
EIDSVOLLSMENNENES ETTERKOMMERE

Ålesund, 17. april 2013, 6. Norske arkivmøte, Eli Fure



OM PROSJEKTET

ADOPTER EN EIDSVOLLSMANN

 Idedugnad i Riksarkivbygningen 

 Samarbeid med DIS-Norge, to prosjektledere

 MYE frivillig innsats fra slektsforskere og medhjelpere

 Resultat: www.eidsvollsmenn.no

http://www.eidsvollsmenn.no/


HVA VIL VI MED PROSJEKTET?

 www.eidsvollsmenn.no er et slags oppslagsverk

 En måte å være døråpner til historien og arkivene

 Imøtekomme den store slektsforskningsinteressen

 Tilfredsstille ”artig å vite at…”

 Få inn interessant historisk stoff

 Oppmerksomhet om våre kilder

 IKT i skolen er interessert

 Til forskning kreves mer bearbeiding 



DE FRIVILLIGES INNSATS

 Opplegget: Slektsforskere brukte sine elektroniske 

slektsprogram og eksporterte ferdige filer i 

standardformat til www.eidsvollsmenn.no

 85 eidsvollsmenn med etterslekter er registrert

 mer eller mindre komplett

 10 eidsvollsmenn var barnløse 

 Mangler dermed 17 av 112 representanter

 Håper på komplettering når vi nå går ut til ALLE! 

http://www.eidsvollsmenn.no/


RIKSARKIVETS ANSVAR

 Server, backuprutiner

– Bindeledd til Datatilsynet og andre offentlige instanser

– Fysiske arrangementer for bidragsyterne

– premier



DIS-NORGES ANSVAR

 Kontakt med slektsforskerne 

 Bokholderi over ”adoptivforeldre” og 

”støttekontakter”

 Import av slektsfiler (gedcomfiler) til 

www.eidsvollsmenn.no



FELLES ANSVAR

 Utarbeide nettstedet www.eidsvollsmenn.no

 Veiledning til slektsforskerne

 Informasjon om prosjektet

 Rekruttering av slektsforskere (mest DIS-Norge)

 Slektsforskning

http://www.eidsvollsmenn.no/


GANGEN I PROSJEKTET, FØRSTE FASE

• Første fase; medio okt 2011-ultimo des 2012

– Etablere nettsted, gi instrukser og veiledning

– Gjøre prosjektet kjent 

– Rekruttere slektsforskere og kontaktpersoner

– Ta imot elektroniske slektsforskningsfiler (GEDCOM-

filer)



GANGEN I PROSJEKTET NÅ OG FREMOVER

• Andre fase; primo jan 2013- april 2013

– Sammenslagning, en viss kvalitetssikring

• Tredje fase; mai 2013 – desember 2014

– ”Alle” kan bidra med ”alt”

• Og så? Ikke bestemt.



HVA KAN DU BRUKE SIDEN TIL?

 Leke deg, søke informasjon

 Legge inn informasjon



JENS STOLTENBERG, ESPEN BARTH EIDE OG

JONAS GAHR STØRE?

Hva har de til felles?



HVEM ER ETTERKOMMERE ETTER

EIDSVOLLSMENN?

 Gå til Adopter en eidsvollsmann!

http://data.eidsvollsmenn.no/tng2/


Hieronymus

Heyerdahl

Carl Adolph

Dahl

Hans 

Haslum



EN SUKSESS?

 Suksessfaktorer per april 2013

 Allment kjent

 Stor oppslutning, men ikke komplett



Hvor i all verden har man til nå søkt i basen …



UTFORDRINGER

 Kaos

 Instrukser og stort nok ryddekorps 

 Miljø for å akseptere prosessen, kvalitetsansvar etter wikimodell

 Hyppigere back-uper?

 Frivillighetsorganisasjonens sårbarhet (få ansatte, 

sykdomsfravær)

 Betale for tjenester der det er mulig

 Øke egeninnsatsen i Riksarkivet

 Akseptere det som er, som godt nok



SUKSESSKRITERIER FREMOVER

 Folk bruker siden, legger inn data

 Siden har god nok kvalitet 

 Informasjon

 søkbarhet

 Innspill håndteres på en god måte

 Tilstrekkelig med gode moderatorer



MØTET MED DE FRIVILLIGE


