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Et projekt om at få flere biblioteker og kulturinstitutioner til at udbygge og
forbedre indholdet i den danske wikipedia
Uddrag fra den oprindelige ansøgning:
Projektet Wisdom of Crowd ønsker at inddrage biblioteker og andre kulturinstitutioner i arbejdet med at
udbygge og forbedre indholdet i den danske Wikipedia. Projektet ønsker i samarbejde med lokale
kulturaktører at identificere grupper og enkeltpersoner i lokalområder, som besidder viden og information
af interesse i en Wikipedia-sammenhæng. Projektet skal sikre kulturinstitutionerne kompetencer til at
undervise og udvikle læringsredskaber samt sikre at de tilstrækkelige kompetencer er til rådighed til at
kunne yde individuel vejledning.
Denne rapport er udarbejdet efter et modningsprojekt, hvor Skanderborg Museum, Skanderborg Arkiv,
Bibliotekerne i Skanderborg og MMEx i samarbejde har undersøgt potentialet for brugen af den danske
wikipedia for biblioteker, arkiver og kulturinstitutioner.
Rapportens første del, fase 1, vil være en diskussion af den danske wikipedia, hvilke udfordringer der er, og
hvilket potentiale den har inden for ABM-området.
Anden del, fase 2, af rapporten vil være en redegørelse for, hvordan vi har grebet projektet an. Herunder
en undersøgelse af muligheden for at flytte allerede eksisterende artikler fra Skanderborg Leksikon til den
danske wikipedia. Dette skal give et indblik i, hvad mulighederne er for eventuel autogenerering og manuel
flytning. Der vil endvidere være en evaluering af tre workshops, der er afholdt for personale på
bibliotekerne, arkivet og museet i Skanderborg. Til slut vil der være en diskussion af den viden, vi har
opnået gennem projektet, samt forslag til videre arbejde.
Der vil desuden blive præsentateret en guide til basisbrug af wikipedia specielt rettet mod at oprette
artikler for ansatte i museer og kulturinstitutioner.
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Fase 1: Desk research
Som beskrevet i projektansøgningen er målet med første fase at indsamle og strukturere viden om den
danske Wikipedia, som er relevant for projektet, det vil sige inden for ABM-området.
Den danske Wikipedia har i dag knap 211.000 artikler, hvor Norges til sammenligning har 423.000 artikler
og Sveriges har godt 2.000.000 artikler. I forhold til indbyggertal er Norge direkte sammenlignelig med sine
5,1 mio. indbyggere, og har alligevel dobbelt så mange artikler på Wikipedia. Sverige har med sine 9,6 mio.
indbyggere knap dobbelt så mange som Danmark, hvor de har fem gange så mange artikler. Det viser
tydeligt, at den danske Wikipedia er væsentligt fattigere i artikler end de lande, vi gerne sammenligner os
med.
En af årsagerne til, at Sveriges Wikipedia er så meget større, er, at en del af artiklerne er produceret af en
bot, som primært har oprettet artikler om planter og dyr. En bot er en computerrobot eller -program, der
automatisk genererer atikler. Ifølge Ole Palnatoke Andersen, formand for den danske Wikipedia, har
brugen af en bot den fordel, at der hurtigt kan produceres mange artikler, hvor en af ulemperne er, at
artiklerne bliver ensformige og ofte kedelige. Automatisk genererede artikler virker bedst til emner, hvor
der findes mere ensrettet data – som ved planter, hvor der kan skrives om art, klasse, slægt mv. Det kræver
samtidig, at der i forvejen findes en række gode kilder, hvor botten kan opsamle sine informationer. Det er
igen forholdsvis let ved planter, hvor dataene er mere håndgribelige. Det er mindre oplagt at producere
bot-artikler inden for ABM-området, hvor indholdet er langt mere varieret. På baggrund af dette, valgte vi
ikke at gå videre med at undersøge muligheden for automatisk produceret ABM-indhold.
I forhold til digitale platforme, der i forvejen har indhold, der kan overflyttes til den danske Wikipedia,
findes der flere lokale wikis. De lokale wikis har den fordel, at de kan skrives om, af og for lokale aktører, og
lokale emner kan behandles for og af dem, der har interesse for det. Der kan skrives i et indforstået sprog,
hvor det forventes at læseren forstår sætninger som ”der hvor brugsen ligger nu” eller ”ved den gamle
mølle”. Det vil ikke fungere på en national wiki. Ulempen er, at mange ikke læser disse artikler. I googles
søgehistorik befinder sådanne artikler sig længere nede end den danske Wikipedia. Risikoen er derfor, at
personer med interesse for emnerne enten aldrig finder artiklerne eller ikke forstår artiklerne, fordi de ikke
er fra lokalområdet. På baggrund af disse tanker ønsker vi at undersøge, hvorvidt det er muligt at overflytte
lokale wikis artikler til den danske Wikipedia, og undersøge hvorvidt det overhovedet er relevant. Det vil
blive diskuteret videre i fase 2. En videre diskussion af rettigheder og licensering vil ligeledes blive
behandlet i del 2.
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Det har ikke været muligt at finde relevant statistik i forhold til den danske Wikipedia, og ifølge Ole
Palnatoke Andersen findes der reelt ikke nogle brugbare statistikker. Det ville være spændende at
undersøge mulighederne for at lave statistik, så det kunne blive lettere at følge udviklingen over de
kommende år.
I forhold til eksisterende initiativer inden for projektets område, hvor vi kan indhente andres erfaring, har
vores undersøgelser vist, at der findes meget lidt. Af projekter i Danmark har vi fundet to; et seminar
afholdt af KVINFO1 og wikilab afholdt af Statens Museum for Kunst2, der begge havde til formål at få flere til
at skrive artikler til Wikipedia. Ved begge initiativer har Néné La Beet været involveret, hvorfor vi har valgt
at tage kontakt til hende. Det bliver præsenteret yderligere under afsnittet Workshops.

