er det heller ikke spesielt mye ekstraarbeid å tilby dette til leseren. Men ut over de mange 

referansene er det også tatt i bruk et annet verktøy, nemlig Historisk befolkningsregister. Der er 

28 forekomster av Hans Jensen Molbech i transkriberte kirkebøker og folketellinger slått 

sammen, slik at man kan se store deler av hans livsløp samla på én side. Det er også lenker til 

oppføringene i Historisk befolkningsregister for hans far, hans tre koner og hans fire barn. 

Videre kommer det fram kilder som ikke er benytta i artikkelen, som de mange gangene han 

var fadder eller trolover.199 

Jeg vil påstå at viktigheten av å introdusere leseren for kildene på denne måten har økt. Ved 

siden av utviklinga i skolen, er en annen viktig grunn til det er at slektsforsking på nett har «tatt 

av» i senere år. Dette har ført til økt tilgjengelighet, men også til at personer med liten forståelse 

for kildebruk og –kritikk har lagt ut store mengder feilinformasjon. For å ta ett eksempel: Falske 

slektstrær som fører tilbake til Harald Hårfagre tas fram igjen, og kopieres ukritisk.200 Her kan 

bruk av referanser i lokalhistoriske artikler ha både en oppdragende og en opplærende effekt, 

ved at de både viser hvordan man oppgir kilden og gjør leseren kjent med kildematerialet. 

4.1.7 Samspill med andre digitale ressurser 

Jeg har i de foregående underkapitlene vært inne på hvordan andre ressurser kan brukes i de 

lokalhistoriske artiklene. Det er også viktig å være klar over at disse i sin tur kan brukes av 

andre. Gjennom bruk av standardiserte lenker er det ofte mulig å automatisere delingsprosesser, 

hvilket betyr at ressursene raskt og effektivt blir tilgjengelig for flere. Bak dette ligger ideen om 

«lenkede åpne data» (engelsk LOD, Linked Open Data). Ved å bruke unike identifikatorer kan 

man knytte sammen ressurser som omhandler det samme.  

Et konkret eksempel på dette er koblinga mellom Lokalhistoriewiki og Historisk 

befolkningsregister, som jeg kommer tilbake til i underkapittel 4.3.2. Samme system finnes for 

                                                 
199 http://histreg.no/index.php/person/pg00000000621462. 28 forekomster er status per 19. august 2017. 

200 Se f.eks. https://web.archive.org/web/20170819092054/https://www.geni.com/path/Lennart-Eriksson+is+related+to+Harald-I-

Halvdansson-Fairhair-H%C3%A5rfagre?from=6000000015298268282&to=3950516705030063754 

http://histreg.no/index.php/person/pg00000000621462
https://web.archive.org/web/20170819092054/https:/www.geni.com/path/Lennart-Eriksson+is+related+to+Harald-I-Halvdansson-Fairhair-H%C3%A5rfagre?from=6000000015298268282&to=3950516705030063754
https://web.archive.org/web/20170819092054/https:/www.geni.com/path/Lennart-Eriksson+is+related+to+Harald-I-Halvdansson-Fairhair-H%C3%A5rfagre?from=6000000015298268282&to=3950516705030063754
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flere andre digitale ressurser, som Digitalarkivet og Bokhylla.no.201 Kort fortalt, ved å bruke en 

mal og en unik identifikator på Lokalhistoriewiki kan andre nettsteder hente ut relevante data 

og lenke automatisk. For Historisk befolkningsregisters del gjøres dette ved å bruke malen 

«Hbr1-1». Når man fra HBRs side kjører et søk på Lokalhistoriewiki etter denne malen, hentes 

identifikatoren ut, og samkjøres med tilsvarende oppføring i HBRs database. Malen forteller at 

det er et en-til-en-forhold mellom biografien på Lokalhistoriewiki og personsiden i HBR, og en 

lenke til biografien legges inn på HBRs nettsider. 202 Det er mulig å lage tilsvarende løsninger 

for andre nettressurser, og det er blant annet laget telefonapper som benytter koordinater for å 

finne relevante artikler.203 

I senere tid har såkalt «augmentet reality», eller «utvida virkelighet» om vi skal forsøke å lage 

et norsk ord, blitt svært populært. Her brukes mobiltelefonteknologi for å tilføye noe til 

virkeligheten ved å sette historiske eller fiktive elementer inn i et bilde som viser den faktiske 

tilstanden.204 Det mest kjente eksempelet på dette er nok spillet Pokemon Go, som ble svært 

populært i 2016. Her ble fiktive vesener fra Pokemon-universet satt inn i den virkelige verden 

gjennom en telefonapp. Stedene hvor disse virtuelle vesenene holdt til var ofte severdigheter 

og landemerker av forskjellig slag, og flere steder ble spillet brukt til å trekke oppmerksomheten 

mot lokalhistoria – og spillet fikk derfor en artikkel på Lokalhistoriewiki.205 I dette tilfellet var 

det utilsikta at lokalhistorie ble et tema; noen så en mulighet og utnytta den. Det finnes også 

eksempler på at historie har vært hovedtema, blant annet telefonappen til Riksantikvarens 

tjeneste Kulturminnesøk. Der ble det satt inn virtuelle skilt som viste kulturminner i landskapet 

                                                 
201 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Lenkede_%C3%A5pne_data for en oversikt over bruk av lenkede åpne data 

på Lokalhistoriewiki. 

202 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Mal:Hbr1-1, se også 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Lenking_til_eksterne_baser#Historisk_befolkningsregister 

203 Se «Løsninger som bruker Norvegiana-data» på Norvegianas nettside, https://norvegianablog.wordpress.com/losninger-som-bruker-

norvegiana-data/ 

204 Ylvisåker 2011: 242. 

205 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Pok%C3%A9mon_Go 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Lenkede_%C3%A5pne_data
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Mal:Hbr1-1
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Lenking_til_eksterne_baser#Historisk_befolkningsregister
https://norvegianablog.wordpress.com/losninger-som-bruker-norvegiana-data/
https://norvegianablog.wordpress.com/losninger-som-bruker-norvegiana-data/
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Pok%C3%A9mon_Go
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når man så gjennom telefonens kamera.206 I forbindelse med prosjektet «Luktpunkt Oslo», der 

bakgrunnsinformasjonen samles på Lokalhistoriewiki, er det laget 3D-modell av Tollboden i 

Oslo. Prosjektet bruker også QR-koder for å lenke til artikler på Lokalhistoriewiki; dette er 

koder som kan leses med en telefonapp og som åpner artikkelen i telefonens nettleser.207  

Her ligger det muligheter for utvida bruk av bygdebøker. Billedmaterialet kan brukes til utvida 

virkelighet, og hentes inn direkte dersom det er merka med de nødvendige data. I stedet for å ta 

med seg ei trykt bok ut i naturen og håpe at man finner riktig vinkel, kan man da få opp relevante 

bilder gjennom en app. Riksarkivaren, Riksarkivet, Kulturrådet og Kartverket har på nettstedet 

Fotodugnad begynt å samle inn slike data. Ved at bildene merkes ikke bare med koordinatene 

for motivet, men også hvilken vinkel de er tatt fra (hvor fotograf sto) er det mulig å hente dem 

inn i en app og vise dem på rett sted.208 Gjennom bruk av koordinater eller lenkede åpne data 

til Kartverkets stedsnavnregister kan man også hente inn artikler om stedene. Dette er allerede 

implementert i prosjektet KNReisers «demonstratorer», der man kan få inn blant annet artikler 

fra Wikipedia og Lokalhistoriewiki, data fra folketellinger og annen informasjon basert på 

posisjonsangivelse.209 

Geografiske koordinater plasserer enkelt forklart et punkt i tre dimensjoner: øst/vest, nord-sør 

og høyde over havet. I historiesammenheng kan vi også se verden i fire dimensjoner, der den 

fjerde er tid. Gjennom datering av bildemateriale er det mulig å få inn også denne dimensjonen. 

Prosjektet Mapillary arbeider med nettopp dette. Den mer kjente ressursen Google Streetview 

gir muligheten til å gå inn på et angitt punkt og se hvordan det så ut der på det tidspunktet bildet 

ble tatt. På Mapillary eksperimenterer man også med ei tidslinje, slik at det er mulig å se 

hvordan stedet så ut tidligere.210 For steder der det finnes mye billedmateriale – en kan for 

                                                 
206 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kulturminnes%C3%B8k 

207 http://luktboks.no/tollboden/ og https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Tollboden_(Oslo) 

208 https://fotodugnad.ra.no/?page=1, se informasjonsikon. 

209 http://knreise.no/demonstratorer/, krever per august 2017 innlogging. Se https://kulturognaturreise.wordpress.com/2015/04/30/utvikling-

av-demonstratorer/ for bakgrunnsinformasjon. 

210 http://blog.mapillary.com/update/2016/03/21/mapillary-js-slider.html 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kulturminnes%C3%B8k
http://luktboks.no/tollboden/
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Tollboden_(Oslo)
https://fotodugnad.ra.no/?page=1
http://knreise.no/demonstratorer/
https://kulturognaturreise.wordpress.com/2015/04/30/utvikling-av-demonstratorer/
https://kulturognaturreise.wordpress.com/2015/04/30/utvikling-av-demonstratorer/
http://blog.mapillary.com/update/2016/03/21/mapillary-js-slider.html
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eksempel tenke seg Karl Johans gate i Oslo – vil det være mulig å «reise i tiden» så vel som å 

reise i rom med en slik løsning. 

