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Rigsarkivets mål er, at sætte data i spil 

så de skaber mest værdi for flest mulige

I samarbejde med andre …

Deler vi data og skaber den størst 

mulige samling af data som vi stiller 

gratis til rådighed …



Case 1: 

Folketællingsdata 2013-2019

Aktører: 
Rigsarkivet / Dansk Demografisk Database 

/ Kildeindtastningskomiteen / DIS-Danmark

/ Danish Family Search /Ancestry / 

Familysearch / MyHeritage / Københavns 

Universitet / Københavns Stadsarkiv



- Folketællinger

- Kirkebøger

Indtastningsportalen

- Dødsattester

- og meget 

mere…

Arkivalier Online Affotograferinger Søg i samlingerne

Rigsarkivets 

tjenester



Rigsarkivets tilgængeliggørelse af billeder og afskrifter 

Arkivalieronline www.sa.dk ca. 65.000.000 billeder.

Dansk Demografisk Database  www.ddd.dda.dk ca. 21.000.000 poster

Indtastningsportalen www.cs.sa.dk 6 aktive projekter – ca. 300.000 

poster. 

http://www.sa.dk/
http://www.ddd.dda.dk/
http://www.cs.sa.dk/


Folketællingsdata

Til 2016: Kun adgang for ikke kommerciel anvendelse at data, 

kun indtastning via kildeindtastningsprogrammet

2016: Nye indtastninger kan bruges frit, indtastning via 

kildeindtastningsprogrammet og online vi 

Danishfamilysearch og DIS-Danmark

2019: Folketællingsdata udveksles (forhåbentligt) 

med Ancestrys kirkebogsafskrifter og nytten af 

indtasterne arbejde er nu fordoblet.



WWW.DANISHFAMILYSEARCH.DK

Disruption fra ”downunder” 

Eller:

Hvorfor det er vigtigt at have styr på rettigheder og undgå at gå i panik!

Og så lidt om arkivlovsregler og GDPR

http://www.danishfamilysearch.dk/


Hvorfor er dødsattester sådan en dejlig kilde? 



Livet før GDPR

- Tilgængeliggørelse blev næsten udelukkende reguleret af

arkivloven

- Typisk blev kun ældre arkivalier afskrevet

- Ingen 10-års regel i persondataloven

- Brugerrettigheder havde først og fremmest til hensigt at undgå

at indtastningerne blev misbrugt af 3. part til økonomisk

vinding



2013-2019

- Øget international interesse for danske slægtsforskningsrelevante

kilder

- Slægtsforskningsfirmaerne ønsker at dele data

- Dilemma imellem ønsket om at udveksle data, og frygten for kommerciel

udnyttelse skaber ophedet diskussion ….

- Rigsarkivet går aktivt ind og promoverer at data skal kunne bruges frit

- De positive reaktioner på Ancestry-aftalen indvarsler måske nye tider …



Hvad bringer fremtiden?

- Udtrække GDPR-konforme dele af ex. folketællinger

- Kombinere crowdsourcing med f.eks. Transkribus

- Udbygge det nationale og internationale samarbejde omkring

affotografering og afskrift af danske kilder



Case 2: Indsamling af 

brugerskabte ressourcer



- Frivillig skanning… et brugerinitiativ:

- 2017: 300.000 billeder

- 2018: 1.000.000 billeder

- Januar-februar 2019: 500.000 billeder 



… og så er der også mormonerne …..



Radikal brugerinddragelse

Fotograferne bestemmer selv hvad de vil scanne og 

efterfølgende indtaste

Eksempel: Dødsattester

• Initiativ fra DIS-Odense 2015

• Fotograferes og efterbehandles af frivillige

• Afskrives af frivillige

• Kvalitetskontrol af frivillige

• Indtastningsmanual udarbejdet af frivillige (og 

Rigsarkivet)

• Rigsarkivet modererer kommunikation mellem 

kvalitetskontrollører og indtastere



Kommende initiativer ….

• Opsamling af brugernes affotograferinger 

• Anvendelse af indtastningsportalen i 

forbindelse med universitetsundervisning

• Øget brug af Transkribus og af 

hybridløsninger

• Opsamling af GEDCOM-filer til brug i Link 

Lives



Hvad har vi lært?

Data må sættes fri for at kunne udvikles og skabe værdi

Det gælder om at skabe situationer med ”mutual benefits”

Radikal brugerinddragelse fremmer produktionen, og kan skabe 

gunstige taktiske situationer og gøre forhandlinger lettere

Samarbejde mellem forskellige miljøer kan skabe enorm værdi for 

samfundet …. Og slægtsforskning kan redde liv …




