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Ad. 2: Status fra DDD, Rigsarkivet Odense
a. Generel status
Der er nu ca. 21.000.000 poster i DDD. Der er til og med september blevet indtastet ca. 435.000 poster
i år, hvilket er en anelse færre end sidste år. GDPR bærer en del af forklaringen, da ikke alle der var i
gang med 1930 folketællingen, er gået over til at indtaste ældre årgange. Derudover må det også
forventes at en del indtastere er fortsat i andre indtastningsprojekter, både internt hos Rigsarkivet på
CS-portalen, eller eksternt (eks. hos DFS eller Stadsarkivet).
Udleveringer: I år er der indtil videre givet 13 uddrag af DDD til forskning.
Tastecafeer: Der har ikke været afholdt tastecafeer til efteråret pga. manglende fremmøde fra
indtasterne. Vi overvejer hvad der skal ske næste år.

Formidling: BRE og LOLU har to gange undervist studerende i brugen af DDD-datasæt, og har
præsenteret dette på en workshop om undervisning i digitale historiske metoder i Aarhus. Der var stor
interesse for vores data.
Gamle reserveringer: JGH er i gang med en større gennemgang af gamle reserveringer af FT til
indtastning, for at se om folk stadig indtaster, eller om de må gives videre. Arbejdet fortsætter.
FT1901: JGH har styr på hvilke sogne og byer, der mangler at blive indtastet og holder øje. Der bliver
stadig både reserveret og indtastet løbende.
Nye indtastere: Der er kommet en del nye indtastere til her til foråret. Vi gør ikke noget pt. for at
hverve indtastere.

b. Fejlrettelser
LOLU og JGH retter løbende de fejl der bliver indberettet. LOLU tjekker desuden om de indmeldte
fejl er engangsforeteelser, eller gennemgående fejl og sørger for at samle op på det hele.
GBC: En del stednavne fejlagtigt er indtastet med ÿ, ü og ä og det betyder at brugerne ofte ikke vil
finde poster med disse karakterer i stednavnene. Der er rigtig mange fejl af den slags i de sydslesvigske
indtastninger, men også i sydsjælland.
Samtidig kan man ikke søge på Ø og få resultater fra ord stavet både med ö, ø, oe osv. Det samme
gælder y/ÿ/u/ü, äe/æ, ä/aa/å. Kan der ikke laves koder så der søges i alle de mulige variabler, selvom
man kun skriver eks. ”æ”? LOLU ser på det.
Kirkebøger
GBC: Der er for mange kirkebøger der ikke er søgbare, det er ikke godt nok.
På forespørgsel oplyste LOLU at det drejede sig om flere end 100.000 poster.
AV: Det skyldes fejl i databasen og i koderne til hjemmesiden, dem skal vi finde inden vi kan rette dem.
Derudover skal vi have penge til at rette det. I år er pengene blevet prioriteret til sikkerhedsoptimering
af hjemmesiden. Vi kan ikke sige med sikkerhed hvornår det er løst. Vi skal nok holde jer orienteret,
men vi arbejder hen imod første kvartal 2020.
Søg på husstand
GBC: Når man søger på husstand, dukker resultaterne op. Kan vi ikke få lavet en ny side der dukker
op, så man ikke skal genindtaste informationerne hver gang?  LOLU har fulgt op, og det virker ikke i
Internet Explorer og Edge, men det virker fint i Google Chrome og Firefox, der gemmer browseren
indtastningerne.
c. Ny CS portal (Katrine)
KET: Vi har fået en UX’er – en person der forstand på brugerrejser, userexperience, som forsøger at
lave nogen udkast til hvordan den nye CS-portal skal se ud. Det næste skridt er workshops og
interviewrunde med nuværende og potentielle brugere, som vi regner med at gennemføre inden jul.

En central del af at lukke for DDD, er desuden at opdatere Søg i Samlingerne, det er et stort fokus. Et
af de punkter der ikke er landet endnu er korrekturlæsning. Lige nu er der ikke særlig mange der læser
korrektur. Forventningen er at der bliver større og større efterspørgsel for korrektur.
AV: Vi har fået penge til brugergennemgang, men ikke til selve projektet. Tidsforløbet er nok 3-4 år før
vi har alle moduler til et samlet system. En af de ting vi beder om penge til næste år, er at få ordnet
data, og bl.a. få lavet billedkoblinger.

