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Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er et
rådgivende organ under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Formålet med rådgivningen er:
• At stimulere og styrke dansk registerforskning
• At skabe koordination mellem forskere og dataansvarlige
myndigheder
• At forskningsressourcerne anvendes mest effektivt.
• Pilotprojektet om MGR er udarbejdet på baggrund af opdrag
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
I rapporten ”Registerforskning –
nye muligheder og nye
udfordringer”
fra 2013 anbefales det at
gennemføre et pilotprojekt for et
Multigenerationsregister.
KOR blev efterfølgende udvalgt til
at gennemføre projektet.
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Forkortelser og terminologi
•

CPR

•
•

DAR
FT

•

JW

•

KBF
o
o

•
•
•
•

KBD
KOR
MGR
PID		
		
		

Det Centrale Personregister
(1968, 1969 og 2013)
Dødsårsagsregistret (1943-1968)
Folketælling (1921, 1930, 1940, 1950, 1960, 		
1965, evt. 1970)
Jaro-Winkler (mål for forskellen mellem to 		
tekststrenge)
Kirkebøger fødte (1920-1959/1960)
KBF_Fødte: oplysninger, der er registreret om
den fødte
KBF_Forældre: oplysninger, der er registreret
om forældre til den fødte
Kirkebøger døde (1920-1960)
Det Koordinerende Organ for Registerforskning
Multigenerationsregister
Personidentifikation, en informationsløs
identifikation, som i MGR tilføjes for
personer, der ikke har et CPR-nummer

I beskrivelsen opbygges forkortelser for datasæt, der
fremkommer ved sammenkobling af de oprindelige datasæt;
f.eks. er CPR_KBF_Fødte det datasæt, der fremkommer ved
multiple koblinger af CPR med KBF_Fødte.
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1. Indledning
Danske forskere har længe efterspurgt et register
over historiske familierelationer for den danske
befolkning. Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser påpegede behovet i
rapporten, ”Registerforskning - nye udfordringer og
nye muligheder”, fra 2013.
KOR fik med en bevilling fra Forskningsinfrastruk‑
turpuljen mulighed for at undersøge, hvordan
man kunne etablere et register over historiske
familierelationer - et såkaldt Multigenerations‑
register (MGR).
KOR har gennem de seneste tre år gennemført et
omfattende pilotprojekt, der dokumenterer, at det
kan lade sig gøre at oprette et MGR, at kvaliteten af
familierelationerne i registret vil være høj, samt at
der er stor efterspørgsel fra både forskere og forsk‑
ningsinfrastrukturer efter et sådant register.
Pilotprojekts resultater, erfaringer og anbefalinger
publiceres i denne hvidbog. Afsnit 2 omhandler
visionen for og værdien af et MGR, afsnit 3 omfatter
modeller for etablering og brug af et MGR, og afsnit
4 omfatter en afrapportering af pilotprojektet og de
økonomiske modeller ved forskellige metoder til at
oprette et sådant register. Derefter er indsat en ræk‑
ke tekniske bilag, hvoraf den fulde afrapportering af
metoder, kildemateriale etc. fremgår.

1.1 Baggrund
Dansk registerforskning har en unik position i den
internationale forskningsverden. Det skyldes dels,
at myndighederne har registreret mængder af
information om befolkningen fra vugge til grav i
registrene dels en stærk og sikker infrastruktur for
registerforskning, der giver forskere mulighed for at
anvende data fra registrene til forskning.
En begrænsning ved anvendelse af de unikke dan‑
ske registerdata er, at CPR, der binder alle registre
sammen, kun registrerer oplysninger om familie‑
relationer mellem forældre og børn, for personer fra
fødselsårgang 1960 og senere.
Det betyder, at man kun kan analysere fænomener
gennem ca. to generationer eller mellem fætterkusine-relationer for nulevende personer under ca.
40 år.
Et MGR vil således ikke bare være endnu et forsk‑
ningsregister. Det skal være en infrastruktur, der
dels vil binde eksisterende forskningsinfrastrukturer
stærkere sammen, og dels vil hæve værdien og an‑
vendelsesmulighederne af dem.
Dansk registerforskning nyder godt af myndigheder‑
nes forudseenhed, da de i 1968 knæsatte systema‑
tiseringen af data med CPR-nummeret som nøgle i
alle personregistre. Etableringen af et MGR vil bygge
videre på denne forudseenhed og gøre de danske
registre endnu mere anvendelige til forskning.

1.2 Pilotprojektets konklusioner
På baggrund af undersøgelserne har KOR konklude‑
ret at:
1. Forskere og forskningsinfrastrukturer efter‑
spørger et MGR.
2. Oplysningerne om familierelationer i de
historiske kirkebøger er tilstrækkelige og af
tilstrækkelig høj kvalitet til, at de kan danne
grundlagt for et MGR.
3. Der kan dannes valide familierelationer ud
fra automatiserede matchalgoritmer.
4. Identiske personer kan identificeres på tværs
af forskellige kilder i tilstrækkeligt omfang.
KOR har i pilotprojektet undersøgt tre forskellige
scenarier med stigende omfang af inkluderede
familierelationer samt økonomiske omkostninger.
De undersøgte scenarier omfatter:
1. Komplette CPR-familierelationer: Omfatter
familierelationer mellem personer, der var i
live i 1968.
Omkostningerne vil være ca. 75 mio. DKK.
2. Fødselsårgang 1920 ff.: Omfatter familierela‑
tioner for alle personer født fra 1920.
Omkostningerne vil være ca. 100 mio. DKK.
3. Totalpopulation 1921 ff.: Omfatter familie‑
relationer for personer, der var i live i 1920
og frem.
Omkostningerne vil være ca. 150 mio. DKK.
Et MGR vil kunne udvikles kumulativt, og omkostnin‑
gerne for første scenarie vil således kunne trækkes
fra omkostningerne til at skalere op til andet scena‑
rie.
Hvert scenarie vil kunne skaleres i processen, så det
hurtigt vil kunne anvendes i forskningen.
8

1.3 KOR’s anbefaling
KOR anbefaler scenarie 2, ud fra en vurdering af, at
1. Omkostningerne vurderes, at korrespondere
med de forventede udbytter for forskningen
og andre forskningsinfrastrukturer.
2. Kortlægningen af familierelationer hoved‑
sageligt for de, der har et CPR-nummer, giver
mulighed for at koble personerne i MGR med
oplysninger fra eksisterende registre om
sundhed, uddannelse, indkomst og sociale
forhold etc.
Oplysninger om personer, der er døde før
1968 og ikke har fået tildelt et CPR-nummer,
skal derimod findes hovedsageligt i papir‑
arkiver, hvilket er omkostningsfuldt.
3. Kortlægning af familierelationer for alle per‑
soner født fra 1920 – også dem der er døde
før 1968 – vil også inkludere de personer og
familier, der ikke har nogen efterkommere.
Herved sikres det, at også højrisikogrupper
er inkluderet i registret og kan analyseres.
4. Scenariet er baseret alene på registreringer
i kirkebøger og CPR, hvilket giver den mest
præcise identifikation af familierelationerne.

2. Den strategiske værdi af et MGR
2.1 Visionen om et multigenerationsregister
Et MGR skal etablere valide familierelationer for
hele den danske befolkning så langt tilbage, som det
er teknisk eller økonomisk muligt.

Dette vil kunne bidrage markant til at forstå årsager‑
ne til, hvorfor der ophobes sygdomme i bestemte
familier, eller hvordan man kan bryde den sociale
arv.
De herved øgede muligheder for at anvende registre
og biobanker vil give dansk forskning en betydelig
konkurrencefordel og kunne være med til at tiltræk‑
ke internationale forskere og forskningsmidler i en
tid, hvor den internationale konkurrence inden for
opbygning og brug af data tiltager.1
Et MGR vil kunne øge lighed i sundhed og socialt,
fastholde dansk registerforskning i international
front, forbedre andre forskningsinfrastrukturer og
f.eks. bidrage til realiseringen af ambitionen om
personlig medicin.

2.2 Potentialer for forskningen
I forbindelse med pilotprojektet blev der nedsat en
referencegruppe med deltagelse af førende dan‑
ske forskere med erfaring inden for registerbaseret
forskning.
Referencegruppen har bekræftet den store forsk‑
ningsmæssige betydning af at kunne bruge et MGR.
I bilag B3 gives nogle konkrete eksempler på, hvor‑
dan bedre oplysninger om familierelationer kan
bruges til at styrke forskningen på adskillige fag‑
områder.
Nogle af de generelle spørgsmål, som kan belyses,
er:
•
•

Et MGR vil give mulighed for at analysere fæno‑
mener over længere tid gennem flere generationer,
men også i bredden mellem fætre, kusiner eller i
familienetværk med særlige karakteristika.
Et MGR vil give stærkt forbedrede muligheder for at
undersøge teorier om årsagssammenhænge, som
man hidtil kun har kunnet belyse svagt.
Den nye viden, som herved kan opnås, vil betyde
bedre behandlingsmuligheder og forebyggelses‑
indsats på mange områder, både sundhedsmæssige
og sociale.
Et MGR vil øge værdien af de unikke danske registre
og biobanker, fordi forskere herved vil kunne analy‑
sere mønstre, der etableres over flere generationer
eller på tværs af de enkelte generationer.

•
•
•
•

I hvilket omfang er patientforløb med mange
kroniske sygdomme arvelige?
Har fætre og kusiners sygdomsrisici fælles
træk?
Hvorfor er sygdom hyppigere i nogle familier
end i andre?
Hvad er forholdet mellem den sociale og den
biologiske arvs betydning for sygdomsrisiko
og dødelighed?
Hvad er årsagerne til social mobilitet?
Hvordan forebygges kriminelle livsbaner?

Til sammenligning har det svenske multigenera‑
tionsregister gennem en årrække været anvendt i
over 200 forskningsprojekter2, især inden for sund‑
hedsforskning, og dette har i flere tilfælde ført til
forbedring af undersøgelsesmetoder og behandling
af sygdomme.3

1
I USA er der opbygget sundhedsdatabaser med flere end 140 mio. personer, hvor data kan analyseres online. I England kan forskningsinstitutioner tegne abonnementer på at anvende store sundhedsdatabaser såsom ”The Clinical Practice Research Datalink” https://www.cprd.
com/intro.asp
2
A. Ekbom: The Swedish Multi-Generations Register, MIMB, volume 675
3
Jonas F. Ludvigsson, Professor i klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet har i korrespondance af 29.10.2017 redegjort for, at det
svenske multigenerationsregister bl.a. bruges til screening af arvelig, colorectal-cancer vid inflammatorisk tarmsygdom
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oplysninger om både den fødte og dennes forældre.
Ved at identificere først den fødte i CPR og dernæst
forældrene, vil man kunne danne familierelationer
for de personer, der har fået et CPR-nummer. Hvis
dette gøres for hele befolkningen, vil man også få
dannet relationer mellem søskende, da de har sam‑
me forældre.
For at komme tilbage til generationerne før CPR,
gentages øvelsen ved at sammenkoble oplysninger
fra ældre fødselsregistreringer med de personer, der
i første omgang er identificeret som forældre til et
barn i CPR og så fremdeles.

3. Udvikling af et MGR
3.1 Indholdet af et MGR
Et MGR skal indeholde familierelationer mellem
børn og forældre, angivelse af hvilke kilder fami‑
lierelationen er fundet i, hvor præcis relationen er
identificeret samt relevante identifikationsvariabler
(CPR-nummer, navne, køn, fødselsdato og fødested).
For hver person registreres – i det omfang oplysnin‑
ger kan findes – relation til en biologisk mor og far
samt til en adoptivmor og/eller -far.
Hvis der ikke findes oplysning om, hvorvidt en foræl‑
der er biologisk eller adoptivforælder, antages det,
at der er tale om biologisk relation.
Relationerne udtrykkes ved hjælp af CPR-numre i
det omfang, personerne har været registreret i CPR.
Er det ikke muligt at finde en persons CPR-nummer,
dannes et person-ID (PID) for at kunne identificere
personen unikt.
Foruden familierelationer og identifikationsvariabler
bør et MGR også indeholde basale oplysninger, som
ofte bruges i generationsforskning, f.eks. dødsdato
og dødsårsag.
Øvrige oplysninger kan hentes fra andre registre af‑
hængig af forskningsprojekternes problemstillinger.

3.2 Etablering af et MGR
Et MGR skal binde oplysninger om familierelationer
for personer fra CPR sammen med ældre oplysnin‑
ger fra kirkebøger og folketællinger. Ved at sammen‑
koble de forskellige kilderkan man etablere familie‑
relationer mellem alle personer. I princippet så lang
tid tilbage, som oplysningerne eksisterer.
CPR indeholder oplysninger om alle personer med
fast bopæl i Danmark fra 1968 og frem samt om
relationer mellem ægtefæller, forældre og børn, for
børn født efter 1960. Før dette er slægtskab regi‑
streret i kirkebøger og folketællinger.
I kirkebøger over fødte vil der være identifikations‑

At der er personer, som ikke kan identificeres, skyl‑
des enten udvandring, fejl i kildematerialet, ukendt
faderskab eller problemer med de metoder, der an‑
vendes til identifikation. Dette undersøges bl.a. ved
at sammenkoble disse personer med oplysninger i
Dødsårsagsregistret eller kirkebøger over døde. Når
de kan identificeres som døde, er der endelig styr på
familierelationen i et MGR.
Pilotundersøgelserne beskrevet i denne hvidbog
viser, at automatisk kobling mellem oplysninger
om personer i CPR, kirkebøger og folketællinger
er mulig, og at der kan opnås en høj kvalitet af de
registrerede familierelationer. Overordnet set blev
sammenkoblingen foretaget ved hjælp af identi‑
fikationsvariabler, der optræder i de fleste kilder:
CPR-nummer, navne, køn, fødselsdato og fødested.
Det er kompliceret at sammenkoble oplysningerne
om personer fra CPR, kirkebøger m.fl., da alle kilder‑
ne er behæftede med fejl og mangler. Dem må man
forsøge at finde og så vidt muligt neutralisere og
kompensere for.
Sammenkoblingerne vil derfor ske i flere etaper,
hvor man forsøger sig frem med kobling af forskel‑
lige versioner af identifikationsvariablerne og algo‑
ritmer, der sammenligner tekststrenge. En kort be‑
skrivelse af, hvordan disse processer blev udformet
og gennemført i pilotprojektet, og hvad resultaterne
var, følger i afsnit 4; mere detaljerede beskrivelser
og teknisk dokumentation findes i Bilag B5.

3.3 Anvendelse af et MGR
Et MGR vil i sig selv kunne bruges til demografiske
undersøgelser af den danske befolkning, men de
helt store potentialer realiseres, når oplysninger
om flere generationer kobles til de unikke, danske
befolkningsregistre, der dokumenterer fænomener
om hele befolkningen. Nogle af de emner, der kan
inddrages, er sundhed, familieforhold, boligforhold,
social klasse, uddannelse, geografi, ordineret medi‑
cin, indkomst, kriminalitet, arbejdsmiljø og erhverv.
Se bilag B3.1.1- B3.1.7.
Disse registre vil kunne finde endnu større anven‑
delse, hvis de kobles med familierelationerne i et
MGR, hvorved de kan benyttes til forskning med et
længere tidsperspektiv. En oversigt over de ældste,
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centrale populationsbaserede registre er givet i bilag
B4.4
Endvidere vil kortlægningen af relationer mellem
generationer kunne styrke mange forskningsinfra‑
strukturer, f.eks. vil vævsprøver fra personer, der er
døde før 1968, kunne knyttes til yngre familiemed‑
lemmer, der har CPR-numre, hvorved de kan indgå i
nye forskningsprojekter. Se bilag B3.2.1- B3.2.7.

Da der tages udgangspunkt i en veldefineret
fødselskohorte, vil populationen ikke være belastet
af højretrunkering som i scenarie 1.

3.4 Forskellige scenarier for et MGR’s dækning

En ulempe ved dette scenarie er, at der ikke kan
samles ret meget information fra de øvrige digitale
registre om de personer, der døde før oprettelsen
af CPR, hvilket gør dem mindre anvendelige i mange
studier. Man kan dog – med en vis arbejdsindsats –
koble dem til ældre registre såsom Cancerregistret,
Dødsårsagsregistret og Kriminalregistret samt flere
analoge, populationsbaserede kilder.

Forskellige scenarier for den population, et MGR
skal dække, har været overvejet. Her beskrives tre
scenarier samt deres fordele og ulemper.
I pilotprojektet blev scenarierne 1 og 2 grundigt
undersøgt, mens 3 kun blev behandlet summarisk.
Scenarie 1: Komplette CPR-familierelationer
Hvis man tager udgangspunkt i de personer, der er
registreret CPR, kan man ved hjælp af kirkebøgerne
etablere familierelationer mellem børn og forældre,
der ikke har registreret nogen familierelation i CPR. I
praksis vil det være alle børn, der var født før 1953.
Metoden giver endvidere andre identifikations‑
variable for forældre, der ikke var i live, da CPR blev
oprettet. Dette vil kunne bruges til at identificere
forældre, der er døde før 1968, i ældre registre eller
analoge kilder.

Scenarie 3: Totalpopulation 1921 ff.

Fordelen ved dette scenarie er, at sammenkoblinger‑
ne kan foretages meget nøjagtigt, da der kun findes
én registrering om hver person i kirkebøger over
fødte, der skal kobles til én person i CPR, idet man
ser bort fra udvandringer og dødsfald inden CPR’s
grundlæggelse.
Herved dokumenteres familierelationerne mellem
personer, der har et CPR-nummer, hvorfor der vil
kunne kobles alle typer oplysninger fra de unikke,
populationsregistre til de personer og deres slægt‑
ninge.
En ulempe ved dette scenarie er, at man kun kan
bruge data om slægtskab mellem personer, der har
et CPR-nummer, og derfor vil nogle forskningspro‑
jekter få problemer med højretrunkering5, dvs. at
man ikke kan medtage personer/familier, der døde
uden at efterlade efterkommere, der overlevede
frem til 1968. Det kan i nogle undersøgelser føre
til fejlslutninger, fordi højrisikogrupper bliver
underrepræsenteret i analyserne.

Hvis man tager udgangspunkt i Folketællingen fra
1921, som indeholder data om familier på dette
tidspunkt, og kobler data herfra med oplysninger
om fødte fra kirkebøgerne samt data fra CPR, får for‑
skerne heller ikke problemer med højretrunkering.
Denne model minder om scenarie 2 ovenfor, men
også personer født før 1920 kommer med i totalpo‑
pulationen, hvis de var bosiddende i Danmark i 1921
eller senere.
Denne løsning kan ikke alene baseres på kirkebøger,
men der må også inddrages oplysninger fra folketæl‑
lingen 1921, der er en mere usikker kilde til nøjagtig
identifikation af personer og familierelationer end
kirkebøgerne.
Scenarie 3a: Udvidelser længere tilbage i tiden
Det er muligt at udvide alle tre scenarier længere
tilbage i tiden med samme metoder f.eks. med ud‑
gangspunkt i folketællingen fra 1901. Kildemateria‑
let eksisterer i form af kirkebøger og folketællinger,
men det vil blive meget omkostningstungt. Hertil
kommer, at flere af de gamle kilder bliver digitalise‑
ret i regi af et crowdsourcing projekt på Rigsarkivet6.
På sigt bør dette materiale tænkes sammen med et
MGR.

