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Som den fremgår av en annen artikkel i denne bladet, etableres det et historisk befolkningsregister
fra 1800 på nettstedet histreg.no. Vi inviterer alle interesserte til å utnytte registeret og være med
å bygge dette.
Dugnaden foregår på histreg.no, nettstedet hvor du både kan se og lenke sammen informasjon om
avdøde personer. Vi ønsker å rekruttere kvalifiserte bidragsytere. Interesserte bes sende epost til
histreg@nr.no.
For å kunne bidra til det åpne registeret, må du være en registrert bruker. Det er mange paralleller til
Wikipedia, men i histreg skal alle bidragsytere registreres med fullt navn. Alle endringer logges med
tidspunkt og hvem som registrerte endringen. Per mars 2018 er det over 50 bidragsytere og stor
aktivitet hver dag.
I histreg finner du all samlet all informasjon om en person i Digitalarkivet og har mulighet til å bidra
til å samle/lenke denne informasjonen. I tillegg kan du skrive inn personalia og legge til referanser og
tekst om personen og forklare lenkingen. Her er det mulig å skrive en kort biografi om personen.
Hver kilde blir transkribert kildetro, men siden skrivemåten varierer, kan brukere bestemme hvordan
navnet skal gjengis i overskriften. Andre vil ha mulighet til å korrigere opplysningene du legger inn. Vi
regner med at det vil være få konflikter, når man har mulighet til å legge inn en tekst som forklarer
kildegrunnlaget og får fram alternative tolkninger. Eventuelle konflikter avgjøres av administrator av
nettstedet.
Det er også mulighet til å registrere døde, ekteskap og jubileer fra aviser og på denne måten
dokumentere hendelser på 1900-tallet. I tillegg er det mulig å registrere personer som ikke er
registrert i Digitalarkivet eller aviser ved å referere til andre typer kilder. På den måten kan man
inkludere personer som av en eller annen grunn er falt ut av kildene eller personer som har
etterkommere eller aner i Norge som er dokumentert i Digitalarkivet.
Ulike typer bidrag til registeret
Utviklerne av registeret vil gjerne etablere samarbeid med forskere, museer og lokalhistorielag om
bruken av registeret. Vi ønsker å tilrettelegge for bruk og at denne bruken skal bidra til å
videreutvikle registeret.
Forskere kan ha tilgang på flere kilder som vi ønsker å legge inn i registeret eller f.eks. etablere et
samarbeid for å lenke minoritetsgrupper. På histreg kan museer få egne sider der man kan lenke
mellom utstillinger på museet og personer i histreg. Mange museer har også egne registre og
historiske kilder som f.eks. registre over norske sjøfolk.
For hver person er det mulig å referere til andre kilder, f.eks. at personen er omtalt i en bestemt
artikkel i et tidsskrift. Hvis man registrerer ulike omtaler av en person i registeret, vil det være lettere
for andre å finne artikler med slike omtaler. Vi oppfordrer dermed forfattere, utgivere og lesere til å

bruke denne muligheten til dokumentasjon og formidling av personalhistorien og gjøre deres egne
tekster mer tilgjengelig.
Dugnaden i histreg vil øke interessen for slektsforskning og lokalhistorie, og samarbeidet vil bidra til å
bedre kvaliteten på de slektstavlene som enkeltpersoner utvikler selv. Systemet er godt egnet for at
enkeltpersoner eller historielag vil lenke et lokalområde slik at histreg utvikles til en bygdebok for
nett samlet for alle lokalsamfunnene.

