Ekstraordinært KIK -møde
Dato: 18. februar 2019, kl.11-14
Sted: Rigsarkivet Odense
Deltagere: Kirsten Sanders (KS) fra Danske Slægtsforskere, Hans Jørgen Marker (HJM)
KIP-grundlægger mm, Georg Brandt Christensen (GBC) fra Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistorie og Jens Karl Rasmussen (JKL).
Fra Rigsarkivet: Louise Ludvigsen (LOLU) referent, Barbara Ana Revuelta-Eugercios
(BRE), John Gregers Hvidkjær (JGH), Allan Vestergaard (AV) og Katrine Tovgaard-Olsen
(KET) .
Afbud: Hans Christian Johansen (HCJ) forsker, Svend-Erik Christiansen (SEC) fra
Sammenslutningen af Lokalarkiver.
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Referat
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2: Præsentation af ny sekretær, Louise Ludvigsen
AV præsenterede Louise Ludvigsen, der har overtaget de fleste af BRE’s funktioner og
opgaver, da hun er frikøbt til forskning med det nye Link-Lives projekt. Louise overtager
derfor også sekretærfunktionerne i KIK. Hendes mail er: lolu@sa.dk

Ad. 3: Status på Ancestry-aftalen og forespørgsel til DDD-indtastere
Opdatering på antallet af poster og samtykker
Aftalen med Ancestry, som der tidligere er blevet drøftet på KIK-møderne, er nu blevet

indgået, og der er udsigt til at Rigsarkivet kan modtage Ancestrys kirkebogsafskrifter,
såfremt indtastere der har doneret indtastninger før august 2016 giver samtykke til at deres
indtastninger må deles med Ancestry. Der er 1012 indtastere, der har afleveret
indtastninger før august 2016. Vi har mailadresser på lidt over halvdelen og derudover en
del telefonnumre. Næsten alle dem vi har været i kontakt med har været positive, og der
har stort set ikke været nogen, der har været kritiske overfor aftalen. Desværre er mange
indtastere ikke aktive mere, og ikke til at få fat i. Udover at skrive til folk, er der blevet
ringet rundt til folk (en del af telefonnumrene var dog forældede), samt forsøgt at finde folk
på krak. Danske Slægtsforskere og Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie har
bakket op om aftalen og opfordret indtastere til at afgive samtykke.
LOLU fortalte om de senest opdaterede tal. Pr. 18.02.2019 havde Rigsarkivet modtaget
samtykker der svarede til 7.079.608 millioner poster. Derudover findes 1.143.273 millioner
poster, der er indtastet efter 2016, og således kan udleveres uden indhentelse af samtykker.
Sammenlagt er der altså 8.222.881 millioner poster der pt. kan udleveres til Ancestry. Vi
mangler dermed lige under to millioner poster for at nå i mål.
Det blev diskuteret hvordan de resterende samtykker skulle indhentes.
AV udtrykte tiltro til at målet nok skal nås. Kommunikationen omkring aftalen har været
god, og der har været forståelse for det positive aftalen medfører.
AV meddelte derudover at tidshorisonten for udvekslingen af data endnu ikke er helt
afklaret. RA har dog allerede modtaget substantielle mængder af affotograferingerne af
kirkebøgerne, og de vil begynde at blive lagt op i uge 9. Affotograferingerne kommer op
med en erklæring om at man gerne må bruge dem, og gerne må downloade billederne, men
kun til privat brug (de må altså ikke publiceres andetsteds uden Ancestrys tilladelse). RA
sender en officiel meddelelse ud, når billederne bliver lagt op.
KS fortalte at hun er blevet stillet spørgsmål omkring hvad Ancestry kan tillade sig at tage
penge for hos dem selv, og ville gerne have en bedre afklaring omkring dette. AV svarede
at Ancestry ifølge aftalen skal lægge dataene fra Rigsarkivet udenfor betalingsmuren, men at
de som sådan godt kan lægge dataene indenfor betalingsmuren også, og lægge yderligere
funktioner på, som de tager penge for. Mht. deres egne indtastninger/afskrivninger, sagde
Nikolaj Donitzky ved præsentationen, at de lægger alt deres danske data udenfor
betalingsmuren, men hvad der præcist skal forventes her er ikke helt klart.
KET påpegede at den positive kommunikation har været hjulpet rigtig godt på vej fra
samarbejdspartnerne KIK, Danske Slægtsforskere, og Samfundet for Dansk Genealogi og
Personalhistorie, og takkede for det.
Publicering af nyere folketællinger og GDPR
GBC påpegede at det er irriterende at man ikke kan søge på fødselsdatoen i DDD. AV
svarede at det kommer ikke til at blive muligt før den nye CS portal. DDD skal udfases, det
er udelukkende et spørgsmål om tid.