3.5 Kvaliteten af sammenkoblingerne
Kvaliteten af et MGR afhænger af, dels om man kan
finde forældre i det omfang, de burde kunne findes,
dels af hvor nøjagtigt personerne kan identificeres
og sammenkobles.

Scenarie 2: Fødselsårgang 1920 ff.
Hvis man tager udgangspunkt i alle personer, der er
født fra og med 1920 og er registreret i kirkebøger‑
ne, kan man følge alle personer i en fødselskohorte
4
5
6

(årgang) i befolkningen og deres slægtninge.
For de personer, der har et CPR-nummer, vil sam‑
menkoblingen kunne gøres som ovenfor, men for
personer, der er døde før 1968, vil de skulle tildeles
et nyt person ID (PID) og de skal identificeres i kirke‑
bøger og Dødsårsagsregistret.

I de følgende afsnit beskrives kvaliteten, som den

Se også oversigt i Scandinavian Journal of Public Health Volume 39, Issue 7_suppl, July 2011
Kaplan, E.L. & Meier, P [1958]. Non-parametric estimation from incomplete observations. J.Amer.Statist.Assoc. 53, 457-481.
Rigsarkivet, Danmarks Demografiske Database http://ddd.dda.dk/
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kunne dokumenteres i pilotprojektet. Pilotprojektet
var kun baseret på en begrænset geografisk stikprø‑
ve på 10 sogne. Over den undersøgte periode på 48
år (1920-1967) vil mange mennesker være flyttet
mellem forskellige sogne, hvilket gør nogle af esti‑
materne i det følgende usikre.
3.5.1 Sammenkobling af CPR og kirkebøgernes fød‑
selsregistreringer
Overlevelse blandt børn i KBF

For at vurdere kvaliteten af sammenkoblingerne,
skal det først estimeres, hvor mange personer fra
KBF, der kan forventes at være i live i 1968, hvor de
fik et CPR-nummer. En del af de fødte børn, der er
registreret i kirkebøgerne, skal således ikke kunne
findes i CPR, fordi de enten er døde eller udvandre‑
de inden CPR’s grundlæggelse i 1968. Man kan, på
basis af officielle statistikker, forvente, at ca. 9 % af
de personer, der blev født i 1920-1959 (de årgange
fra kirkebøgerne som benyttes i pilotprojektet) døde
inden 19687; 8 % af kvinderne og 10 % af mændene.
I pilotprojektet forsøgte man at finde ud af, hvilke af
de børn i KBF, der ikke kunne findes i CPR, man kan
finde i kildematerialer om dødsfald, nemlig:
KBD for to af sognene i perioden 1920-1960; det
estimat, man kan få herfra, er forholdsvis svagt,
fordi ikke alle dør i det sogn, hvor de blev født, og
man havde ikke i pilotprojektet data om døde fra de
andre sogne. De vil derimod kunne findes, hvis man
opretter et landsdækkende MGR. I pilotprojektet
kunne man derfor kun bruge de dødsfald i KBD, hvor
fødselssognet var det samme som dødssognet, hvil‑
ket var tilfældet for 21% af de døde. Der skal korri‑
geres for dette i estimater over antal døde.
DAR, som er landsdækkende for perioden 19431968, og er en kilde af høj kvalitet, som indeholder
data om alle dødsfald blandt personer med bopæl
i Danmark, men identifikationsvariablerne er ikke
optimale, og det dækker ikke hele pilotprojektets
observationsperiode.
Det har desværre kun været muligt at gennemføre
en del af disse samkøringer inden for pilotprojektets
rammer, men det er muligt at supplere med disse
processer efterfølgende.
Endvidere udvandrede ca. 1 mio. mennesker fra
Danmark i perioden 1920-19688 , men formentlig er
mange af dem, navnlig i de seneste år, genindvand‑
ret, mens andre er oprindeligt indvandrede og der‑
efter udvandrede og altså ikke født i Danmark. Hvis
man antager, at ca. en halv million af de, der var

født i Danmark, udvandrede, svarer det til ca. 10%
af hele befolkningen. Det antages her, at andelen er
den samme blandt personer født i perioden 192019599.
Med udgangspunkt i disse estimater var det på
forhånd anslået, at man burde kunne finde 81% af
børnene fra KBF 1920-1959 i CPR. I pilotprojektet
fandt man blandt de 21.442 fødte børn registreret
i de udvalgte 10 sogne match for 19.008 personer
eller 88,6%, hvilket betyder, at udvandringens ind‑
virkning har været mindre end anslået ovenfor.
Overlevelse blandt forældre i KBF
For forældre registreret i KBF er der større sand‑
synlighed for, at de er døde eller udvandrede inden
CPR’s grundlæggelse og derfor ikke kan genfindes
i CPR. For at belyse, om man kan finde en tilstræk‑
kelig høj andel af forældrene fra KBF i CPR, foretog
man en beregning af, hvor mange mødre, hhv.
fædre, der kunne forventes at være i live i 1968, og
denne andel blev sammenlignet med det antal, man
faktisk genfandt i CPR. Konklusionen er:
82% af mødrene fra KBF blev genfundet i CPR, mens
90% af mødrene ifølge beregninger kunne forventes
at være i live i 1968. Der var altså 8% mødre, som
man ikke kunne genfinde, selv om man burde kun‑
ne. Denne beregning tager kun højde for dødsfald,
men en del af mødrene vil være udvandret og skal
derfor ikke kunne findes i CPR. Resten af differen‑
cen på 8% skyldes fejl og mangler i kildematerialet
eller ufuldstændighed i de anvendte algoritmer; der
kan være fejl i kirkebogsføringen, fejllæsning under
digitaliseringen af kirkebøgerne, navneskift eller lig‑
nende.
Tilsvarende blev 77% af fædrene fra KBF genfundet i
CPR, mens 85% af fædrene ifølge beregninger kunne
forventes at være i live i 1968.
Der var altså 8% af fædrene, som man ikke kunne
genfinde, selv om man burde kunne. Denne bereg‑
ning tager kun højde for dødsfald, men en del af
fædrene vil være udvandret og skal derfor ikke kun‑
ne findes i CPR. Resten af differencen på 8% skyldes
fejl og mangler i kildematerialet eller ufuldstændig‑
hed i de anvendte algoritmer; der kan være fejl i kir‑
kebogsføringen, fejllæsning under digitaliseringen af
kirkebøgerne, navneskift eller lignende.

7
Beregnet ved at benytte 5-års aldersrelaterede overlevelseshyppigheder for hver 5-års fødselskohorte fra dødelighedstavler i
1921-1970; overlevelsesprocenten i 1970 for hver 5-års kohorte multipliceres med antal fødte. Kilder: http://statbank.dk/statbank5a/default.
asp?w=1408 og http://statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1408
8
Kilde: Statistikbanken.dk

9

Det har ikke været muligt at finde bedre kilder til estimering af udvandringen.
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Nedenstående tabel 2 og tabel 4 viser, hvor mange
procent af mødrene, hhv. fædrene, fra hver fød‑
selskohorte i perioden 1881-1945 der kunne forven‑
tes at være i live 1.1.1968 givet, at de var i live på
fødselstidspunkt for deres barn; som eksempel kan
man tænke på et antal mødre født i 1881, der får
et barn i 1921, og i det tilfælde forventes 14,9% af
mødrene at være i live 1.1.1968.
Det bemærkes, at nogle af tidsintervallerne ikke er
relevante, da det f.eks. antages, at kvinder ikke får

1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
Mors
1911-1915
fødselsår
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945

børn før 14-års alderen og ikke efter, de er fyldt 50
år.
Tabel 3 og tabel 5 viser, hvor mange procent af
mødrene, hhv. fædrene i KBF, det faktisk lykkedes at
finde i CPR, begge tabeller fordelt efter fars/mors og
barns fødselsår.

Barns fødselsår
1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949 1950-1954 1955-1959 1960-1964
21,8
22,4
23,1
24,1
25,5
27,6
31,2
37,8
52,4
40,7
41,7
42,7
44,0
45,7
48,1
51,7
57,6
69,1
58,1
59,2
60,5
61,8
63,5
65,8
68,8
73,4
81,2
71,0
72,2
73,4
74,8
76,2
78,1
80,4
83,7
88,8
79,5
80,7
81,9
83,2
84,4
85,9
87,6
89,9
93,3
85,2
86,1
87,3
88,4
89,5
90,7
91,9
93,5
95,8
90,1
90,9
91,8
92,7
93,7
94,7
95,7
97,2
93,4
94,0
94,8
95,6
96,4
97,1
98,1
95,7
96,2
96,9
97,5
98,1
98,7
97,4
97,9
98,3
98,7
99,2
98,6
98,9
99,2
99,5
99,2
99,4
99,7
99,6
99,7

Tabel 2. Andel af mødre i KBF som forventes at være i live ved oprettelsen af CPR i 1968 givet, at man ved,
at moderen var i live i barnets fødselsår. Efter barns fødselsår og mors fødselsår.
Tabel 3. Andel af mødre i KBF, som kunne genfindes i CPR. Efter barns fødselsår og mors fødselsår.
Mors
fødselsår
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945

Barns fødselsår
1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949 1950-1954 1955-1959 1960-1964
50,0
24,4
26,8
25,0
34,6
40,0
47,6
50,0
53,0
46,2
51,1
51,9
60,0
69,3
66,7
69,9
54,3
59,5
74,2
72,3
76,2
75,0
76,1
72,3
73,2
81,0
85,6
88,2
81,7
77,2
0,0
75,0
100,0
82,0
86,5
91,8
83,0
77,7
79,9
66,7
91,7
85,7
88,8
89,7
86,6
82,1
100,0
89,9
96,0
89,9
90,8
86,5
66,7
102,6
87,8
91,0
93,4
100,0
90,4
93,8
90,9
90,6
94,3
93,8
88,2
96,7
96,6
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1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
Fars
1911-1915
fødselsår
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945

Barns fødselsår
1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949 1950-1954 1955-1959 1960-1964
17,0
17,5
18,0
18,8
20,1
22,0
25,3
31,7
46,6
33,0
33,6
34,4
35,5
37,0
39,3
42,9
49,4
62,4
48,9
49,7
50,6
51,7
53,1
55,2
58,5
63,9
74,1
62,3
63,3
64,3
65,3
66,6
68,4
70,9
75,0
82,4
73,0
74,1
76,2
77,3
78,7
80,5
83,4
88,5
75,2
82,1
83,2
84,3
85,3
86,4
87,7
89,6
92,8
88,6
89,7
90,7
91,7
92,7
93,9
95,8
92,6
93,5
94,6
95,4
96,3
97,5
95,2
96,1
96,9
97,6
98,4
97,0
97,7
98,4
99,0
98,1
98,7
99,3
98,8
99,4
99,4

Tabel 4. Andel af fædre i KBF som forventes at være i live ved oprettelsen af CPR i 1968, givet at man kan
antage, at faderen var i live i barns fødselsår. Efter barns fødselsår og fars fødselsår.

Tabel 5. Andel af fædre i KBF som kunne genfindes i CPR. Efter barns fødselsår og fars fødselsår.
Fars
fødselsår
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945

Barns fødselsår
1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949 1950-1954 1955-1959 1960-1964
22,2
16,9
37,2
40,0
60,0
42,9
0,0
33,7
34,9
31,9
37,2
37,2
29,4
50,0
100,0
56,2
47,9
46,8
51,3
45,9
39,1
36,4
100,0
54,1
56,8
60,8
62,4
68,3
61,7
68,8
75,0
81,8
65,5
64,7
66,8
68,0
74,5
77,4
68,4
100,0
80,0
80,5
74,7
77,7
79,7
87,5
87,3
100,0
54,5
75,4
81,5
84,5
88,3
85,1
90,0
70,6
82,0
85,6
89,7
89,3
85,7
80,8
85,7
89,7
90,6
97,1
87,0
90,2
91,3
96,6
0,0
91,7
90,6
89,5
92,8
102,1
100,0
100,0

Da antalsfordelingen af fædre og mødre inden for hvert 5-års fødselsårsinterval er meget skæv i mange
intervaller, navnlig blandt de yngste og de ældste aldersgrupper, kan man ikke umiddelbart sammenligne
tallene i de to tabeller. Derfor blev der foretaget en beregning af, hvor mange fædre, hhv. mødre, man i alt
skulle forvente overlevede til 1968, givet fordelingen af alle fædre, hhv. mødre, i KBF efter 1-års fødselsårs‑
interval for både barn og mor eller far. Ifølge denne beregning skulle man forvente, at 89,7% af mødrene
og 84,7% af fædrene var i live i 1968, sammenholdt med, at man faktisk fandt 81,9% af mødrene i CPR og
77,1% af fædrene10; disse tal er relevante for et MGR scenarie 2 beskrevet i afsnit 3.4.

10
Blandt de fædre, hvis registrering i KBF indeholder fødselsår; det samme gælder for mødre. Hvis man i stedet tager udgangspunkt i
samtlige børn i KBF, uanset om fædre, hhv. mødre, findes i KBF, altså inklusive dem uden fødselsår eller alder, kunne far kun genfindes i CPR for
63,4% af børnene, og mor kunne genfindes for 75,1%.
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Hvis man kun så på forældrene til de 19.008 børn,
der kunne kobles til CPR, fandt man 83,1% af mød‑
rene 78,6% og af fædrene i CPR.
Tabel 6. Matchprocenter for mor og far til børn i
KBF11
Barns mor fundet i CPR, %
75,1
81,9

Pct. af alle KBF børn
Pct. af alle KBF børn med mor i KBF
Pct. af KBF børn fundet i CPR
Pct. af KBF børn med mor i KBF, barn fundet i CPR

76,8
83,1
Barns far fundet i CPR, %
63,3
77,1

Pct. af alle KBF børn
Pct. af alle KBF børn med far i KBF
Pct. af KBF børn fundet i CPR
Pct. af KBF børn med far i KBF, barn fundet i CPR

65,7
78,6

Beregningen af procenterne er beskrevet i Bilag B5
Nedenstående figur viser de populationer, der
indgår i disse procenter.

”Dette kræver en manuel
undersøgelse af hhv.
accepterede og ikkeaccepterede match.”

Figur 1. Model for børn og forældre fra KBF og deres
data i CPR
Det ville være ønskeligt at sammenkoble de foræl‑
dre fra KBF, der ikke kunne genfindes i CPR, med
KBD 1920-1942 og DAR 1943-1968 for at konstatere,
om de faktisk var døde inden CPR’s etablering, men
det nåede man desværre ikke inden for pilotprojek‑
tets rammer.
3.5.2 Validiteten af sammenkoblingerne
Det skal vurderes, om de personer, som accepte‑
res som identiske i hhv. KBF og CPR, faktisk er de
samme; og for det andet, om det er korrekt, når
man afviser, at det er den samme person, selv om
oplysningerne ligner hinanden i KBF og CPR mht. de
11

Beregningen af procenterne er beskrevet i Bilag B5, afsnit g.
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forskellige identifikationsvariabler (fødselsdato og
-sted, køn og navne).
Dette kræver en manuel undersøgelse af hhv. accep‑
terede og ikke-accepterede match.
En sådan manuel granskning af 234 vilkårligt udvalg‑
te børn, der enten var koblet sammen, eller hvortil
der ikke var fundet en acceptabel match, viser en
høj præcision for de tilfælde, hvor en kobling var
godkendt. Ved sammenkoblingsprocesserne brugte
man en algoritme kaldet Jaro-Winkler (JW) til at
afgøre, om oplysningerne i de to kilder ligner hinan‑
den tilstrækkeligt meget til at blive accepteret. JW
antager værdier fra 0 for meget ringe lighed til 100
for total identitet, og grænsen for et acceptabelt
match er efter forsøg, sat til JW≥95. I stikprøven

blev kun én person forkert koblet og havde JW=95,25,
altså lige over den valgte grænse for godkendelse på 95;
alle andre koblinger var åbenlyst rigtige. Blandt de afviste
koblinger var der 6 tilfælde, hvor kobling ville have været
korrekt, og de havde en JW-værdi på lige under 95.
Der kan altså tales for, at man manuelt gennemgår dem,
der ligger lige omkring JW=95, f.eks. intervallet 94,5-95,5.
Tabel 7. Sammenkoblingens validitet blandt en stikprøve
af KBF-børn, N=234
Resultat for stikprøve af KBF-børn linket til CPR
100 % direkte link
Korrekt linket med JW≥95

Født 1920 Født 1950
89
104
12
10

Forkert linket med JW≥95

1

0

Forkert underkendt med JW<95

4

2

Korrekt underkendt med JW<95

7

5

113

121

I alt

3.6 Omkostninger af et MGR
Dette afsnit indeholder estimater over omkostningerne
ved de enkelte scenarier.
3.6.1 Digitalisering af kilderne
Der tages udgangspunkt i flg. stykpriser pr. registrering
(født, død, person) beregnet ud fra erfaringer fra pilotpro‑
jektet:
KBF:

kr. 26,80 eller 3½ minut

KBD:

kr. 26,80 eller 3½ minut

FT:

kr. 19,16 eller 2½ minut

”Det foreslås, at
der udvikles et
bedre IT-system
til digitalisering
af kilderne i et
MGR, hvor man
i så høj grad
som muligt bruger automatisk
genkendte dele
af indscannede
billeder af de
originale kilder,
f.eks sidenumre, linjenumre,
datoer.”

Det foreslås, at der udvikles et bedre IT-system til digitalisering af kilderne i et MGR, hvor man i så høj grad
som muligt bruger automatisk genkendte dele af indscannede billeder af de originale kilder, f.eks sidenum‑
re, linjenumre, datoer.
Dette kombineres med flere interaktive kontroller af, om det indtastede kan være korrekt og forslag til,
hvad det korrekte indhold kan være. Derved kan man undgå mange af de fejl, der blev konstateret i de digi‑
taliserede data i pilotprojektet.
Samtidig kan inddateringen gøres væsentligt mere effektiv. Det skønnes, at man herved kan reducere om‑
kostningen til digitalisering pr. enhed med 25%, hvilket er indregnet i budgetterne. Udvikling af et system
anslås at ville koste 2 mio. kr., som indregnes i budgetterne nedenfor.

Tabel 8. Digitaliseringsomkostninger ved forskellige scenarier

Fælles for scenarier:
Udvikling af
inddateringssystem
Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3

KBF
Antal poster

KBD
Antal poster

2.459.383
3.643.083
3.643.083

896.411
896.411

FT
Total omkostning
Antal poster
kr

2.683.210

2.000.000
65.911.464
91.357.317
142.767.620

Kilder: Statistikbanken.dk samt bøgerne Befolkningsudvikling og Sundhedsforhold 1901-60, Folkemængden
27. september 1965 og Danmarks administrative inddeling.
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Scenarie 1: Komplette CPR-familierelationer

Scenarie 2: Fødselsårgang 1920 ff.

