
KIK MØDE  

Dato: 9. OKTOBER 2018, kl.16.15-19.00 

Sted: Rigsarkivet Odense 

Deltagere: Barbara Ana Revuelta-Eugercios (BRE) referent, John Gregers Hvidkjær (JGH), Allan 

Vestergaard (AV) og Katrine Tovgaard-Olsen (KET), alle fra Rigsarkivet; Svend Erik Christiansen 

(SEC) fra SL, KIIP-udvikler, Hans Jørgen Marker (HJM) KIP-grundlægger mm, Hans Chr. Johansen 

(HCJ), Jens Karl Rasmussen (JKR), Kirsten Sanders (KS) fra Dansk Slægtsforskere, Georg Brandt 

Christensen (GBC) fra Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie.  

Afbud: Jens V. Olsen (JVO), Jesper Skov (JS) 
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Referat 

Ad 1 

Dagsordenen blev godkendt. Et nyt punkt blev tilføjet punkt 5. 

Ad 2. 

BRE beskrev status for DDD siden sidste møde: 

Indtastning:  

I alt har DDD 20.459.121 poster siden pr. 5. april. I år er der blevet indtastet 595.634 poster indtil nu, hvilket er 

mindre (86.380) end sidste år på samme tid (682.014). Indtil nu har 159 indtastere været i gang med KIP i år. 



Vi har noteret en lille nedgang af antal indtastede poster henover sommeren, hvilket sandsynligvis kan tilskrives 

de høje temperaturer. Derudover er indtastninger nyere end 1901 sat på pause pga. GDPR og indtastning af 

1901 har ikke fuldt erstattet indtastning af de nyere folketællinger. I forhold til 1901 er 70 % færdigindtastet og 

der mangler stadigvæk København og andre store byer.  

 

Frivillige: 

Vi har fortsat en gang om måneden en såkaldt ’tastecafé’, hvor frivillige indtastere kan komme og taste eller 

diskutere problemstillinger etc. Fremmødet er ikke så stort her i Odense. Vi vil lave lidt reklame i form af 

postkort og uddele dem i kulturinstitutioner i byen.  

Udlevering og formidling: 

Der har været 8 udleveringer af data til opgaveskrivninger og forskningsprojekter siden april.  Bl.a. til projekter 

på tre institutioner: Odense Bys Museer, Det Kongelige Bibliotek, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. 

Derudover 1 ph.d. projekt, 2 Specialer, 2 studieopgaver, 1 internt Rigsarkiv-projekt. Derudover har BRE afholdt 

Rigsarkivet Digital History Metods Lab. Der har desuden været holdundervisning på Københavns Universitet og 

Aarhus Universitet, hvor et uddrag af København 1885 var uddelt. Derudover er der planlagt et Datasprint i 

København (blev afholdt den 27.-28. september med 30 deltagere hvor studerende brugte den samme database). 

I alt 15 udleveringer i 2018. Der vil desuden ske en ny udlevering til BRE, som selv vil begynde et nyt projekt.  

Forskning med DDD: 

Publikationer: En ph.d. om Ringkøbing og en artikel om mellemnavne.  

Projekter: 

BRE fik penge til et mindre projekt fra Kulturministeriets forskningspulje: ”Female mortality in late 19th century 

Copenhagen: lifecourse disadvantages, death in childbirth and infectious disease”. BRE forsætter hendes gamle projekt med at 

koble de to folketællinger fra København, 1880 og 1885, med dødsattester og begravelsesprotokoller 

Ny ansøgning til Innovationsfonden til det store Link Lives projekt, som blev sendt i august i Grand Solutions 

skema, i samarbejde med Københavns Universitet og Københavns Stadsarkiv. Projektet fik fremragende 

anmeldelser og blev inviterede til samtalet. Derudover er der sendt en anden ansøgning til Carlsberg i relation til 

Link Lives. (Vi har efterfølgende fået tilsagt fra IF om at vores ansøgning er imødekommet og Link Lives 

projektet kan realiseres! Mere herom senere). 

Personale  

AV oplyser at antal af brugere er det samme: Omkring 1 million besøg i år.  JGH fortæller om andre detaljer fra 

den daglige drift om samarbejde med Danish Family Search og antal af indtastninger i 1901. Der har ikke været 

så mange indtastninger og han har kontaktet nogle frivillige med gamle reserveringer for at sikre at de stadigvæk 

er i gang.  

GBC  og HCJ spørger om hvem der foretager opdeling i familier for de sogne hvor det ikke er gjort af 

indtasteren, som f.eks. Verninge sogn. Fejlmeddelelserne sendes til JGH som vil foretage de nødvendige 

rettelser. 



