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Hej. Jeg hedder Mikkel. Jeg er bruger



Politiets Registerblade

- Fra mandtalslister til folkeregister
- hovedperson (1,4 mio)
- ægtefælle (300.00)
- børn (204.000)
- 4,4 mio adresser, heraf 1,5 mio m 

georefererede
- Københavns Stadsarkiv, Columbia 

University og Dansk Center for 
Byhistorie



https://www.youtube.com/watch?v=giYikHE6WCo

https://www.youtube.com/watch?v=giYikHE6WCo


Data og crowdsourcing

• Frivillige har siden 2008 indtastet materialet mhp slægtsforskning o 
lign – følg personen

• Chris (studentermedhjælp): “Jeg er først og fremmest blevet færdig
med at lave de kontrollerede id for dem, vi har valgt at kalde '5 og
derover', således at de 5035 stillingsid her er blevet til 3009 
kontrollerede stillingsid. Der skulle dermed ikke være fare for at 
miste 'arb.mand', når man søger på 'arbejdsmand' eller 'bagerl.', når
man søger på 'bagerlærling’”. 



Normalisering af
databasen



International Standard Classification of 
Occupations

- ISCO er udviklet til at standardisere
erhvervshistoriske kategorier

- Stemmer overens med det danske og 
europæiske klassifikationssystem over 
stillingsbetegnelser (DISCO og ESCO).

- Dobbelt formål – kontrolleret ID og
internationalt komparativt potentiale



Data og entydighed

• Når alt dette er sagt, skal tilføjes, at det ikke er alle bladene hvorpå et egentlig erhverv er 
angivet. Derfor er der lavet nogle suppleringsgrupper. Der er i alt fire grupper i 
datasættet: 

• 1) Den store gruppe med stillingsbetegnelser/erhverv, 

• 2) den gule gruppe som medregner fx døvstumme, invalide, forladte koner, enker og 
bondefangere, der altså ikke henviser til et egentlig erhverv, men noget, der stadig kan 
betegnes som en stilling eller stand, 

• 3) den grønne gruppe med afskedigede, pensionerede eller forhenværende personer fra 
et bestemt erhverv og 

• 4) den røde gruppe med dem, man ikke kan læse eller tyde. Som antydet, står det 
foreliggende arbejde ikke alene. Det er en del af stor database over mange af de andre 
informationer der er at finde på registerbladene, fx bopæl eller fødested, som man kan 
se på registerbladet på side 1. Heraf er vores arbejde et udtræk fra denne database, og 
arbejdet har som sagt bestået i at gøre denne del af databasen mere skarp og brugbar.



Potentialer
• Immigration til byen: 

fødested

• social mobilitet i flere
dimensioner: etager og
kvarterer

• Familieudvikling: 
ægtefælle og børn

• Koncentrationer: 
erhverv, alder, fødested
oa



Big Data, digital humaniora og
arkiver?

- VVV – Velocity, Volume, Variety
- Utopien om den forudsigende datamasse
- Visualiering som eneste udvej
- Korrelation frem for kausalitet
- Digital humanities – kortlægning af

kulturhistorie