Hertil kræves digitalisering af KBF 1920-1952, i alt
2.459.383 poster. Analyser af Rigsarkivets arkiverede
versioner af CPR har vist, at der er bevaret næsten
komplette familierelationer for børn født tilbage til
1953, derfor behøver man ikke digitalisere fødsler
fra 1953-1967 i dette scenarie.12

Det skønnes, at etableringen vil kræve én person på
fuld tid i to år, i alt 2 mio. kr.

De samlede omkostninger til digitalisering anslås til
66 mio. kr.

3.6.4 Programmering og datamanagement

Scenarie 3: Totalpopulation 1921 ff.
Det skønnes, at etableringen vil kræve én person på
fuld tid i tre år, i alt 3 mio. kr.
De matchprocedurer, der blev udviklet i pilotprojek‑
tet, er ved pilotprojektets afslutning blevet indleve‑
ret til Rigsarkivet og kan således genanvendes. Det
forudsættes, at disse med visse tilretninger anven‑
des i udviklingen af et MGR i fuld skala. Ikke desto
mindre vil der være behov for IT-assistance til tilret‑
ning og afvikling af processerne.

Scenarie 2: Fødselsårgang 1920 ff.
Hertil kræves digitalisering af KBF 1920-1967, i alt
3.643.000 poster, samt KBD 1920-194213, som inde‑
holder 896.000 poster. De samlede omkostninger til
digitalisering anslås til 95 mio. kr.
Scenarie 3: Totalpopulation 1921 ff

Scenarie 1: Komplette CPR-familierelationer

Hertil kræves, ud over de i scenarie 2 nævnte, yder‑
ligere digitalisering af FT 192114. De samlede om‑
kostninger til digitalisering anslås til 143 mio. kr.

Det skønnes, at etableringen vil kræve én IT-person
på fuld tid i to år, i alt 2 mio. kr.
Scenarie 2: Totalpopulation over personer født i
1920 ff

3.6.2 Navnedatabase
Der skal udarbejdes en Navnedatabase, over navne,
der kan staves forskelligt, men også kan være va‑
rianter af samme navn, der blot staves forskelligt i
forskellige kilder. Den skal dække alle navnetekster,
der forekommer i kilderne flere end f.eks to gange.
Hertil afsættes et mandeår, ca. 1 mio. kr., uanset det
valgte scenarie.

Det skønnes, at etableringen vil kræve én IT-person
på fuld tid i to år, i alt 2 mio. kr.
Scenarie 3: Totalpopulation 1921 ff
Det skønnes, at etableringen vil kræve én IT-person
på fuld tid i tre år, i alt 3 mio. kr.

I pilotprojektet blev arbejdet med Navnedatabasen
udført eksperimenterende på basis af ufuldstændige
principper, men der skal i fuldskala-projektet fast‑
lægges mere klare principper for databasen. Prin‑
cipperne bør bestå af en række regler i prioriteret
rækkefølge.
En sådan regel kan f.eks. være, at navnevarianter
med K- og Ch- regnes sammen.

3.6.5 Computerkraft til udvikling af et MGR

Man vil kunne opstille de fleste principper ved ar‑
bejdets begyndelse, men man må også regne med,
at der skal foretages justeringer og tilføjelser under‑
vejs især i
begyndelsen. Der vil formentlig skulle laves særlige
principper for udenlandske navne.

3.6.6 Granskning og rettelser

Digitalisering, opsætning af matchalgoritmer etc.
kan laves på et mindre, dedikeret serveranlæg i
f.eks. Danmarks Statistiks Forskningsservice. Den
endelige sammenkobling af hele populationen skal
foretages på et HPC-anlæg. Omkostningen skønnes
at være 1 mio. kr. uanset det valgte scenarie.
Scenarie 1: Komplette CPR-familierelationer
Hvis man som foreslået manuelt gransker de mat‑
chede personer med 94,5<JW<95,5, vil det svare
til ca. 1% af de foreløbigt matchede børn, anslået
30.000, og en noget mindre andel af forældrene,
anslået 42.000.
Det forventes, at hver inspektion kan gennemføres
på 2 minutter, og det samlede forbrug vil derfor
blive 2.400 timer. Med en timepris på 300 kr. bliver
omkostningen 720.000 kr.

3.6.3 Faglig ledelse og projektledelse
Scenarie 1: Komplette CPR-familierelationer
Det skønnes, at etableringen vil kræve én person på
fuld tid i to år, i alt 2 mio. kr.

12
Desuden er det antaget, at man kan undlade at digitalisere ”dobbeltregistreringer” for de fødte børn, der både er registreret i fødselssognet og i dåbs‑
sognet. Hvis disse skal inkluderes for at gøre datamaterialet mere generelt anvendeligt til andre formål end et MGR, antages det, at antallet øges med 10%. Dette
er ikke medregnet i de estimerede omkostninger
13
Fra 1943-1968 kan DAR anvendes til at identificere de døde
14
Frivillige i Rigsarkivets crowdsourcing projekt Danmarks Demografiske database har allerede digitaliseret 18 % af FT1921, så der mangler kun at blive
digitaliseret. 683.210 poster, http://ddd.dda.dk/kipoversigt.htm
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Scenarie 2: Fødselsårgang 1920 ff.
Her vil man tjekke de samme sammenkoblinger
som under scenarie 1, plus ca. 8.600, som findes
ved sammenkobling af KBF med KBD og DAR, hvilket
anslås at koste 86.000 kr.; i alt vil granskning i dette
scenarie koste 800.000 kr.
Scenarie 3: Totalpopulation 1921 ff
Her vil man tjekke de samme sammenkoblinger som
i scenarie 2 plus forventet ca. det samme antal for
folketællingen 1921. Omkostningerne vil løbe op i
ca. 1 mio. kr. i alt.

3.6.7 Administration og drift
Når der er etableret et MGR, skal det ikke løbende
opdateres, idet de bagudrettede familierelationer
for personer i MGR’s population ikke ændrer sig. Det
skal derimod udnyttes til forskningsformål sammen
med andre kilder, herunder CPR. Der skal findes et
hjemsted for denne drift. Det kunne være de eksi‑
sterende forskerserviceordninger i Danmarks Stati‑
stik og Sundhedsdatastyrelsen eller i Rigsarkivet. Det
antages, at administrationen heraf medfører min‑
dre, løbende omkostninger, der dækkes af brugerne.

3.7 Konklusioner vedr. de tre scenarier
I dette afsnit afvejes omkostninger over for fordele og
ulemper ved de tre scenarier. De anslåede omkost‑

ninger for scenarierne fremgår af denne tabel:
Tabel 9. Samlede omkostninger, mio. kr.

Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3

Indtastning
66
95
143

Indtastnings
program
2
2
2

Faglig
ledelse

2
2
3

ProgramLeje af
Navne- Granskning
mering
computerkraft database og rettelser
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1

Som omtalt i afsnit 3.4 er der betydelige forskelle i
den forskningsmæssige anvendelighed af et MGR
i de forskellige scenarier, idet scenarie 1 for nogle
forskningsproblemstillinger vil medføre bias.
Dette er ikke tilfældet med scenarie 2, som til gen‑
gæld er dyrere, ej heller for scenarie 3, som er end‑
nu dyrere.
Scenarie 3 giver desuden mulighed for lidt mere
komplette sammenkoblinger, men erfaringerne
fra pilotprojektet viser, at det næppe er merprisen
værd.
Sammenkoblingen af kildematerialer er lettest mel‑
lem KBF og CPR, da begge materialer har karakter
af administrative grunddata, og alle personer regi‑
streret i CPR (undtagen indvandrere) principielt skal
kunne genfindes i KBF, hvilket også har vist sig at
være tilfældet i praksis. Koblingen mellem forældre
fra KBF med CPR er mere usikker, men kan gennem‑
føres med høj succesrate. Processerne i scenarie 1
er således relativt uproblematiske.

I alt

75
104
154

Scenarie 2 er næsten lige så sikkert som scenarie 1.
Forskellen er blot, at scenarie 2 medtager de børn af
forældre fra KBF, der ikke kan genfindes i CPR.
For både børn og forældre foretages en undersøgel‑
se af, om de er konstateret døde inden CPR’s opret‑
telse, og det fordrer endnu et sæt samkøringer, hvor
de to kilder kobles med dødsoplysninger.
Disse samkøringer kan gennemføres med relativt
god sikkerhed, da både CPR og KBF er administrative
grundregistreringer, hvor én person kun er registre‑
ret én gang. Ligeledes kan DAR bruges med relativt
stor sikkerhed.
Scenarie 3 omfatter samkøringer med folketællinger,
som er en statistisk kilde, der ikke har været an‑
vendt som administrative grundregistreringer.
Derfor er det mere usikkert, om navne, fødselsdato
og fødested er helt i overensstemmelse med de ad‑
ministrative data. Men samkøringen med folketæl‑
lingerne øger sikkerheden for, at man faktisk får alle
kendte familierelationer med.
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3.8 Udvidelsesperspektiver
Hvis man begynder med et MGR baseret på scena‑
rie 1 eller 2, er det muligt senere at udbygge det til
scenarie 3, idet man så kan samkøre MGR-1 med
folketællinger og supplere population og familierela‑
tioner. Dette kan gøres, uden at det bliver væsentligt
dyrere, end hvis man starter med scenarie 3, da det
er de samme processer, der skal gennemføres.
Der er store perspektiver i at udvide et MGR med
ekstra oplysninger ud over de mest familierelatere‑
de. Mange forskere har således udtrykt ønske om,
at MGR skal kunne udvides med f.eks. dødsårsag
(hvis personen er død), data om adoption, så både
biologiske forældre og adoptivforældre kan identifi‑
ceres, samt oplysninger om bopælshistorie. Sådan‑
ne udvidelser kunne i høj grad lette anvendelsen af
MGR i de tilfælde, hvor man også har brug for netop
disse oplysninger. Der var desværre ikke ressourcer i
pilotprojektet til at afprøve udvidelsesmulighederne
i praksis, og der er ikke i omkostningsestimaterne
taget højde for inddragelse af data fra f.eks adopti‑
onsarkiver.

En vigtig del af pilotprojektet var at studere erfa‑
ringer fra udlandet og finde ud af, hvor et dansk
MGR-projekt kunne lære noget.
Pilotprojektet blev gennemført på en stikprøve af
fødesogne for at undgå de store omkostninger til
dataregistrering, der er nødvendige for et fuldt,
landsdækkende MGR. For de kilder, der allerede
findes digitaliseret med total dækning i Rigsarkivet
– CPR og DAR – blev disse landsdækkende registre
benyttet.
Pilotprojektet fokuserede primært på scenarie
1 ”Komplette CPR-familierelationer”, som er
beskrevet i afsnit 3.4; man koblede børn fra KBF
sammen med CPR ved hjælp af komplicerede
matchprogrammer. Derefter koblede man børnenes
forældre fra KBF ”tilbage” til CPR for at finde foræl‑
drenes CPR-numre i de tilfælde, hvor de har et så‑
dant. Afsnit 4.7 indeholder en nærmere redegørelse
for disse processer. I pilotprojektet viste det sig, at
man i CPR kunne genfinde 87% af de børn fra KBF,
der var født i 1920-1959. Blandt de personer, der
i CPR var opført som født i testsognene i perioden
1920-1959, kunne man finde match i KBF i 100% af
tilfældene.

Det vil også være muligt på et senere tidspunkt at
udvide MGR’s dækning bagud i tid med fødselsår‑
gange før 1920, f.eks. til 1901. Som nævnt oven for
bør en sådan udvidelse koordineres med Rigsarki‑
vets projekt med at få digitaliseret ældre kirkebøger
og folketællinger.

4. Erfaringer fra pilotprojektet
Gennem pilotundersøgelserne er det undersøgt,

hvordan et MGR kunne etableres; hvilke metoder
kan bruges, hvad koster de, og hvor gode er de re‑
sultater, der kommer ud af de forskellige metoder.
Forslaget om, hvordan et MGR skal etableres,
bygger på disse pilotundersøgelser, som beskrives
relativt kort i det følgende. Nogle mere tekniske
beskrivelser findes i bilag B5.
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Fra folketællingerne hentede man oplysninger om

børn og deres forældre, og disse oplysninger blev
koblet sammen med hhv. CPR og KBF for at supplere
og styrke de familierelationer, der var kendt fra disse
kilder.

4.1. Internationale erfaringer
I flere andre lande har man længe arbejdet med at
etablere multigenerationsdata, og nogle steder har
man allerede multigenerationsregistre, der anven‑
des flittigt i forskningen. I Sverige har man over en
årrække udviklet et multigenerationsregister, som
er brugt i over 200 forskningsprojekter, og i Island
findes noget tilsvarende. Erfaringerne fra disse lan‑
de er en inspiration for etablering af et dansk MGR,
og man bør forsøge at efterligne de metoder, som
har vist sig effektive andre steder – naturligvis under
hensyntagen til forskelligheder i landenes samfunds‑
struktur og de tilgængelige kilder. Metoderne og
deres resultater er blevet undersøgt dels ved litte‑
raturstudier om erfaringer i Island, Sverige, Norge,
Australien, Canada og USA, dels ved studiebesøg i
Island, Norge og Sverige. Dette kapitel opsummerer
fundene. Fokus er på deres mulige relevans for et
dansk projekt. De mest nyttige bøger og artikler er
optaget i referencelisten i bilag B8.
Det ville være ideelt, hvis man kunne finde artikler,
der beskrev løsninger, som man næsten kunne ko‑
piere direkte og bruge til estimering af omkostnin‑
gerne. Mange artikler giver nyttige oplysninger om
gode projekter, men der er kun fundet få artikler,
der fuldt ud dokumenterer et projekt som ligner det
danske. Ofte savnes beskrivelser af vanskeligheder‑
ne, og hvordan de blev overvundet (f.eks. Island);
nogle giver meget god indsigt i anvendte metoder,
men de grundlæggende kendetegn ved kilderne og/
eller befolkningerne adskiller sig væsentligt fra det
danske projekt (f.eks Canada); andre beskriver pro‑
jekter, som ligner ambitioner og omstændigheder i
Danmark, men som endnu ikke er afsluttet (Norge).
Hvor stor andel kan man håbe at matche?
En canadisk undersøgelse (Antoine et al., 2014) er
yderst relevant og indeholder en detaljeret evalu‑
ering og diskussion af mange af de kvalitetsproble‑
mer, som man også må forudse i det danske projekt.
Der er gode beskrivelser af, hvordan problemer
blev tacklet. De opnåede en koblingsprocent fra
folketællingen fra 1871 til den fra 1881 på 21%,
hvilket synes ret lavt. Forfatterne vurderer, at “the
maximum possible unique link rate that we might
hope to achieve is 40-50%”. Dette skyldes fejl i nav‑
ne (20-30%), alder eller fødested, samt at 10% eller
mere døde og 10% udvandrede mellem folketællin‑
gerne.
Studiet koncentrerer sig om det 19. århundrede, og
på det tidspunkt var der ingen organiserede kirkere‑
gistre i Canada. Derfor bruges kun folketællingsdata.

Til sammenligning vil det danske projekt drage nytte
af at kunne inddrage kirkebøger og mere præcise
data for fødselsdato, mens de canadiske registre kun
indeholdt oplysninger om alder.
Norske erfaringer (Andersen et al., 2014) indikerer,
at man måske kan matche ca. 80% af alle personer
automatisk.
Hvilke koblingsmekanismer skal bruges?

4.1.1 Australien
Tre australske artikler (Christen 2008a; 2008b; 2014)
beskriver forskning i at linke især historiske registre
fra folketællinger og til en vis grad andre kilder som
kirkeregistre. Der er en bred vifte af teknikker, som
tilsyneladende ikke er fuldt ud undersøgt, og der
anbefales ikke en bestemt metode. Dog indeholder
Christen 2008a en detaljeret beskrivelse af en open
source software, Febrl, som synes at indeholde nyt‑
tige elementer til denne type arbejde. Febrl er også
nævnt i Thorvaldsen 2013 som et værktøj, man ville
forsøge at bruge i det norske projekt om Historisk
befolkningsregister, men den idé er senere forladt.
Det er heller ikke anvendt i det danske pilotprojekt.

4.1.2 Canada
Antoine et al. 2014 henviser til blandt andet Chri‑
sten 2008b. De nævner at have brugt Support Vec‑
tor Machine, som er en metode, hvorved program‑
met lærer af gode tilfælde, f.eks. match bekræftet
af eksperter og benytter denne læring til at afgøre
lignende tilfælde, som findes efterfølgende.
“The classification software ‘learns’ from a number of matches already confirmed as reliable
on a case-by-case basis by expert genealogists.
Without these ‘training data’ the software would
be unable to learn how to classify new pairs of
records. We also use the individually prepared
matches or true links to assess accuracy”.
Dette synes at være en glimrende tilgang, som bør
kopieres, men den kræver mere dybtgående under‑
søgelser, før man kan anvende den.

4.1.3 Island
Tulinius 2011 giver et godt overblik over et impone‑
rende islandske projekt, et multigenerationsregister,
der går tilbage til omkring år 1100 eller 1300.
Det giver dog ingen oplysninger om vanskeligheder
med fejl og mangler i registret, og hvordan disse
blev løst. Det har ikke været muligt gennem kontak‑
ter med forfatteren og hendes kolleger at få flere
nyttige oplysninger.

4.1.4 Norge
Det norske projekt Historisk befolkningsregister
(HBR) (Andersen et al., 2014, Thorvaldsen 2013) er
et meget ambitiøst projekt, der bygger på mange
af de samme typer data som det planlagte danske
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projekt, men med en meget længere tidshorisont,
da den går tilbage til 1801 og videre. Perioden
1801-1814 er allerede under behandling. Projektet
beskrives meget godt i de nævnte artikler og giver
stor inspiration og muligheder for at lære.
Hovedprincipperne nævnt i Andersen et al. (2014)
bør også følges i Danmark:
“The HPR will mainly rely on the input of data
from censuses and church records, ensuring that
we include all person records in these sources only
once. The main principles behind the automatic
and manual linking are the following
1 The HPR will build on many available sources of
good quality. There should be two‐way pointers,
that is, from the database to the sources and
vice versa.
2 We want the greatest possible openness and
transparency. This makes it possible to see who
made the links and the criteria applied.
3 We encourage the greatest possible development of high quality links. All users are given opportunity to comment on database quality.
4 All links will be marked with quality and linkage
rule flags, and the representativity of linked samples can be compared statistically with the population in the decennial censuses since 1815.”
Det norske projekt vanskeliggøres af, at det går tilba‑
ge til begyndelsen af 1800-tallet, hvor registrene var
meget svagere mht. præcise identifikationer. Men
forfatterne bemærker: “Firstly, we can now dynamically bring together variant spellings of the same
name, both using standardized lists of names and
algorithms for the comparison of strings. Secondly,
we have developed software, which not only links
individuals, but takes into account couples or entire
families when linking. Both techniques are particularly valuable when dealing with a period when
information other than names and ages was imprecise or missing from the sources. By combining dynamically name and family information we can shift
a significant part of the population to be identified in
several sources from… weak linkage possibility to a
stronger one” (Andersen et al., 2014).
De vigtige enheder i projektet er Person, Familie
og Sted/Gård. Ang. identifikationer for perso‑
nerne i databasen har Andersen et al. følgende
vigtige bemærkninger om identifikationsnumre
for personer (PID) og dokumenter (PKID):
“It is necessary to establish the IDs of all
persons in the HPR so that we can have a
secure reference to persons within the HPR,
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and between the HPR and external programs. Today’s social security numbers rely
on stable and unique identification based
on birthdate, gender and additional digits.
However, date of birth will often not be
known precisely for historical persons and
cannot be used as part of the identifier. This
is why the National Archives is establishing
IDs for all source entries (PKID) and properties (eKIDs) listed in the sources. We consider
this as a reliable identification of each individual occurrence, referring each entity to a
well‐defined source entry. If you later decide
that the name or other information about
the person is transcribed wrongly, it will not
change the PKID.
The HPR uses a rule‐based definition of each
individual’s ID, when the PID is based on the
PKIDs. The PID is defined as the PKID with
highest priority of links to a particular person. This is a system that can also handle
changes in the linking. This is illustrated in
figure 5 where the PKIDs A and B were originally linked. However, when B is instead
linked to C the latter’s PKID takes preference.

