Kikkomiteen – møde 21-11-2016
Deltagere: Nanna Floor Clausen (NC) referent, John Gregers Hvidkjær (JGH) Begge fra Rigsarkivet, Odense.
Jens Karl Rasmussen (JKR) for indtasterne, Svend Erik Christiansen (SEC) KIP-grundlægger mm, Jens V. Olsen
(JVO) KIIP-udvikler, Hans Jørgen Marker (HJM) KIP-grundlægger mm, Jesper Skov (JS) DIS-Danmark ,
Michael Dupont (MD), DIS-Danmark
Desuden: Allan Vestergaard (AV), Områdeleder, Rigsarkivet, Louise Karlskov Skyggebjerg (LOKS),
Crowdsourcing-koordinator Rigsarkivet
Afbud: Ove Kühn, Hans Chr. Johansen

Dagsordensforslag:
1. Godkendelse af dagsorden
2. FT1940 problematik
3. Præsentation og diskussion af plan for ændring af rettigheder til indtastninger
4. Brugen af MyHeritage data fra FT1930 – mulige scenarier
5. Nye medlemmer af bestyrelsen (Ove Kühn udtræder)
6. Status fra Rigsarkivet Odense
7. Status for FT1860 og FT1901
8. Status for øvrige folketællinger
9. Status for KIIP (FT og KB)
10. Samarbejdet med Danish Family Search
11. Samarbejdet med Dis-Danmark / Kildeportalen
12. Næste møde
13. Eventuelt

Ad 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2 FT1940
KIK indledte med en konstatering af, at Rigsarkivet (RA) havde meldt meget bredt og bastant ud vedrørende
ophøret med at publicere og eventuelt indtaste folketællingen 1940. AV beklagede dette og redegjorde for
baggrunden for beslutningen. Beslutningen skal ses på baggrund af, at RA føler behov for, både i forhold til
persondataloven, og i forhold til den kommende persondataforordning, der træder i kraft i 2018 og som vil

gælde alle medlemmer af EU, at danne sig et klarere overblik over konsekvenserne af at publicere data, der
er så nye som 1940.
Ad 3 Plan for ændring af rettigheder til indtastninger
På sidste KIKmøde (12. april 2016) blev det vedtaget at ændre i rettighederne til indtastede DDD-data for
indtastninger efter 19. august 2016. På dette møde skulle der tages stilling til, hvordan man skal forholde
sig til indtastninger afleveret før denne dato. I modsætning til ophavsretsområdet hvor der findes en
særskilt hjemmel til at indgå kollektive aftaler, må der i forhold til den aftale Rigsarkivet/DDD har med
indtasterne, indgås individuelle aftaler.
På mødet blev der drøftet forskellige scenarier for dette. Skulle det være muligt at forlange sine data
slettet, hvis man ikke ønsker dem udleveret til andre/ byttet med andre, hvor ’andre’ også kan være en
kommerciel platform? Et af de store spørgsmål i den forbindelse var, at data fra DDD allerede nu findes på
andre platforme, både kommercielle og ikke-kommercielle, som RA ikke har indflydelse på. Det er kun de
data, der ligger på DDD-platformen, de indtastere, der måtte ønske det, kan få fjernet.
Begrundelsen for at ændre rettighederne er, at verden har ændret sig og at der tastes data ind også
udenfor RA. Disse data vil RA gerne havde del i, men til gengæld forventes RA at kunne tilbyde noget i en
byttehandel, hvor alle parter vil få forøget deres tilbud. RA står stærkt i denne sammenhæng, fordi DDD
indeholder data af god kvalitet. Allerede i dag får RA mange indtastninger fra Danish Family Search og
Kildeportalen.
Det aftaltes, at der etableres en ret for indtastere af data, afleveret før 19. august 2016 til at få disse data
fjernet fra databasen. I de kommende måneder kommunikeres dette ud, og der orienteres samtidigt om, at
Rigsarkivet ikke længere kan påtage sig at vurdere om andre brugere af data fra DDD, enten disse har fået
data fra CD-rommer, direkte fra DDD eller på anden måde, i større eller mindre grad er kommercielle. Der
vil dog ikke ske aktiv udlevering af det nævnte materiale, til aktører, hvorom det ikke klart kan siges, at
disse ikke er kommercielle.
Ad 4 Brugen af MyHeritage data fra 1930
En gruppe i RA med bl.a LOKS og NC har undersøgt, hvordan de data MyHeritage har fået indtastet af
FT1930, og som nu må anvendes af RA, kan anvendes. Kvaliteten af MyHeritage data er væsentligt mere
fejlbehæftet end de data, der er indtastet hos DDD/Kildeportalen fra 1930/Danish Family Search og
indeholder desuden ikke alle felter. Derfor har og bør data fra DDD have forrang over MyHeritage data. Til
gengæld har MyHeritage fået indtastet hele folketællingen. Arbejdsgruppen i RA har lagt op til at lave en
test af de forskellige muligheder for brug: korrektur af MyHeritage data eller indtastning forfra af deres
data.
KIK fremhævede, at det i den forbindelse er værdifuldt, at der i MyHeritage data var en kobling til
ArkivalierOnline (AO).
Ad 5 Nye medlemmer i komiteen
Anledningen til dette punkt var, at Ove Kühn, der har repræsenteret korrekturlæserne, havde ønsket at
forlade komiteen. Der skal derfor findes en afløser for ham og desuden findes repræsentanter for flere
slægtshistoriske foreninger/sammenslutninger. I den forbindelse vil det ligeledes være relevant at se på
hvilken rolle og kommissorium KIK har. Til næste møde bedes alle have overvejet dette punkt og gerne
komme med forslag til nye medlemmer.
Ad 6: Status fra Rigsarkivet Odense

