
Referat af KIK-møde d. 07-09-2021. Rigsarkivet Odense. 
 

Deltagere: 

Kirsten Sanders (Online deltagelse) (KS), Hans Christian Johansen (HCJ), Jens Karl Rasmussen (JKR), 

Allan Vestergaard (AV), John Gregers Hvidkjær (JGH), Katrine Tovgaard-Olsen (KTO), Markus 

Schunck (MASC). 

 

Afbud fra: 

Svend-Erik Christiansen (SEC), Jens V. Olsen (JVO), Jesper Skov (JS).  

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Status fra Dansk Demografisk Database 

- Generel status.  

- Status på Folketællingen 1901 og 1870.  

3. Første kig på udformning af ny søgemaskine 

4. Nyt fra CS portalen  

5. Status på Folk i Fortiden 

6. Næste møde 

7. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

KS:  Ønsker at gøre status over Danske Slægtsforskeres arbejde med dodsregister.dk under 

punktet eventuelt.  

 

2. Status fra Dansk Demografisk Database 

Generel status.  

MASC:  Det tegner til at blive et godt år for DDD, navnlig hvad angår antallet af indkomne 

poster. Vi har i år (d.d. 7/9) modtaget: 804 enheder med 448.609 poster. Heraf: 514 

enheder med 343.844 poster fra folketællinger og 290 enheder med 104.765 poster fra 

kirkebøger. Det er en anelse over niveau for sidste år. Dansk Demografisk Database 

(DDD) (ddd.dda.dk) har dermed rundet 22 millioner søgbare poster. 

 

Vi retter løbende fejl og mangler efterhånden som de anmeldes. Heriblandt en opdateret 

footer på hjemmesiden, så den nu er tidssvarende.  

 

Flere poster er blandt andet et resultat af, at JGH har forhandlet sig til en bedre aftale for 

dataudlevering hos DFS.  

 



AV:  Spørger til, hvor stor en del af de nye kirkebogsindtastninger på DDD, der stammer fra 

DFS. (JGH bekræfter, at det er en stor del). 

 

HCJ:  Spørger, om der er tendens i indtastningerne (JGH bekræfter, at DDD modtager flest 

nyere kirkebogsindtastninger, dog også nogle enesteministerialbøger). 

  

De tilstedeværende drøfter, om DDD bør opgive afskrivning af kirkebøger, for at undgå 

at spilde indtasternes tid og kræfter med dobbelte indtastninger.  

 

AV:  Beder MASC om at udarbejde et notat om problemstillingen, med et forslag til en 

handlingsplan, der kan præsenteres på næste møde.  

  

Status på Folketællingen 1901 og 1870.  

 

MASC:  1901: Med seneste opdatering af de sidste københavnske gader nu indlæst i DDD. Det 

betyder, at folketællingen 1901 nu omsider kan erklæres for færdigtransskriberet. 243 

indtastere og 87 korrekturlæsere har bidraget.  

1901: Tællingen er den tolvte i rækken over færdigindtastede folketællinger i Danmark, og 

den hidtil største i projektets historie. 2.441.009 af folketal på 2.449.540. – vi har 99,6 

procent af det officielle folketal. 

 

AV:  Spørger til markering af milepælen. (MASC bekræfter, at Rigsarkivet påtænker at holde en 

reception, gerne dette kalenderår, hvis pandemisituationen tillader dette).  

 

JGH:  1870: JGH sender løbende indtastere videre til 1870, der jo blev valgt som fokus ved 

sidste møde. Han starter med Kbh., der ofte står alene tilbage til sidst. I skrivende stund 

har vi omtrent 47 procent af tællingen i hus.  

 

KS:  Påpeger, at det samme er tilfældet med 1855. (48,9%) 

 

AV: Giver en kort status på kirkebogsafskrifter fra Ancestry. Afskrifterne kan tilgås gratis via 

Ancestry.se. Man opfordres til at kontakte Rigsarkivet, hvis der skulle opstå betalingsmur. 

Ancestry plejer hurtigt at rette denne fejl, hvis den opstår. Vi påtænker at udstille dem. 

Det trækker ud, fordi vi har opdaget fejl i selve transskriptionsfasen. 4 store 

forskningsprojekter (Bl.a. Lone Simonsen og PandemiX) har allerede udvist interesse, 

modtaget og anvender datasættet i deres forskning.  

 At data modtaget gennem samarbejdsaftalen anvendes til nye forskningsresultater, bør 

også regnes for en DDD-succeshistorie.  