Fase 2: Pilotprojekt – flytte artikler
Pilotprojektet med Skanderborg Kommune som testområde har til formål at undersøge lokale ABM
aktørers engagement og interesse i dette projekt. I styregruppen blev vi enige om at udmønte denne del til
et møde, hvor vi undersøger muligheden for at flytte artikler fra et andet sted til Wikipedia yderligere, og
en workshop hvor aktørerne bliver introduceret for Wikipedias muligheder. Ved sidstnævne kan vi
undersøge, hvad interessen er for emnet samt få et indblik i de udfordringer, der må være.
For at undersøge mulighederne for at flytte allerede eksisterende materiale til den danske Wikipedia
allierede vi os endnu engang med Ole Palnatoke Andersen, hvor vi tog udgangspunkt i at flytte artikler fra
Skanderborg Leksikon3. Mødet indebar både en diskussion af hvilke artikler, der hører sig til på Wikipedia,
reglerne omkring ophavsret og en hands on forståelse af, hvordan det kan gøres. Sidstnævnte har ført til en
guide, som findes bagerst i afrapporteringen.

Ophavsret
Inden eventuel flytning af artikler kan foretages, skal der være styr på ophavsretten. Creative Commons
Danmark4 gør det let at angive hvilke friheder og begrænsninger, der er på værker, og det er let for
brugeren at finde i bunden af en hjemmeside. I bunden af Skanderborg Arkivs hjemmeside er det angivet,
at ”indhold er tilgængeligt under Creative Commons Attribution Share-Alike”. Det betyder, at indholdet må
deles, tilpasses og skrives videre på. Det kan derfor uden problemer flyttes til Wikipedia. Det er vigtigt, at
materialet må redigeres i, ellers hører det ikke til i Wikipedias univers, hvor alle har adgang til at ændre.
1

http://kvinfo.dk/om-kvinfo/skriv-ligestilling-ind-i-wikipedia
http://www.smk.dk/besoeg-museet/kalender/begivenhed/aktivitet/wikilab-bidrag-til-kunsthistorien-2/
3
skanderborgleksikon.dk – herefter omtalt som Skanderborg Leksikon
4
http://www.creativecommons.dk/
2
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Artiklens oprindelige forfattere og form bliver krediteret ved at linke til den oprindelige artikel fra
Wikipedia – det er god stil.
Ved billeder skal ophavsretten ligeledes tjekkes. Det sker ved at klikke på billedet, og se hvad der står
under. På Skanderborg Leksikon er ophavsretten ikke angivet på billeder, og de kan derfor være svære at
dele, hvor de eksempelvis på AarhusWiki er angivet med samme Creative Commons som teksten.
Hvis man ønsker at bruge billeder af kendte emner (eks. Frederik II), kan de findes på
commons.wikimedia.org, hvor alle billeder ligger med åben licens. Hvordan det gøres er uddybet i guiden
bagerst.
Ifølge Leif Juul Pedersen, arkivleder på Skabderborg Museu, har alle danske museer fra januar 2016 indgået
en aftale med Copydan, som gør det muligt at dele alle billeder i samlingerne, men dog ikke formidle dem.

