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Offentlig kanal for digitale kilder
 Opprettet 1998
 Arkivverkets nettsted for tilgjengeliggjøring av digitalt
arkivmateriale
 Allemannseie – nettsted av, med og for brukeren
 Innhold:

 Millioner av søkbare data: folketellinger 1801-1910,
emigrantprotokoller, kirkebøker, matrikler, kart
 Millioner av digitale bilder, indeksert og ordnet protokollvis:
kirkebøker, pantebøker, skifter og tingbøker
 Tusentalls av fulltekst avskriftsider, primært fra tingbøker

 Stor trafikk:
 1998 – 400
 2011 – 40 000
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Brukeren
 Slektsgransker
 46-67 år





Lite erfaren databruker
Ingen nettsurfer
God tid, MEN utålmodig
Misliker forandring






Fokusert
Seriøs
Lojal og dedikert
Stor samarbeidsvilje og
dugnadsånd
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Brukersamspillet - erfaringer
Debattfora







Opprettet 1999
Avlastende hjelp for oss - nyttig for brukerne
Fri diskusjon innen historie, slekt, kultur og tradisjon
Stor vilje til å hjelpe hverandre
Høy selvjustis og lite behov for moderering
Populært:
 før omlegging: 84 000 emner, 630 000 innlegg
dagstrafikk i 2010: 24 emner og 300 innlegg
 etter omlegging (3 mnd drift): 2 200 emner, 17 400 innlegg
dagstrafikk: 25 emner og 202 innlegg
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Debattfora i Digitalarkivet – før og etter omleggingen
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Brukersamspillet - erfaringer
Digitalpensjonatet
 Opprettet 1999
 Digitale bidrag fra aktører utenfor Arkivverket
 Privatpersoner, foreninger og institusjoner blir gjester i
Digitalpensjonatet på like vilkår
 Eksponering: Egen presentasjonsside og logo
 Gjesten har rettighetene til og ansvaret for det digitale
arkivmaterialet

 Digitalarkivet har en redaktørrolle
 Digitale kilder fra Arkivverket eller andre depotinstitusjoner
 Populært:
 Over 220 gjester (2/3 privatpersoner)
 Nær halvparten av det søkbare kildematerialet i Digitalarkivet
hører til en gjest i Digitalpensjonatet
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Brukersamspillet - erfaringer
Fotoalbum av gårdsbilder
 Funksjon for å laste opp et bilde med kommentarer til gårder
i den søkbare folketellingen fra 1900
 Bildene samles i et album
 Mulig for alle til å kommentere hverandres bilder og laste opp
flere til samme gård

 Seriøst brukt – lite behov for moderering
 Populært:
 Omtrent 2500 gårdsbilder er lastet opp
 Brukerne ønsker flere muligheter: Personbilder i folketellingen
fra 1910

 Videreutvikling av tjenesten: wikibasert fotoalbum
 Brukerne laster bilder, skriver tekster og kobler til digitale kilder i
Digitalarkivet
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Eksempel på et gårdsbilde lagt inn for gården Kvalnes i Tromsøysund
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Fra Digitalarkivet til Mitt Digitalarkiv
 Alle har en eierandel i Digitalarkivet
 Vil påvirke
 Vil delta
 Vil yte

 Utvikle Mitt Digitalarkiv
 Ressursside for alle aktiviteter:
–
–
–
–
–
–
–

Administrere eget rom i Digitalpensjonatet
Laste opp data
Kilderegistrering: oversikt og reservering
Lage datauttrekk for nedlasting/utskrift
Administrere egen konto i debattene.
Oversikt egne korrekturmeldinger og status på kontroll
Oversikt over egen aktivitet i fotoalbumet

 Registreringskampanjer
– tilgang til skannede kilder og et nettbasert registreringsskjema
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Samspillet
 Enkel vei: Rent kildenettsted, ingen tilleggstjenester
 Arbeidskrevende, men fruktbar vei: kilder med mulighet for
bruk

 Brukerdynamikk er berikende
 Kildene kommer til liv
 Inspirerer og inviterer nye brukere
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