 

Første kig på udformning af ny søgemaskine 

 

KTO:  Takker KIK for at have bidraget med forslag/behovsafklaring til den nye søgemaskine. 

På hver sin vis fangede KS og SEC de to primære behov, der også blev identificeret til 



behovsafklaringen. – den nødvendige mulighed for både generelle og specifikke 

søgninger.  

 

 KTO og MASC præsenterer grundprincipperne i den nye søgemaskine.  

 

HCJ: Påpeger, at man bør kunne starte bredt i sin søgning, og derefter gå til det specifikke 

(KTO bekræfter, at vi ikke har opgivet den generelle – brede – indgang til 

søgeplatformen).  

 

AV:  Vi regner med afklaring på det videre forløb i 2022, hvor DDD-data er valgt som proof 

of concept for den nye søgemaskine.  

 

Nyt fra CS portalen  

KTO: Det går fremad med de aktive indtastningsprojekter – navnlig Dødsattester 2.0. Vi har i 

år registreret 173.534 nye godkendte dokumenter. Heraf 150.435 nytransskriberede 

billeder fra Dødsattester 2.0. der har udviklet sig over al forventning (bl.a. med hjælp fra 

Danske Slægtsforskere).   

 

Vi påtænker at starte et indtastningsprojekt med fokus på pasprotokoller. Det bliver et 

samlet initiativ, der falder sammen med, at de nyåbnede fotoværksteder vil begynde at 

affotografere og genfotografere materialet dette efterår. Der er umiddelbart bred 

opbakning blandt vore forskellige interessenter. Vi håber også at kunne drage nytte af 

netværk og platforme, som forskellige grene af KIK råder over.  

 

Vi udvikler på platformen (bl.a. med dynamiske skabeloner), så vi på sigt kan påbegynde 

enesteministeriel-projektet. Til det har vi brug for formbare skabeloner og for den 

ekspertise som Danske slægtsforskere (og KIK kommer med).  

 

KS: Præsenterer hjemmesiden dodsregister.dk: Et register, der indeholder samtlige dødsfald i 

Danmark i 1943-1969, i alt 1.141.914 dødsfald. Herudover indeholder registret knap 

50.000 dødsfald fra perioden 1900-1921 fra Indtastningsportalens Dødsattestprojekt. 

 Ønsker et nyt uddrag af Dødsattester 2.0, som kan tilgængeliggøres på siden. 

 

KTO/MASC: Udleverer dette, så snart det kan lade sig gøre. Vi oplever problemer med 

Indtastningsportalens eksportfunktion.   

 

FROKOST 

 

Status på Folk i Fortiden 

Laura Klingenbjerg Staugaard fra Rigsarkivet præsenter den nye platform Folk i Fortiden 

(https://folkifortiden.dk/), hvor man kan man se historisk demografiske data på et 

Danmarkskort. Via kortet og data til download kan man gå tilbage i tiden og få et 

overblik over den demografiske udvikling. 

 

https://folkifortiden.dk/


Indtil videre vises især folketællingsdata fra DDD i aggregeret form (standardisereret af 

Link Lives-projektet). På sigt skal platformen udvides og opdateres med andre kilderyper, 

og nye variable.   

 

Blandt de fremmødte var generelt positive tilbagemeldinger på platformen. KS savner 

dog en mere fleksibel farveskala på kortet, og lidt kortere beregningstid, når man øsnker 

at behandle et helt år.  

 

KS:  Tilbyder at gøre reklame for siden i et kommende blad, når platformen lanceres.  

  

Næste møde 

Næste møde fastsættes afholdes tirsdag d. 8. marts 2022. Som udgangspunkt samme tid og samme sted.  

 

Eventuelt 

Status på overdragelse af KIP-programmerne.  

Det aftales, at MASC og JVO skal fastsætte en endelig dato for overdragelse af 

kildekoderne KIIP-programmerne. (Kildekoderne blev overdraget til Rigsarkivet d. 15. 

september ved en mindre reception på KB34. JVO, AV, KTO og MASC deltog i 

arrangementet, foruden to fremmødte kollegaer fra arkivet. Tak til JVO for et godt 

arrangement). 

 

JGH: Efter aftale med Danish Family Search vender folketællingen 1906 tilbage til DDD. DFS 

har opgivet ”eneretten” på tællingen, der på det seneste ikke har haft den ønskede 

tilslutning. 

   

Tak til alle for et godt møde.  

 