4.1.8 Historie nedenfra 

«Historie nedenfra» er et kjent begrep i lokalhistoriesammenheng. Ofte skrives den lokalt, av 

forfattere som sto begivenhetene nær, eller stoffet innsamles lokalt av en historiker utenfra. I 

forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 ble det laget en bibliografi med tittelen «1814 sett 

nedenfra» på Lokalhistoriewiki. Innholdet var lokalhistoriske tekster om 1814, og man satte 

med tittelen nærmest likhetstegn mellom «historie nedenfra» og «lokalhistoriske tekster».211 

Digitalisering av bygdebøker på nettsteder som også inneholder andre artikler, som 

Lokalhistoriewiki, åpner for et større samspill mellom bygdebokforfatteren og 

lokalbefolkninga. Vi har sett dette i forbindelse med AB-leksikon, der historielaget engasjerte 

seg for å få inn mer stoff enn det som fantes i det opprinnelige verket. Der har for eksempel 

artikkelen om gården Borgen fått følge av artikkelen «Barndomsminner fra Borgen», der 

historia ikke handler om skattesatser, brukere, eiere og utskilling av plasser og bruk, men om 

hvordan det faktisk var å leve på et av brukene i 1930-åra.212 

Dette illustrerer en viktig mulighet i digitale publikasjoner. I tillegg til at man kan redigere og 

utvide en eksisterende artikkel er det mulig å utvide materialet ved å skrive nye artikler, der 

man tar for seg stoffet fra en annen synsvinkel. Dermed blir det rom for både den leksikalsk 

orienterte artikkelen skrevet av en historiker, og for historia sett nedenfra, eller sett med lokale 

øyne om man vil. 

4.2 Bruk av digitale kilder 

Å bruke digitale kilder medfører noen utfordringer, noen som gjelder alle lesere, og noen som 

gjelder spesielt ved bruk i forskning. Etter å ha sett på erfaringene fra forskjellige prosjekter, 

vil jeg nå se nærmere på noen av disse utfordringene. Hensikten med det er å få med sider ved 

                                                 
211 Jf. Hyvik 2014, særlig s. 199–200.  

212 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Borgen_(navneg%C3%A5rd_i_Asker) og 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kjeldearkiv:Barndomsminner_fra_Borgen 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Borgen_(navneg%C3%A5rd_i_Asker)
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kjeldearkiv:Barndomsminner_fra_Borgen
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digitalisering som ikke nødvendigvis har blitt godt nok belyst gjennom de utvalgte prosjektene 

eller i gjennomgangen av utfordringer ved digital publisering i kapittel 2.5 før jeg kommer til 

konklusjonene. 

4.2.1 En overflod av informasjon 

Når man leter etter informasjon på internett må man ofte starte med en sorteringsjobb. For det 

fleste starter det med et søk i en søkemotor, for eksempel Google eller Bing. Søkemotorene 

indekserer så mye som mulig av det som finnes på internett, og dermed blir det ofte svært mange 

treff på et søk. Jo mer spesifikt det er, og jo flinkere den som søker er til å utnytte mulighetene 

er, jo enklere blir det å finne fram. Men det er ikke til å komme bort fra at det man leter etter 

kan ligge langt ned i lista, under store mengder irrelevante treff.  

Forholder man seg til bøker er problemet selvsagt langt mindre, og man kan få hjelp av en 

bibliotekar eller andre til å finne fram. Riktignok er det også der utfordringer, som 

tilgjengelighet og manglende indeksering. Slik sett har ikke risikoen for ikke å finne det man 

leter etter nødvendigvis blitt mindre, men den har endra karakter. 

Det beste virkemidlet mot for mange irrelevante treff er det leseren som rår over. Det er nemlig 

å foreta gode søk. Ungdom har ofte lært om dette på skolen eller av venner, og mange har blitt 

flinke til å søke fram relevant informasjon raskt og effektivt. Andre bruker ofte søkemotorer på 

samme måte som man vil spørre en bibliotekar. Det man da ikke tenker på er at hvis noe er 

uklart for bibliotekaren, vil man få et spørsmål tilbake for å snevre inn søket.  

Søkemotorer stiller ikke slike oppfølgingsspørsmål, men de har noen hjelpemidler. En ting er 

at de har autofullføring i søkefelt. Dette vil si at man får opp forslag basert på hva andre har 

søkt etter. En annen mekanisme er vekting basert på blant annet hva andre som har søkt etter 

det samme har gått inn på. En artikkel som ser ut til å gi svar på søket vil da komme høyt opp. 

Enkelte nettsteder, som Wikipedia, plasseres også høyt opp nettopp fordi artiklene er gode når 

man skal ha raske svar. 

Her kan det være nyttig med et konkret eksempel. Hvis jeg er på jakt etter informasjon om en 

komiker ved navn Christian Michelsen, og søker på det navnet på Google, får jeg opp utdrag 

av Wikipedias artikkel om statsministeren med samme navn. De fjorten første treffene handler 

om statsministeren eller om forskningsinstituttet som er oppkalt etter ham. Komikeren kommer 
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først som treff nummer femten, og da må jeg bla en side.213 Det femtende treffet er fra nettsida 

standup.no, hvilket tyder på at man har truffet rett. Hvis jeg derimot søker på «Christian 

Michelsen komiker» får jeg treff på rett person med en gang, og de seks første treffene 

omhandler komikeren.214 

Omsetter vi dette til bokverdenen er det som skjer at jeg spør en bibliotekar om det finnes 

informasjon om Christian Michelsen, og får spørsmål om jeg mener statsministeren. Jeg kan da 

korrigere, og fortelle at det er komikeren jeg er ute etter. Den store svakheten med søkemotorer 

er at de ikke spør om dette. I teorien kunne man gjort det; det kunne kommet ei liste over 

forskjellige sammenhenger en Christian Michelsen hadde dukka opp i, og så kunne man valgt 

rett person for å snevre inn søket. Men så lenge det ikke finnes er det opp til den som søker å 

vite hvordan det skal gjøres på best mulig måte, og realiteten er at en betydelig andel av 

internettbrukere ikke har den kunnskapen.  

I vår sammenheng betyr dette at det er en reell fare for at selv om bygdebøker har blitt 

tilgjengelige på nett, vil folk allikevel ikke finne informasjonen dersom de ikke søker på rett 

måte. Å finne fram til en gård eller en person som er omtalt kan være enkelt dersom det er et 

sjeldent navn, men hvis gården heter Rød og personen heter Ola Johansen blir det svært 

vanskelig. For å avhjelpe dette problemet brukes gjerne såkalte pekersider, der flere betydninger 

av et navn/ord blir samla.215 

Løsningen som er valgt i forbindelse med bygdebøker på Lokalhistoriewiki har flere elementer, 

for å forsøke å fange opp så mange som mulig. I Heimar og folk i Bykle, som var et trykt verk 

i utgangspunktet, er det valgt en modell der det vi kan kalle bokas funksjonalitet bevares som 

en mulig inngang til stoffet. Man kan bla seg fra gård til gård på den måten forfatteren satte opp 

boka. Dette kan være til stor hjelp, for rekkefølgen i boka er ikke tilfeldig.216 Videre er artiklene 

kategorisert ut fra tema og geografisk område, slik at man kan snevre inn leteområdet. Til sist 

                                                 
213  https://www.google.no/search?q=christian+michelsen, søk utført 2016-11-01. Det vil i praksis være umulig å gjenskape dette søket. 

214  https://www.google.no/search?biw=1680&bih=886&q=christian+michelsen+komiker, se forrige note. 

215 Se f.eks. https://lokalhistoriewiki.no/Ole_R%C3%B8mer_Aagaard_Sandberg og https://lokalhistoriewiki.no/Storgata.  

216 Omtalt i underkapittel 3.1.1. 

https://www.google.no/search?q=christian+michelsen
https://www.google.no/search?biw=1680&bih=886&q=christian+michelsen+komiker
https://lokalhistoriewiki.no/Ole_R%C3%B8mer_Aagaard_Sandberg
https://lokalhistoriewiki.no/Storgata


92 

 

er det laget en indeks over alle artiklene fra boka.217 Det ble også laget en standard for 

artikkelnavn, der kommune og gårdsnummer i de fleste tilfeller er tatt med i navnet.218 Dette 

gir bedre mulighet for treff på søk, da treff i artikkeltittel normalt plasseres først i 

søkeresultatene. 

Utfordringen med at det blir for mye informasjon til å finne fram kan ikke uten videre løses, 

men problemene det skaper kan gjøres mindre gjennom planlegging og strukturarbeid. Ikke 

minst ser det ut til å være viktig å gi leserne flere mulige innganger, slik det er beskrevet for 

Heimar og folk i Bykle over. 

4.2.2 Digital kildekritikk 

Digital kildekritikk er i utgangspunktet ikke forskjellig fra historiefagets vanlige krav til 

kildekritikk. Samtidig er det klart at det følger noen nye utfordringer med digitalisering. Man 

må rett og slett forholde seg til at den klassiske kildekritikken ble utvikla med pergament som 

viktigste medium som et hjelpemiddel i diplomatikken.219 Senere har man tilføyd nye elementer 

for å fange opp andre medier, men det er ikke til å komme utenom at den digitale verden utvikler 

seg raskere enn historikere klarer å skrive nye veiledninger. Kjelstadli omtaler kildekritikken 

som «…et sett av håndverksregler som sier hvordan en skal behandle kilder…».220 For de 

digitale kildene sin del, ser det ut til å være nødvendig å hente inn nye håndverksregler fra andre 

områder. Fordi dagens læreplaner omfatter bruk av digitale kilder, har digital kildekritikk blitt 

viktig i undervisninga i norske skoler, og her finnes det materiale som fint kan benyttes av 

historikere.221 I praksis har vi fått to lag med kildekritikk: Det arbeidet historikeren gjør i pakt 

                                                 
217 https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eigedomar_nemnt_i_Heimar_og_folk_i_Bykle, lest 2016-11-01. 