Figure 5: Changing the person’s ID (PID)
when linking two person records (PKID). In
the example on the left the PKID A has priority, and PKID B “inherits” the PID since the records refer to the same person (thick arrow).
The example on the right shows that record
B is instead linked to record C. The previous
link is broken. Record B’s PKID becomes the
PID because PKID C has lower priority.”

ger med CPR, som i Norge startede i 1964.
Det minder om ambitionen for det danske MGR.

4.1.5 Sverige
Det svenske Multi-Generation register er beskrevet
i Statistiska centralbyrån SCB [2017]. Dette register
er blevet anvendt i mange forskningsprojekter. Det
omfatter dog kun indekspersoner registreret i IT-ba‑
serede registre siden 1961. Det betyder, at man
med dette register ikke har opnået erfaring med
at matche fejlbehæftet arkivmateriale uden præci‑
se identifikationsvariabler, som det planlægges at
gøre i det danske projekt. Det synes også at betyde,
at registrets befolkning ikke er klart defineret
på en sådan måde, at man kan følge en kohorte
af befolkningen og deres efterkommere fra en
bestemt dato. Det medfører, at data er højretrunke‑
rede, så personer, der døde uden efterkommere, før
registreringsprocessen startede, vil blive udeladt af
populationen i registret. Antallet af variabler er højt,
48 i alt. Der er gode pointer om inddragelsen af ikke
kun biologiske forældre, men også adoptivforældre.

Disse principper bør man også følge i et dansk pro‑
jekt. Et PKID findes desværre ikke i Danmark, men
forslaget til et MGR indebærer, at PKID konstrueres
ved hjælp af tilgængelige kendetegn ved dokumen‑
terne jf. afsnit 4.9 nedenfor.
Med hensyn til datastrukturen i registret overvejede
de i Norge at basere det på et wiki-system: “We
have attempted both to use the WeRelate platform
and to construct our own wiki version, but have
decided that building a relational database gives a
more flexible and efficient solution.”
Med hensyn til andelen af links, der kan etableres på
en automatiseret måde, siger Andersen et al.:
“We expect that a significant part of the linking and
coupling in the DNF1814 (Det norske folk i 1814) will
be done manually with contributions from genealogists and local historians volunteering due to the
simple structure of the source material, missing data
and lack of consistency in this earliest part of the
HPR (historical population register).”

Det anføres, at de registrerede familieforhold i folke‑
tællingerne (det svenske MGR bruger folketællinger‑
ne 1960-1990) ikke er bekræftede:
“It should be noted that relationships in the PHC
(Population and Housing Census) are not confirmed,
which means that no biological relationship between children/siblings and parents can be recorded”.

Et andet norsk studie (Modalsli 2015) forbandt
kun folketællinger uden brug af kirkebøger og
genfandt relativt høje procenter af mænd mellem
folketællinger med lang tidsmæssig afstand; f.eks.
kunne 36,9% af mændene (i relevante aldersgrup‑
per) i 1910-folketællingen genfindes i 1865. ”The
links are based on the full-count historical census
micro-data samples of 1865, 1900 and 1910 .... a
metric of the similarity of any two names is calculated using the Levenshtein algorithm as implemented
by Reif (2010).“
Der er også et igangværende projekt i Norge, som
sigter på at linke data fra kirkebøger og folketællin‑
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Et andet multigenerationsprojekt af stor interesse i
Sverige styres af Lund Universitet. En historisk kom‑
ponent drejer sig om sammenkobling af folketællin‑
ger og kirkebøgers oplysninger om fødte, døde og
viede i perioden 1646-1895.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at Sveriges
historiske kilder adskiller sig en del fra de danske.
Således er de folketællinger, der er omtalt her, ikke
foretaget med egen dataindsamling fra husstande‑
ne, men som udtræk fra administrative sognelister,
som blev ført af præsterne. Derfor er oplysningerne
om fødesogn meget pålidelige. Endvidere har man
longitudinelle ”husförhörslängden”, som årligt blev
ajourført af præsterne fra 1810 eller tidligere, nogle
steder helt tilbage til 1600-tallet.

Man er nu ved at forberede et stort projekt med
”closing the Gap” op til det svenske CPR, altså noget
der minder om det danske MGR. Der vil formentlig
blive brugt metoder som beskrevet nedenfor, f.eks.
hvad angår sammenkobling med navne mv.
Data skal for dette og andre projekter i Sverige
lagres i Intermediate Data Structure (IDS, http://
www.ehps-net.eu/article/intermediate-data-struc‑
ture-ids-longitudinal-historical-microdata-version-4
), hvilket man også bør gøre i Danmark for at gøre
data internationalt kompatible. IDS vedligeholdes af
European Historical Population Samples Network,
http://www.ehps-net.eu/
Et delprojekt om sammenkobling af folketællinger
fra 1880, 1890 og 1900 i Sverige er interessant for et
dansk projekt. Metoderne er dokumenteret i Eriks‑
son (2015). Principperne for kobling af to folketæl‑
linger er følgende:
Først udvælges alle sæt, der i de to folketællinger
har identisk:
•
•
•

Fødeår (dato findes ikke)
Fødested, sogn (regnes for meget præcist)
Køn

I hvert sæt, som i gennemsnit omfatter 34 personer,
sammenlignes hver person i den ene FT med alle i
den anden. Man sammenligner vha. Jaro-Winkler
algoritmen (som måler ligheden mellem to tekst‑
strenge med en skala fra 0 til 100, hvor 100 er fuld‑
stændig lighed) hver af flg. inden for hvert par:
•
•

Første fornavn
Første efternavn

Hver af disse skal give en Jaro-Winkler værdi over en
vis grænseværdi (til slut sat til 0,80 efter afprøvning
af alternative værdier), for at et par skal betragtes
som et muligt match. Hvis der er flere par over
grænsen, forkastes de alle, da det er usikkert, hvilket
der er det rette. Nogle størrelsesordner:
Sammenkobling af mænd fra folketællingerne i 1890
og 1900:
•
•
•

Der blev fundet et match for 81%
Heraf blev 17 procentpoint kasseret som
dubletter
Andelen af primært linkede var herefter 63%

Nogle personer blandt de manglende 37% kobler
man ”sekundært” sammen vha. husholdningssam‑
mensætning i folketællingerne: Hvis en primært lin‑
ket bor i husstand sammen med en person i den ene
folketælling, og de to kan genfindes i den anden fol‑
ketælling ved hjælp af fødeår, fødested, sogn, køn,
og Jaro-Winkler på fornavn alene, regnes denne
anden også for linket.
Dette resulterer i et match for yderligere 14%, så
det samlede resultat bliver 78%. Procenterne for

kvinder er lidt lavere, fordi efternavnene er mindre
stabile.
En fuld sammenkobling på en server tager tre dage,
og den splittes derfor op i mindre batches.
Der foretages kontrol med flere navne: Det næste
fornavn bruges som et efterfølgende tjek af, om
matchet var korrekt, også med Jaro-Winkler >0,80.
Ca. 98% kan bekræftes.
Endvidere laves en standardisering før sammenkob‑
ling. F.eks. anvendes følgende standardiseringspro‑
cesser for navne:
•
•
•

”w” erstattes med ”v”
Præfikser som ”von” og ”de” fjernes på for‑
hånd
Efternavnes endelser som: -son, -sson, -sdot‑
ter, fjernes, da de let kan variere uden grund

Desuden er der nogle særlige øvelser mht. efternav‑
ne, som ikke er relevante i dansk sammenhæng, da
de er specifikke for de svenske kilder.
For fødesogne renses for ændringer i sognegrænser,
så man efter omstændighederne lægger to eller fle‑
re sognekoder sammen i en kilde, f.eks. hvis et sogn
er blevet opsplittet i to, eller to er lagt sammen i pe‑
rioden i forhold til den anden kilde.
4.1.6 USA
En artikel af Goeken et al. (2011) omhandler sam‑
menkobling af folketællingsdata over mange år.
Undersøgelsen vurderede, hvorvidt familie- eller
husholdningsstrukturen skulle bruges i sammen‑
koblingen, men man besluttede ikke at bruge disse
strukturer, fordi:
“The source data consist of complete households,
with information available for all coresident household members. A record linkage algorithm that
used information on coresident household members would result in higher linkage rates and more
accurate links. However, these benefits come at a
cost—persons who remained with the same kin between census years would be overrepresented in the
linked data. Such bias in the linked data would yield
erroneous conclusions about family transitions. Similarly, it would be inappropriate to consider place of
residence or occupation when linking persons across
censuses, since this would introduce bias with respect to migration or occupational mobility.”
De bemærker endvidere, at ved brug af husstands‑
oplysninger i sammenkoblinger øges match-procen‑
terne kun i tilfælde, hvor husholdningernes informa‑
tion er konsistent over tid.
Det ser imidlertid ud til, at de alligevel på en eller
anden måde brugte husstandssammensætningen i
nogle af deres sammenkoblinger.
Goeken et al. anvendte derefter få sammenkæd‑
ningsvariabler og Febrl-softwaren til at rense nav‑
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ne og foretage automatiseret sammenkobling. De
brugte også Support Vector Machine, som lærer fra
bekræftede links ved hjælp af “a verified set of true
and false links” og bruger erfaringerne fra disse til
at lave regler for evaluering af mulige match af an‑
dre par, og beregner en ”confidence score”. Hvis et
potentielt match har en høj score uden indlysende
konkurrenter, vil den blive valgt som en ægte match.
Hvis flere mulige match har en høj og ikke alt for for‑
skellig confidence score, vil de ikke blive accepteret,
fordi sådanne tilfælde tyder på, at sandsynligheden
for, at toplinket er det korrekte link, er betydeligt
under 95%, og brug af disse typer af links ville intro‑
ducere en uacceptabel fejlfrekvens.
Deres resultater er ikke et samlet befolkningsregi‑
ster, men snarere en stikprøve, som man håber er
repræsentativ for hele befolkningen.

indeholder altid en reference eller et link til de origi‑
nale kilder.

4.1.7 Pilotprojekts overvejelser vedr. internationale
erfaringer

De artikler, der er gennemgået, og diskussioner med
nogle af forfatterne tyder på, at det ville være mest
naturligt at arbejde tæt sammen med holdet bag
det norske HBR-projekt (Thorvaldsen, 2014).
Dette projekt er mere grandiost end det, man kan
forestille sig i overskuelig fremtid i Danmark, idet
der er afsat betydelige ressourcer til løbende at vi‑
dereføre projektet, men det har et meget lignende
formål og tilgang.
Hvis der anvendes lignende metoder i det danske
projekt, vil det betyde, at man ikke opfinder hjulet
hyppigere end nødvendigt, og samtidig vil det frem‑
over gavne forskere, som er interesserede i forsk‑
ning, der kombinerer data fra flere lande.

Kvalitetsindikatorer
Det norske HBR-projekt anvender nedenstående
taksonomi for kvaliteten af sammenkobling
(Andersen et al., 2014):
“All links will get a quality flag on a scale
from 0 to10, viz the following guidelines:
10: completely secure link, criterium 8
plus identifying the person as part of a
couple or family.
8: the same birth date [footnote: Birth
dates are found in many church records
from 1870, for some persons in the censuses from 1891 and for all from 1910]
and same or similar names as well as geographical origin on the farm or street level.

Det er ikke let at udlede fra litteraturen, hvor mange
ressourcer der er blevet brugt til de undersøgelser,
der er dokumenteret i artiklerne, da de naturligt
fokuserer på den anvendte metode og kvaliteten af
resultatet. Antonie et al. 2014 angiver, at behovet
for computerkraft i et sådant projekt vil være bety‑
deligt, da man bliver nødt til at sammenligne hver
enkelt af millioner af registreringer med millioner af
andre. De har derfor brugt en supercomputer.
Også den norske artikel af Thorvaldsen (2014)
nævner behovet for at bruge en supercomputer.
Samarbejde med andre forskningsprojekter

Studiebesøg
Ud over litteraturstudierne blev det i forbindelse
med pilotprojektet besluttet at foretage studiebesøg
til Norge, Island og Sverige for at drøfte problemer
og løsninger mere detaljeret, da projekterne fra
disse lande syntes at være de mest relevante for det
planlagte danske projekt.
Resultaterne fra disse besøg har været vigtige for
forslagene i denne rapport. Besøgene fandt sted
26.-28. august 2015 i Oslo og Tromsø i Norge, 7-9.
september 2015 i Reykjavík i Island og 13. marts
2017 i Lund.

6: The same or similar
name of both spouses
and geographic affiliation.
4: same name,
age and related to the same
place.

Nogle konklusioner af særlig betydning for det frem‑
tidige danske projekt er:

1: a probable link, the records should likely
be linked.
0: established as linkage candidate with reasons specified for the uncertainly.”
Denne taksonomi er værd at kopiere eller efterligne,
da det vil gøre det lettere i fremtiden at bruge
norske og danske registre sammen til forsknings‑
formål.
De sammenkoblede poster om børn og forældre

Ressourcer
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1. Kilder: Det anbefales stærkt at bygge på
en kombination af CPR, Folketællinger og
kirkebøger (og om muligt andre kilder om
begivenheder som det danske dødsårsagsre‑
gister). Folketællingerne bidrager med viden
om familiestrukturer, hvilket væsentligt øger
effektiviteten af sammenkoblinger.
2. Scanning og digitalisering. Omkostninger til
scanning er betydelige. Ifølge norske skøn
kan scanning af en folketælling koste 3-4 års‑
værk plus investering i udstyr. Omkostninger

til digitalisering er endnu højere. Norske skøn
lyder på, at transskribering af en folketælling
(1910) kan koste 50 mandår.
De seneste norske erfaringer med automa‑
tiseret genkendelse af håndskrevet eller
printet tekst fra kildedokumenter er imidler‑
tid meget lovende. På grund af niveauet for
manuelle transskriberingsomkostninger har
man arbejdet hårdt på at forsøge at minime‑
re dem ved at indgå en aftale med virksom‑
heder, der ville digitalisere data ved hjælp
af arbejdskraft i Asien. Man har således fået
digitaliseret alle fødselsdatoer i den norske
folketællingen fra 1950 i Indien for under
300.000 NOK. Derefter har man matchet
familier, der har to sammenfaldende fødsels‑
datoer i FT 1950 og CPR 1964. Baseret på de
personer, man har matchet mellem FT 1950
og CPR, har man opbygget en stor database
med billeder af navne og transskriberede
navne. Derefter har man brugt maskinlæring
til at forstå de resterende navne i FT 1950.
På baggrund af disse teknikker vil man sand‑
synligvis kunne transskribere over 50 % af FT
1950 og linke dem til. Man har opnået dette
med begrænset manuelt arbejde. Teknikker‑
ne kan raffineres yderligere, så man opnår
en væsentligt større andel end 50% i 2018
med et meget begrænset budget (nogle få
måneders arbejde). Man fokuserer primært
på at transskribere fødselsdato, navn, køn og
fødested, men også andre felter15.
Udviklingen på dette område bør følges nøje
og tages med i betragtning ved valg af dan‑
ske løsninger.
3. Rensning og kodning
a. Det er vigtigt at rense data før sam‑
menkobling, specielt navne, der ofte
indeholder fejl og staves på mange
forskellige måder. Alle de undersøgte
lande havde oversættelsesregistre til
standardisering af navne. Uden det‑
te er det næsten umuligt at fortage
automatisk sammenkobling. Også
beskæftigelse, som er et andet af de
vigtige identificerende felter, skal ren‑
ses og standardiseres.
b. Det er lige så vigtigt at kode data,
f.eks. folketællingernes oplysning
om stilling i husstanden, fødested
og erhverv (hvor en særlig historisk
version af ISCO, HISCO, blev anvendt),
da disse skal anvendes til sammen‑
kobling.
c. Også disse aktiviteter medfører bety‑
delige omkostninger, måske ét mand‑
år per folketælling.
15

4. Sammenkobling
a. Familie-match synes at være den
bedste metode til sammenkobling,
idet man ser på, hvem der bor sam‑
men i en husstand/familie i en folke‑
tælling sammenlignet med en anden,
og på barn-forældreregistreringer i
kirkebøger. Ifølge norske erfaringer
giver dette en høj andel af sammen‑
kobling med en høj grad af sikkerhed.
b. For at finde en relation til et familie‑
medlem vil det ofte være nyttigt eller
nødvendigt at bruge dato og sogn for
forældres ægteskab (hvis de er gift)
fra en kirkebogsregistrering af føds‑
len; derefter kan man finde registre‑
ringen af forældrenes vielse.
c. For at linke navne er det nødvendigt
at bruge en af standardmetoderne
til sammenligning af tekststrenge:
Levenshtein eller Jaro-Winkler, da de
måler, i hvilken grad to tekststrenge
minder om hinanden.

