Slægtsforskerprisen 2017
I år er det tolvte gang, vi i SSF og DIS-Danmark har den store fornøjelse at uddele
årets slægtsforskerpris. Et kig tilbage på årene viser, at de tidligere modtagere har
været en passende blanding af ildsjæle, store projekter og forskellige institutioner, der
alle på afgørende vis har åbnet nye døre for utallige slægtsforskere herhjemme eller
ude i den store verden.
Første modtager af prisen i 2006 var Arkivalieronline, og interessant nok kan årets
prismodtager række tilbage og binde en sløjfe til det statslige projekt. Der er tale om et
projekt, som blev iværksat med den udtrykkelige hensigt at følge op på Arkivalieronline
og gøre dét bedre, som fungerede mindre godt. Der var – og er – mange forskere, ikke
mindst de nyere i faget, for hvem arkivverdenen er lukket og fremmedartet. De oplever
det som urimelig besværligt at navigere frem til netop de sider i mange dejlige
kirkebøger, folketællinger og alt det andet, som Arkivalieronline frister med, og som de
gerne vil bruge.
Hvorfor skulle det ikke være muligt at søge i flere forskellige kilder på en gang? Kunne
det fikses sådan, at man kunne springe direkte til den originale kilde, når man havde
fundet en person i en database? Kunne man slippe uden om alle de tunge
arkivbetegnelser?
Vores prisvinderprojekt så dagens lys for kun godt tre år siden, men rygtet spredtes
næsten med lysets hastighed, og brugerne tog imod initiativet med stor begejstring. Der
skal et astronomisk tal som 35.190.422 til for at tælle antallet af sidevisninger på
projektets webside. Og der er omkring 7.000 registrerede brugere.
Prismodtageren byder på en velfungerende søgeside med fine finesser, men det er ikke
den alene, der er årsag til succesen. Projektet har på formidabel vis formået at sætte
folk i gang med at gøre noget, at yde deres egen lille skærv til at gøre adgangen til
kilderne lettere. Der blev tidligt iværksat indtastning af kirkebøger, også de nyere, så
selv folk, der ikke var stive i gotisk skriftlæsning, kunne være med. På nuværende
tidspunkt er ca. 8 % af alle poster fra kirkebøgerne indtastet. Det lyder måske ikke af så
meget, men når man tænker på, at der er tale om samtlige Danmarks kirkebøger helt
tilbage til 1572, så er det alligevel ikke så ringe.

