Kære allesammen.
Vi er meget rørte over at have modtaget årets slægtsforskerpris. Det havde vi
aldrig troet ville ske.
”Intet er umuligt for den som bærer viljen i hjertet”. Det er netop den filosofi
der ligger bag os - Dan og Marianne - folkene bag Danish Family Search. Vi er
begge IT nørder, der dyrker slægtsforskning i vores fritid, og hvis man
kombinerer de to ting, så har man årsagen til at DFS åbnede hjemmesiden i maj
2013. Dengang havde vi ikke drømt om, at DFS ville blive så stort som det er
blevet. Vores arbejde med at opbygge en bedre søgemaskine var egentlig kun
udviklet til eget brug, men familie og venner foreslog, at den skulle være
tilgængelig for alle. Vi spurgte så Rigsarkivet om tilladelse til at benytte dataene
fra Dansk Demografisk Database. Det fik vi, og så åbnede vi en simpel
hjemmeside, så alle kunne søge i databasen. Vi havde kun forestillet os en lille
skare af slægtsforskere der ville bruge vores søgemaskine og deltage i lidt fælles
indtastning af kirkebøger. Men det startede en heftig debat indenfor området, og
det var medvirkende til, at DFS voksede. Vi blev stædige, da der kom
beskyldninger som tyveknægte og pengemaskine, og det betød at vi arbejdede
endnu mere på at få DFS opbygget som en klub af seriøse slægtsforskere, der
arbejder hen imod et fælles mål - nemlig at åbne fortiden for alle.
I dag er der over 11.000 medlemmer af DFS’ hjemmeside, og der indtastes i
gennemsnit over 5.000 nye navne i databasen hver dag. DFS er i dag den mest
populære hjemmeside i Danmark inden for slægtsforskning.
Vi har startet i alt 14 projekter på DFS, og de mest populære er indtastning og
indeksering af kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og skoleprotokoller. Alle
data bliver selvfølgelig afleveret til Rigsarkivet, for det er der de hører hjemme,
også om 100 år når vi ikke er her mere.
DFS har i dag en fantastisk gruppe af 25 superbrugere fordelt over hele landet.
De 25 superbrugere er med til at holde DFS kørende, og der kommer mange
henvendelser fra folk herhjemme, men også fra udlandet. Uden superbrugerne
var DFS ikke blevet så stort som det er blevet, for det er ofte svært at finde tiden
til at hygge sig med slægtsforskning. Med 3 små børn, fuldtidsjob og i gang
med at bygge nyt hus, så er det ikke hver dag man får mulighed for at sidde
foran computeren.
Slægtsforskerprisen skal derfor tilegnes superbrugerne og de aktive
medlemmer, der hver dag taster nye navne og poster fra morgen til aften. Det er
deres indsats der gør den store forskel.

Vores mål er at kortlægge hele Danmarks fortid, især indenfor kirkebøger,
folketællinger og andre kilder der er vigtige for slægtsforskere. Det lyder måske
som en umulig opgave, men allerede nu er over 4,5 millioner navne blevet
søgbare hos DFS. Det er estimeret at 8,2 % af alle kirkebøger nu er indtastet og
gjort søgbare på DFS, så måske er det slet ikke så umuligt alligevel. Vi ønsker
ikke at gøre dette alene, men som deltagere i det fantastiske team der allerede
findes under DFS. Vi har et godt samarbejde med Rigsarkivet og især
Københavns Stadsarkiv, men håber på at der kommer flere samarbejdspartnere i
fremtiden. Ofte er det nemmere for DFS at udvikle nye værktøjer og
indtastningsportaler, for der er ikke skattepenge der skal bruges på det, eller et
stort bureaukrati for at få nye planer igennem. Om det hele bliver lavet korrekt,
det kan kun resultaterne tale om. Der er stadig plads til flere deltagere på DFS,
og vi håber en dag at få opbakning fra alle foreninger indenfor slægtsforskning,
så vi alle kan få vores fælles fortid dokumenteret hurtigere.
Vi ser gerne det er nemt at finde sine forfædre, enten via søgesiden vi har
opbygget, eller via de andre værktøjer DFS tilbyder. For eksempel har vores
oversigt over de forskellige navne på en folketælling og sogn været til stor
hjælp for mange. Stavemåder har ændret sig meget igennem tiderne, og ofte er
det ikke lige nemt at tyde de gotiske skrifttegn på gamle dokumenter. Men
heldigvis har mange med evnerne valgt at indtaste og transskribere de helt
gamle kirkebøger på DFS, så også den yngre generation kan læse med. Det
behøver nemlig ikke at være svært. Slægtsforskning skal ikke kun være at finde
sine glemte aner, men at finde flere interessante informationer om ens egne
forfædre. Især at lære dem at kende via begivenheder i forlængst glemte
dokumenter. Selv om ens forfædre har været døde i 250 år, så kan det stadig
lade sig gøre at indhente information omkring dem, og det er noget vi gerne vil
gøre nemmere for folk.
Vi ser en lang og lys fremtid i møde, hvor endnu flere værktøjer inden for
slægtsforskning vil blive stillet til rådighed på DFS. Vi har for nylig startet
Familie Databasen, som er et gratis system til at holde styr på sin familie. Lige
nu er systemet ligesom alle andre familietræsystemer, men vi kommer med
mange spændende tilbygninger til systemet i fremtiden. Hvad nogle af de
spændende tilbygninger bliver, er op til brugerne og den respons vi får. Vi lytter
til jer og jeres ønsker.
Vi takker alle for den fine slægtsforskerpris, og håber at alle kan få glæde af det
arbejde, vi laver.
Dan og Marianne Nicolaysen