Ad. 3: Status for Link-Lives projektet
a. Generel status
BRE opdaterede om projektets fremskridt. Pr. 1 september kom Carlsberg pengene. Der er blevet ansat
en it-specialist samt en videnskabelig assistent. Asbjørn Thomsen fra Rigsarkivet og navneforsker Birgit
Eggert fra KU er desuden blevet en del af projektet. Projektet er kommet godt fra start, og de to første
workpackages om standardiseringer og kobling er i fuld gang. Samtidig er Stadsarkivet også godt i gang
med designet af Link Lives hjemmesiden - der vil blive meldt ud når den er klar. Udover hjemmesiden
arbejdes der pt. med synonym catalogues for navne og stednavne.
Projektet er allerede blevet præsenteret til konferencer og undervisningsforløb, og der er kommet flere
henvendelser fra mulige fremtidige samarbejdspartnere.
b. DDD-data på Link-Lives hjemmeside
BRE: Link Lives hjemmesiden bliver offentlig lige om lidt (ca. 2-3 uger). Der vil i starten ikke være
nogen data, kun beskrivelser. Det er endnu ikke afklaret hvordan data vil blive vist. Der vil være brugerinddragelse i processen med at nå frem til hvordan skal se ud, men først efter jul. Man vil med tiden
kunne tilgå DDD-data fra hjemmesiden, men der vil blive sat begrænsninger. Der er pt. forslag om
brug uden login, men hvis brugerne vil have uddrag, skal der være login og indforståelse om brug på
rigtig måde, samt max antal data man kan downloade (eks. en post pr. sekund). Københavns Stadsarkiv
vil overvåge forbruget.
HJM: Hvor restriktivt skal det egentligt være ift. DDD-data? Det bør diskuteres i KIK, hvor stærke
restriktioner der skal være, ift. at det stadig skal være nemt som privat bruger.
AV: Vi beskytter det kun mod kommercielt brug. Ancestry har tilføjet et beskyttelseshensyn i deres
kontrakt om kirkebøger. Det kunne vi måske lade os inspirere af ift. DDD.

Ad. 4: Status for Ancestry aftalen
a. Generel status

AL: Vi har fået de delvise afskrifter af kirkebøgerne fra Ancestry. Kvaliteten ser rigtig god ud. Den
nyeste del fra 1893-1914 er allerede publiceret på Ancestrys hjemmeside (man skal oprette en gratis
profil). Ancestrys søgeside er lavet sådan at Sørensen kommer frem med ö, oe etc.

b. Status og tidshorisont for søgning i Ancestry-data i Danmark
Vi agter i første omgang at publicere dem på DDD som et selvstændigt datasæt. Vi laver en særlig
søgeside, det tager 3 måneder fra vi får pengene. Vi lægger stor vægt på at få dem publiceret hurtigst
muligt. Fra Rigsarkivets vil der ikke blive rettet særligt i de modtagne data. Men de modtagne data skal
bruges i Link-Lives, hvor de vil se på kvaliteten i datasættet, og evt. vil rette strukturerede fejl. Der vil
komme en rapport om kvaliteten fra Link-Lives, som Ancestry vil få, og så håber vi at vi kan få
eventuelle fejlrettelser.
Eftersom de nyeste årgange er indtastet på baggrund af vores billeder, så har vi en forventning om at vi
kan publicere fra 1893-1914 med billedkobling. Det kan forhåbentligt lade sig gøre ret simpelt. De
ældre er lavet på baggrund af Ancestrys egne billeder, så der er vi usikre på om vi kan lægge dem op
med koblinger.

Ad. 5: Overdragelse af KIIP.dk
JVO: Vil gerne have en afklaring om overtagelse af KIIP.dk og en status på MGR multiregister
projektet. KET sender info om projektet til JVO.
AV: Rigsarkivet vil ikke overtage domænet, pga. ny lov om tilgængelighed på hjemmesider, men vil
gerne overtage tilgængeliggørelsen af programmerne. De kan evt. lægges på DDD-hjemmesiden.
HJM: Der skal gøres noget omkring mailadressen og hjemmesidenavnet. Folk kender de gamle navne
og adresser, og vil søge tilbage til dem. Evt. kan Danske Slægtsforskere måske overtage domænet, mens
programmerne bliver lagt på DDD-hjemmesiden?
JVO: Mål om at KIIP.dk skal lukkes/overtages til sommer. KET er på sagen.

Ad. 6: Næste møde
Næste møde er fastlagt til 21. april kl. 10.15-14.00

Ad. 7: Eventuelt
Det blev diskuteret hvad der skal fokuseres på ift. indtastninger fremover. Der var ingen afklaringer,
men det blev foreslået som et fremtidigt diskussionspunkt, evt. til næste møde.