4.2 Grunddata
4.2.1 CPR
I pilotprojektet blev CPR-versioner fra 1968, 1969 og
2013 anvendt.
Et MGR bør etableres med udgangspunkt i en tidlig
version af CPR, som er bevaret af Rigsarkivet. Herfra
benyttes forældre-barn-relationer, eftersom der ikke
er grund til at genopdage de relationer, der allerede
er kendt. Forældre-barn-relationer fra CPR har alle‑
rede i mange år været brugt i talrige forskningspro‑
jekter, men de har lidt under den mangel, at de kun
eksisterer nogenlunde systematisk for personer født
fra og med 1960. Det skyldes, at CPR fra starten og
indtil 1978 benyttede den praksis at slette relatio‑
nerne, når børn enten fyldte 15 år, flyttede hjemme‑
fra eller selv fik børn.
Det var oprindeligt meningen at bruge den ældste,
bevarede version fra grundlæggelsen af CPR i 1968
som udgangspunkt for matchprocesserne. Den før‑
ste version blev arkiveret i Rigsarkivet per 2. april
1968, men under pilotprojektet viste det sig, at den
havde vigtige fejl og mangler; bl.a. manglede der
oplysning om personernes fødesogn, som spiller
en betydningsfuld rolle i dannelsen af et MGR, og
der var adskillige fejl i navne, køn og fødselsdato,
som CPR senere har rettet op på. Det blev derfor
besluttet at bruge 1969-versionen som udgangs‑
punkt i projektet og tilføre denne de oplysninger om
forældrerelationer, som var gået tabt i CPR fra 1968
til 1969. Desuden blev en bevaret CPR-version fra

Kommunikation 05-09-2017 med Lars Holden, Norsk Regnesentral
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2013 benyttet til yderligere at forbedre grundlaget,
idet man herfra kunne hente betydeligt bedre nav‑
neoplysninger samt flere forældre-barn-relationer,
som blev lagt ind i CPR som følge af gennemgang af
kirkebøger i forbindelse med udvikling af Den Nye
Kirkebog 2000-200416.
4.2.2 Kirkebøger for fødte og døde
Kirkebøger er en anden vigtig kilde, der indeholder
oplysninger om fødsler (dåb), dødsfald (begravelser/
bisættelser), ægteskaber samt migration inkl. ud‑
vandring og indvandring. Imidlertid er migrations‑
data sparsomme og vanskelige at bruge. Især er det
et problem, at personer, der tidligere emigrerede,
sandsynligvis blev registreret (hvis overhovedet)
som migreret til et andet sogn (f.eks. sognet hvorfra
et skib til Amerika afsejlede) snarere end til et andet
land.
Kirkebøger for fødte
Specielt registreringerne af fødte børn er vigtige for
projektet, da kirkebogen indeholder oplysninger
om far og mor med nogle identifikationsdata: Navn,
køn, fødselsdato og fødested, stilling for far (også for
mor, men det er normalt tomt), samt bopæl for far
og mor. Oplysning om fødselsdato mangler dog i de
første år, hvor man kun har forældrenes alder ved
barnets fødsel17.
I pilotprojektet benyttede man digitaliserede ud‑
gaver af KBF for 10 udvalgte sogne for perioden
1920-1959 (dog for fem af sognene også 1960).
Grunden, til at man ikke har dækket hele perioden
frem til CPR’s grundlæggelse i 1968, er, at forældre‑
relationerne allerede er godt dækket i CPR for fød‑
selsårgangene fra 1960 og frem, og at det ville være
dyrt at registrere de sidste årgange. Det giver dog
en svaghed, når man i forskningsøjemed har behov
for at bruge oplysninger om fulde fødselskohorter
(i afsnit 1.5 omtalt som scenarierne 2 og 3), idet en
del af børnene født i 1960-1967 vil være døde inden
1968 og derfor mangle i MGR. I det landsdækkende
MGR bør man derfor også medtage KBF 1960-1967.

ID-oplysninger for den afdøde: Navn, køn, fødsels‑
dato, fødested, stilling (kun for mænd) og bopæl;
for far, mor og ægtefælle til den afdøde findes også
navn, stilling og bopæl (eller sted, som kan være en
tidligere bopæl).
I pilotprojektet benyttede man digitaliserede KBD
for perioden 1920-1960 for 2 udvalgte sogne ud af
de 10, for hvilke man har digitaliseret KBF.
Undersøgelser har vist, at der er en del fejl i de digi‑
taliserede kirkebogsdata på grund af fejllæsning af
dokumenterne, da de ofte er svære at læse. Derfor
blev data renset før kobling med andre data.
4.2.3 Folketællinger
Folketællinger er i Danmark gennemført med ca. 5
års mellemrum i perioden 1880-1970. De er blevet
scannet og gjort frit tilgængelige for årene 19011940. En del af dem er også blevet digitaliseret
hovedsageligt af frivillige og til brug for familieforsk‑
ning og er blevet gjort offentligt tilgængelige.
Folketællinger i Danmark blev afholdt i de følgende
år: 1769 (kun tabeller, ingen mikrodata), 1787, 1801,
1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880,
1885 (kun København), 1890, 1895 (kun København)
1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1935
(kasseret, dvs. findes ikke bevaret i Rigsarkivet),
1940, 1945 (kasseret), 1950, 1955 (kasseret), 1960,
1965 og 1970.
Folketællinger er potentielle nøglekilder til
MGR-projektet, da de indeholder oplysninger om
hele den fastboende befolkning på folketællingsda‑
toen. Folketællingernes population var til og med
1930-tællingen de tilstedeværende personer på hver
adresse på tællingsdagen, de facto-befolkningen, og
omfattede altså ikke midlertidigt fraværende per‑
soner. Disse blev dog registreret på en tillægsliste,
der hvor de opholdt sig midlertidigt, og kan og bør
derfor inddrages i familiedannelsen i MGR, idet til‑
lægslisterne også registreres og bruges i processen;
i nedenstående figur ses ”Stilling i husstanden”, som
bruges til familiedannelsen, i kolonne 9.

Kirkebøger for døde
Kirkebøgernes dødsregistreringer indeholder også
16
”Stort set alle personer født efter 1969 er blevet verificeret i forbindelse med overgangen til Den Nye Kirkebog. Forpligtelsen om
verificering før overgang til DNK gjaldt også for personer født i årene 1960-1969, og de fleste af disse er også blevet verificeret, men et mindre
antal sogne mangler stadig mere end 10 år efter overgangen til elektronisk kirkebogsførelse fuldt ud at verificere fødslerne fra 1960 til 1969
- trods pålæg herom fra ombudsmanden.” (Kilde https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Ny_Kirkebog), se også http://www.registerforskning.dk/
projekter/mgr-lite/
17
I den periode, hvor man bruger kirkebogsoplysninger om fødte, ændres forældres alders- og fødselsoplysninger fra kun at omfatte
moderens alder til begge forældres fødselsdatoer. Ændringen påbydes ved kirkeministeriets cirkulære nr. 102 og 103 af 14. juli 1926, men
således ”at nye kirkebøger anskaffes overensstemmende med bekendtgørelsen, når de hidtil benyttede kirkebøger er udskrevne”. De er således
taget i brug successivt rundt i sognene. Opslag i Arkivalieronlines kirkebøger viser, at der i små landsogne godt kunne gå mange år. I andre
sogne kan man have ligget inde med et lager af gamle kirkebøger, som først skulle bruges. Endelig viser et tilfældigt på opslag i Odense Sankt
Knud Domsogns kirkebog 1934-38, at det nye skema her er benyttet, blot har præsten fortsat med kun at indføre moderens alder. Det vil derfor
nok desværre ikke være muligt at sætte samme skarpe grænse for kirkebogsføringen, sådan som det kan gøres ved årsskiftet 1891/92, hvor alle
Danmarks sogne begyndte på helt nye kirkebøger. (Kilde: kommunikation 28-08-2015 fra arkivar Karl Peder Pedersen, Rigsarkivet)
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Figur 2. En tillægsliste fra FT 1930.
Populationen for tællinger efter 1930 var personer
med bopæl på adressen, de jure-befolkningen, uan‑
set om de var midlertidigt fraværende; personer
der var midlertidigt fraværende blev også opført i
hovedskemaet. Populationen omfattede ikke midler‑
tidigt nærværende personer, som dog også var op‑
taget på hovedskemaet, men med den permanente
adresse opført i en særlig kolonne, se kolonne 2 i
nedenstående figur. Disse midlertidigt nærværende
personer inddrages i familiedannelsen, hvis stilling
i familien (kolonne 10) viser, at de er forældre eller
børn.

Figur 3. Del af hovedskema fra folketællingen 1940
Folketællingerne indeholder data om primære
en stærk identifikation og kan bruges til at genfinde
identifikationsvariabler: navn, køn, fødselsdato og
de samme familier i flere kilder. De er selvfølgelig
fødested (fødselsdato kun fra 1901-folketællingen;
også afgørende for at fastslå forældre-barn forhold,
tidligere folketællinger indeholdt kun alder eller år
der skal suppleres eller verificeres fra de andre kil‑
for fødslen). Personer, der bor i samme husstand,
der. Andre vigtige felter med betydelig identifikati‑
er registreret sammen, og der er oplysning om hver
onskraft er bopæl og erhverv.
persons stilling i husstanden: husfar, ægtefælle eller
husmor, barn samt andre medlemmer som tjenere
Folketællingerne fokuserer på husstanden og ikke
eller besøgende. Som vist i andre landes sammen‑
på familien, som er omdrejningspunktet for et MGR;
koblingsprojekter udgør data om familieforbindelser folketællingerne indeholder således ingen relation
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mellem udeboende børn og deres forældre.

4.2.6 Adoptionsregistret

I pilotprojektet benyttede man digitaliserede FT
1921, 1925, 1940, 1950, 1960 og 1965 for et udvalgt
sogn (Fanefjord med ca. 2300 indbyggere) ud af de
2, for hvilke man har digitaliseret KBD.

Som nævnt er det vigtigt for mange forskningsfor‑
mål, at man kan skelne mellem biologiske forældre
og adoptivforældre, og at begge sæt forældre regi‑
streres, når det er muligt. Derfor bør man i et MGR
inkludere Adoptionsregistret18, som indeholder
digitaliserede oplysninger om alle ikke-familiære
adoptioner i perioden 1924-1947 med identifika‑
tionsvariabler (herunder CPR-nummer når dette
er fundet) for barn og begge sæt forældre i det
omfang, de er kendte. Registrets data kan sam‑
menkobles med MGR’s øvrige data om ”børn” ved
hjælp af CPR-nummer eller med samme teknikker,
som anvendes i de øvrige processer, og derved kan
barn-forældre relationerne beriges.

Undersøgelser har vist, at der er ret høje fejlfrekven‑
ser i de digitaliserede FT-data, både på grund af fejl
i de oprindelige, udfyldte formularer og på grund af
fejlagtig læsning af dokumenterne ved inddaterin‑
gen, da dokumenterne ofte er svære at læse. Derfor
skal der foretages rensning før kobling med andre
data.
4.2.4 Dødsårsagsregistret (DAR)
DAR er et digitaliseret dødårsagsregister til forsk‑
ningsformål, som er baseret på dødsattester og
indeholder oplysninger om alle dødsfald blandt
personer med bopæl i Danmark undtagen dødsfald i
udlandet. Det dækker perioden fra og med 1943 og
frem. DAR er brugt i talrige forskningsprojekter, og
kvaliteten af dette register betragtes som høj, så det
kan bruges som kilde til dødsfald i perioden 19431968 i stedet for kirkebøgerne, hvorved omkostnin‑
ger ved digitalisering af KBD undgås. Identifikations‑
variablerne er dog forholdsvis svage, idet man for at
spare registreringsomkostninger kun har registreret
dele af navnene på de døde og ikke har medtaget
fødested. Der er også en del fejl i registrering af nav‑
ne. Derfor skal data renses før kobling med andre
data.
I pilotprojektet benyttede man DAR for perioden
1943-1967.
4.2.5. Folkeregisterkort (1924-1968)
Folkeregisterkort blev ført af kommunerne og er de
manuelle forløbere for det nuværende CPR og in‑
deholder samme typer oplysninger. Mange af disse
kommunale registre er blevet overført til Rigsarki‑
vet, mens andre enten er forblevet i kommunerne
eller er gået tabt – bl.a. ved sabotage i besættelses‑
tiden. Der er ingen viden om digitalisering af disse
registre. De har vist sig som en meget værdifuld og
troværdig kilde i andre sammenkoblingsprojekter,
men stikprøver, der er inspiceret i Rigsarkivet, viser,
at de har en kompleks struktur, som ikke er ensar‑
tet over tid og mellem kommuner. Derfor forventes
digitalisering at være meget besværlig og dermed
kostbar. De kan og bør bruges som verifikation, når
tvivl om oplysninger fra de andre registre gør det
nyttigt at foretage manuelle undersøgelser.

4.3 Udvælgelse af sogne
Mens CPR og DAR allerede er arkiveret i digital form,
gælder dette ikke for kirkebøger og folketællinger19.
De skal derfor digitaliseres for at kunne matches
med CPR og med hinanden, som MGR-projektet
kræver. Det ville være ideelt, hvis man i pilotprojek‑
tet havde indtastet kilderne for hele landet, men
det ville medføre store omkostninger, som pilotpro‑
jektets bevilling ikke kunne rumme. Det blev derfor
besluttet at udvælge 10 sogne, for hvilke KBF-data
skulle indtastes; for et af disse sogne blev også
FT-data indtastet, og for to af dem blev KBD-data
indtastet. Grunden til forskellen mellem KBF og de
to andre kilder er, at koblingen mellem CPR og KBF
var pilotprojektets hovedmål, og at FT desuden er
omkostningstungt at indtaste. FT og KBD blev i pilot‑
projektet brugt til at supplere det primære match.
KBD og DAR blev brugt til at analysere dødsfald
inden CPR’s grundlæggelse, og FT blev brugt til at
forbedre familieoplysningerne, styrke vurderingen af
kvaliteten ved at anvende hhv. KBF eller/og FT samt
til at beregne omkostningsestimater forbundet med
forskellige kilder og metoder.
Der blev ved udvælgelsen af testsogne taget ud‑
gangspunkt i Danmarks Statistiks inddeling af kom‑
muner i bymæssighedsgrupper, så der blev udvalgt
meget bymæssige sogne såvel som mere landlige
sogne. Der er ikke tale om en statistisk udvælgelse
med kendte sandsynligheder. I stedet udvalgte man
sogne fra de forskellige ”strata”, men de måtte dog
ikke være for store af hensyn til omkostninger ved
transskribering. Samtidig skulle sognenes kirkebøger
være scannet i rimelig god kvalitet.

18
Petersen og Sørensen (2011)
19
Mange data fra de folketællinger frem til og med 1940, der er gjort offentligt tilgængelige af Rigsarkivet, er af frivillige inddateret i
Dansk Demografisk Database, http://ddd.dda.dk/ddd.htm. Den geografiske og tidsmæssige dækningsgrad er varierende. Det blev besluttet af
KOR, at disse ikke skulle søges benyttet, da der er ophavsretlige og juridiske problemer med at benytte dem uden for Dansk Demografisk Data‑
base.
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Nedenstående tabel viser, hvilke sogne der blev
udvalgt og til hvad.
Tabel 10. Udvalgte sogne
Sognets kode og navn
101-7037 Garnisons
165-7148 Herstedøster
350-7171 Osted
461-7783 Hans Tausens
607-7914 Bredstrup
849-8393 Brovst
482-7741 Rudkøbing
849-8425 Hune
519-9021 Varnæs
390-7491 Fanefjord
I alt

Digitalisering af
kirkebøger
fødte
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Digitalisering af
folketælling

Digitalisering af
kirkebøger
døde
x

x

x

Antal
indbyggere Bymæssighedsgruppe
27/9 1965
4.073
776
1.685
4.321
534
4.106
4.204
976
1.317
1.877
23.869

Hovedstaden
Hovedstadens forstæder
Øvrige i Hovedstadsregionen
Stor by
Mellem by
Mindre by
Mindre by
landsogn Jylland
Landsogn Jylland
Landsogn Øerne

4.4 Digitalisering

4.6 Rensning og kodning af data

De nødvendige arkivmaterialer fra KBF, KBD og FT
fra de udvalgte sogne skulle digitaliseres, så de kun‑
ne sammenkobles med CPR og DAR.

4.6.1 CPR
Der blev benyttet 3 versioner af CPR: 1968, 1969 og
2013. De har alle deres styrker og mangler, og derfor
blev de kombineret for at tage det bedste fra hver.
Følgende felter blev renset og kombineret:

Der var i pilotprojektet budgetteret med 1 mio. DKK
til digitaliseringen, hvorfor stikprøven blev tilpasset
dette. Rigsarkivet forestod digitaliseringen, da de
havde de rette kompetencer til at levere en
tilstrækkelig høj kvalitet inden for et acceptabelt
tidsrum.
Indtastningen skete ved hjælp af et indtastningspro‑
gram, KIIP, som indeholder en del automatiske
kontrolfunktioner.

4.5 Etablering af testmiljø
Projektet havde brug for et IT-miljø, som kunne huse
processerne med at rense og forberede de forskelli‑
ge datamaterialer og derefter foretage samkøringer
og analyser.
Det var afgørende for datasikkerheden og for at få
tilladelse fra Rigsarkivet og Datatilsynet til bearbejd‑
ning og samkørsler af data, samt at det skete på et
sted, som havde erfaring med og var certificeret til
sådanne processer.
Desuden var der behov for allround teknisk rådgiv‑
ning og bistand i form af programmering.
Man indgik en aftale med Danmarks Statistik om at
huse data og processer i Danmarks Statistiks Forsk‑
ningsservice, som også stillede teknisk rådgivning og
en programmør til rådighed.
Projektlederen blev midlertidigt ansat i Danmarks
Statistik og derved underlagt institutionens datasik‑
kerhedsregler og procedurer for at kunne bearbejde
fortrolige data.
Det blev besluttet at opbygge systemet i en relati‑
onsdatabase i Oracle.
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1. Forældrehenvisninger: Det var oprindeligt
tanken kun at benytte henvisninger fra CPR
1968, idet de antages at række længere
tilbage mht. de fødselsårgange, der har
henvisninger, og det viste sig også at være
korrekt. På den anden side har de nyere
versioner nogle henvisninger, som ikke var
på plads i 1968. Derfor blev alle henvisninger
til hhv. mor og far kombineret, så de ældst
forekommende trumfede de nyere registre‑
rede, men når der manglede henvisninger i
de ældre, blev de nyere benyttet.
Det blev sikret, at de personer, der henvises
til som forældre, også findes i CPR, evt. som
inaktive (døde, udvandrede, forsvundne eller
omnummererede); i modsat fald blev henvis‑
ningen fjernet.
2. Fødested (sogn): Denne variabel mangler
helt i 1968-versionen, og derfor benyttede
man de to senere versioner i kombination.
Data om fødested fra 1969 er ikke standar‑
diserede, så der forekommer alle mulige
forskellige måder at skrive det samme sogn.
Derfor benyttede man fødesogn fra 2013,
hvor teksterne er standardiserede, men
når det manglede, blev det fra 1969 brugt.
Det skulle først standardiseres og fortolkes,
hvilket kræver stillingtagen til forskellige
tekststrenge, der forekommer. Det blev i
første omgang gjort for de tekster, der kunne

antages at være et af de udvalgte 10 sogne.
At gøre dette for samtlige forekommende
tekststrenge er et noget større arbejde, som
ikke kunne rummes i pilotprojektet, men
som bør tages op i et MGR-projekt i fuld
skala. Oplysninger om fødesogn findes kun
blandt personer i live fra CPR-version 1970
og frem. Det bør overvejes at bruge disse
sogneoplysninger for derigennem at undgå
udfordringer med de mindre sogneændrin‑
ger fra 1970 og frem.
3. Navne: I de to tidlige CPR-versioner er nav‑
neoplysningerne fejlbehæftede, og mange af
disse fejl er senere blevet rettet op.
Navnlig forekommer der i 1968 og 1969 initi‑
aler i stedet for fulde navne, og nogle navne
kan helt mangle.
Derfor benyttede man de historiske nav‑
neoplysninger i CPR2013, hvor der findes
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flere versioner og oftest fulde navne.
Der blev indledningsvist foretaget en mini‑
mal rensning, da det giver et bedre match:
AA erstattes med Å
É erstattes med E
Ö erstattes med Ø
Der blev endvidere foretaget en større stan‑
dardisering, idet de enkelte fornavne, mel‑
lemnavne, efternavne og pigenavne
blev udskilt og sammenlignet med en
Navnedatabase som i mange tilfælde inde‑
holder en standardiseret version, fx ”ABE‑
LONE” i stedet for ”ABBELONE”; Navnedata‑
basen er oprindeligt oprettet af Dansk Data
Arkiv og blev opdateret i pilotprojektet med
flere navne, jf. afsnit 4.7.6. Også dette giver
mulighed for bedre match, når forskellige
varianter af samme navn forekommer i for‑
skellige kilder.

