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Ad 1 Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2 status fra Rigsarkivet 

Historiske Dage: Rigsarkivet deltog og fremviste bl.a. hvordan man kan deltage som indtaster. 



Der kommer en artikel på videnskaben.dk om ’Citizen science’, hvor Rigsarkivets samarbejde med de 
frivillige bliver omtalt. 
Modtagelse af data: Vi har i årets første tre måneder modtaget lidt over 315.000 poster, der er modtaget 
fra både eksterne indtastningsportaler eller direkte til RA.  
 
RA er i år begyndt i Odense at mødes med indtastere til det vi har kaldt ’Tastehygge’.  Arrangementerne er 
foregået to gange om måneden med en varighed på to timer. Tilslutningen har varieret mellem to til 7. På 
trods af en flot omtale i Fyens Stiftstidende betød det ikke umiddelbart, at der kom flere deltagere. Men 
der har været tilfredshed med tilbuddet hos dem, der kom.  
 
Der udleveres stadig data til forskningsbrug fra ’forskningsdatabaserne’ og der ydes bistand, hvor det er 
muligt. 
 
Det første led i arbejdet med at flytte DDD til Crowdsourcingportalen  er import af folketællinger og 
kirkebøger og muligheden for at kunne eksportere data ud derfra. Det vil tidligst kunne realiseres i 2. 
kvartal 2018. Dette er en forudsætning for at kunne integrere DDD i portalen. 
 
MyHeritage er næsten færdig med at indtaste alle folketællingerne. I den forbindelse er der drøftelser i 
gang mellem Rigsarkivet og MyHeritage om muligheden for at rette i data, da de hidtidige afleveringer har 
vist sig at indeholde en del fejl.  Det er ikke meningen, at data fra MyHeritage skal erstatte de indtastede 
data, men de vil være at betragte som et supplement.  
 
Efteråret 2016 blev der gennemført en brugerundersøgelse blandt Rigsarkivets brugere. I den undersøgelse 
udtrykte flere et ønske om at ønske om at hjælpe til med at scanne kilder og få dem lagt på 
ArkivalierOnline. Der er derfor nu startet et nyt scanningsprojekt med flere frivillige, og som bliver 
organiseret som fotogruppen i Odense, der længe har været i gang. De frivillige fotografer har fået et 
kursus i brugen af udstyret og efterbehandling af det scannede.  Uploads vil ske senest to måneder efter de 
er afleveret i korrekt format til Rigsarkivet.  
 
Det blev diskuteret om der kunne startes et projekt med scanning og indtastning af kilder fra Slesvig 1803. 
Der skulle foretages nogle undersøgelser for at afklare forholdene omkring kildematerialet og hvad der 
allerede er indtastet eller scannet. 
 
Ad 3 Status for spørgsmålet om rettigheder 
 
Der har ikke været nogen reaktioner siden det ekstraordinære møde i KIK.   
 
Ad 4 Nye medlemmer af bestyrelsen – drøftelse 
 
Dette punkt er tæt forbundet med det næste punkt vedrørende kommissorium. Den nuværende komite 
fortsætter uændret, men der er behov for at have procedurer for supplering og erstatning af medlemmer. I 
øjeblikket mangler der en repræsentant for indtastersiden.  Det blev vedtaget at benytte listen over de 
indtastere, der er aktive. 
 
Ad 5 Indledende drøftelse af kommissorium 
 
Drøftelsen tog udgangspunkt i et oplæg, der afspejlede dels det oprindelige forsøg på et kommissorium i 
2000 og dels de drøftelser, der rent faktisk foregår på KIK møderne.   Drøftelserne var indledende og 
punktet tages op igen på det næste KIKmøde. 



 
Ad 6 KIP’s 25 års jubilæum 
 
Der var enighed om, at jubilæet skal markeres og mulighederne for fest eller festskrift eller 
seminar blev drøftet. Umiddelbart var der størst tilslutning til at holde et seminar på f.eks. 
Syddansk Universitet med indbudte foredragsholdere og især indlæg fra en eller flere indtastere. 
RA vil undersøge de praktiske og økonomiske forhold og komme med et oplæg. Jubilæet skal finde 
sted engang i løbet af efteråret. 
 
Ad 7 Status for FT1860 og FT1901 
 
FT1860:  96 % er indtastet og 55,4 % af FT1901. Vester Kvarter, København er nu afleveret. Der skal 
efterlyses hjælp til at få det sidste af FT1860 færdig i år. 
 
Ad 8. Status for øvrige folketællinger 
 
Blandt de øvrige folketællinger er der især interesse for 1930 (DIS), 1921 og 1906 (DFS), nævnt i faldende 
rækkefølge efter antal indtastede/ hentede poster. 
 
Ad 9 KIIP 
 
JV har udviklet en særlig version af KIIP-programmet til brug for et projekt om at skabe et 
Multigenerationsregister.  
Derudover arbejder JV med at konvertere primært folketællingsdata indtastet i regneark til KIPformat . 
 
Ad 10 Samarbejdet med DFS 
 
RA og DFS er på det meget indledende stadium om at finde en lettere måde at overføre data på. 
 
Ad 11 Samarbejdet med Kildeportalen 
 
Intet nyt er godt nyt. 
 
Ad 12 Næste møde 
 
Tirsdag den 19. september 2017, kl. ca. 10. 
 
Sted: Rigsarkivet Odense, Frokoststue i Arkivarboligen. 
 
 