Relevans
Det er ikke alle artikler, der har relevans på den danske Wikipedia. Der er ikke fastsatte retningslinjer for,
hvornår et emne er for småt eller lokalt til Wikipedia, det må bygge på egen vurdering og fornemmelse. Det
er dog altid gældende, at sproget skal rettes, så det henvender sig til den almene dansker og ikke til en fra
lokalområdet.
Stednavne skal angives med by eller kommune bagefter – Algade (Skanderborg), så det let kan skelnes fra
andre vejnavne og lignende.
Det er ikke tilladt at skrive om sig selv eller det sted, man er ansat. Grunden er, at det kan være svært at
forholde sig neutral. Det betyder ikke, at man ikke må skrive om emner, som man opnår viden om gennem
sit arbejde.
På baggrund af dette møde har vi fundet frem til, at der ikke er en hurtig løsning for at få flere artikler på
Wikipedia. Vi fandt samtidig ud af, at der eksisterer meget materiale, der kan flyttes mere eller mindre
direkte til Wikipedia, hvilketvar en af de ting, vi ønskede at finde svar på. Det er ikke svært, men det tager
tid, hvilket kræver, at der skal være ressourcer og interesse for det.

Pilotprojekt – workshops
Vi har arrangeret tre workshops af to timer, som blev afholdt af Néné La Beet, på Skanderborg Bibliotek.
Néné La Beet er sprogkværulant5, og har tidligere holdt foredrag om Wikipedia. I den forbindelse har hun
været med til at afholde workshops for Statens Museum for kunst, hvor målet var at lære interesserede at
5

http://labeet.dk/om/
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skrive på Wikipedia om kunst6. Workshoppen i Skanderborg var for ansatte på arkiver, museer og
biblioteker i Skanderborg Kommune, og i alt deltog 27.
Néné La Beet tog udgangspunkt i bibliotekernes formålsparagraf:
§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger,
tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og
elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier7.
Néne La Beet er af den overbevisning, at det er forældet at biblioteker kun skal stille materiale til rådighed,
når de er så kvalificerede til at bidrage med mere viden. Personer, der til dagligt arbejder med kilder,
kildekritik og verificering, er efterspurgte på wikipedia, og det er en af grundene til, at endnu flere personer
fra biblioteker og kulturinstitutioner burde begynde at skrive på wikipedia.
Målet med workshoppen var at tilskynde medarbejdere til at skrive på wikipedia. Néné La Beet
understreger at wikipedia ikke kræver særlige tekniske forudsætninger eller kodekenskab, det kræver til
gengæld stædighed.

Kom godt igang
Under workshoppen blev der opfordret til at starte i det små for at blive tryg ved Wikipedia. Det kan være
at rette stavefejl og grammatiske fejl samt bidrage med viden eller litteratur på allerede eksisterende
artikler. Hvordan dette helt konkret gøres, forklares i guiden bagerst i denne rapport.
Når man har fået mod til det, kan man begynde at skrive basale artikler. Det er vigtigt at få
grundinformationen på plads og lave en god indledning. Fyldtekst og mere uddybende indhold kan altid
tilføjes senere, også af andre brugere.
Det er også muligt at oversætte artikler fra andre sprog. Dette vil ligeledes blive gennemgået i guiden. Det
er specielt populært at oversætte artikler, hvis man kan oversætte fra andre sprog end engelsk.
Som tidligere nævnt, skriver man ikke om sig selv, sin egen institution og sin egen arbejdsplads, men gerne
om sit fag, kunstnere og det område, man beskæftigere sig med.

