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KIK-møde den 25. august 2020 
 

Dato: 25. august 2020, kl. 10.15-14.15 

Sted: Rigsarkivet Odense 

Deltagere: Hans Christian Johansen (HCJ), Georg Brandt Christensen (GBC), Kirsten Sanders (KS), Jens Karl 

Rasmussen (JKR), Svend-Erik Christiansen (SEC), Allan Vestergaard (AV), Katrine Tovgaard-Olsen (KTO), 

Louise Ludvigsen (LOLU, referent) 

Afbud: Hans Jørgen Marker (HJM), Jesper Skov (JS), Jens V. Olsen (JVO), John Gregers Hvidkjær (JGH) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Status fra DDD, Rigsarkivet Odense  
3. Status for Ancestry aftalen og status på søgning af kirkebøgerne hos Rigsarkivet 
4. KIIP-programmerne 
5. Næste møde 
6. Eventuelt 

 

 

AD 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

AD 2: Status fra DDD, Rigsarkivet Odense 

AV:  Louise Ludvigsen stopper med udgangen af denne uge (altså pr. 28.08.2020), da hun skal 

skrive ph.d. om kodningen af dødsårsager, som en del af Link-Lives projektet. Der bliver 

fremadrettet en periode hvor Barbara Revuelta-Eugercios vil overtage opdateringen af nye 

poster til nettet og opdateringer til kipkortet, og Emma-Sophie Lundø udleverer uddrag, 

indtil der ansættes en ny. Uddragene vil i denne periode ikke kunne blive lige så detaljerede 

som hidtil, men vil være hele folketællingsårgange.  

LOLU:  Der er nu ca. 21.500.000 poster i DDD. Der er blevet indlæst omkring 320.000 i år, hvilket er 

lidt mindre end sidste år (omkring 30.000 poster mindre). En god del af de nye indtastninger 

er fra FT-1901, men der er også kommet godt gang i 1911 og 1916, efter der blev genåbnet 

for indtastning af disse i januar. 

1901: Alle sognene kom i hus her i starten af august. En enkelt købstad (Randers) er stadig 

under indtastning, og det går stødt fremad. De Storkøbenhavnske gader er nået til at 

reservere gader med bogstavet S, om end nogle af gaderne før S stadig mangler at komme 

ind. 
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De øvrige FT-årgange går lidt langsomt, men sikkert, fremad. Nogle har helliget sig 1855, 

nogle 1870, nogle 1890, en enkelt 1895, samt nogle 1911 og 1916. FT-1890 er længst 

fremme. 

Udleveringer: DDD er vældig populært, og der er allerede udleveret 10 uddrag i år. Det er alt 

fra bachelorstuderende til ph.d.-studerende til store forskningsprojekter. Herunder en del 

projekter om naturvidenskab og miljø, uddannelse og om immigration. Der er udleveret ca. 

23.700.000 millioner poster på tværs af alle projekterne. 

Fejlretninger: 

- Ikke søgbare kirkebøger: LOLU har rettet alt det hun har kunne finde eller har fået 
fejlmeldinger om. Rent teknisk er det ret svært at se hvilke kirkebøger der er fejl i, så 
de ikke er søgbare, så skriv til mailboxddd@sa.dk, når/hvis I støder på nogen.  

- Søg på flere bogstaver, eks. æ, ae, ø, ö, oe : LOLU har sendt det til udviklere, men har 
ikke hørt noget tilbage. 

- Vi ved der er flere fejl på hjemmesiden (såsom sogne der ikke står i rækkefølge). Vi 
arbejder på det.  

- Statistikoversigten virker desværre ikke, da vi har problemer med Kip-admin 
programmet der laver det. LOLU kontakter Nanna. 

 
 

AD 3: Status for Ancestry aftalen og status på søgning af kirkebøgerne hos Rigsarkivet 

AV:  Ancestry søgefunktionen på DDD har været ramt af rigtig mange uheld. Både tekniske 

problemer og udfordringer, samt har corona-hjemsendelsen forsinket projektet. Henover de 

næste par måneder vil Ancestry lave et nyt datasæt til os, og Rigsarkivet vil arbejde videre på 

en ny og forbedret søgefunktion.  

