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Ad 2 
 
Av ønskede punkt om Ancestry-projektet tilføjet. Derefter blev dagsordenen godkendt. 
 
Ad 3 Status fra Rigsarkivet 
 
Den største begivenhed var fejringen af KIP’s 25 års jubilæum. Vi havde en god dag med mange indlæg, og 
der var stor tilfredshed med indlæggene, der afspejlede de mange sider af projektet. Pressedækningen var 
fin fra Fyens Stiftstidendes side, idet det havde flere artikler og tog gode billeder. 
 



Vi har ansat Barbara Revuelta-Eugercios fra 25. september og indtil videre i 10 måneder. Barbara er 
uddannet i historie og demografi, og kommer fra en forskerstilling på Københavns Universitet. Hun har bl.a. 
arbejdet med de danske folketællinger fra 1880 og 1885 for København.  
 
NC har meddelt, at hun stopper pr 31. januar 2018. Barbara overtager efterfølgende alle hendes funktioner 
og opgaver og videreudvikler DDD. 
 
Rigsarkivet holdt fredag den 27. oktober et stort arrangement for frivillige fra alle landsdelene. 
Deltagermængden var begrænset af pladsen i Harsdorffsalen. Fra alle sider var der stor tilfredshed og 
glæde over dagen, og flere af de frivillige gav udtryk for, at de var glade over, at der blev sat tydelig pris på 
deres indsats. 
 
Indtastninger: I år er der indtil nu blevet indtastet  745.000 poster, hvilket er lidt mere (8.000) end sidste år 
på samme tid. Indtil nu er og har 131 indtastere været i gang i år med KIP. 
 
Der er ansat to studenter fra august/september og året ud. Deres opgave er at hjælpe med at standardisere 
de færdige folketællinger. I øjeblikket arbejder de på FT1845 og FT1885. Det er planen at aflevere en 
forskningskopi til NAPP (North Atlantic Population Project) til januar 2018. 
 
Vi har fortsat en gang om måneden såkaldt ’tastehygge’, hvor frivillige indtastere kan komme og taste eller 
diskutere problemstillinger etc. Fremmødet er ikke så stort, som vi havde håbet, men vi fortsætter indtil 
videre og håber på, at endnu flere efterhånden vil møde op. 
 
Der har været nogle udleveringer af data til brug for opgaveskrivninger på universitetet (bl.a. takket være 
Barbara), men også til phd-studerende. 
 
To grupper på SDU arbejder med at udvikle programmer til at linke personer gennem folketællinger. De 
arbejder med data for 1845-1880. Finalen finder sted den 15. november, hvor det bliver meget interessant 
at se, om en af grupperne vinder og at se, hvilke løsninger, de har valgt. De to grupper har meget forskellig 
tilgang til løsning af udfordringen. Et vellykket projekt vil kunne hjælpe både fritids- og den professionelle 
forsker. 
 
Rigsarkivet s strategi er, at DDD skal indgå i crowdsourcing-portalen. For at det kan lade sig gøre skal 
portalen udvikles betydeligt. Det betyder, at DDD fortsætter på den nuværende platform i sandsynligvis 
mindst 1 til 1½ år endnu.  
 
Fra DIS-Danmarks side er der kommet et forslag om, at stå for et projekt, hvor frivillige laver kobling 
mellem de scannede kilder på AO og folketællingerne på DDD.  
 
Ad 4  Oplæg til kommissorium for KIK  
 
Inden mødet havde Rigsarkivet udarbejdet et forslag til et egentligt kommissorium for KIK. Kommissoriet 
skal ses i sammenhæng med den nye Persondataforordning, der træder i kraft til maj 2018. Et vigtigt formål 
med forslaget er derfor at kunne placere dataansvaret hos Rigsarkivet. 
Der var fuld forståelse for det synspunkt, hvorefter diskussionen drejede sig om præciseringer i 
afgrænsningen af de områder, KIK skulle bidrage til. JS fremsatte forslag til, at Kildeindtastningskomiteens 
virkefelt kunne udvides til at omfatte alle indtastningsprojekter. AV var positiv overfor dette, men mente at 
det var lidt for tidligt at gå den vej. Forslaget vil blive overvejet i forbindelse med en revision af den 
samlede brugerrådsstruktur.  
Rigsarkivet udarbejder et revideret forslag til vedtagelse på næste møde i KIK. 



 
Ad 5 Den kommende Persondataforordning 
 
HCJ havde ønsket dette punkt på dagsordenen for at kunne give sin fortolkning af de konsekvenser 
forordningen vil kunne få for både DDD, men også for publiceringen af kilder på AO.  Redegørelsen og 
diskussionen afslørede, at det helt store spørgsmål er hvilken lov, der er den bestemmende: er det 
Arkivlovgivningen eller Persondataforordningen. Et forslag var, at spørge Datatilsynet til råds. Rigsarkivet vil 
se nærmere på, om der skal ske ændringer i visningen af de nyere folketællinger, hvilket er meget 
sandsynligt, og i givet fald hvordan det skal ske og hvilke informationer, der i givet fald ikke skal vises førend 
de er uden for tidsembargoen. 
Punktet tages op igen på den næste KIKmøde. 
 
Ad 6 Ancestry projektet 
 
AV orienterede om, at Ancestry agter at filme  kirkebøger for 1812 til 1892 og derudover at  afskrive 
kirkebøgerne for perioden 1812 til 1914. Ancestry filmer fra originalkilderne (kontraministerialbøgerne). Til 
brug for kvalitetssikring af deres indtastninger vil de gerne have en kopi af navne og andre relevante 
oplysninger fra DDD. Rigsarkivet vil i første omgang udlevere navnelister fra de data, der er indtastet efter 
19. august 2016, hvor de ændrede rettigheder trådte i kraft.  Det er muligt at Rigsarkivet vil foretage en 
rundspørge blandt indtasterne, hvis Ancestry vil have en endnu større navneliste. Disse data vil ikke blive 
publiceret.  
Ancestry vil desuden gerne udveksle data med henblik på publicering.  
KIK fandt det i orden at udlevere navnelister indtastet efter august 2016 til den ønskede kvalitetssikring.  
KIK ønskede at få en nærmere præcisering af Ancestrys publiceringsplaner og endvidere information om, 
hvorvidt Ancestry selv planlægger at påbegynde et indtastningsprojekt 
 
Ad 7 Status for FT1860 
 
2 frivillige er i gang med de sidste kvarterer af København. Asperup, Fyn er reserveret men status ukendt. 
Der mangler kun et sogn at blive reserveret og indtastet, nemlig Sørup sogn i Svendborg amt på 610 
personer.  Der er indtastet 98,3 %.  
 
Ad 8 Øvrige folketællinger 
 
Dette punkt udgik 
Ad 9 Valg af nyt fokusområde 
 
Da FT1860 stort set er færdigt fandt Nc det relevant at drøfte hvilken ny folketælling ud over FT1901, der 
skulle være indsatsområde. Det blev vedtaget at bevare FT1901 som den foreløbig eneste folketælling med 
særligt fokus. 
 
Ad 9 Næste møde 
 
Onsdag den 11. april 2018 kl. 10 i Odense 
 
Ad 10 Eventuelt 
Der var intet til dette punkt 