6
7

http://www.smk.dk/besoeg-museet/kalender/begivenhed/aktivitet/wikilab-bidrag-til-kunsthistorien/
http://www.bs.dk/publikationer/andre/lov/html/chapter02.htm
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Under workshoppen
For at undgå spam på Wikipedia, er der kun et vist antal personer, der kan oprette sig som brugere på
wikipedia på samme dag fra samme IP-adresse. Det betød, at ikke alle deltagerne kunne oprette sig som
brugere under selve workshoppen. Dette kan have resulteret i, at nogle mistede motivationen.
Målet med workshoppen var at tilskynde medarbejdere på Skanderborgs kulturinstitutioner til at bruge
Wikipedia, samt give et indblik i Wikipedias muligheder. Et af målene for pilotprojektet var at undersøge
interesse og udfordringer. Vores indtryk var, at deltagerne godt kunne se potentialet i Wikipedia, men at
der skal en større og mere målrettet indsats til for at få flere til faktisk at anvende Wikipedia i deres
hverdag. Det kræver til dels at deltagerne bliver mere trygge ved Wikipedia, samtidig med at det kræver tid
og ressourcer, hvis Wikipedia skal blive en aktiv del af deres hverdag.

Hvorfor bør bibliotekarer, kunsthistorikere, arkivarer og andre med forstand på kulturarv i særlig grad
bidrage til Wikipedia?

●
●
●
●

●

●

Fordi formidling er en kerneopgave for disse faggrupper.
Fordi dansk Wikipedia sakker bagud i forhold til den engelske, fordi så mange med viden og
indsigt bare springer det danske over og går direkte til det engelske.
Fordi alle ikke bare kan gøre det samme.
Fordi Googles algoritmer er således indrettet, at Wikipedia-resultater altid kommer øverst i en
søgning og derfor næsten altid er det, skoleelever og andre videnstørstige først forsøger sig
med.
Fordi disse faggrupper har særlig indsigt i lødige værker, der kan anføres som kilder og dermed
føre de søgende videre i en rigtig retning. Ikke-fagfolk har en tendens til udelukkende at anføre
online- og nyhedskilder i deres artikler.
Fordi masser af mindre kendte danske historiske personer, kunstnere, arkitekter, designere og
forskere - særligt dem af hunkøn - ikke er at finde i dansk Wikipedia.
Néné La Beet
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Opsamling og anbefalinger
Modningsprojektet har bekræftet, at den danske Wikipedia har et stort potentiale, der ikke bliver udnyttet.
Der er kun et begrænset antal artikler om danske kulturinstitutioner, kulturarv og lokalhistorie, og disse kan
derfor i høj grad udvikles.
Der er meget viden og materiale på de danske arkiver, biblioteker og museer, som er svært tilgængelige for
mange, fordi de dukker op langt nede i googles søgehistorik. Vores undersøgelse har vist, at det er muligt at
flytte artikler mere eller mindre direkte. Det er derfor et område, der er forholdsvis overskueligt at arbejde
videre med og få flere arkiver til at gøre.
Ved workshoppen så vi, at ansatte på museer, biblioteker og arkiver kunne se potentialet i Wikipedia. Der
skal dog gøres en indsats, hvis det skal blive en aktiv del af deres hverdag. Det blev diskuteret på
workshoppen, hvorvidt en bibliotikar skulle kunne hjælpe brugere af biblioteket med at bruge wikiepedia,
for at nå endnu længere ud. Det kræver, at flere bliver uddannet i at bruge Wikipedia, så de er trygge ved
det.
Ansatte på biblioteker, museer og arkiver har en naturlig adgang til viden og er kildekritiske, hvilket er en
afgjort fordel, når der skal skrives artikler til Wikipedia. Derfor er det en målgruppe, der især er interessant
at få på Wikipedia.
Styregruppem bag projektet Wisdom of Crowd har desuden diskuteret muligheden for at lave
arrangementer for engagerede pensionister, som kan have mere tid til at skrive artikler.
Konklusionen er, at der både er noget helt konkret at arbejde videre med i form af at flytte og producere
artikler, men at der samtidig venter et stort og målrettet arbejde med at få vendt en arbejdskultur og få
flere, både professionelle og dygtige amatører, til at interessere sig for Wikipedia. Som skrevet tidligere,
ligger der også en indsats i forhold til, hvordan der oparbejdes mere statistik på området, for dermed at
kunne følge udviklingen fremover.
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Formålet med verdens største onlineleksikon er at sikre fri viden til alle. Det handler om at give sin viden
videre for til gengæld at få andres viden forærende. Denne guide giver et indblik i denne verden. Som med
alt andet – jo mere du ved, jo mere ved du, at du ikke ved det hele. Det betyder, at dette er en guide til at
komme igang på Wikipedia og ikke en dybdegående forklaring af alle Wikipedias muligheder. Heldigvis er
Wikipedia selv god til at lave guides og hjælpe nye brugere. Se deres guides under ”velkommen” i venstre
side på Wikipedias forside.