Modtagelse af data. Der bliver stadig afleveret data indtastet med KIIP-programmerne og vi henter data fra
både DFS og Kildeportalen. Siden sidste møde har vi modtaget over ½ million poster. I år er der rapporteret
godt 700.000 poster. Ledelsen forventer vi kan levere 800.000 poster i år, da vi havde et så godt resultat
sidste år. Der er nu næsten 18,9 mio poster af folketællinger og kirkebøger.
Udover at indlæse nye data bruger JGH (og NC) en del tid på at kvalitetssikre de afleverede data. På trods af
det er vi klar over, at vi aldrig vil kunne fjerne alle fejl/mislæsninger. Især er det blevet lidt sværere at nå,
da fokus er på nye indtastninger.
Efter det sidste KIKmøde var der møde i det nordatlantiske samarbejde, hvor et af formålene var at
undersøge om der var basis for at lave en ny ansøgning. Et muligt fokuspunkt kunne være at kombinere
folketællingerne med digitale kort.

I august fik vi udleveret resultatet fra Syddansk Universitet (SDU) fra deres kørsel på supercomputeren.
Formålet var at linke personer på tværs af folketællingerne. Resultatet blev en særdeles stor fil på 42GB,
som det ikke umiddelbart er muligt at arbejde med. Den skal deles op i mindre dele. Den lille test NC har
foretaget viste, at der var mange korrekte links, men at de desværre gemte sig mellem de mange forkerte,
så arbejdet med at lokalisere de korrekte links i filen ville være lige så stort som at begynde forfra. NC har
derfor lavet ’maskinel’ linkning af de personer, der let kunne findes i det samme sogn med samme alder og
navn i to efterfølgende folketællinger (og gerne flere hvor det har været muligt). Der er nu blevet
sammenlignet mellem 1787 og til og med 1850 med to årgange ad gangen. Efter at forkerte links er blevet
fjernet er der pt. Etableret 735.273 forskellige links, der dækker 1,7 mio poster.
I år det desuden her til 1. december nøjagtigt 20 år siden Dansk Demografisk Database blev officielt
’indviet’.
Der er planer om at udbygge den nuværende indtastningsportal til at kunne erstatte både
indtastningsfunktionerne og søgefunktionerne i det nuværende indtastnings- og søgeprojekt (KIP og DDD).
Ad 7 Status for FT1860 og FT1901
Der er stadig interesse for 1901. Medio november er der indtastet næsten 51 %. FT1860 går fremad, men
langsomt hvilket sandsynligvis skyldes opdelingen i store kvarterer. Det er målet at 1860 er færdig til næste
år inden 25-års jubilæet for KildeIndtastningsProjektet.

Ad 8 Status for øvrige FT
De andre årgange bevæger sig langsomt fremad, men det er tydeligt at især 1906 og 1930 er dem, hvor der
indtastes mest, idet begge årgange har indtastet omkring 4 procentpoint mere.
Ad 9 Status for KIIP
Ingen væsentlige ændringer i programmerne.
Ad 10 Samarbejdet med DFS
Siden april har JGH anvendt administrationsmodulet til at hente indtastninger. Samarbejdet foregår uden
nævneværdig kontakt. Der er nogle mindre, udestående konkrete problemer.

Ad 11 Samarbejde med Kildeportalen (FT1930)
JGH henter stadig indtastninger, men der er et udestående problem med nogle købstæder. På mødet blev
der fundet en praktisk løsning på dette.
Ad 12 Næste møde
Næste møde er 25. april 2017 kl. ca. 10 hos RA Odense.
Ad 13 Eventuelt
AV arbejder med de kommende 2-årige rammeaftaler. Brugerinddragelse er vægtet højt og DDD har forsat
RA’s ledelses fulde opbakning.

