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Deltagere:  Kirsten Sanders (KS), Jesper Skov (JS), Svend-Erik Christiansen (SEC), Allan Vestergaard 

(AV), Katrine Tovgaard Olsen (KTO), John Gregers Hvidkjær (JGH), Markus Schunck (MASC, 

referent).  

 

Afbud: Jens V. Olsen (JVO), Hans Christian Johansen (HCJ), Jens Karl Rasmussen (JKR). 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Status fra Dansk Demografisk Database 

a. Generel status. 

b. Fejlrettelser. 

c. Markering af den snart færdigindtastede Folketælling 1901. 

d. Valg af nyt indtastningsfokus.  

3. Nyt fra CS portalen  

4. Status på Folk i Fortiden 

5. Status for Ancestry aftalen 

a. Generel status. 

b. Status og tidshorisont for søgning i Ancestry-data i Danmark. 

6. Overdragelse af KIIP.dk  

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt.  

 

AV:  Forslag om ét minuts stilhed for at markere Hans Jørgen Markers tidlige bortgang. Vores 

tanker går i den forbindelse til Nanna Clausen. (Det var der enighed om). Allan delte 

efterfølgende et par anekdoter fra Markers betydelige indsats i KIK.   

 

2. Status fra Dansk Demografisk Database 
 

Generel status. 
AV:  MASC har ved udgangen af 2020 overtaget Louises stilling, og står herefter for 

vedligeholdelse, opdatering og generel daglig drift af DDD. (Sammen med JGH).  

 MASC (som kort præsenterede sig) overtager desuden rollen som sekretær i KIK.  

 

MASC: Er fortsat ved at lære systemer og databaser at kende, hvorfor nogle processer i øjeblikket 

tager længere tid. Vi arbejder dog på at løse driftsopgaver og fejlrettelser bedst muligt.  

 

Der er nu cirka 21.800.000 søgbare poster i DDD. Dertil kommer en mængde poster, 

som ikke er søgbare (dette skyldes oftest fejl i indtastningerne eller dobbelte 



indtastninger). JGH og MASC arbejder løbende på at sikre sig, at så mange at vores data 

som muligt er søgbare og tilgængelige via ddd.dda.dk.  

I januar og februar måned 2021 er indkommet 120.000 poster på DDD, hvilket er lidt 

flere end samme periode sidste år (omtrent 20.000 flere).  

En god del af de nye indtastninger er fra FT-1901, men der er også jævnligt poster fra 

både 1911 og 1916.  

 

For de øvrige FT-årgange går indtastningen noget langsommere, men dog stadig sikkert 

fremad. Nogle har helliget sig 1855, nogle 1870, nogle 1890, en enkelt 1895.  

FT-1890 er længst fremme. Nyeste sammentælling viser, at vi har omtrent halvdelen 

indtastet (56 procent).  

 

Udleveringer: Der kommer løbende meldinger om udleveringer, som MASC behandler. 

Dette år er leveret to datasæt: ét til en museumsforsker, og ét til frivilligforeningen 

Kastellets Venner. Der er yderligere modtaget bestilling på et uddrag af tællingen fra 

1916, som skal danne testgrundlag for et forsøg med automatisk/maskinel 

tekstgenkendelse. Vi håber på forespørgsler fra flere studerende i dette år, ligesom vi har 

store forventninger til Folk i Fortiden- projektet, som AV vil informere om senere i 

mødet.  

 

Fejlrettelser. 

MASC:  I kølvandet på sidste møde har Louise rettet de fejl hun har fundet, ligesom MASC og 

JHG i fællesskab har rettet fejl, efterhånden som de er blevet indmeldt. KIK opfordres 

hermed til, at anmelde fejl på mailboxddd@sa.dk, når de bemærker dem. Det er 

sommetider teknisk vanskeligt at se hvilke kirkebøger og folketællinger, der er fejl i.  

 

Vi kende til flere fejl på hjemmesiden (såsom sogne der ikke står i rækkefølge, og 

kipoversigt der ikke kan opdateres). Vi arbejder på det. Hjemmesiden i sig selv, er en 

prioritet at få styr på, så den er indholdsmæssigt tidssvarende.  

 

KS:  Gør opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at det ikke er muligt at gemme henvisningen 

til et søgeresultat fra DDD. I stedet for en egentlig URL får man et generelt opslag: 

https://www.ddd.dda.dk/asp/alle_opl.asp. Det betyder, at man i stedet ofte må henvise 

til DFS. (De øvrige tilstedeværende fra Rigsarkivet gør opmærksom på, at det ikke 

tidligere har været muligt).  

 

AV: Der udvikles som udgangspunkt ikke på den formmæssige side af DDD-hjemmesiden. 

RA sikrer, at hjemmesiden er indholdsmæssigt tidssvarende, og udfører smårettelser. Når 

der ikke videreudvikles på hjemmesiden i sin nuværende form, skyldes det at der i stedet 

afsøges muligheder for at udstille DDD-data i en ny udgave af siden ”Søg i samlingerne” 

med tilsvarende søgemuligheder som på den nuværende DDD-hjemmeside. MASC 

undersøger muligheden for at tilføje en URL. 

  

mailto:mailboxddd@sa.dk
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Markering af den snart færdigindtastede Folketælling 1901. 

AV:  Folketællingen 1901: De sidste gader i København, foruden ét enkelt sogn, er nu under 

indtastning. Det varer således ikke længe, førend vi har alle data fra denne folketælling. 

Det er samtidig den tiende - og den største - færdigindtastede folketælling i projektets 

historie, og det bør markeres. (Vi har nu omtrent 99 procent af indtastningerne fra denne 

tælling).  