Brugerkonto
Det er muligt at rette og oprette artikler på wikipedia uden en brugerkonto. Wikipedia ser dog helst, at
brugerne opretter en konto, så det er muligt at kommunikere og diskutere indholdet. Det giver også
mulighed for at sige tak for folks arbejde. En brugerkonto må kun bruges af én person for at undgå misbrug.
Ved flere konti kan Wikipedia blokere den ene konto. Det betyder også, at en virksomhed ikke bør oprette
en fælleskonto. En af grundene er, at andre wikipedia-brugere skal vide, at det er den samme person de
kommunikerer med, når de kommunikerer med det pågældende brugernavn. Ved at have sin egen konto
slipper man ligeledes for at dele sin kode, og der kan ikke opstå problemer med eventuelle
(eks)medarbejdere, der opfører sig negativt på Wikipedia.

Opret en brugerkonto
Øverste højre hjørne: opret konto  udfyld brugernavn og adgangskode (evt. emailadresse)  indtast
sikkerhedsord  Opret din konto
Du er nu oprettet som bruger. Du kan frit vælge et brugernavn som virker anonymt (DenGladeBiblitokar).
INGEN kan se din emailadresse.

Begå dig på wikipedia
Denne guide vil gennemgå fire muligheder på Wikipedia
1. rette i artikler
2. oprette egne artikler
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3. oversætte artikler
4. flytte allerede eksisterende artikler til wikipedia

Rette i artikler
Gør dette, hvis du ønsker at rette i allerede eksisterende artikler. Det kan være at rette stavefejl og
grammatiske fejl, tilføje et link eller skrive mere til artiklen.
1. Tryk på knappen redigér
2. Redigér det, du ønsker. I toppen har du mulighed for at vælge kursiv, fed og understreget lige som i
word.
3. Hvis du ønsker at oprette et link, marker det ønskede sted i teksten og tryk på hyperlink symbolet.
Gør det eksempelvis ved årstal og navne.

4. Klik på gem side i højre hjørne
5. Skriv hvad du har foretaget dig, og marker feltet ”Dette er en mindre ændring”. Klik på gem side.

Nogle artikler vil være markeret med en skabelon, hvor der står ”Denne artikel behøver tilrettelse af
sproget” eller ”Eftersyn – denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab”. Det er artikler,
hvor andre wikipedianere har set mangler, men ikke selv har haft tid eller kundskaber til at rette det.

Oprette artikler
Start i Wikipedias sandkasse, den finder du i øverste højre hjørne. Klik derefter hvor de henviser til
sandkassen ca. midt på siden. Sandkassen er den danske Wikipedias legeplads, hvor artiklerne ikke bliver
udgivet. Her kan du øve dig på opsætning.
Det er ikke muligt at oprette en artikel, før det er blevet undersøgt, hvorvidt der allerede findes en artikel
om det givne emne.
1. Søg på det emne, du ønsker at oprette en artikel om. Søg gerne på flere forskellige muligheder (fx.
Skanderborg Museum, Museum Skanderborg, Museer i Skanderborg og lignende).
2. Hvis artiklen ikke findes, så klik på det røde forslag øverst (Du kan oprette artiklen Museum
Skanderborg, men kontrollér venligt...”
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3. Skriv din artikel. Du må ikke skrive om dig selv eller din arbejdsplads (f.eks. Museum Skanderborg),
men du må gerne skrive om felter/værker, du arbejder med.
4. HUSK KILDER

Oversætte artikler
Oversættelser fra andre sprog på Wikipedia til dansk eller omvendt er særdeles velkomne. Med over 280
sprog med over 30 millioner artikler er der rigeligt at tage af. En af de store fordele ved at oversætte
artikler er, at man ikke selv behøver bruge tid på at finde kilder og sætte sig ind i det hele. Det har andre
allerede gjort, og man kan således koncentrere sig om at skrive og formulere den oversatte artikel. Da
artikler findes i alle størrelser, kan man altid finde en, der passer til ens niveau og den tid, man har til
rådighed, uanset om det er en time, en aften eller en hel uge. Det kræver naturligvis, at man både kan
originalsproget og det sprog, man oversætter til, rimelig flydende.
1.
2.
3.
4.