Tabel 11 viser de felter fra CPR, der blev
benyttet i de forskellige processer, og hvorfra
de blev hentet eller frembragt.
Tabel 11. Felter fra CPR
Feltnavn
PNR

Fra
CPR1968 &
senere

Regler

Bruges til
ID

KOMMKODE
VEJKODE
HUSNR

Danne husstande til
sammenligning med FT

CPR1968

HBOG
ETAGE
SIDEANG

VIREGSTED

CPR1968
CPR1968
CPR1968
CPR1968
CPR1968
CPR1968
CPR1968
CPR1969
CPR1969
CPR1969
CPR1969
CPR1969
CPR1969
CPR1969

PNRMOR

CPR2013

PNRFAR

CPR2013

MOR

behandling
behandling
behandling

CIVST
STATUS
SLAEGTSNAVN
FORNAVNE
HENVNR(1968)
STILLKODE
STILLING
FOEDREGKODE
FOEDREGSTED
PIGENAVN
HENVNR(1969)
VIELSDTO
VIEMYND

FAR
PARTNER

Fig. 1
Fig. 1
Fig. 1

Uklar
Afgøre hvem er aktive
Sekundær ID
Sekundær ID
Finde FAR & MOR
Teriær ID
Teriær ID
Sekundær ID
Sekundær ID
Sekundær ID
Sammenligning med 1968
Evt. finde vielse i KB
Evt. finde vielse i KB
Evt. finde vielse i KB
Sammenligne med og evt
supplere andre
henvisninger
Sammenligne med og evt
supplere andre
henvisninger
MGR formål
MGR formål
Evt. opklaring

4. Tildeling af henvisningsnumre i CPR 19681969

CPR’s første 10 år havde registreret familier på basis
af boligfællesskab, gik man nu over til at registrere
biologisk familieskab; — børn knyttedes således til
deres forældre og forblev tilknyttede, hvad enten de
boede hjemme eller ej.”20

Henvisninger til mor og far blev tildelt vha. CPR1968
og CPR1969 som vist i Figur 4.
Henvisningerne i CPR2013 indeholder relationer, der
mangler i de tidlige versioner:

Der blev derfor gennemført en sammenligning mel‑
lem henvisningsnumre til mor og far fra de 3 versio‑
ner af CPR. Resultatet er opsummeret i tabel 12 og
13 for de 19.008 børn fra KBF, der var fundet i CPR:

”Da man i 1978 omlagde CPR-systemet, ændrede
man også registreringen af familier. Hvor man i
20

Thomsen 2006.
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Tabel 12. CPR-mødres variation: Hvor mange børn er
registreret med samme eller forskellig mor i de 3
CPR-versioner
Mor 1968 findes

Mor 1969 findes

alle er ens

Antal

Population: Alle KBF børn matchet med CPR

Mor 2013 findes

3313

1968=1969=2013

3251

1968=1969≠2013

to er ens

30

1968=2013≠1969

1

1969=2013≠1968

alle/begge forskellige

31

Mor 1969 findes

Mor 2013 findes ikke

788

797

9
1968=2013

Mor 1968 findes

Mor 1969 findes ikke Mor 2013 findes

144

Mor 1968 findes

Mor 1969 findes ikke Mor 2013 findes ikke

100

1968≠2013

139

5

1969=2013

Mor 1968 findes ikke Mor 1969 findes

Mor 2013 findes

38

Mor 1968 findes ikke Mor 1969 findes

Mor 2013 findes ikke

22

1969≠2013

36

2

930

Mor 1968 findes ikke Mor 1969 findes ikke Mor 2013 findes
Mor 1968 findes ikke Mor 1969 findes ikke Mor 2013 findes ikke
I alt

0

1968≠1969

1968=1969

Mor 1968 findes

1968≠1969≠2013

13664
19008

Tabel 13. CPR-fædres variation: Hvor mange børn er
registreret med samme eller forskellig far i de 3 CPR-ver‑
sioner
Far 1968 findes

Far 1969 findes

alle er ens

Antal

Population: Alle KBF børn matchet med CPR

Far 2013 findes

3086

1968=1969=2013

3012

1968=1969≠2013

to er ens

53

1968=2013≠1969

1

1969=2013≠1968

alle/begge forskellige

20

1968=1969

Far 1968 findes

Far 1969 findes

Far 2013 findes ikke

8
1968=2013

128

Far 1969 findes ikke

Far 2013 findes

Far 1968 findes

Far 1969 findes ikke

Far 2013 findes ikke

86

Far 1968 findes ikke

Far 1969 findes

Far 2013 findes

42

Far 1968 findes ikke

Far 1969 findes

Far 2013 findes ikke

33

Far 1968 findes ikke

Far 1969 findes ikke

Far 2013 findes

Far 1968 findes ikke
I alt

Far 1969 findes ikke

Far 2013 findes ikke

1968≠2013

126

2

1969≠2013

1969=2013

37

897
13950
19008

32

0

1968≠1969

778

786

Far 1968 findes

1968≠1969≠2013

5

Figur 4: Beslutningsdiagram for dannelse af foræl‑
dre-henvisninger i CPR 1968 og 1969
Forklaring:
HENVNR er henvisningsnummer
PNR er CPR-nummer
FØDDTO er fødselsdato

Der foretages følgende optællinger: Mangler
HENVNR; Forkert henv. (dvs. henvisningsnummer);
Mor (antal med funden mor); Far (antal med funden
far); Partner (antal med funden partner)
4.6.2 KBF

PARTNER er henvisning til partner
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1. Fødested (sogn): For barnet anses fødesog‑
net for sikkert, idet det er det sogn, som kir‑

Tabel x. Population og forekomst af de forskellige navne

I alt døde 1943-1968
Heraf født 1920-1960
..heraf med ENAVN2 oplyst
..heraf med PNAVN oplyst
..heraf med ENVN2 og PNAVN oplyst

I alt
1.094.053
105.991
26.241
9.523
1.893

Heraf
med
Heraf uden
ENAVN1 ENAVN1
…
…
104.098
1.893
26.240
1
9.522
1
1.893
-

Fødselsdato forekommer for alle de døde.

kebogen tilhører; der medtages kun de børn,
som er født i sognet, hvilket kan kendes på
et kilde-løbenummer. For forældrene er fø‑
desognet i mange tilfælde ikke oplyst, men
når det er oplyst, skal det renses på samme
måde som for CPR1969, dvs. tekststrengen
skal sammenlignes med de standardiserede
skrivemåder for fødesogn i CPR2013, og det
skal afgøres, hvilket sogn den passer med.
2. Navne: Navne der betyder, at barnet er dødt
uden navn, blev fjernet, og personen blev
ikke inkluderet i de efterfølgende processer.
Bindestreger blev fjernet. Navne i kantet pa‑
rentes, dvs. udstreget i kirkebogen, blev ta‑
get med, idet de har vist sig i et vist omfang
at forekomme i CPR.
På samme måde som for CPR blev der ind‑
ledningsvist foretaget en minimal rensning af
børnenes og forældrenes navne, og derefter
en større standardisering vha. Navnedataba‑
sen.
3. Fødselsdato: Ugyldige datoer, f.eks. den 29.
februar i et år der ikke er skudår, forekom et
par gange og blev rettet til korrekt dato efter
opslag i kirkebog.
Efter rensning var der i KBF for testsognene 21.442
børn til sammenkobling med CPR og andre kilder.
4.6.3 FT
Flg. felter blev kontrolleret og renset:
1.
2.
3.
4.
5.

Fødselsdato
Navn (alle for- og efternavne)
Stilling i familien
Stilling /erhverv/ fag
Fødested

Derefter blev FT organiseret, så det minder om
21

strukturen i KBF og CPR, dvs. med hvert barn som
hovedperson med tilknyttede forældreoplysninger.
Flere detaljer kan findes i Bilag B5.6.
4.6.4 DAR
For at en person registreret i DAR i det hele taget
kunne sammenkobles med vores del af KBF, skulle
den døde være født mellem 1920 og 1959, altså
1919<Fødselsår<1960, da vi jo kun har KBF for den‑
ne periode. Det var derfor nødvendigt at selektere
disse.
Der er 1.094.053 døde i DAR, som dækker perioden
1943-1968. Heraf er 105.991 personer født i peri‑
oden 1920-1959 som derfor blev inddraget i sam‑
menkoblingen med KBF.
Rensning af navne

I DAR skal variablen FNAVN i henhold til dokumen‑
tationen principielt indeholde 6 karakterer, hvor de
tre første er de tre første bogstaver i fornavnet, og
4., 5. og 6. karakter er det første bogstav i 2., 3. og 4.
fornavn21. Det har dog vist sig, at 4.-6. karakter nor‑
malt er de 3 første bogstaver af et 2. fornavn. Der er
desuden nogen gange et efternavn i FNAVN på op til
7 karakterer, og i de tilfælde mangler ENAVN1. Det
gælder for personer, der er døde umiddelbart efter
fødslen og ikke navngivet, jf. nedenfor.
Uoplyst for- eller efternavn:
Alle med uoplyst fornavn eller efternavn blev eksklu‑
deret, da det ikke er muligt at gennemføre et fornuf‑
tigt match. Foruden ”null” kan uoplyste navne også
være ”UOP”, XXXXXXX eller A eller E, måske flere.
De mange (mindst 2.000) personer, hvor ENAVN1
var uoplyst, og der i stedet var anført et efternavn
i feltet fornavn, døde samme dag de blev født eller
umiddelbart efter, så de kunne ikke bruges til sam‑
menkobling.

Professor Knud Juel, der har været leder af DAR har oplyst, at disse ”initialer” vurderes at være pålidelige.

34

ENAVN1 er det ”rigtige” efternavn, altså det sidste
efternavn, mens ENAVN2 er et mellemliggende
efter- eller mellemnavn. Nogle gange er efternavn
fejlagtigt forkortet for meget, f.eks. ’NIELSE’ (skulle
tydeligvis have været NIELSEN).
Det forekommer i sjældne tilfælde, at der er flere
end 7 bogstaver, f.eks. ’RUTLENAV’, her må man
bare udelade det sidste tegn for at være i overens‑
stemmelse med reglerne.

Det viste sig, at hvis 1. fornavn var kortere end 3

tegn, var der sommetider indsat et mellemrum før de
følgende initialer. Man fjernede denne blanke karakter
omgivet af bogstaver, f.eks. i ”BO_CB” (som må betyde
Bo C. B.), som blev til BOCB. Altså: Alle blanke karakterer
i FNAVN blev fjernet.
Det viste sig endvidere, at nogle tegn i navnene var tal i
stedet for bogstaver, f.eks. ” BOLV1G”, hvor 1-tallet må
formodes at skulle være et i. Der var en del navne med &
i stedet for X f.eks. ”A&ELSEN”, ”ALE&AND”.

Det viste sig, at man meget hyppigt ikke har brugt
forbogstaver i FNAVN, men 3 bogstaver fra hvert af
to fornavne, f.eks. NIECHR, CARJØR, ANNMAR. Det
blev der taget højde for, ved at man i navnene fra
den anden kilde i sammenkoblingen (KBF) forsøgte
sig med begge modeller.

Derfor blev følgende altid rettet i alle navnene:

Desuden viste det sig, at der er sket en fejlkonver‑
tering af DAR enten i Rigsarkivet eller hos ejeren af
registret: For formentlig alle de, der døde i 1949,
er I’er i FNAVN, ENAVN1, ENAVN2 og PNAVN blevet
konverteret til Ø’er.
Forklaringen er ukendt. Problemet blev tacklet såle‑

Det skal bemærkes, at ID i relation til kobling med
KBF (desværre) ikke omfatter dødsdato, fordi denne
jo ikke er kendt i KBF. Derfor bliver registreringer i
DAR betydeligt mindre unikke i relation til KBF, end
hvis man også kan tage hensyn til dødsdatoen. Se
bilag YY for dokumentation af forberedelserne af
DAR til sammenkobling med KBF_CPR

Først fandt man alle Enavne i DAR i alle år bortset fra
1949, som:

4.6.5 KBD

des:

•
•
•
•

•
•
•

Hvor unikke er ID-variablerne i DAR?

•

indeholdt ’I’, og
fandtes i 1949, hvis man udskiftede alle I’er med
Ø’er, og
fandtes ikke i andre år hvis man udskiftede alle
I’er med Ø’er, og
Efternavnet ikke var med i en liste med det mest
usandsynlige navn, når de foregående 3 punkter
gav flere muligheder22.

For disse Enavne blev ”Ø”-versionen i 1949 udskiftet
med den ikke-”Ø”-inficerede version fra de andre
år23.
Der blev gjort noget lignende med de tre første bog‑
staver i fornavne.
Det anslås, at metoden retter 95% af disse konverte‑
ringsfejl.
Man fandt endvidere nogle eksempler på, at der
var et bogstav for meget (altså 7) i fornavn, f.eks.:
KNUERIA, PALROBK; disse to eksempler er øjensyn‑
ligt dannet af tre bogstaver fra to fornavne plus et
forbogstav.
Hvis der var et tegn for meget, så man bort fra det
ekstra tegn.

1I
0  O (altså nul til bogstavet O)
&X

•
•
•

Fødested (sogn): Behandlet på samme måde
som for KBF
Navne: Behandlet på samme måde som for
CPR
Fødselsdato: Behandlet på samme måde
som for KBF
Dødsdato: Ugyldige datoer, f.eks. den 29.
februar i et år der ikke er skudår, blev rettet
på samme måde som fødselsdato

4.6.6 Navnedatabasen
Som et led i pilotprojektet etablerede man en nav‑
nedatabase, der bygger på følgende kilder:
1. ”6.1.2 NavneFil_Alle_04”; Access database
fra Dansk Data Arkiv (DDA)
2. CPR1968, CPR1970, CPR2013
3. KBF for alle 10 testsogne 1920-1959
4. KBD for 2 testsogne 1920-1960
5. FT 1920-1965 for 1 testsogn
Dannelse af variablen Navn i Navnedatabasen fore‑
gik, som følger:
1. Navnefelter (for-, mellem-, efter- og pigenav‑
ne) fra datakilderne 2-5 oven for blev delt i
enkeltnavne, dvs. når et navn indeholdt mel‑

22
Metoden kan som udgangspunkt ikke skelne mellem navne som DISSING og DØSSING (begge fejlkonverteret i 1949 til DØSSØNG).
Her benyttes en liste med mest usandsynlige efternavn (her DØSSING, da DISSING er mere almindeligt end det sjældne DØSSING).
23
F.eks. hvis et efternavn i alle andre år end 1949 er NIELSEN (indeholder I), og hvis NØELSEN findes i 1949, men ikke i nogen andre
år, ændres alle NØELSEN til NIELSEN. Denne metode håndterer også navne som KØLPIN korrekt, hvis KØLPØN findes i 1949, og KØLPIN
findes uden for 1949, men KØLPØN ikke gør.
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lemrum, bindestreg eller punktum blev det
delt; f.eks. fornavn Hans Peter Jørgen blev
delt i Hans, Peter og Jørgen. Hver forekomst
blev en databaselinje eller record.
2. For CPR:
a. Pigenavn blev taget med som et ef‑
ternavn
b. Præposition blev lagt til som første
del af efternavn adskilt af blank;
f.eks. efternavn ”And” og præposition
”von” bliver til ”von And” [kan ude‑
lades, da der er få forekomster, og
de alligevel vil blive delt igen i næste
trin]
c. Tal og utilladelige karakterer i navne
f.eks. N1elsen blev gennemgået og
rettet maskinelt [kan udelades, da
der er få og enkeltstående forekom‑
ster, og de vil så indgå som alle andre
fejlstavninger, der rettes til standard,
hvis man har tid].
3. Dubletter blev optalt og fjernet, så man fik et
datasæt med alle forekommende fornavne
og et med efternavne. De, der blev fundet i
kilderne KBF, KBD og FT, blev markeret (uan‑
set om de også fandtes i CPR), da det var
særligt vigtigt, at disse kunne renses efter‑
følgende. Datasættet omfatter altså: Navn,
markering ikke-CPR samt optælling af antal
forekomster i hhv. CPR; KBF; KBD; FT; DAR.
Disse optællinger blev brugt til at beslutte,
hvilke navne der skulle have højeste prioritet
i de efterfølgende manuelle processer. For
fornavne og mellemnavne blev der opdelt
efter køn.
4. Alle forekomster blev lagt sammen.
5. Alle navnene blev matchet med for- hhv. ef‑
ternavne fra datakilde 1 (Navnefil). Det blev
konstateret, hvor mange der fandtes heri, og
de resterende gik videre til manuel bearbejd‑
ning.

input fra andre projekter, som arbejder eller har
arbejdet med standardisering af navne-stavemåder,
vil det være mere end velkomment.
Man kunne ikke inden for pilotprojektets midler og
tidshorisont overkomme at gennemgå alle de fore‑
kommende stavemåder, og man foretog derfor nog‑
le prioriteringer. Det skete ud fra antal forekomster,
og især forekomster fra andre kilder end CPR var
vigtige. På den anden side kan en stavemåde, der
kun forekommer i CPR, betyde et navn, som fore‑
kommer i nogle af de andre kilder med en anden
stavemåde, og det er derfor uheldigt, hvis man ikke
har fået standardiseret navnet i en af kilderne.
Navnedatabasens struktur

Navnedatabasen blev indrettet, så den vil være
generelt anvendelig for mange kategorier af
forskning, herunder historisk navneforskning og
registerforskning med fokus på flere generationer.
Derfor skal den kunne rumme forskellige typer af
relationer:
•
•
•

De relationer mellem stavevarianter og den
valgte standard-stavemåde, som skal bruges
i bl.a. et MGR (fx Benedicte  Benedikte)
Beslægtede navnevarianter (fx Bente  Bene‑
dikte); skal ikke bruges i et MGR
Ubeslægtede navnevarianter med et vist
formodet udtalemæssigt overlap); skal ikke
bruges i et MGR.

Brug af Navnedatabasen

Navnedatabasen skal bruges til at tilføje de standar‑
diserede stavemåder for hvert af en persons navne
i kilderne CPR, KBF, KBD, FT og DAR. Erfaringer fra
bl.a. Norge viser, at sammenkobling med standardi‑
serede navne er en frugtbar teknik.