218 Jf. artikkelnavnene i http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eigedomar_nemnt_i_Heimar_og_folk_i_Bykle. 

219 Kjelstadli 1999: 57. 

220 Kjelstadli 1999: 169. 

221 Se f.eks. «Kildekritikk» på NDLA:  http://ndla.no/nb/node/103001?fag=16381 og «Søk og kildekritikk» på Digital kompetanse: 

http://digitalvgs.no/etikk/kildekritikk.  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eigedomar_nemnt_i_Heimar_og_folk_i_Bykle
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eigedomar_nemnt_i_Heimar_og_folk_i_Bykle
http://ndla.no/nb/node/103001?fag=16381
http://digitalvgs.no/etikk/kildekritikk
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med sitt fags metoder, og den mer allmenne kildekritikken som man alltid må forholde seg til 

når man finner informasjon på internett. 

Det som kanskje er den største forskjellen er at det kan være vanskeligere å avgjøre kildens 

ekthet og proveniens. Selv om falske dokumenter er velkjent fra den analoge verden, er det ofte 

enklere å framstille falske kilder elektronisk, og å kamuflere disse som sikre kilder. Det er også 

lettere å få spredd falske kilder på nettet, fordi hvem som helst kan sette opp en nettside. 

Spredningen av falske nyheter ble et stort tema i 2016/2017, men fenomenet har vært kjent i 

lengre tid. Det består i at falske nyheter legges ut enten slik at det ser ut som om det kommer 

fra en sikker kilde, eller at man rett og slett oppretter nettaviser som i praktisk talt bare sprer 

falske nyheter.222 Nå er dette først og fremst et fenomen som berører storpolitikken, men også 

i en lokalhistorisk sammenheng er det viktig å være på vakt overfor dette.  

Det som bør være det første skrittet i digital kildekritikk er å sjekke hvilket nettsted man har 

kilden fra. Framgangsmåten er ikke ulik den man kjenner fra analoge kilder; dersom kilden er 

publisert, sjekker man hvem det er som har gitt ut trykksaken og hvem som er redaktør, og 

bedømmer den ut fra dette. For nettressurser kan dette være vanskeligere. For at en kilde skal 

kunne bedømmes sikkert er det dermed nødvendig å verifisere nettstedet, og dersom det ikke 

lar seg gjøre må man forsøke å få bekrefta kildens ekthet fra andre steder.  

Et hjelpemiddel for å gjøre dette arbeidet er å skaffe seg oversikt over noen viktige sider som 

driver kildeformidling. To gode eksempler på dette er Digitalarkivet og bokhylla.no. 

Førstnevnte drives av Arkivverket, og legger ut kilder fra Riksarkivets og statsarkivenes 

samlinger. En kan dermed gå ut fra at de digitale kildene er like sikre som de man får utlevert 

på lesesalene. Bokhylla.no drives av Nasjonalbiblioteket, og det som legges ut er innskanna 

versjoner av trykksaker. Også her kan man gå ut fra at trykksakene er identiske med de fysiske 

eksemplarene, med det forbehold at det kan ha skjedd tekniske feil som fører til at sider mangler. 

Den kildekritikk man må bedrive i slike tilfeller er altså i hovedsak den samme som for trykte 

versjoner.  

For transkriberte kilder kommer det inn et ekstra element, nemlig hvor god kvalitet det er på 

transkriberinga. Dette er en oppgave som ikke endrer seg med digital publisering; oppgaven er 

                                                 
222 Se «Falske nyheter» på Nettvett.no: https://nettvett.no/falske-nyheter/  

https://nettvett.no/falske-nyheter/
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den samme som for trykte transkriberinger av kildemateriale. Over tid vil det digitale materialet 

av denne typen oppnå bedre kvalitet enn det trykte, ettersom det er mulig å rette det opp. En 

feiltranskribering av et navn fra ei folketelling som blir trykt, vil alltid stå på trykk på den måten, 

mens det på Digitalarkivet er mulig å korrigere når noen melder inn feil. Digitalarkivet har hatt 

funksjon for enkel innlegging av korrekturmeldinger, og denne vil komme på plass igjen på 

deres nye nettsider.223 

I den andre enden av spekteret finner vi blant annet slektsforskningssider, som i 

bygdeboksammenheng kan være gode hjelpemidler. Enkelte er av svært god kvalitet, men uten 

inngående kjennskap til slektsforskermiljøet er det vanskelig å avgjøre om de er sikre eller ikke. 

Man kan oppleve at falske slektstrær, som tidligere har blitt avslørt, blir publisert på ny. Det er 

også en rekke sider, som Geni og MyHeritage, hvor slektstrær kobles sammen. Her vil det ikke 

alltid holde å bedømme én brukers bidrag, man må spore opp alt som har blitt kobla sammen 

og sjekke alle bidragsytere. I praksis er ikke dette mulig, og slike annen- og tredjehåndskilder 

bør bare brukes som tips til å komme videre. 

4.2.3 Bruk i forskning 

En stor utfordring ved bruk av digitale kilder i forskning er at det alltid er en fare for at kilden 

endres eller forsvinner. Dermed kan også muligheten for å etterprøve forskning gå tapt. 

Her har teknologiske løsninger gjort problemet noe mindre. Jeg skal ta for meg fire viktige 

virkemidler: Muligheten for lokal lagring, lagring av eldre sider på nettet, varige nettadresser 

og permalenker. 

Å lagre noe lokalt betydde tidligere gjerne å skrive det ut. Det har siden de første nettleserne 

kom i bruk vært mulig å lagre ei nettside, men i realiteten fungerte det ofte dårlig. Det som har 

blitt langt enklere nå er muligheten for å lagre nettsida slik den faktisk ser ut, og da gjerne i 

formatet PDF. Dette er et format som kan leses på de fleste enheter, og som gjengir 

originaldokumentet svært godt. Dagens nettlesere har gjerne denne funksjonaliteten innebygd, 

eller det finnes gratis utvidelser som gir mulighet for lagring av PDF. Dermed er man ikke 

lenger avhengig av å ha et stort antall utskrifter liggende til evig tid; man kan i stedet lagre de 

                                                 
223 «Nye Digitalarkivet lanseres med noe redusert funksjonalitet» på Digitalarkivet, http://blogg.digitalarkivet.no/post/161100466440/nye-

digitalarkivet-lanseres-med-noe-redusert. 
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nødvendige dokumenter. I en situasjon der noen ønsker å ettergå forskningen vil det også være 

enkelt å dele disse elektroniske dokumentene.  

Lagring av eldre sider på nettet er særlig knytta til nettstedet Wayback Machine.224Den drives 

av den amerikanske, ideelle stiftelsen Internet Archive, og har som formål å arkivere alt innhold 

på internett slik at nettsider ikke går tapt. Per november 2016 har de lagra mer enn 273 

milliarder nettsider, og alt er søkbart. Dermed er faren for at noe går tapt langt mindre enn 

tidligere. På forsida har de en boks der man kan legge inn ei nettadresse og trykke lagreknappen, 

slik at den blir lagra i den tilstand den er i akkurat den dagen. Man får så en adresse til denne, 

og kan bruke den som referanse. Dermed er det i realiteten liten fare for at kildeteksten slik den 

var da man brukte den forsvinner.  

Det tredje poenget her er varige nettadresser. Sider som har et særlig behov for stabilitet bruker 

det som omtales som persistente, stabile eller varige nettadresser. Disse er satt opp slik at de 

skal fungere uansett om det skjer endringer i andre deler av systemet. Blant norske aktører som 

bruker slike finner vi Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket. Slike adresser kjennetegnes ofte av 

at de inneholder bokstavene URN/URI, som står for Uniform Resource Name/Identifier. Dette 

skiller seg fra en URL, Uniform Resource Locator, som er en vanlig nettadresse som forteller 

hvor noe ligger. En URN/URI identifiserer sida den går til, uavhengig av hvilken tjener den 

befinner seg på, og vil dermed følge sida selv ved en omlegging av systemer.225 

Til sist vil jeg nevne permalenker, eller permanente lenker. Dette er lenker som går til en 

spesifikk versjon av en tekst. De er vanlige på wikier, som Wikipedia og Lokalhistoriewiki, der 

historikken for alle artikler lagres og er åpen. Et eksempel: 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Akershus_Universitetssykehus lenker til artikkelen om 

Akershus Universitetssykehus på Lokalhistoriewiki, men vil alltid sende leseren til siste utgave 

av denne.  

                                                 
224  https://archive.org/web/ 

225  Se https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniform_Resource_Identifier&oldid=746128688 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Akershus_Universitetssykehus
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https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Akershus_Universitetssykehus&oldid=99907 

sender derimot leseren til den eldste versjonen av samme artikkel, som tilsvarer den som sto på 

trykk i Lørenskog leksikon. 

 https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Akershus_Universitetssykehus&oldid=462377 

sender leseren til den nyeste versjonen på det tidspunktet hvor dette blir skrevet.  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?id=Q33935&oldid=462377 sender leseren til samme 

sted som forrige lenke, men nå er tittelen bytta ut med artikkelen ID-nummer. Hensikten med 

dette er at dersom artikkelen flyttes til en ny tittel, vil den beholde sin ID slik at leseren uansett 

finner fram. Dette er ofte relevant, og Akershus Universitetssykehus er et eksempel på en 

institusjon som faktisk har endra navn; det het tidligere Sentralsykehuset i Akershus. 

4.2.4 Referanser til digitale kilder 

Det finnes flere standarder for hvordan man lenker til digitale kilder. Et viktig mål med lenkinga 

må være å sikre at den ivaretar behovet for å kunne bruke kilden senere så godt som overhodet 

mulig. 