 

Ad 3. Status på Ancestry-aftale og rundspørge blandt DDD-indtastere 

AV fortæller om status på Ancestry-aftalen. Ancestry har afsluttet fotograferingen og har taget 2 

millioner billeder. Til gengæld har vi afleveret 600.000 poster til dem (indtastet efter august 2016) med 

folketællinger indtil 1901. De enkelte indtastere skal nu spørges om vi må udlevere deres indtastninger 

fra før august 2016 til Ancestry. Vi forbereder tekniske løsninger og tekster der forventes at sendes pr. 

mail til brugere i løbet af uge 45 eller 46. (Samtykke-projektet er siden blevet forsinket pga. travlhed 

efter tilsagnet om bevillingen til Link Lives-projektet). AV beder KIK og genealogiske samfund om 

støtte til projektet.  KS tilføjer at det er nødvendigt at alle parter formulerer sig på de samme måde, så 

AV foreslår at vi skriver en fælles tekst så alle er på samme side.  

KET forklarer at der er nogle brugere vi skal kontakte som ikke har e-mail, og det diskuteres hvad vi 

kan gøre for at få fat i dem (opslag i slægtsforsker-fora og magasiner), mens vi respekterer GDPR og 

etiske overvejelse.  

SEC spørger om tidshorisonten for de nye billeder på AO. AV bekræfter at RA har modtaget billeder 

og det er i en prøve-fase men at vi ikke kan garantere hvornår de uploades.  

Ad 4. Konsekvenser af GDPR og KIP – orientering 

Planen er stadigvæk at rense data efter 1905 med at finde beskyttede personer (levende personer in 

2008) og fjerne dem fra vores data. Indtil ”rensningsprocessen” er klar sættes KIP-numre i ”karantæne” 

i begyndelsen af vores upload-workflow, så data om beskyttede personer ikke publiceres. 

Ad 5. Deltagere i KIK-Komiteen 

En diskussion af hvem der er deltagere i KIK mundede ud i følgende liste som skal på websiden: 

1. En repræsentant udpeget af Danske Slægtsforskere: Kirsten Sanders (KS) 

2. En repræsentant udpeget af Sammenslutningen af Lokalarkiver: Svend Erik Christiansen (SEC) 

3. En repræsentant udpeget af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie: Georg Brandt 

Christensen (GBC) 

4. En repræsentant for forskerverdenen, udpeget på baggrund af indstilling fra Rigsarkivet: H. C. 

Johansen (HCJ) 

5. To repræsentanter for Rigsarkivet: John Gregers Hvidkjær (JGH) og Allan Vestergaard (AV) 

6. En repræsentant for indtasterne, udpeget blandt projektets 100 mest aktive indtastere: Endnu 

ikke valgt.  

7. En repræsentant for brugerne, udpeget af AO-brugerrådet: Endnu ikke valgt.  

8. Medlemmer af KIK pr. 1. september 2017, for så vidt disse ikke er udpeget af DIS-Danmark, 

SLA eller Rigsarkivet: Hans Jørgen Marker (HJM), Jens V Olsen (JVO), Jesper Skov (JS), Jens 

Karl Rasmussen (JKR) 

Sekretær for komitéen fra Rigsarkivet: Bárbara Revuelta-Eugercios (BRE). 

 



Det blev diskuteret hvordan repræsentanten for indtasterne skal vælges. Det blev foreslået, at 

Rigsarkivet nominerer en person og KIK-Komiteen skal bekræfte Rigsarkivets kandidat men ikke 

formelt vedtaget.   

AD 6. Status FT1901 og de øvrige folketællinger 

1901 er valgt som satsningsområde, men SEC foreslår at der også indtastes et andet år fordi FT-1901 

har mange felter hvilket kan være en udfordring. Der blev ikke kommet truffet en beslutning ang. dette.  

Ad 7. Status på CS-portal 

Det nuværende system har en del fejl som vi nok ikke kan løse. KIK-Komiteen vil gerne inddrages i 

udviklingen af et evt. nyt system. (Medio december er det lykkedes at få elimineret en række af de 

hyppigste fejl på indtastningsportalen). 

Ad 8. Næste møde 

9. april 2019, kl.10-14. OBS Ny dato: torsdag den 25. april! 

Ad. 9 Eventuelt 

Et par kommenter til DDD-websiden fra SEC og GBC. RA vil se om der er penge tilovers på årets 

budget så en ekstern konsulent kan rette de påpegede fejl. 

 

 