4.7 Sammenkobling af kildedata
4.7.1 Sammenkobling af de børn i KBF med CPR

Først blev CPR koblet sammen med alle fødte børn
i KBF ved hjælp af kombinationer af oplysninger om
navne, køn, fødselsdato og fødested (sogn). Der blev
I forbindelse med pilotprojektet gennemgik Institut
benyttet en række forskellige sammenkoblingsmo‑
for Navneforskning på Københavns Universitet de
hyppigst forekommende stavemåder for navne i da‑ deller efter hinanden, idet man startede med eksakt
match af navne og fødselsdato, da dette match har
tabasen.
vist sig at give helt præcise resultater for næsten
Resultatet er ideelt set en navnedatabase, hvor hver 75% af børnene. Derefter fortsatte man med at sam‑
navne-stavemåde forbindes med én standardiseret
menligne tekststrenge sammensat af fødselsdato,
stavemåde (kaldet Grundnavn). Databasen indehol‑ køn og navne inden for samme fødesogn ved hjælp
der også oplysninger om antal forekomster af stave‑ af algoritmen Jaro-Winkler (JW); når ligheden var
måder. De navne med stavemåder, som ikke allerede meget stor, hvilket man satte til JW>=95, blev det ac‑
havde fået tilføjet en standard-stavemåde, blev i
cepteret, at der var tale om samme person, og dette
videst muligt omfang forsynet med en sådan. Hertil
blev verificeret gennem stikprøvevis granskning. En‑
var navneforskernes viden og teoridannelse afgøren‑ delig foretog man de samme processer en gang til,
de vigtig. Den samlede navnedatabase bør også an‑ efter at de registrerede navne var standardiseret, så
vendes til andre projekter, og hvis man kan modtage f.eks. Christian og Kristian begge blev til Kristian.
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Tabel 15: Følgende 9 match-processer for CPR & KBF_Fødte -> CPR_KBF_Fødte blev successivt gennemført
for børnene:
Matchnr. Matchtype Beskrivelse
Fuldt navn i begge kilder, hvor AA er erstattet af Å, accenter/prikker over E og O er fjernet, og
1 JOIN
blanke, bindestreg, kantede parenteser er fjernet (kun KBF)
Som 1, men kun den evt. slettede del af efternavn i KBF er benyttet (dvs pigenavn i tilfælde hvor
2 JOIN
den fødtes senere efternavn ved ægteskab er registreret)
Som 1, men kun den evt. ikke slettede del af efternavn i KBF er benyttet (dvs senere tilføjet navn i
3 JOIN
tilfælde hvor den fødtes senere efternavn ved ægteskab er registreret)
4 JOIN
Som 3, men alt registreret i kantet parentes [] er fjernet
Join + Jaro- Navne som 1, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
5 Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW ≥95 udvælges,
Join + Jaro- Navne som 2, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
6 Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW ≥95 udvælges,
Join + Jaro- Navne som 3, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
7 Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW ≥95 udvælges,
Join + Jaro- Navne som 4, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
8 Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW ≥95 udvælges,
Join + Jaro- Navne som 1, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
9 Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW ≥95 udvælges,

Matchtype ”JOIN” betyder eksakt match, mens Jaro-Winkler betyder, at man sammenligner tekststrenge
vha. Jaro-Winkler algoritmen og accepterer, hvis værdien er tilstrækkelig høj. Dette gælder også for de
følgende tabeller.
Match blev foretaget dels med originale navne som registreret, dels med de standardiserede grundnavne i
det omfang disse kunne hentes fra Navnedatabasen. Tabellen neden for viser, hvor mange match blev ac‑
cepteret. De fleste match er de samme med og uden standardisering, og totalen viser, hvor mange der blev
accepteret enten med eller uden standardisering.
Tabel 16. Antal børn i KBF med accepteret match med CPR, hhv. med og uden standardiserede navne, efter
matchnummer

Matchnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I alt

Antal match
Antal match med med standardioriginale navne serede navne
15.679
16.447
375
393
645
650
271
277
1.396
796
98
95
61
43
31
24
228
189
18.784
18.914

Antal match
med enten
originale eller
standardiserede navne
15.791
380
648
273
1.424
112
62
32
286
19.008

Som resultat af disse processer fik man et kombineret datasæt, som blev kaldt CPR_KBF_Fødte, hvor
CPR-oplysninger er føjet til de børn fra KBF, som man kunne matche med CPR, og hvor hvert barn i KBF kan
forekomme flere gange fra de forskellige matchprocesser. Datasættet indeholder koder for kvaliteten af
hver sammenkobling.
Match med JW<95 accepteredes ikke, de blev medtaget i første omgang for at tillade studier af kvaliteten
af match. Blandt dem med JW≥95 valgte man derefter det match for hvert barn, der havde den højeste
JW-værdi.
Resultatet af denne proces var, at man for 88,6% af børnene kunne finde et match i CPR. Fordeling på køn
og fødselsår ses her:
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Tabel 17. Matchprocent for børn i KBF
Barnets køn

Pige

Fødselsår

Antal fødte i
KBF i de 10
sogne

Antal CPR i
de 10 sogne

Antal accepterede match

Match %

1960

135

127

130

96

1959

253

235

241

95

1958

240

218

229

95

1957

262

227

249

95

1956

251

219

233

93

1955

269

236

258

96

1954

280

253

262

94

1953

334

306

323

97

1952

325

296

305

94

1951

254

229

239

94

1950

279

256

263

94

1949

252

228

236

94

1948

336

320

323

96

1947

402

368

367

91

1946

457

409

417

91

1945

400

359

368

92

1944

306

267

274

90

1943

310

258

276

89

1942

302

254

269

89

1941

222

169

187

84

1940

235

190

208

89

1939

281

232

258

92

1938

288

240

251

87

1937

306

256

265

87

1936

292

214

233

80

1935

305

243

260

85

1934

256

194

207

81

1933

234

184

192

82

1932

219

191

187

85

1931

183

148

160

87

1930

139

104

113

81

1929

149

118

127

85

1928

150

109

118

79

1927

156

114

131

84

1926

169

141

138

82

1925

182

145

148

81

1924

159

123

130

82

1923

184

140

151

82

1922

191

140

143

75

1921

184

141

156

85

1920

227

172

188

83

1919

8

7

7

88

Total

10.366

8.780

9.220

89
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Barnets
køn

Dreng

Antal
fødte i
Antal
KBF i de CPR i de
Fødselsår 10 sogne 10 sogne
1960
146
128
1959
293
258
1958
265
238
287
257
1957
1956
259
235
1955
301
251
1954
318
275
1953
357
318
310
1952
337
1951
290
253
269
239
1950
1949
272
244
1948
338
310
1947
425
378
1946
466
426
1945
435
383
1944
366
310
1943
302
262
1942
317
254
1941
256
220
1940
276
233
1939
312
269
1938
313
247
1937
315
253
1936
319
257
233
305
1935
1934
286
229
1933
228
185
1932
244
191
1931
150
122
158
123
1930
128
1929
162
1928
150
113
1927
169
119
125
1926
179
122
1925
159
1924
181
131
208
159
1923
152
1922
204
1921
206
147
167
1920
241
10
1919
12
Total
11076
9264

Antal
accepterede
match
Match %
95,2
139
276
94,2
245
92,5
273
95,1
250
96,5
277
92,0
299
94,0
334
93,6
317
94,1
275
94,8
92,9
250
253
93,0
315
93,2
402
94,6
433
92,9
93,3
406
319
87,2
269
89,1
274
86,4
231
90,2
88,0
243
279
89,4
265
84,7
273
86,7
281
88,1
257
84,3
230
80,4
84,7
193
203
83,2
119
79,3
128
81,0
133
82,1
121
80,7
129
76,3
141
78,8
128
80,5
151
83,4
161
77,4
157
77,0
160
77,7
190
78,8
9
75,0
9788
88,4

Tabel 18 viser i hvilket omfang, der var registreret forældre i KBF og – i tilfælde hvor KBF-barn blev matchet
med CPR – også i CPR:
Tabel 18. Registrering af forældre i hhv. KBF og CPR, den lille afvigelse skyldes håndtering af dubletter i de
historiske kopier af CPR.
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Antal børn uden accepteret match med CPR
Barnets Barnets
køn
fødselsår

Pige

1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
Total

Antal
fødte i
KBF
135
253
240
262
251
269
280
334
325
254
279
252
336
402
457
400
306
310
302
222
235
281
288
306
292
305
256
234
219
183
139
149
150
156
169
182
159
184
191
184
227
8
10366

Total

6
14
15
13
21
14
21
16
22
20
16
22
19
38
43
37
34
40
35
38
31
30
39
45
62
47
50
41
33
27
24
25
32
23
28
40
32
37
51
30
40
1
1252

Heraf: Mor
registreret i KBF

6
14
15
13
21
14
21
16
22
20
16
22
19
38
43
37
34
40
35
38
31
30
39
45
62
47
50
41
33
27
24
25
32
23
28
40
32
37
51
30
40
1
1252

Heraf: Far
registreret i KBF

6
14
15
13
20
14
21
16
22
19
15
22
19
36
42
35
33
40
35
38
31
29
39
43
60
42
47
38
32
24
23
23
31
22
26
34
32
34
50
25
39
1
1200
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Antal KBF-Børn med accepteret match med CPR
Mor
Far
registreHeraf:
registrere Heraf:
ret i både
Mor
t i både Far
registre- KBF og i registre- KBF og i
ret i KBF CPR
ret i KBF CPR
Total
129
129
130
130
130
232
239
238
241
241
215
228
227
229
229
234
246
244
249
249
220
233
231
233
233
243
254
253
258
258
236
257
259
262
262
294
321
323
310
323
224
303
246
305
305
238
37
239
41
239
51
262
50
263
263
232
25
236
24
236
48
323
323
48
323
42
367
367
43
364
44
417
417
46
414
47
368
49
366
368
25
274
274
25
274
29
271
30
276
276
269
268
27
28
269
14
184
15
187
187
205
21
208
21
208
29
258
258
30
258
28
250
251
28
251
25
258
25
265
265
233
233
17
17
231
20
250
19
260
260
13
200
207
13
207
10
192
192
10
178
10
183
11
187
187
156
10
160
9
160
4
112
4
113
113
122
6
127
6
127
1
118
118
1
116
128
7
131
7
131
6
138
138
6
135
148
148
4
144
4
4
126
4
130
130
147
3
151
3
151
138
6
6
143
143
2
153
2
156
156
2
186
3
188
188
0
7
0
7
7
9089
2644
9220
2766
9220

Tabel 18 fortsat
Antal børn uden accepteret match med CPR
Barnets Barnets
køn
fødselsår

Dreng

1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
Total

Antal
fødte i
KBF
293
265
287
259
301
318
357
337
290
269
272
338
425
466
435
366
302
317
256
276
312
313
315
319
305
286
228
244
150
158
162
150
169
179
159
181
208
204
206
241
12
11076

Total

19
17
16
9
24
19
21
20
18
20
18
24
24
34
32
49
34
43
27
32
33
49
41
39
51
57
36
42
28
32
31
30
44
44
29
30
44
47
47
52
3
1317

Heraf: Mor
Heraf: Far
registreret i KBF registreret i KBF
19
19
17
17
15
16
9
9
23
24
19
19
21
21
18
20
16
18
20
20
17
18
23
24
24
24
33
34
32
32
49
49
34
34
40
42
26
27
30
32
32
33
47
49
39
41
38
39
50
51
51
57
34
36
39
42
27
28
31
32
29
31
26
30
41
44
44
44
25
29
28
30
40
44
45
47
47
47
50
52
3
3
1258
1316

Antal KBF-Børn med accepteret match med CPR
Mor
Far
registrere
Heraf:
registrere Heraf:
t i både
Mor
t i både Far
registrere KBF og i registrere KBF og i
CPR
t i KBF
CPR
t i KBF
Total
275
269
276
273
276
237
245
245
243
243
259
269
272
273
273
238
249
247
250
250
260
277
276
277
277
277
299
290
298
299
303
332
321
334
334
317
240
317
253
317
68
274
70
275
275
248
42
250
41
250
34
253
253
35
251
41
312
315
42
315
66
401
67
402
402
41
44
430
433
433
33
406
406
34
398
34
313
36
319
319
28
269
28
265
269
22
273
24
274
274
230
24
231
24
231
15
241
16
243
243
278
18
279
18
279
24
265
265
24
262
273
267
26
273
27
23
281
281
26
277
13
13
250
257
257
17
230
230
18
225
10
184
12
193
193
10
10
200
203
203
5
119
119
5
111
124
4
128
4
128
4
133
133
4
123
2
114
121
3
121
3
122
4
129
129
138
3
141
3
141
1
124
1
128
128
147
3
151
3
151
3
157
4
161
161
156
2
157
3
157
3
154
3
160
160
2
188
2
190
190
9
0
9
0
9
2845
9647
2959
9788
9788

4.7.2 Sammenkobling af forældre fra KBF med CPR
For forældre til børn i KBF forsøgte man på samme måde som for børnene at finde et unikt match mellem
hver KBF-forælder og CPR. Man benyttede de samme principper, som når børnene i KBF blev sammenkob‑
let med CPR, men de konkrete matchkriterier var lidt anderledes pga. karakteren af KBF’s oplysninger om
hhv. mor og far.
Alle registrerede forældre til børn i stikprøven fra KBF blev søgt sammenkoblet med CPR, uanset om barnet
var genfundet i CPR, idet dette er nødvendigt, hvis man skal opbygge et MGR efter scenarie 2 eller 3 omtalt
ovenfor; barnet kan være afgået ved døden inden etableringen af CPR, selv om forældre stadig var i live, og
disse børn og forældre skal medtages i scenarierne 2 og 3. De fleste forældre er registrerede med fyl‑
destgørende oplysninger om navne og fødselstidspunkt i KBF, men fødested mangler i 84% af tilfældene.
For mødrene, hhv. fædrene gennemførte man 12, hhv. 4, successive sammenkoblinger.
Der blev gennemført flere sammenkoblinger for mødrene, fordi man skulle prøve både med og uden pi‑
genavn fra begge kilder, og der er problemer med, at nogle mødre mangler efternavn i KBF:
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Tabel 19. Matchnumre for KBF-mødre og –fædre (CPR & KBF_Forældre -> CPR_KBF_Forældre)
Matchnr.
Match-type
1

JOIN

2

JOIN

Bruges
for
KBF mor
og far
KBF mor
og far

3
4
5

JOIN
JOIN
JOIN

KBF mor
KBF mor
KBF mor

6

JOIN

KBF mor

7

JOIN og Jaro- KBF mor Navne som 1, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
Winkler
og far
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges

8

JOIN og Jaro- KBF mor Navne som 2, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges
Winkler
og far

9

JOIN og JaroNavne som 3, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
Winkler
KBF mor fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges

10

JOIN og JaroNavne som 4, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
Winkler
KBF mor fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW ≥95 udvælges

11

JOIN og JaroNavne som 5, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
Winkler
KBF mor fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges

12

JOIN og JaroNavne som 6, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
KBF mor fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges
Winkler

Beskrivelse
Fødselsdato og fuldt navn i begge kilder, hvor AA er erstattet af Å, accenter/prikker over E og O er
fjernet, og blanke, bindestreg, kantede parenteser er fjernet (kun KBF)
Som 1, men alt registreret i kantet parentes [] i KBF er fjernet
Som 1, men i KBF erstattes Efternavn med Pigenavn, og i CPR anvendes Fuldt navn med alle historisk
registrerede varianter
Som 3, men alt registreret i kantet parentes [] er fjernet
Som 4, men i KBF sættes efternavn = fars efternavn
KBF: Efternavn sættes lig Fars efternavn, alt registreret i kantet parentes [] er fjernet. I CPR: Fuldt
navn med alle historiske varianter. AA er erstattet af Å, accenter/prikker over E og O er fjernet, og
blanke, bindestreg, kantede parenteser er fjernet (kun KBF)

Der blev opnået et accepteret match i CPR for 81,9% af mødrene og 77,1% af fædrene – når mødre og
fædre med ufuldstændige identifikationsvariable ekskluderes.24 Tabel 20 viser fordelingen på matchnumre.
Tabel 20. Antal mødre i KBF med accepteret match med CPR, hhv. med og uden standardiserede navne,
efter matchnummer.

