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Det var en gang en jente som het Renate. Hun bodde i et land langt, langt mot nord, og hadde
et nettsted. En dag fikk hun det for seg at hun ville starte en wiki, altså et brukerbidragsbasert
oppslagsverk, for alskens slektsrelaterte data. Renate syntes ideen var svært god, og mange
mennesker strømmet til for å registrere seg. Så sa det stopp. Det kom få artikler, var lite trafikk.
Om slektsforskermiljøet ikke var klart for denne praksisen, om Lokalhistoriewiki gjorde
SlektsWiki, som det het, overflødig, eller om skylden ene og alene var Renates, vites ikke, men
en dag sa hun ihvertfall stopp, og slettet hele suppedasen. Så gikk det en stund, og Renate
opprettet Anewiki som kun skulle romme data om egen slekt. Nok en gang gode intensjoner,
men det ble litt i overkant omfattende å lage egne sider for nesten 2000 individer, så prosjektet
ble liggende forlatt på serveren, og døde i praksis hen ved at det ble kompabilitetsproblemer
med nettstedets PHP-versjon. Inntil idag!

Nå, etter en del roting i MySQL-database og diverse mapper, er de to gamle wikiene borte for
godt, og atter en ny er på plass: Forfedre:wiki. Ikke en wiki over forfedre, men forfedre(.com)s
wiki. Enkelt og greit. En wiki over gårder hvor mine forfedre har bodd eller tjent. Et forsøk på å
gi dem et digitalt hjem.

Når alt er på plass, skal det i praksis fungere slik:

oppslag i database -> individ født på gården Berg ->inn i wiki, søke opp Berg -> oversikt over
hvem av slektningene mine som bodde der, og når de bodde der. Bilder eller andre data,
oversikt over husmannsplasser, kanskje nabogårder. Opplysninger om kommune-, fylkes- og
sognetilhørighet. Lenker til alle tilknyttede individer.

Høres ikke det greit ut?

Over de neste dagene vil jeg endre lenker til wikien i logoer og lignende, så vær tålmodige,
kjære besøkende - det kommer snart mer! :-D
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(Og forresten: beklager at denne artikkelen roter seg inn i høyre meny! Jeg jobber med saken!)
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