Det er per i dag ikke enkelt å sette opp en enhetlig standard for dette, fordi det finnes så mange 

typer kilder som er i bruk, og de har forskjellige muligheter innebygd.  

Jeg mener vi kan sette opp følgende som en start på en standard: 

 Nettsider som bruker URN/URI (varige adresser) bør lenkes med disse. Ofte finnes de 

ikke i adressefeltet på nettleseren, men et eget sted på sida. 

 Nettsider med permalenkefunksjon, som de fleste wikier, bør lenkes med disse dersom 

det er relevant å lenke til en spesifikk versjon av artikkelen. Det er da viktig at man 

velger rett versjon. På wikier kan man også utvide dette ved å bruke artikkel-ID i stedet 

for artikkelnavn.  

 Nettsider som ikke har noen slike mekanismer bør lagres i Wayback Machine, og lenka 

bør føre til den versjonen som ligger der.  

 Dersom ingen av disse løsningene er mulig bør man sikre innholdet gjennom å lagre en 

PDF, eller eventuelt ta en utskrift.  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Akershus_Universitetssykehus&oldid=99907
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Akershus_Universitetssykehus&oldid=462377
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?id=Q33935&oldid=462377
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4.3 Hvor står vi, og hvor går vi? 

Når det nå er tid for å komme med noen konkusjoner, er det naturlig å gå tilbake til spørsmålene 

som ble stilt innledningsvis. For å gjøre dette vil jeg trekke noen konklusjoner ut fra de forrige 

bolkene, og forsøke å forene erfaringene fra konkrete prosjekter med kunnskap om arbeid med 

digital historie. Å besvare spørsmålene jeg har stilt er naturligvis sentralt i den forstand at det 

er det en masteroppgave som dette går ut på. Samtidig er jeg på dette som et forsøk på å finne 

ut hvor vi står i dag, snart 25 år etter at internett dukket opp, og ikke minst hvor vi bør gå herfra.  

4.3.1 «Hvordan kan digitaliserings-prosesser brukes for å styrke kvaliteten 

på bygdebøker?» 

De viktigste punktene som har kommet fram i forbindelse med dette spørsmålet er mekanismer 

for kvalitetssikring, korrigering og oppdatering. 

Vi må først se litt på hva kvalitet er i denne sammenheng. Jeg kom i underkapittel 1.5.3 inn på 

kritikk av eksisterende bygdebøker, som oppsummert av Arnfinn Kjelland. Jeg tillater meg å 

gjenta de fire punktene her: En levende gårdshistorie er relevant for en stadig mindre del av 

bygdesamfunna; ættesogene tar for mye plass; det er en sosial diskriminering ved at husmenn 

og andre grupper utafor bondesamfunnet ikke er med og til sist at bosetnings- og 

befolkningshistorie er en så «atomistisk» måte å skrive historie på et det trengs en faglig eller 

kulturpolitisk begrunnelse.226 Jeg mener at dette er utfordringer som man i dag fortsatt sliter 

med å finne svar på, og at det derfor er relevant å se styrking av kvalitet i sammenheng med 

dem. 

Det første punktet er altså relevans. Her må først og fremst må mulighetene for korrigering og 

oppdatering trekkes fram. Mens dette tidligere involverte at ark ble lagt inn i bøkene eller at 

nye opplag måtte trykkes, er det nå mulig å foreta endringer med noen tastetrykk, og å gjøre 

disse tilgjengelig for leseren umiddelbart. De tekniske løsningene åpner altså for at man på 

enkle måter oppdaterer eller korrigerer tekstene. Begge er viktige poeng med tanke på relevans 

for et større publikum. En viktig lesergruppe, spesielt for gårds- og slektshistorie, er 

slektsforskere, og en gjenganger i kritikken av bygdebøker er faktafeil – vi har sett dette tydelig 

                                                 
226 Kjelland 2001: 105. 
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i forbindelse med Heimar og folk i Bykle (se kapittel 3.1). Boka blir altså mindre relevant for 

en viktig lesergruppe dersom den inneholder for mange feil. Oppdateringer rommer to 

elementer: Det fungerer som korrigering av det som etter en tid vil oppfattes som feil, og det 

kan trekke teksten fram mot vår egen tid. Det første kan enkelt forklares ved å vise til et 

papirleksikon: I et leksikon trykt i 1990 vil Sovjetunionen alltid være en stat i Europa og Asia, 

selv om den året etter opphørte å eksistere. For en tilfeldig leser som bare griper tak i et leksikon 

– og som er svak på allmennkunnskap – vil det ikke bare være utdatert informasjon, men 

feilinformasjon. Et eksempel på slik oppdatering er nevnt i forbindelse med AB-leksikon 

(underkapittel 3.7.1). Det andre, å trekke teksten fram mot vår egen tid, er en viktig faktor for 

å nå nye generasjoner. Ved å kunne oppdatere med nye generasjoner, nye bosteder og nye 

foretak er det mulig å gi flere lesere en følelse av tilhørighet, og dermed relevans. 

Dernest må jeg trekke fram brukermedvirkning. Under produksjon av trykte verk har det mange 

steder vært slik at korrekturversjon har blitt lagt ut til allmenn gjennomlesing, eller at 

enkeltsider har blitt sendt til informanter/gårdeiere for kvalitetssikring. Denne metoden har 

noen svakheter. Den forutsetter at de som har kunnskap til å korrigere teksten har tid og 

mulighet til å gjøre det før en trykkefrist som ikke er satt med hensyn til deres planer. Den når 

også ofte et begrensa publikum, nemlig de i lokalsamfunnet som på en eller annen måte har 

engasjert seg. Ved digital publisering er det ingen tidsfrist for når man må komme med innspill; 

feil som oppdages etter lengre tid kan også rettes opp. Etter hvert som stadig flere kilder blir 

tilgjengelige hjemmefra, gjennom tjenester som Digitalarkivet, vil det også være større 

mulighet for at feil eller mangler blir oppdaga – uten at man nødvendigvis finner dem før en 

gitt frist. Man har også mulighet til å nå et større publikum. Dette er spesielt viktig når det 

gjelder gårds- og slektshistorie, der lesere uten personlig tilknytning til området det skrives om 

kan ha gjort et omfattende arbeid rundt sine forfedre der. Også når det gjelder allmenn 

bygdesoge eller byleksika kan dette være av stor viktighet; lesere som arbeider med temaet som 

er omtalt kan sitte på viktig informasjon, uten å være klar over at noen trengte deres innspill. 

Dette har en effekt både i form av at det over tid blir færre feil, og i form av at den som bidrar 

må antas å føle at teksten blir mer relevant.  

En utfordring som har kommet fram er at økningen i datamengde fører til økt press på 

kvalitetskontrollen. En kan altså ikke forvente at alt blir gjennomlest bare fordi det er gjort 

tilgjengelig. Rutiner for å følge opp stoffet er derfor nødvendig. En mekanisme som er nevnt 

som kan bidra her er innlegging av lenker til kilder, som beskrevet i underkapittel 4.1.6. Det er 
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da naturlig å sammenholde kildene med det som er oppgitt av informasjon, slik at man får utført 

kvalitetskontroll.  

Det er også mulig å styrke kvalitetskontrollen ved å opprette prosjektgrupper, ikke helt ulikt 

hvordan en bygdebokkomité fungerer. Dette er nevnt i underkapittel 3.7.1 i forbindelse med 

Asker kommunes del av leksikonet for Asker og Bærum. Slike grupper kan fordele artiklene 

mellom seg etter kunnskaps- og interesseområder, og sørge for at tekster blir kontrollert og 

eventuelt korrigert eller oppdatert.  

At ættesogene tar for mye plass er heller ikke noe problem i en digital publikasjon. Dersom en 

artikkel blir for lang på grunn av dette kan den deles opp. Det finnes ingen fast grense på hvor 

lang en artikkel kan være, men det kan være ubehagelig å manøvrere dersom den blir svært 

lang. Det var ikke nødvendig å dele opp noen av artiklene fra Heimar og folk i Bykle, og trolig 

vil dette ikke være en reell utfordring; men løsninga på det teoretiske problemet finnes altså.  

Det neste punktet er sosial diskriminering. I Heimar og folk i Bykle ble alle man har funnet som 

hadde tilhørighet i Bykle tatt med. Men dette er ikke alltid mulig; Bykle med sine drøyt 800 

innbyggere endte med fem bind. Kommuner med titusener av innbyggere vil ikke kunne gjenta 

dette i trykt form. Dermed vil fortsatt noen måtte havne utafor dersom målet er å gjengi 

slektshistoria i boka. Arnfinn Kjelland nevner den mulige løsningen på dette, nemlig at 

slektshistorie primært legges på internett, med Lokalhistoriewiki som en mulig plattform.227 

Her er det mulig å ikke bare få plass til alle bosteder med oversikt over de som har bodd der, 

men også å skrive biografier om hvem som helst. Fortsatt må vi regne med en viss sosial 

forskjell, i den forstand at det er større sjanse for at det skrives om bondeslektene og personer 

med en viss posisjon i samfunnet, men man trenger ikke lenger bevisst velge bort noen 

samfunnsgrupper av kapasitetshensyn. 

Det siste punktet Kjelland nevner går på historikerens arbeid, og er mer naturlig å ta tak i i neste 

underkapittel. 

                                                 
227 Kjelland 2016. 
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4.3.2 «Hvordan endrer historikerens arbeid seg med de nye plattformene?» 

Det første som må slås fast er at historikerens arbeid ikke nødvendigvis forandrer seg. Det vil 

fortsatt være mulig å arbeide som man har gjort før, uten å forholde seg til endringer i 

publiseringsplattformer. Ser vi på Heimar og folk i Bykle er den opprinnelige forfatterens arbeid 

gjort helt uten tanke på digital publisering; det er først i ettertid at verket har blitt digitalisert og 

dermed får en ny form.  