 

SEC: Fejringen er en mulighed for, at gøre opmærksom på projektet i sin helhed, og på det nye 

indtastningsfokus. Desuden er det vigtigt at vi sikrer os, at alle sogne (mv.) rent faktisk er 

færdigindtastede, inden nyheden meldes ud.  

  

KS: Foreslår initiativer lodtrækning om en præmie (eller tre) blandt indtasterne på tællingen. 

Tilbyder desuden at Danske Slægtsforskere annoncerer fejringen – og en eventuel 

konkurrence - gennem nyhedsbreve og Facebook-opslag.  

 

 Det aftales, at Rigsarkivet arbejder på et forslag til markering. 

 

Valg af nyt indtastningsfokus.  

Rigsarkivets umiddelbare bud på nyt indtastningsfokus er tællingen fra 1890, da den er 

længst fremme.  

 

JS: Foreslår tællingen fra 1870, for at lukke hullet mellem tællingerne. Det vil desuden gøre 

det lettere at ”genfinde” personer mellem tællingerne, i tiden før fødested blev angivet.  

Det blev på den baggrund besluttet at vælge Folketællingen 1870 som det nye 

indtastningsfokus.  

 

3. Nyt fra CS portalen  
 

KTO: Indtastningen af dødsattester blev relanceret d. 4 december 2020, med det nye projekt 

”Dødsattester 2.0”. Projektet er yderst populært og har nu 172 tilmeldte indtastere. Der 

er desuden indleveret flere end 60.000 godkendte indtastninger på den korte tid siden 

projektets begyndelse. 

 

 Vi er nu i mål med transskriberingen af Udsætterprotokollerne Den Kgl. pleje- og 

fødselsstiftelses arkiv og med lægdsrulleregistret over tilflyttere til København.  

 Et forestående projekt er pasprotokollerne, som i øjeblikket er vanskelige for (bland 

andre) slægtsforskere at bruge. Det skal digitaliseringen hjælpe med at lave om på. Det er 

foreslået, at protokollerne fra Viborg og Korsør transskriberes først.  

KS: Tilbyder at Danske Slægtsforskere kan annoncere projektet via deres forskellige 

platforme. Det aftales at KTO kontakter KS, når dette bliver aktuelt.  

  

KTO: Vi har snart fået en ”svingdør” til transskriberede data på cs-portalen, med den nye 

import og eksportfunktion. Funktionerne giver blandt andet mulighed for, at gøre 



udefrakommende datasæt søgbare via ”søg i samlingerne”. (MASC bekræfter, at 

Rigsarkivet netop har gennemført første succesfulde test af den nye importfunktion).  

 

SEC/KS: Efterspørger et bedre overblik over, hvad der er indtastet på cs-portalen. 

 

AV/KTO:   Fremhæver, at dette taler ind i en generel problemstilling. I sin nuværende form er det 

muligt at foretage avancerede søgninger i Søg i Samlingerne, men det er ikke muligt – i 

samlet form – at vise, hvor stor en andel af de digitaliserede arkivsamlinger, der er 

transskriberede. Dette er bl.a. noget af dét, som projekt Én Indgang, skal ændre på.  

 

4. Status på Folk i Fortiden 
 

AV: Inden for den næste måneds tid lanceres den nye side Folk i Fortiden til udstilling og 

download af datasæt. På siden udstilles folketællingsdata fra DDD (som er standardiseret 

og renset af Link-Lives projektet) på en række oversigtskort. Vi forventer os meget af 

denne nye platform, og de muligheder for øget tilgængeliggørelse og brug af vores data, 

den tilbyder. Link til siden: https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/benyt-rigsarkivets-

data/folk-i-fortiden-dansk-befolkningshistorisk-atlas/    

  

5. Status for Ancestry aftalen 
 

AV: Vi har fortsat udfordringer med Ancestry data, men Ancestry sender et nyt udtræk. Vi 

forventer at kunne importere de nye Ancestry-data (kirkebogsafskrifter) vha. den nye 

importfunktion, så der kan søges i dem via Søg i Samlingerne.  

 

Sommetider ender danske Ancestry data fejlagtigt (og periodevis) bag en betalingsmur på 

Ancestrys egen hjemmeside. Det er både Rigsarkivet og Ancestry opmærksomme på, og 

retter op på fejlene så hurtigt som muligt.     

 

6. Overdragelse af KIIP.dk  
 

MASC:  Denne proces har været blokeret af den aktuelle corona-situation, men MASC har d. 8/3 

været i telefonisk kontakt med JVO som ikke havde mulighed for, at deltage i dagens 

møde. MASC og JVO fortsætter korrespondancen om overdragelse af KIP 

programmerne til Rigsarkivet.  

  

7. Næste møde 
 

 Næste KIK-møde afholdes tirsdag d. 7. september 2021.  

Som udgangspunkt er det ambitionen, at mødet afholdes fysisk (hvis det kan tillades til 

den tid). Nærmere information følger.  

 

 

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/benyt-rigsarkivets-data/folk-i-fortiden-dansk-befolkningshistorisk-atlas/
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8. Eventuelt 
 

AV: Ancestry har anmodet om at få udleveret billedefiler af affotograferede folketællinger. (til 

de data, de har afskrifter af).  

KIK gav sin tilslutning til at FT 1906, 1911 og 1916 også kan udleveres til Ancestry som 

et led i udvekslingsaftalen.  

 

 

 Tak til alle tilstedeværende for et godt møde, trods de anderledes forhold.  