KS spurgte om Rigsarkivet havde overvejet at gøre ligesom Danish Family Search, hvor
man lægger et login på, så folk kun bruger det til privat brug. AV svarede at Rigsarkivet
generelt meget nødigt have login på sine faciliteter. Det vil i første omgang i hvert fald
kræve en meget grundig juridisk udredning.

Ad. 4: Opdatering om Link-Lives projekt
BRE præsenterede det nye Link-Lives projekt, der har fået 11 millioner fra Innovationsfonden og 22 millioner fra Carlsberg fonden. Det starter 1. marts, og skal løbe over de
næste 5 år (2019-2025). Projektet vil bruge machine-learning-baseret dataintegration, til at
samle registreringer af livsbegivenheder i arkivalierne, til livsforløb og familieforbindelser
for (næsten) alle mennesker, der har levet i Danmark fra 1787 til cpr-systemet blev indført i
1968.
BRE understregede at projektet ikke kun skal understøtte forskning, men også vil være for
almindelige borgere og slægtsforskere. Alle vil få adgang til de data der skabes i projektet.
Indbygget i projektet er både udlevering af data til forskning, samt en hjemmeside hvor
man som almindelig borger kan søge og finde alle de livsforløb der er blevet dannet. Mht.
hjemmesiden vil frivillige og slægtsforskere blive inddraget i diskussionerne om hvordan
denne del af projektet skal udføres/se ud.
BRE fortalte at der arbejdes på at gøre projektet levedygtigt for evigt. Man skal kunne
aflevere nye data (både fra forskningen og slægtsforskning) og håber i den forbindelse på
fremtidige midler til at videreudvikle hjemmesiden. I den forbindelse blev der fra GBC og
KS spurgt til, om der er tanker om at koble andre data til, eksempelvis skifter og gamle
kirkebøger (før 1812). Til dette svarede BRE og AV, at muligheden for at bruge dem er der
i fremtiden, men først efter dette projekt er færdigt. Det vil altså være i form af en
videreudvikling af projektet. AV understregede at der gerne skal kobles hundredevis af
kilder på, men at det jo skal finansieres. Og det hænger meget sammen med at gøre det
attraktivt for sundhedsforskningen. Indtil videre er fokus for projektets yderligere tilkobling
af kilder på 1921 og 1940 folketællingerne, hvor der selvfølgelig skal være styr på GDPR.
De er valgt for at skabe bro mellem de gamle folketællinger og cpr-registret.
GBC og KS påpegede at brugerinddragelsen tidligere er kommet på bagkant, og
opfordrede til at brugerne blev taget med på forkant, allerede fra begyndelsen af
designprocessen.
AV svarede at det har man skam allerede gjort i langt de fleste af RA’s projekter, det er
standardprocedure. Men det er langt fra altid folk er enige. Dertil understregede KET at
der helt sikkert også kommer til at være brugerinddragelse i forbindelse med Link-Lives
hjemmesiden. Det er Københavns Stadsarkiv der skal udvikle den, men det er specifikt
skrevet i projektbeskrivelsen, at der skal være brugerinddragelse i den forbindelse.

Ad. 5: Næste møde
Næste møde er torsdag 25. april, kl. 10.00-14.00 i Odense.

Ad. 6: Eventuelt
GBC spurgte til 1769 folketællingen. HJM forklarede at de findes primært i taloptællinger,
men kun ganske få navnelister. De er indtastet og ligger på DDD under ”Andre databaser”.
Der var enighed fra komiteen om at det kunne være en god ide at få den på Arkivalier
Online.