Det ligger altså en føring i spørsmålet, nemlig at historikeren lar seg påvirke. Det er ikke 

urimelig å tenke seg at det vil skje med de aller fleste, og etter hvert som det digitale blir en 

stadig større del av vår hverdag er det all grunn til å tenke at også dette bare er et tidsspørsmål. 

De som går på skolen i dag læres opp til å jobbe og publisere digitalt, og vil etter all 

sannsynlighet se på dette som den mest naturlige arbeidsmåten når de kommer ut i yrkeslivet. 

Nærheten til og samspillet med leseren er her et sentralt poeng. Internett har utvikla seg til en 

arena for samspill. Man henter ikke bare informasjon, men kommer også med innspill til den. 

Terskelen for å gjøre dette er senka; der man før møtte ærefrykt overfor fagpersonen, går alt i 

dag rett ut på sosiale medier. Dette er noe man som forfatter må forholde seg til, enten man vil 

eller ikke.  

Det er ikke urimelig å tenke seg at de som arbeider med lokalhistorie kan ha lettere for å tilpasse 

seg til dette enn mange andre. Det er nemlig en sterk tradisjon for at man samarbeider med 

leserne mens man skriver, da det er nettopp i målgruppa for verket at man finner de fleste 

informanter og kvalitetskontrollører. Lokalhistorikere er også ei gruppe som i svært høy grad 

berører leserne personlig med det de skriver. Historikere opplever jo slikt som at lesere blir 

provosert av deres tolkninger av rikspolitiske hendelser, ikke minst når det gjelder betente 

temaer som andre verdenskrig. Men lokalhistorikere skriver om leseren eller leserens nærmeste 

familie og bosted. Da settes sinnene lett i kok, slik vi har sett at det ble i Bykle.  

En annen faktor er den praktiske arbeidssituasjonen. De nye plattformene fører ikke bare til at 

man publiserer på en annen måte, men også til at man har fått nye redskaper. Her kan vi se en 

utvikling i hvordan historikere arbeider. De første gårds- og slektshistoriene ble til gjennom 

sinnrike systemer av kartotekkort, så begynte man å bruke datamaskiner for å strukturere 

informasjon og i dag har vi programvare som Busetnadssoge som kan produsere en ferdig 

gårds- og slektshistorie når man har tasta inn dataene.  
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Vi har sett at tilgjengeligheten til kildemateriale har økt kraftig, og at en stadig større andel av 

kildene er klargjort for databehandling gjennom transkribering. Planen for Historisk 

befolkningsregister er som vi har sett at det skal utvikle seg til et «folkeregister» for perioden 

før vi fikk et digitalt, sentral folkeregister i Norge. At det skal kunne nå samme nøyaktighetsgrad 

som dagens sentrale folkeregister er det nok ingen som tror, til det er det for mange hull i 

kildene. Men en betydelig andel av befolkninga vil bli kartlagt på denne måten; hvor lang tid 

det vil ta er et åpent spørsmål, men alt ligger an til at vi kommer dithen. For en som skriver 

gårds- og slektshistorie har en av de mest omfattende oppgavene vært nettopp å finne ut av 

slektsforholdene, og for å gjøre dette har man måttet transkribere kirkebøker og folketellinger, 

og sortere dem på kartotekkort og senere i dataprogrammer. Etter hvert som en stadig økende 

andel av kildene er ferdig transkribert reduseres arbeidsmengden betydelig. Og når det også er 

mulig å hente ut data fra Historisk befolkningsregister og behandle dette for eksempel i 

programmet Busetnadssoge, er det enda mindre som må gjøres. Ved bruk av kombinasjonen 

Lokalhistoriewiki/Historisk befolkningsregister kan man også benytte funksjonen som gir 

automatisk lenking fra oppføringer i HBR til biografier i Lokalhistoriewiki. Denne funksjonen 

er et resultat av at det ble beslutta at tekster om personene skulle legges på Lokalhistoriewiki, 

ikke på selve HBR.228 

Dette åpner for at lokalhistorikeren i større grad kan få være historiker, og i mindre grad 

kilderegistrator. Dette kan få flere utslag. Det kan ende med at oppdragene blir kortere, da 

samme resultat som tidligere kan produseres på kortere tid. Men det kan også føre til at frigjort 

tid brukes til å øke kvaliteten på produktet gjennom å oppsøke andre kildetyper. Det er også 

rimelig å tenke seg at det på sikt fører til høyere kvalitet på person- og slektsdata, ettersom de 

ferdig transkriberte og sammenslåtte dataene i likhet med andre digitale kilder er gjenstand for 

en kontinuerlig kvalitetskontroll med tilbakemeldinger fra lesere. Dersom man under arbeidet 

med gårds- og slektshistorie bruker disse dataene, vil også flere unøyaktigheter avsløres når 

dataene kobles sammen. En historiker som aktivt bruker disse redskapene, vil dermed også 

bidra til å gjøre dem bedre.  

Også kilder som ikke er transkribert, men som finnes i skanna form, er langt enklere tilgjengelig 

enn tidligere. Historikere trenger derfor i langt mindre grad enn tidligere å reise til et arkiv for 

å se kildene. Det kan fortsatt være viktig å gjøre det; å arbeide med den fysiske originalen kan 

                                                 
228 Holden, Thorvaldsen og Bråthen 2012: 411. 
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være viktig. Men en ting er den innledende innhentinga av informasjon, der man kan ta seg 

noen dager eller uker på arkivet. Noe annet er det behovet som jevnlig melder seg for å sjekke 

en kilde etter hvert som man får nye opplysninger. Ofte fører det forfatteren over i et område 

som ikke ble kontrollert, og da kan avstander, åpningstider og tilgjengelighet være utfordrende 

å forholde seg til. Et dokument som man tidligere måtte reise til Statsarkivet i Trondheim for å 

se, kan nå åpnes hjemmefra. En konsekvens av dette er at man får konsultert flere kilder, og 

dermed får færre løse tråder for eksempel når en person fra en gård man skriver om har flytta 

ut av kommunen, og man ønsker å følge opp denne. 

Så må vi komme tilbake til Kjellands kritiske punkter: Lokalhistorie som «atomistisk» 

forskning.229 Noe er problemet kan være løst, i den forstand at arbeidet med 

familierekonstituering til dels er «satt ut» til andre aktører gjennom blant annet Historisk 

befolkningsregister. Dersom man også følger Kjelland i tanken om at historikerens oppgave er 

å skrive ei bok som tar for seg bostedets historie, og henviser slektshistoria til en wiki, kan dette 

frigjøre historikeren fra å sitte med hver minste detalj om barnefødsler. I stedet vil tid kunne 

brukes på å se på de større linjene i lokalhistoria. Slektshistoriedelen kan da for eksempel 

ivaretas av et lokal slektsforskningslag eller historielag. Dersom Historisk befolkningsregister 

skrider fram etter planen vil også en betydelig del av det arbeidet være gjort på forhånd, noe 

som både gjør det tryggere å overlate til frivillige krefter og ikke minst langt mindre 

tidkrevende. At slektshistorie- eller historielag kan være interessert i dette er i høyeste grad 

realistisk, i og med at svært mange slike lag allerede har lagt inn betydelig innsats i 

transkribering av de aktuelle kildene.230 Det er også liten grunn til å frykte at dette kan forringe 

materialet; en betydelig del av det som allerede er lagt ut av transkriberte kilder er basert på 

arbeid fra nettopp disse personene, så prosessen med å bygge opp kunnskap hos og tillit til de 

frivillige har allerede pågått i lang tid og har blitt en svært viktig del av Digitalarkivets tilbud. 

                                                 
229 Kjelland 2001: 105. 

230 Se oversikten over deltakere på Digitalpensjonatet (Arkivverket): https://www.digitalarkivet.no/content/dp-guests, spesielt oversikten 

over grupper. 

https://www.digitalarkivet.no/content/dp-guests
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4.3.3  «Hvordan produserer og formidler vi historie i en tid hvor 

publikasjonsplattformene forandrer seg radikalt?» 

Bygdebokforfattere har måttet forholde seg til at manus legges ut på rådhuset og at de får mer 

eller mindre konstruktiv kritikk tilbake. Men når det er trykt, har de kunnet si «nå er jeg ferdig, 

og sånn ble det». Med et digital verk er det ikke like lett å legge ting bak seg. 

Kanskje er det noe av dette vi ser spor etter i prosjektene som er beskrevet i bolk 3.8, de digitale 

prosjektene som blir liggende urørt. Som bygdebokforfatter må man videre til neste prosjekt, 

og man kan ikke ta på seg ansvaret for å holde i liv i alle tidligere arbeider. For de som har starta 

opp et slikt prosjekt på hobbybasis er det også et spørsmål om hvordan livet utvikler seg: 

forholdet til familie, nye interesser, ny arbeidssituasjon eller endringer i helsa spiller inn.  

Wikipedia lages på frivillig basis, og ser ut til å klare seg greit med det. Men det er et verk som 

har samling av all verdens kunnskap som målsetning. At Wikipedia som helhet fungerer og går 

framover, betyr ikke at hvert enkelt delområde gjør det. I en lokalhistorisk sammenheng blir 

delene ofte svært små, bare et grendelag eller en gård. Da kan det ikke forventes at man får med 

seg nok personer som er villige til å jobbe med det tekniske, det vi kan kalle den kjedelige delen 

av jobben. Frivillige er først og fremst med på det som interesserer dem, og så til en viss grad 

det de ser må gjøres.  