Der arbejdes på flere udvekslingsaftaler med Ancestry. De er netop begyndt på afskrivning af 

arkivalier fra DVI, hvoraf Rigsarkivet har modtaget de første afskrifter allerede.   

AV: Der er blevet bevilliget penge til en importfunktion til CS-portalen. Det projekt starter nu, og skal 

færdiggøres inden årets udgang. Dermed vil de importerede datasæt blive søgbare i Søg i Samlingerne (SIS). 

Næste år er der forhåbentligt finansiering til dataprojektet, der måske kan være med til at udvikle løsninger 

såsom import af flere datasæt til samme billedserie, der blandt andet er relevant i forhold til ndlæsning af 

folketællinger og kirkebøger. 

Der er dog ikke nogen billedidentifikator på DDD  Det skal der findes en løsning på.  

 

AD 4: KIIP-programmerne 

LOLU:  Jens har givet besked om at domænet er helt klar til overtagelse af Danske Slægtsforskere, 

og at overtagelsen sker om ganske kort tid. Alle mails fra kiip.dk kommer fremover til at gå til 

mailboxddd@sa.dk.  

Rigsarkivet er i fuld gang med at overtage programmerne. Samtidig arbejdes der sammen 

med Jens på at få lavet et felt til billedkobling.  

mailto:mailboxddd@sa.dk
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AD 5: Næste møde 

Næste KIK-møde bliver 9. marts 10.15-14.00 

 

AD 6: Eventuelt 

Opdatering fra Svend-Erik Christiansen  

- Kipkortet er blevet opdateret, efter en større gennemgang på baggrund af 
oversigterne fra DDD-hjemmesiden. Der er således ryddet op i gamle reserveringer 
der er blevet opgivet og lignende.  

- Det er sjovt at man har valgt at bruge det svenske alfabet ved opbygningen af DDD, 
så at æ, ø, og å ikke står til sidst.  

- Navneklumper  Lars Helbo har lavet noget der svarer til Soundex på dansk.  
 

”Her i sognet” 

LOLU:  Der er blevet indsendt en mail fra en bruger, om at rette fødesteder i DDD, så der i stedet for 

at stå ”her i sognet”, som er den kildetro afskrivning fra kilden, bliver skrevet det faktiske 

sogn. Det giver nemlig store problemer pt. at benytte fødested som søgefelt, fordi der for så 

mange står ”her i sognet”.  

KS:  DFS gør det vist maskinelt. Er sikker på der er frivillige der gerne vil være med til at 

standardisere stednavne. 

HCJ:  Det burde kunne lade sig gøre ret enkelt at rette databasen, og lave et system der kan skrive 

sognets navn, når den støder på ”her i sognet”. 

Det blev i fællesskab besluttet at ”her i sognet” fremadrettet skal indtastes som ”her i sognet [københavn]”, 

så vi får navnet på sognet med, så det kan søges frem. Det samme gælder ”do”, ”ditto” og lignende. 

Sideløbende vil der blive set på en løsning for de allerede indkomne indtastninger.  

 

Amt, herred og sogn 

GBC og Kirsten: Det er svært for nye at finde rundt i, og svært at vide hvilket amt, det man leder efter, 

ligger i.  

LOLU laver en henvisning til kipkortet på søgesiden, og en forklaring til at man kan trykke på i’et ved siden 

af amt, og få vist et kort.  

GBC foreslog efter mødet at der blev lagt et link til ”Krabsen” eller 
https://slaegtdk.azurewebsites.net/media/u0ght3q4/sogn-herred-amt.pdf eller DigDag, da kipkortet ikke løser 
problemet med at man skal vide hvilket amt man skal kigge efter.  

Kirkebøger og folketællinger der er gået tabt 

Georg: det er svært at finde ud af hvilke steder der er gået tabt. Er der ikke en oversigt vi kan henvise til, så 

folk ved det, og ved hvor de skal kigge? 

https://slaegtdk.azurewebsites.net/media/u0ght3q4/sogn-herred-amt.pdf
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LOLU laver et link direkte til kipkortets oversigt over tabte folketællinger på søgesiden, samt en henvisning 

til Nygaards oversigt over ikke søgbare kirkebøger på kirkebogssøgesiden.  