Klik på ”Bidrag” i øverste højre hjørne  klik på oversættelser
Vælg sprog (fra og til)
Klik på suggestions, så kommer Wikipedia med en række forslag
Eller: Opret ny oversættelse. Søg på titlen til den artikel, du ønsker at oversætte.

Flytte allerede eksisterende artikler til wikipedia
Find den artikel, du ønsker at flytte.
Vær opmærksom på følgende

1. Tjek ophavsret: Artiklen skal være markeret med Creative Commons Share-Alike i bunden. Så er
den fri til at dele og blive rettet i, hvilket er et krav for at være på Wikipedia.
a. Eks. Skanderborg Leksikon: I øverste venstre hjørne klik ”Vis kilden”. Se i bunden af artiklen.
2. Ophavsret på billeder tjekkes ved at klikke på billedet. Skal ligeledes være angivet med Creative
Commons, alternativt skal fotografen kontaktes og give sin tilladelse. Krediter fotografen, hvis du
flytter billedet.
3. Overvej artiklens relevans. Tjek artiklens skrivemåde – er noget for lokalt beskrevet? Skal
indledningen ændres, så indholdet blivere tydeligere for en, der ikke er lokal?
Flyt artiklen
Når du har fået styr på opgavsret og relevans, er du klar til at flytte artiklen. Åbn Wikipedia og søg på det
emne, du ønsker at oprette en artikel om, ligesom ved ”opret artikel”.
1. Søg på det du gerne vil kalde artiklen. Angiv stednavn efter overskrift.
a. Eks. Mesing-stenen (Skanderborg). Opret artiklen.
2. Gå tilbage til den artikel, du ønsker at kopiere
a. Tryk på ”Vis kilden” (Ved Skanderborg Leksikon: Øverste venstre hjørne)
b. Marker hele teksten (ctrl a)
c. Kopier teksten (ctrl c)
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d. Gå ind til siden på Wikipedia, du lige har oprettet
e. Sæt teksten ind (ctrl v)
Teksten består af en masse tegn og symboler (koder). Klik nederst på forhåndsvisning for at se,
hvordan teksten ser ud. Gå tilbage til artiklen.
Billeder
3. Fjern billeder, der ikke er ophavsret på.
a. Find steder i teksten, der starter med [[Fil:
b. Slet det
4. Find billeder på commons.wikimedia.org
a. Søg på emne
b. Vælg det billed, du ønsker
c. Klik på “use this file” med wiki-logo foran
d. Kopier hele teksten under ”Image” (ctrl c)
e. Sæt ind i artiklen (ctrl v), hvor du ønsker billeder. Det kommer ind som en tekst, der starter
med [[Fil:
f. Vis forhåndsvisning. Her kan du se billederne, deres placering og størrelse.
g. Hvis billedet er for stort, så kan du tilføje str i koden. Angiv pixels ved at tilføje eks: |250px|
i koden. Angiv placering ved at tilføje |left (venstre) eller |right (højre)
i. Eks: [[File:Nej, sicken liten puttefnasker! Ropade trollet.jpg|Nej, sicken liten
puttefnasker! Ropade trollet|250px|right]]
Henvisninger
5. Opret links til relevante steder i teksten (årstal, navne, steder mv.)
a. Når artiklen er udgivet, gør som beskrevet under ”Rette i artikler”.
Når din artikel er færdig (for nu), så klik på Gem side. Tænk på, at du heller ikke selv ønsker at læse
halvfærdige artikler.

Under en artikels diskussionside kan du kommunikere med andre Wikipedianere. Det er også her, at
andre kan kommentere på det du har lavet eller komme med rettelser. Det er en hjælp, ikke en kritik!
Alle Wikipedianere er startet et sted. Der er desuden god hjælp af hente i facebookgruppen ”Dansk
Wikipedia”.
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