Å produsere og formidle historie digitalt, og jeg forholder meg her spesifikt til lokalhistorie, ser 

ut til å kreve en kombinasjon av frivillig innsats og personer som har dette som sin jobb. Når vi 

ser på prosjektbeskrivelsene i del 3 er det ikke gleden over egen innsats som fører til at 

prosjektene på Lokalhistoriewiki blir framheva, men det at andre prosjekter stagnerer. Å legge 

ut den digitale versjonen av Heimar og folk i Bykle tok omtrent tre månedsverk. I andre 

eksempler som er nevnt har man rett og slett ikke kommet i mål med oppgaver av langt mindre 

omfang, eller man har valgt løsninger som ikke utnytter de digitale mulighetene for redigering 

og oppdatering, og dermed egentlig bare reprodusert trykt tekst på skjerm. 

Vi har også sett at flere av prosjektene på Lokalhistoriewiki har stagnert. Blaker- og Søndre 

Vestfold-prosjektene er eksempler på dette, og det de har til felles er at de var avhengige av én 

person. Det som allikevel skiller dem fra stagnerte prosjekter på andre plattformer, er at de 

ligger åpent ute, og kan komme i gang når som helst. For Søndre Vestfolds del ser vi faktisk en 

viss utvikling, fordi det jevnlig kommer nye artikler fra det overlappende prosjektet om 
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Sandefjords befolkning.  Disse prosjektene dør dermed ikke ut; de ligger der som spirer og kan 

begynne å gro igjen.  

Går vi utafor lokalhistoriefeltet finner vi for eksempel «Norgeshistorien på nett», 

Norgeshistorie.no, som er laget og vedlikeholdes av Universitetet i Oslo.231 Her produseres 

stoffet av faghistorikere, med en ansatt redaksjon som tar seg av de tekniske sidene. Stoffet kan 

ikke redigeres direkte av leserne, men det er lagt inn mulighet for å enkelt komme med 

tilbakemeldinger, slik at brukermedvirkning finnes også her. Frivillighet er også et tema her. 

Det er lagt inn et visst press ved at ansatte forventes å produsere tekster innen sitt felt. Samtidig 

inngår frivillighet, for de som ønsker å bidra med mer stoff kan gjøre det, og personer uten 

tilknytning til UiO, og dermed uten det samme presset mot seg, bidrar også.232 Dette ser ut til å 

være et vellykka prosjekt, som jevnlig får nye artikler.233 

Digitale plattformer kan også få andre effekter for historieformidling. I en trykt tekst er det 

svært viktig at man er rimelig sikker på hvem det er som er publikum. En akademisk artikkel 

med mange faguttrykk og fremmedord vil ikke alltid være forståelig for det jevne publikum. 

Lokalhistorie blir gjerne skrevet for ikke-historikere, og man unngår derfor gjerne å ha et for 

vanskelig språk. Like fullt blir bøkene fulle av ting som de fleste vil ha problemer med å forstå. 

Vi kan ta et konkret eksempel på artikkelen om gården Byklum i Bykle. I den trykte versjonen 

står det «Frå gamalt vart Byklum rekna å ha ei landskyld på 4 huder.».234 I den digitale versjonen 

finner vi nøyaktig same setning, men det er der lagt inn lenke til artiklene om landskyld og 

hudlag.235 Leseren vil dermed svært enkelt kunne finne ut hva dette betyr. I mange slike bøker 

finner man ei liste med ordforklaringer, men det krever gjerne at man har rett bind for hånden 

og at man tar seg bryet med å lete – å klikke på ei lenke er langt enklere. 

                                                 
231 http://www.norgeshistorie.no/om/ 

232 http://www.norgeshistorie.no/om/forfattertabell.html 

233 I skrivende stund, august 2018, er siste artikkel http://www.norgeshistorie.no/hvordan-blir-historie-til/a-bruke-kilder/2029-hva-kan-

fortidens-tekstiler-fortelle-oss.html fra juni 2017. 

234 Olsnes 2006: B.4. s. 111. 

235 http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Byklum_(Bykle_gnr_14)&oldid=918586 

http://www.norgeshistorie.no/hvordan-blir-historie-til/a-bruke-kilder/2029-hva-kan-fortidens-tekstiler-fortelle-oss.html
http://www.norgeshistorie.no/hvordan-blir-historie-til/a-bruke-kilder/2029-hva-kan-fortidens-tekstiler-fortelle-oss.html
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Effekten av dette er at man i mindre grad enn før trenger å forklare begreper hver gang man 

bruker dem, og man kan bruke presise termer framfor å måtte omskrive. En mulig virkning av 

dette er at avstanden mellom akademiske og populærvitenskapelige tekster på sikt blir mindre; 

artikler kan skrives slik at de treffer flere målgrupper fordi lenker til forklarende tekster gjør 

det enklere for ikke-historikere å tilegne seg innholdet. Vi ser også at tilgangen til vitenskapelige 

tidsskrifter utvides gjennom «åpen tilgang»; stadig flere tidsskrifter ligger ikke lenger bak 

betalingsmur – med høye priser – men er fritt tilgjengelige for alle.236 Det finnes i dag ikke noe 

grunnlag for å si at den utviklinga jeg antyder her har skjedd eller nødvendigvis vil skje, men 

det er en mulig utvikling som det kan være viktig å være oppmerksom på. 

Nært knytta til dette er som vi har sett i underkapittel 3.1.8 muligheten for å kombinere flere 

typer artikler, eksemplifisert ved en leksikalsk artikkel om en gård og minnestoff om livet på 

den samme gården. Denne kombinasjonen av faghistorikerens tilnærming til gårdshistorie og 

«historie nedenfra» kan også sees som eksempel på hvordan et møte mellom akademisk 

historieskriving og populærhistorie kan finne sted, gjennom forskjellige artikler på samme 

nettsted som gjensidig lenker til hverandre. 

Felles for Lokalhistoriewiki, Norgeshistorie.no og for så vidt også det som var tanken bak andre 

nettsteder som er nevnt her, er et ønske om å formidle historie og å gjøre det gjennom en form 

for brukermedvirkning. Her er vi inne på noe som blir sentralt ikke bare for lokalhistorie-

skriving og historiefaget generelt, men også for annen kunnskapsformidling. Dagens lesere 

forventer å finne informasjonen de leter etter gjennom et søk på internett, og de forventer å 

kunne komme med tilbakemeldinger. De som produserer og vil formidle historie har alltid måtte 

forholde seg til leserne: Vil de kjøpe boka, og vil den få god mottakelse? Digital publisering 

endrer ikke på behovet for å kjenne sine lesere, men det endrer kravene leserne har. 

Et annet viktig spørsmål knytter seg til valg av modell. Dette har jeg vært inne på i underkapittel 

1.5.1, i forbindelse med valget mellom den holmsenske modell og grendehistorie – altså hvilken 

enhet man skal velge som grunnlag for ei bygdebok. Ved bruk av lokalhistoriewiki som 

plattform ser vi at prosjekter fortsatt knyttes til gitte områder, og at matrikkelgården er en vanlig 

inngang. Samtidig har det vært mulig å gi leserne flere innganger. For eksempel vil man 

gjennom et søk etter «Svein Knutsson Hovden» komme fram til artikkelen om ham, og derfra 

                                                 
236 «Åpen tilgang» på Idunn: https://www.idunn.no/info/openaccess 
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komme seg til artikkelen om bruket Hovden Der nede.237 Leseren trenger altså ikke være klar 

over at Svein Hovden hadde noe som helst med Bykle å gjøre for å komme inn til gårdshistoria. 

Han eller hun kan faktisk ha funnet Svein Hovden i ei folketelling, 238 ha gått videre til Historisk 

befolkningsregister,239 og så fulgt lenke derfra til biografien på Lokalhistoriewiki. Da har stoffet 

blitt helt løsrevet fra bokstrukturen.  

Dermed blir ikke wiki-modellen et valg mellom den ene eller andre modell; det blir en helt egen 

modell som kan romme imitasjoner av andre modeller. I artikkelmassen for Bykle er det ikke 

laget grendekategorier, men det er teknisk sett ingenting i veien for det. Da vil vi, på en svært 

enkel måte, få et verk som framstår som 1) en variant av den holmsenske modell der 

matrikkelgården med den bruk, plasser og utparsellerte eiendommer er utgangspunkt; 2) 

grendehistorie der bosteder og personer knytta til grender sorteres ved hjelp av kategorier;240 3) 

inngang via eiendomstabellen, der leseren selv kan velge sorteringsmåte,241 og til sist 4) en mer 

eller mindre ustrukturert inngang gjennom fritekstsøk og lenker. Vi kan også tenke oss andre 

inngang, for eksempel via kart (jf. LokHis, omtalt i underkapittel 1.5.3). 

Vi må også ta en kikk på en tidligere nevnt utfordring som kom fra Kåre A. Andresen i 2008: 

«Målet må være noe i retning av å lage en historisk framstilling som det ikke gir mening å skrive 

ut på papir!».242 Jeg tolker dette dithen at han mener at det ikke vil gi mening å skrive ut de 

enkelte bestanddeler av en bygdebeskrivelse, og tro at det skulle bli noe som ser ut som en 

tradisjonell gårds- og slektshistorie. Heimar og folk i Bykle er et eksempel på at dette målet ikke 

uten videre er oppnådd. Skriver man ut artiklene derfra er det enkelt, takket være maler som 

                                                 
237 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Svein_Knutsson_Hovden og https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Der_nede_(Bykle_gnr_2/1) 

238 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037214000059 

239 http://histreg.no/index.php/person/daid/pf01037214000059 

240 For eksempler på slik kategorisering, se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Steinkjer_kommune og 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Asker_kommune der kommunedeler (hhv. tidligere kommuner og skolekretser) er utskilt i egne 

kategorier med egne presentasjonssider. 

241 https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Eigedomar_nemnt_i_Heimar_og_folk_i_Bykle. 

242 Andersen 2008: 162. 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Svein_Knutsson_Hovden
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Steinkjer_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Asker_kommune
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oppgir forrige og neste artikkel, å sortere dem slik at de kan bindes inn og leses omtrent som 

bokutgaven. Samtidig: Ser man på omtalen av Bykle kommune på Lokalhistoriewiki i sin helhet 

begynner det å vise seg noe, nemlig at det kommer med artikler om personer og institusjoner 

som var nevnt i bygdeboka, og som det er lenka til fra artiklene. Går vi enda et skritt lenger og 

sier at alt det er lenka til i artiklene fra Heimar og folk i Bykle er en del av den historia – og det 

er ikke urimelig, dersom leserens mål er å finne sin slektshistorie – vil vi ende med noe som 

blir svært forvirrende på papir.  

Mitt syn på dette er at det er mulig å oppnå to ting på en gang – man kan bevare ei trykt, 

digitalisert bygdebok slik den ble utgitt, og samtidig utnytte fleksibiliteten i det digitale formatet 

slik vi så det med Bykle to avsnitt over. Det tyder også på at dersom verket produseres digitalt, 

slik at man ikke har en eldre trykt versjon som det er ønskelig å imitere, vil vi raskt komme nær 

det Andersen forestilte seg i 2008. 

4.3.4 Noen ord til slutt 

Bygdebøker har gitt meg, og garantert mange andre, mye glede. Etter å ha jobbet med gjennom 

denne oppgaven, står jeg igjen med et spørsmål om hvorvidt nettpublikasjon kan bety 

bygdebokas død – slik vi også stadig blir presentert for spørsmålet om hvorvidt papirbokas tid 

snart er over.  

Jeg ender med å tvile på om bygdebøkene kommer til å dø ut. Dels er jeg stort sett optimistisk, 

men jeg mener også at det er rom for begge deler. By- og kommuneleksika er jeg mindre sikker 

på; tida for trykte leksika ser vel ut til å være over. Den sjangeren har det faktisk mye bedre på 

nett, hvor de kan oppdateres og pleies, og hvor de virkelig gir mulighet til å gjøre de raske 

oppslagene et leksikon er ment til. 

Modellen Arnfinn Kjelland skisserte i 2016, med en deling mellom bok og nett, 243 framstår for 

meg som realistisk og god. Den vil gi historikere mulighet til å jobbe med det de virkelig er 

gode på, og kan i stor grad overlate slektshistoriedelen til frivillige krefter. Vi har sett kimen til 

noe slikt i eksemplene. Det kommer spesielt tydelig fram i Skedsmo-modellen, men også for 

Heimar og folk i Bykle sin del kan vi se noe av det – også der produseres det artikler som ikke 

fikk plass i bøkene, men som bidrar til å fylle ut bildet av bygda.  

                                                 
243 Kjelland 2016. 
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Jeg kan ikke fri meg fra å tenke på de eldste bygdebøkene vi har, som gjerne har en del med 

allmenn bygdesoge, fulgt av et kapittel der gårdene presenteres – uten særlig mye 

slektsinformasjon. De fungerer godt, men kan være frustrerende for de som vil finne ut av 

nettopp slekta. Med en delt løsning skal vi ikke se bort fra at bygdeboka ikke bare overlever, 

men virkelig går tilbake til sine røtter.  
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5 Tillegg 

5.1 Vokabular 

Når en tar for seg digital publisering fører dette til at man må bruke en rekke fagtermer henta 

fra IKT-verdenen. Tidligere trengte bygdebokforfatteren i liten grad å vite hva alle uttrykkerne 

settere og trykkere brukte betydde, og ved digitalisering er det fortsatt mulig for forfatteren å 

holde avstand til selve publiseringa. En del av disse uttrykkene må uansett brukes her, og jeg 

har valgt å forklare disse i et kapittel om den tekniske sida ved digitalisering. 

Det oppstår også et annet vokabular for «den digitale historikeren». Infobokser, referansemaler 

og kategorisnitt er noe både produsent og leser må forholde seg til. Ordene for dette har ofte 

blitt til mens man jobber, uten at man nødvendigvis har tenkt mye over det. Også denne typen 

termer vil jeg forsøke å samle og forklare slik at begrepsapparatet er så entydig som mulig. 

Administratorer: En administrator på en nettside er en person som har spesielle rettigheter og 

redigeringsmuligheter. På en konvensjonell nettside er det gjerne bare administratoren som har 

mulighet til å redigere. På en wiki har administratorene rett til å blokkere brukere som bryter 

regler, låse sider for redigering, slette sider og enkelte andre handlinger. I en wiki med 

standardoppsett finnes det også et høyere nivå, byråkrat, som har rett til å tildele 

administratorrettigheter.  

Artikkelhistorikk: På en wiki lagres hver sides historikk. Det framgår der hvem som har 

redigert, hva som er gjort med sida og det er mulig å sammenlikne versjoner.244 Historikken gjør 

det mulig for administratorer (se ovafor) å følge med på hva som skjer med en side og dermed 

sikre kvaliteten på den.  

Bildefiler (jpg, tiff, png, gif m.fl.): Digitale bilder kan lagres som forskjellige filtyper. De 

vanligste en støter på er jpg, tiff, png, gif og svg, men det finnes også andre formater.  

Jpg eller jpeg (Joint Photographic Experts Group) er en standard fra 1992, som gir en god 

balanse mellom kompresjon (mindre filstørrelse) og kvalitet. Svakheten er at en jpg i 

utgangspunktet komprimeres mer hver gang den lagres, slik at redigering kan føre til at den blir 

dårligere enn utgangspunktet dersom man ikke vet hva man driver med. Den store fordelen, 

                                                 
244 Se https://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Revisjonshistorikk.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Revisjonshistorikk
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som har ført til at dette er den desidert mest brukte filtypen på nettsider, er at den gir forholdsvis 

små bildefiler med god nok kvalitet til både trykking og nettpublisering. 245  

Tiff ble introdusert 1986, og fikk sin nåværende form, versjon 6.0, i 1992. Opprinnelig sto tiff 

for Tagged Image File Format, men i 1992 ble akronymet eneste navn på filtypen. 

Hovedforskjellen fra jpg er at tiff ikke komprimeres. Dette gir større datafiler, men samtidig 

sikrer det at kvaliteten ikke forringes når fila lagres på nytt.246 Mange nettsider, blant annet 

Lokalhistoriewiki, godtar ikke opplasting av tiff, hovedsakelig på grunn av de store filene. Tiff 

brukes mest ved trykking. Ved digitalisering av trykte verk er det derfor ikke uvanlig å få 

overlevert tiff-filer, som må konverteres til annet format.247 

Png (Portable Networks Graphics) minner om jpg ved at det er en filtype som komprimerer data 

og dermed krever mindre plass. Kvaliteten vil ofte bli opprettholdt bedre enn i en jpg, men 

prisen for dette er at den ikke godtar fargekoding som er egna for trykking i høy kvalitet 

(CMYK), bare for skjermvisning og trykking i lav kvalitet (RGB). Png er mest egna til bilder 

der det er enkle fargesammensetninger, for eksempel logoer og kart.248 

Gif (Graphics Interchange Format) ble introdusert i 1986. Formatet har en stor begrensning ved 

at det bare aksepterer 256 farger, og det er derfor uegna til foto med mange fargenyanser. Til 

enkle logoer og liknende fungerer det godt, og det er også mulig å lage animasjoner ved å sette 

sammen flere bilder.249 

Svg (Scalable vector graphics) bruker vektorer for å definere motivet, mens de andre formatene 

bruker bitmap-teknologi. Dette betyr at bildet består av matematiske former som er definert i 

størrelse og plassering i forhold til hverandre, mens de andre formatene forteller hvilken farge 

hver bit, dataenhet, skal ha. Fordelen med dette er at bildet blir skalerbart, slik at man kan 

                                                 
245 Se http://www.jpeg.org/jpeg/index.html med undersider. 

246 Se http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html. 

247 Dette var tilfellet med Heimar og folk i Bykle. NLI mappe 60-35. 

248 Se http://www.libpng.org/pub/png/. 

249 Se http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt. 

http://www.jpeg.org/jpeg/index.html
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forstørre det uten tap av kvalitet. Svg er særlig egna til kart og enkel grafikk, mens et fotografi 

oftest vil gi svært store datafiler fordi de inneholder for mange former som må defineres.250  

Diskusjonsside/samtaleside: På en wiki har hver side en tilknytta diskusjonsside, der brukere 

kan kommunisere om innholdet. Dette gjør det mulig å diskutere innholdet i en tekst uten å 

gjennomføre diskusjonen i selve teksten. 251  

Dynamiske tabeller/lister: Dynamiske tabeller eller 

lister er nettsider som henter informasjon fra andre 

steder. På en wiki hentes informasjonen gjerne fra en 

infoboks (se nedafor). Slike lister brukes for å kunne 

gi oppdaterte lister knytta til et tema, for eksempel ei 

liste over gårder i et område.252 En kan også lage 

dynamiske lister ut fra kategorier eller 

kategorisnitt253, se disse nedafor. Dynamiske lister 

krever lite vedlikehold og vil alltid være oppdatert i 

forhold til temaet de dekker.254  

Infobokser: En infoboks er en standardisert 

tekstblokk med grunninformasjon om artikkelens 

tema. De brukes ofte på wikier,255 der de i tillegg til 

                                                 
250 Jf. http://www.w3.org/Graphics/SVG/. 

251 Se https://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Diskusjonsside. 

252 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eigedomar_nemnt_i_Heimar_og_folk_i_Bykle for et eksempel på innhold generert fra 

infobokser. 

253 Se eksempel på http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Liste_over_artiklar_om_Aure_kommune, som lister én kategori øverst og 

kategorisnitt i senere bolker. 

254 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Dynamiske_lister. 

255 Se https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Maler/Infobokser.  

Figur 6: Infoboks fra Lokalhistoriewiki. CC-

BY-SA 3.0. 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eigedomar_nemnt_i_Heimar_og_folk_i_Bykle
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Liste_over_artiklar_om_Aure_kommune
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Maler/Infobokser
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å gi oversiktlig  informasjon til leseren også kan brukes til å hente ut informasjon til tabeller  

eller til ekstern bruk, se dynamiske tabeller ovafor. 

Innskanning/avfotografering: Innskanning eller avfotografering av tekst eller bilder er en 

metode for digitalisering. De to teknikkene gir samme resultat, men baserer seg på forskjellig 

utstyr; skanner eller kamera. En innskanna tekst er i utgangspunktet bare et bilde, men ved hjelp 

av OCR (se nedafor) kan teksten gjøres maskinlesbar og dermed søk- og redigerbar. 

Kategori (wiki): En kategori er i wikisammenheng et merke som settes på en artikkel eller et 

bilde, og som så sørger for at siden vises på en automatisk generert kategoriside. Kategoriene 

vil normalt utgjøre ett eller flere hierarkier, men kan også organiseres på andre måter. Som 

eksempel kan man ta en gård i Bykle som er henta inn fra Heimar og folk i Bykle. Den vil i 

utgangspunktet ha de tre kategoriene «Garder», «Bykle kommune» og «Heimar og folk i 

Bykle».256 Ved hjelp av kategoriene eller kombinasjoner av disse (se kategorisnitt nedafor) er 

det mulig for lesere å hente ut relatert informasjon.257 

Kategorisnitt: Et kategorisnitt er en kombinasjon av to eller flere kategorier (se ovafor). Ved å 

lage slike snitt kan man finjustere utvalg av artikler. Forskjellige wikier har forskjellige 

muligheter for dette. På lokalhistoriewiki kan det gjøres med funksjonen kategorisnittsøk,258 

eller med dynamiske lister (se ovafor). 

Koordinater: Geografiske koordinater angir et steds plassering i tre dimensjoner. På wikier er 

det laget et system som lenker fra innlagte koordinater til et kart som viser hvor stedet befinner 

                                                 
256 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Byklum_%28Bykle_gnr_14%29. Denne har også den tekniske kategorien F1, som sørger for 

utplukk til forsider (se dette i vokabularet). 

257 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Kategorisering_%28trinn_1%29. 

258 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Spesial:MultiCategorySearch. 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Byklum_(Bykle_gnr_14)
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seg.259 Det er også mulig å hente ut artikler som omhandler et område definert av et sett 

koordinater.260 

Lenkede åpne data (LOD): Gjennom bruk av faste ID’er kan det lages stabile lenker mellom 

nettressurser. Eksempler på bruk på Lokalhistoriewiki er lenker til kilder i Digitalarkivet og 

personer i Historisk befolkningsregister.261 

Navigasjonsmaler: Navigasjonsmaler er blokker som kan settes inn på en nettside for å gjøre 

det lettere for brukeren å flytte seg til relaterte sider. De kan for eksempel brukes for å gjenskape 

oppsettet i ei bok,262 eller til å vise til sider innafor samme tema.263 

OCR/maskinell innlesing: OCR (Optical character recognition) er en metode for å lese inn 

trykt tekst slik at den blir maskinelt lesbar. Dette er en av metodene for å digitalisere bøker; en 

innskanna eller avfotografert bok (se ovafor) blir lest inn slik at teksten blir søkbar. Teksten vil 

også kunne hentes ut og gjøres redigerbar.264 

Overlenking: Overlenking er et fenomen på nettsider, definert ved at det er lagt inn så mange 

hyperlenker (se ovafor) at det blir vanskelig for leseren å orientere seg. Årsaken til at det blir 

vanskeligere er at lenkene skiller seg fra resten av teksten ved å ha annen farge og eventuelt 

være understreka, og at lesere ofte, bevisst eller ubevisst, vil ta stilling til om de skal trykke på 

lenke. Dermed mister man lett flyten i lesinga. Overlenking kan også være villedende fordi 

leserne oppfatter lenka ord som viktige for forståelsen av teksten, selv om de kanskje ikke er 

det. For å unngå overlenking har mange nettsteder regler om for eksempel å lenke kun første 

                                                 
259 Se koordinater på http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leisterud, øverst til høyre og påfølgende side med kartvalg på 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=no&pagename=Leisterud&params=60.821944_N_9.538056_E_. 

260 Se https://kulturognaturreise.wordpress.com/2015/09/11/nye-kart-og-demonstratorer/ for et eksempel på bruk av data fra 

Lokalhistoriewiki og Wikipedia definert av koordinater. 

261 Se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:Lenkede_%C3%A5pne_data 

262 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Byklum_%28Bykle_gnr_14%29, nederst på sida. 

263 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Akershus, nederst på sida. 

264 Se http://www.unicode.org/charts/PDF/U2440.pdf. 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leisterud
https://kulturognaturreise.wordpress.com/2015/09/11/nye-kart-og-demonstratorer/
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Byklum_(Bykle_gnr_14)
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Akershus
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gang et ord brukes, og å lenke kun ord som har direkte relevans for hovedtemaet på siden man 

er på.265 

Referansemaler: Referansemaler brukes for å gi referanser til kilder. Det er tre typer som 

brukes på lokalhistoriewiki: 

Prosjektmaler med referanse: Ved digitalisering av et verk merkes artikler med en mal som 

angir opphavet.266 

Referanser til enkeltverk: Ved å bruke en mal sikrer man standardisert referanse, og kan også 

enkelt legge inn lenke til digital versjon der dette finnes. For eksempel gir malen {{Weidling 

2000}} teksten «Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 

1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital utgave på bokhylla.no».267 

Referanse til nettside: Der det lenkes mye til en nettside, og denne har unike ID'er for 

informasjonen, brukes en mal som sikrer standardisert og maskinlesbar informasjon. Malen 

{{folketelling|pf01038027035224|Carl Frederik Diriks|1865|Kristiania kjøpstad}} gir teksten 

«Carl Frederik Diriks i folketellinga 1865 for Kristiania kjøpstad fra Digitalarkivet».268 

 

 

 

                                                 
265 Se https://no.wikipedia.org/wiki/Overlenking. 

266 Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Mal:Byklesoga. 

267 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Mal:Weidling_2000. 

268 http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Carl_Frederik_Diriks 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Riksarkivar
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111900017
http://digitalarkivet.arkivverket.no/pf01038027035224
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Digitalarkivet
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Kilder 

Digitale kilder 

Lokalhistoriewiki, spesielt: 

* https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:Hovedside 

* https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Heimar_og_folk_i_Bykle 

* https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:AB-leksikon 

* https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Tinn_kommune 

* https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Skedsmo_kommune 

* https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:L%C3%B8renskog_leksikon 

* https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bosetnings-

_og_befolkningshistorie_for_S%C3%B8ndre_Vestfold 

* https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Sandefjords_befolkning_1701%E2%80%931845 

Busetnadssoge: http://tilsett.hivolda.no/ak/BSS/Busetnadssoge.html 

Historisk befolkningsregister: http://www.histreg.no 

Digitalarkivet: http://www.digitalarkivet.no 

Wikipedia: http://no.wikipedia.org 

Upubliserte kilder 

Norsk lokalhistorisk institutts arkiv: 

* Mappe 60-35: «Heimar og folk i Bykle på lokalhistoriewiki.no». 

* Mappe 60-39: «Tinn på lokalhistoriewiki.no» 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Heimar_og_folk_i_Bykle
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:AB-leksikon
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Tinn_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Skedsmo_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:L%C3%B8renskog_leksikon
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bosetnings-_og_befolkningshistorie_for_S%C3%B8ndre_Vestfold
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Bosetnings-_og_befolkningshistorie_for_S%C3%B8ndre_Vestfold
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Sandefjords_befolkning_1701%E2%80%931845
http://tilsett.hivolda.no/ak/BSS/Busetnadssoge.html
http://www.histreg.no/
http://www.digitalarkivet.no/
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* Mappe 60-33: «Historisk befolkningsregister» 

* Mappe 60-29: «Lokalhistoriewiki» 

Annet: 

* Cathrine Tømte: «Hva kan kjønnsubalansen i historiefaget skyldes?» Foredrag på seminaret 

Lokalhistoriewiki - Samhandling og miljøbygging, 22. oktober 2016.  

Informanter 

Leonard Jansen, tidligere medlem av bygdebokkomitéen i Bykle og bygdebokforfatter i Valle; 

ansatt på Setesdalsmuseet. 

* Marit Hammersmark, frivillig bidragsyter på Lokalhistoriewiki. 

* Kristian Hunskaar, initiativtaker til prosjektet «Bosetnings- og befolkningshistorie for Søndre 

Vestfold».  

* Aslak Kittelsen, bygdebokforfatter for Blaker i Sørum kommune. 

* Astri Rysstad, kulturetaten i Bykle kommune. Kontaktperson for Heimar og folk i Bykle. 

Pensjonert juli 2017. 

* Heidi Thöni Sletten, tidl. Informasjonsmedarbeider i Forbunndet KYSTEN (per november 

2108 museumsformidler på Norsk Marititmt Museum). 

* Nils-Steinar Vaage, wikiskribent for Skedsmo kommune (20 % stilling). 
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