Antal match
Antal match med
Matchnummer med originale standardiserede
navne
navne
I alt
for mor
2.660
1
2.326
2
39
41
3
8.938
10.391
4
29
31
5
1.468
1.369
6
26
22
7
566
392
8
4
4
9
1.197
617
10
4
2
11
1.045
432
12
11
5
I alt mor
15.653
15.966

2.363
39
9.064
30
1.485
26
663
4
1.295
5
1.120
11
16.105

24
Blandt de mødre, som er registreret i KBF, og hvor fødselsår eller alder er kendt; det samme gælder for fædre. Med udgangspunkt i
samtlige børn i KBF, uanset om fædre, hhv. mødre, fandtes i KBF, altså inklusive dem, hvor fødselsår eller alder ikke var oplyst, blev der blandt
disse børn kun fundet far i CPR for 63,4%, og for 75,1% blev der fundet mor i CPR.
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Tabel 21. Antal fædre i KBF med accepteret match med CPR, hhv. med og uden standardiserede navne, ef‑
ter matchnummer
Antal match
Antal match med
Matchnummer med originale
standardiserede
for far
navne
navne
I alt
1
10.964
12.255
2
169
186
7
2.034
1.044
8
29
14
I alt far
13.196
13.499

11.238
174
2.142
29
13.583

Nedenstående tabel viser, i hvilken grad de ønskede identifikationsoplysninger for forældrene var
registreret i KBF.
Tabel 22. Oplysning om fødested og fødselsdato i KBF blandt de matchede forældre

Fødested oplyst i
KBF?
Forælder
I alt
Mor
Med fødested
Uden fødested
I alt
Far
Med fødested
Uden fødested

I alt
19.008
3.212
15.796
19.008
3.101
15.907

Mindst to navne for forælder oplyst i KBF
Heraf med
fødselsdato Heraf med
Heraf uden
for
fødselsår/alder fødselsår/alder
for forælder
I alt
forælder
for forælder
19.008
17.582
1.091
335
3.212
3.206
6
15.796
14.376
1.085
335
18.736
15.923
288
2.525
3.101
3.093
1
7
15.635
12.830
287
2.518

I nedenstående to tabeller ser man, hvor mange af de matchede KBF-børn der i CPR havde samme eller
forskellige henvisninger til mor, hhv. far, i de tre CPR-versioner. Der blev fundet forskellige henvisninger for
ca. 1,5% af de tilfælde, hvor der findes henvisningsnumre. Den ældste blev altid valgt, når der var to eller
tre forskellige.
Tabel 23. Match mellem mor, hhv. far, i KBF og CPR blandt KBF-børn
Tekst
Far KBF findes, Far CPR findes
Heraf: Far KBF = Far CPR *)
Heraf: Far KBF ≠ Far CPR
Far KBF findes, Far CPR findes IKKE
Far KBF findes IKKE, Far CPR findes
Far KBF findes IKKE, Far CPR findes IKKE
I alt

Antal
4.656
4.485
171
7.857
402
6.093
19.008

Procent
24,5
23,6
0,9
41,3
2,1
32,1
100,0

Mor KBF findes, Mor CPR findes
4.967
26,1
Heraf: Mor KBF = Mor CPR *)
4.792
25,2
Heraf: Mor KBF ≠ Mor CPR
175
0,9
Mor KBF findes, Mor CPR findes IKKE
9.590
50,5
Mor KBF findes IKKE, Mor CPR findes
377
2,0
Mor KBF findes IKKE, Mor CPR findes IKKE
4.074
21,4
I alt
19.008
100,0
*) matchet mors/ fars CPR-nummer svarer til mindst et af CPR 1968,
1969 eller 2013.
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Blandt de 19.008 ”børn” i CPR, som var matchet med KBF, var der i 89 tilfælde forskellige CPR-far i mindst
to af de tre CPR-versioner. I alle disse tilfælde undtagen to var et af dem identisk med KBF-far, når en sådan
var fundet i CPR (hvilket gjaldt i 68 tilfælde). Det var næsten altid CPR2013, der havde det CPR-nr., som blev
matchet med et barn fra KBF. Det må antages, at dette skyldes, at man i 2013-versionen har stræbt efter at
registrere den biologiske relation, som normalt også er den, der fremgår af KBF. I de tidligere CPR-versioner
blev der lagt vægt på, hvem der boede sammen.
Der var 177 KBF-børn, hvis far fra KBF fik et CPR-nummer, der var forskelligt fra alle fædre, der blev henvist
til i de tre CPR-versioner. En manuel undersøgelse viste, at det oftest var KBF, der ”havde ret”, idet der sene‑
re er sket adoption, eller moren er flyttet sammen med en anden mand, som så er registreret som far i CPR.
Der blev dog også fundet et enkelt eksempel på, at en far, som har et meget almindeligt navn, blev forveks‑
let med en anden, der havde samme fødselsdato.
4.7.3 Sammenkobling af børn og forældre fra FT med CPR
Man søgte at matche alle personer i FT med CPR ved hjælp af samme mekanismer, som blev anvendt ved
sammenkoblingen af KBF og CPR, jf. afsnit 4.7.1 og 4.7.2 ovenfor.
Det bør bemærkes, at hver person kan forekomme op til fire gange i FT, én gang for hver folketælling ved‑
kommende er registreret i.
Tabel 25. Match af FT 1921-1950 med CPR efter år for FT (FT & CPR -> CPR_FT)
FT tællingsår

1921

1925

1940

1950

I alt 1921-1950

Poster i
FT
Match
fundet i
CPR
% match
Poster i
FT
Match
fundet i
CPR
% match
Poster i
FT
Match
fundet i
CPR
% match
Poster i
FT
Match
med CPR
% match
Poster i
FT
Match
fundet i
CPR

Barn

Husfader

Husmoder

Øvrige

I alt

853

554

567

419

2393

281

43

36

50

410

32,9

7,8

6,3

11,9

17,1

841

580

598

467

2486

517

72

89

131

809

61,5

12,4

14,9

28,1

32,5

693

620

622

334

2269

521

233

251

148

1153

75,2

37,6

40,4

44,3

50,8

628

609

629

451

2317

517

325

351

237

1430

82,3

53,4

55,8

52,5

61,7

3015

2363

2416

1671

9465

1836

673

727

566

3802
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Det fremgår af figuren nedenfor, hvordan matchprocenten stiger, efterhånden som man nærmer sig 1968,
og at mødre og fædre har næsten lige mange match – dog lidt flere blandt mødre.

90,0
80,0
70,0

Pct. Match

60,0
Barn

50,0

Husfader

40,0

Husmoder
Øvrige

30,0

I alt

20,0
10,0
0,0

1921

1925

1940

1950

Tællingsår

Figur 5. Pct. af FT-personer med match i CPR.

Andelen af børn og forældre fra FT, der blev matchet med CPR, er således væsentlig lavere end procenterne
for børn og forældre i KBF. Andelen af døde blandt børn og forældre i FT må også forventes at være højere
end for KBF, da de inkluderede FT ikke omfatter årene 1951-1960, og da børn og forældre i FT gennemsnit‑
ligt er ældre end i KBF.
Til sidst kobles oplysningerne om mor og far fra CPR sammen med barn, således at man har en relation fra
hvert barn til hhv. mor og far, i det omfang sådanne findes; her forekommer forskellige grader af manglende
oplysninger, idet et barn kan have CPR-nr. eller ej, og forældrene kan findes eller ej, og de kan, når de fin‑
des, være genfundet i CPR eller ej, jf. tabel 26.
Tabel 26. Oplysninger om børn og deres relation til forældre i CPR_FT

Børn med mor og/eller far i FT
Mor i FT
Mor har CPR-nr
Far i FT
Far har CPR-nr
Både mor og far i FT
Mor og far har CPR-nr

Børn med
CPR-nr
1852
1782
766
1724
683
1654
374

Børn uden
CPR-nr
1203
1144
198
1067
192
1008
77

I alt
3055
2926
964
2791
875
2662
451

Resultatet af denne samkøring kobler man efterfølgende sammen med resultatet af samkøringen mellem
KBF og CPR, så man kan se forskelle og sammenfald mellem bidraget fra hhv. KBF og FT til CPR’s forældre‑
relationer.
4.7.4 Sammenkobling af barn med forældrerelation fra CPR_KBF med FT
Udgangspunktet for næste sammenkobling var data om børn fra KBF. I det omfang, det var muligt at finde
match til FT-data om barnet, blev de to forenet til én personoplysning med data fra begge kilder.
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Data fra KBF hhv. FT, der ikke kunne matches, blev
inkluderet som egne personer med uoplyste data fra
den manglende anden kilde.
Når man bedømmer resultatet af denne sammen‑
kobling, må det tages i betragtning, at mange af de,
der boede i Fanefjord ved en folketælling, ikke er
født i sognet eller et af de andre testsogne, og de
skal derfor ikke kunne findes i KBF. 15% af børnene
var født uden for sognet, og det samme gjaldt 32%
af fædrene og 38% af mødrene.
Data om børn fra KBF matches med data om børn
fra FT på flg. måder:
a. Først blev de matchet vha. barns CPR-nr., i
det omfang et sådant findes i begge kilder
(dvs. hvor man i det forrige match kunne
matche FT-data med CPR). De, der ikke kun‑
ne matches, gik videre til næste trin
b. De børn, der ikke blev matchet i første run‑
de, søgte man at matche ved hjælp af navne,
fødselsdato, fødested og køn med de samme
mekanismer som anvendt i sammenkoblin‑
gen mellem CPR og KBF, jf. afsnit 4.7.1. oven‑
for.
Tabel 27. Rækkefølgen for de forskellige sammen‑
koblinger for CPR_KBF_Fødte & CPR_FT -> CPR_
KBF_FT_Barn
Matchnr. Match-type Beskrivelse
Fuldt navn i begge kilder, hvor AA er erstattet af Å, accenter/prikker over E og O er fjernet, og
1
JOIN
blanke, bindestreg, kantede parenteser (kun KBF)
Som 1, men kun den evt. slettede del af efternavn i KBF er benyttet (dvs pigenavn i tilfælde hvor
2
JOIN
den fødtes senere efternavn ved ægteskab er registreret)
Som 1, men kun den evt. ikke slettede del af efternavn i KBF er benyttet (dvs senere tilføjet navn i
3
JOIN
tilfælde hvor den fødtes senere efternavn ved ægteskab er registreret)
4
JOIN
Som 3, men alt registreret i kantet parentes [] er fjernet
Join + Jaro- Navne som 1, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
5
Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges
Join + Jaro- Navne som 2, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
6
Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges
Join + Jaro- Navne som 3, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
7
Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges
Join + Jaro- Navne som 4, men fødesogn skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
8
Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges
Join + Jaro- Navne som 1, men fødselsdato skal være ens, og man sammenligner tekststrengen bestående af
9
Winkler
fødselsdato og fuldt navn i de to kilder; alle med JW≥95 udvælges

a. Resultater af sammenkobling vha. barns
CPR-nr.
Ud af de 1.852 børn med CPR-nr. registreret i FT blev
der fundet et match i KBF/CPR vha. CPR-nr i 1.134
tilfælde; da hvert barn kan være inkluderet i flere
folketællinger, dækker det kun 768 forskellige børn.
Der var 382 unikke henvisninger fra barn til mor,
men disse dækker over 248 forskellige mødre, da
hver mor kan være registreret med flere børn. Der

var desuden 355 unikke henvisninger fra barn til far,
men disse dækker over 216 forskellige fædre, da
hver far kan være registreret med flere børn.
I alt 66 unikke barn-mor CPR-nr.-relationer fra FT var
”nye” i den forstand, at der ikke fandtes en sådan
relation i KBF. Herudover var 15 unikke barn-mor
CPR-nr-relationer fra FT forskellige fra den tilsvaren‑
de relation i KBF; dette har vist sig at skyldes nogle
fejlagtige dubletter i CPR, som der skal tages højde
for i et fuld-skala MGR.
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Tabel 28. CPR-nr.-match mellem børn i det kombinerede KBF og CPR-datasæt og FT

FT-børn inkl dubletter
Antal børn, dubletter fjernet
Antal forskellige barn-mor og barn-far
relationer i FT
Antal forskellige mødre og fædre

PNR

Mor med
Far med
Henvisning til Henvisning Mor med
PNR findes i PNR findes i mor fra CPR til far fra CPR PNR findes i Far med PNR
KBF
FT
KBF
findes
findes
findes i FT
470
1
512
1134
685
241
1
768
382
248

355
216

b. Sammenkobling af FT og KBF_CPR ved hjælp af navne, fødselsdato, fødested og køn
En fuld sammenkobling af FT og det kombinerede KBF og CPR-datasæt kunne ikke færdiggøres inden pilot‑
projektets deadline. Følgende resultater blev opnået:
•
•
•

19 personer blev matchet, hvor ’fødselsdag + fuldt navn i KBF’ matchede ’fødselsdag + fuldt navn i
FT’
2 personer blev matchet, hvor ”fødselsdag + navn i KBF med benyttelse af kun slettet efternavn”
matchede ”fødselsdag + fuldt navn i FT”.
Kun én af de 21 var ny. De øvrige var allerede fundet i CPR-nummer matchet.

Da ressourcerne var begrænsede, og da disse matchprocenter er så lave, at videre matchprocesser måtte
betragtes som relativt udsigtsløse, blev det besluttet ikke at gå videre med disse.
Følgende fem spørgsmål ønskedes besvaret for børnene, nr. 2-5 for både barns mor og far. Det var imidler‑
tid ikke muligt at nå alt dette inden for pilotprojektets rammer.
Population: Alle KBF-børn født i Fanefjord sogn med deres oplysninger fra CPR.
1. Hvor mange pct. af børn fra KBF findes i FT? Dette tal ganges efterfølgende med 1,63 for at tage
højde for, at for hvert barn født i Fanefjord ville man kunne finde yderligere 0,63 børn født uden for
Fanefjord, hvis man kunne bruge landsdækkende data.
2. Hvor mange pct. af de børn fra KBF, der findes i FT, enten med eller uden CPR-nr., har i FT mor med
CPR-nr.
3.
4. Hvor mange pct. af de børn fra KBF, der findes i FT med CPR-nr, har i FT mor med CPR-nr. Hvor man‑
ge pct. af de børn fra KBF, der findes i FT, enten med eller uden CPR-nr., har i FT mor uden CPR-nr.
5. Hvor mange pct. af de børn fra KBF, der findes i FT med CPR-nr., har i FT mor uden CPR-nr.

Figur 6. Model for graden af oplysninger om børns forældre i KBF og FT
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4.7.5 Sammenkobling af DAR med KBF_CPR
Formålet var her at se, hvor mange af de børn, hhv.
forældre, fra KBF, som der ikke kunne findes et
match til i CPR, der kan forklares ved, at de var re‑
gistreret som døde inden 1968. Desuden ville man
gerne belyse, i hvilket omfang det kan lade sig gøre
at inkludere data om dødsfald – herunder dødsårsag
–i et MGR.

Sammenkoblingen mellem DAR og KBF-børn
er gennemført, mens det ikke lykkedes at
gennemføre processen for KBF-forældre in‑
den for projektets ramme.
Fremgangsmåden ved sammenkoblingen af DAR
med KBF var denne:
1. Først matches på fødselsdato og køn fra hver
af de to kilder; disse to oplysninger skal altså
altid være helt ens, før man går videre med
at sammenligne navneoplysningerne. Dette
giver 9.051 kombinationer af en oplysning
fra DAR med en fra KBF, og heri indgår 2.365
forskellige fødte fra KBF, hvilket er de KBFbørn der ikke blev fundet et match til i CPR.
Der vil typisk være flere personer i DAR, men

Begrænsninger:
DAR dækker kun dødsfald i perioden fra og
med 1943, og det var planlagt, at man på
tilsvarende måde skulle søge at belyse døds‑
faldene i perioden 1920-1942 ved hjælp af
en geografisk stikprøve af KBD, men dette
kunne desværre ikke realiseres inden for pro‑
jektets budget.
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kun én i KBF på en fødselsdag med samme
køn, og en af disse døde registreret i DAR
kan altså tænkes at være identisk med perso‑
nen fra KBF.

Hvert af disse to navne blev standardiseret
vha. Navnedatabasen. I DAR indsatte man
nu hhv. det hyppigste og det næsthyppigste
fulde efternavn som ‘Alternativ’1_ENAVN1
hhv. ‘Alternativ’2_ENAVN1, og ‘Alterna‑
tiv’1_ENAVN2 hhv. ‘Alternativ’2_ENAVN2,
og tilsvarende for PNAVN. F.eks. ENAVN1
CHRISTE i DAR blev til Alternativt efternavn
CHRISTENSEN, og derefter grundnavne-kon‑
verteret ved hjælp af Navnedatabasen til
KRISTENSEN. Derefter sammenføjedes forog efternavnene til ‘Alternativ’1_NAVN og
‘Alternativ’2_NAVN til én tekststreng.
4. Derefter blev lavet sammenkoblinger på
forskellige versioner af de sammenføjede
navne i DAR mod forskellige versioner af for‑
kortede og sammenføjede navne i KBF.
Der blev gennemført 36 forskellige sammen‑
koblinger, som dels anvendte forskellige dele
af navne i KBF og DAR, dels gennemførtes
som eksakt match (også kaldet join), dels
med Jaro-Winkler sammenligning, hvor
match accepteredes, hvis ligheden mellem
navnene var tilstrækkeligt stor. Som det
fremgår af tabel 29 nedenfor, var det nogle
få af matchprocesserne, der gav resultater,
mens resten ikke gav noget. Manuel gen‑
nemgang af resultaterne bekræfter, at det
faktisk er de rigtige personer fra de to kilder,
der er matchet.

2. Der blev foretaget flg. selektioner og modifi‑
kationer af navnene i DAR:
a. De tilfælde, hvor et barn er dødt
kort tid efter fødslen og derfor
ikke har et fornavn, blev sorteret
fra, da disse ikke er interessante i
match-sammenhæng.
b. Alle navne, der indeholdt tal og
andre tegn end bogstaver, blev rettet
så vidt muligt.
c. I DAR blev AA erstattet med Å, og
man foretog andre småjusteringer
ligesom i KBF.
3. Alle dele af DAR efternavne (dele af ENAVN1,
ENAVN2 og PNAVN) på 6 eller 7 tegn (dvs.
dem der kunne formodes at være forkortet)
fik tilføjet et DAR ’Alternativt’ ENAVN1 og
ENAVN2, der blev
dannet på baggrund af CPR2013. For alle
forekomster af efternavne i CPR dannede
man en forkortet version på op til 7 karakte‑
rer, som kunne forventes at være registreret
i DAR (f.eks. KRISTENSEN => KRISTEN), og
for hver forkortet version optalte man antal
forekomster af det fulde efternavn i CPR; de
to hyppigste udvalgtes, som det ses i følgen‑
de eksempel:

Forkortet
efternavn
max 7 tegn
AABAKKE
AABENHU
AACKERB
AAKERMA
AALLING
AARBAKK
AARDEMA
AARENST
AARKROG
AARNIME

Mest hyppige efter‑
navn i CPR 2013
AABAKKE
AABENHUS
AACKERBLOM
AAKERMAN
AALLING
AARBAKKE
AARDEMA
AARENSTRUP
AARKROG
AARNIMETSA

Antal fore‑
komster
9
349
3
65
519
12
1
169
116
5

Næstmest hyppige
efternavn i CPR
2013
AABAKKEN
AABENHUUS
AACKERBERG
AAKERMANN
AALLINGL
AARBAKK
AARDEMAR
AARENSTSRUP
AARKROGH
AARNIMETSÄ
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Antal forekom‑
ster
2
85
1
48
1
3
1
1
41
1

Tabel 29. Sammenkobling af DAR og KBF–børn, som blev
genfundet i CPR, efter fødselsår, køn og match-nummer
Matchnummer KBF-navn
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser
(men ikke deres indhold) er slettet; dvs. at
navnedele, som er inddateret som overstreget
1 i KBF, medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser
(men ikke deres indhold) er slettet; dvs. at
navnedele, som er inddateret som overstreget
2 i KBF, medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser
(men ikke deres indhold) er slettet; dvs. at
navnedele, som er inddateret som overstreget
3 i KBF, medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser
(men ikke deres indhold) er slettet; dvs. at
navnedele, som er inddateret som overstreget
4 i KBF, medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser
(men ikke deres indhold) er slettet; dvs. at
navnedele, som er inddateret som overstreget
5 i KBF, medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser
(men ikke deres indhold) er slettet; dvs. at
navnedele, som er inddateret som overstreget
6 i KBF, medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser og
deres indhold er slettet; dvs. at navnedele,
som er inddateret som overstreget i KBF, ikke
7 medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser og
deres indhold er slettet; dvs. at navnedele,
som er inddateret som overstreget i KBF, ikke
8 medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser og
deres indhold er slettet; dvs. at navnedele,
som er inddateret som overstreget i KBF, ikke
9 medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser og
deres indhold er slettet; dvs. at navnedele,
som er inddateret som overstreget i KBF, ikke
10 medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser og
deres indhold er slettet; dvs. at navnedele,
som er inddateret som overstreget i KBF, ikke
11 medtages
Det fulde navn hvor alle kantede parenteser og
deres indhold er slettet; dvs. at navnedele,
som er inddateret som overstreget i KBF, ikke
12 medtages
Det fulde navn, men kun et evt. slettet
13 efternavn er benyttet (pigenavn).
Det fulde navn, men kun et evt. slettet
14 efternavn er benyttet (pigenavn).
Det fulde navn, men kun et evt. slettet
15 efternavn er benyttet (pigenavn).

Det fulde navn, men kun et evt. slettet
16 efternavn er benyttet (pigenavn).
Det fulde navn, men kun et evt. slettet
17 efternavn er benyttet (pigenavn).

Det fulde navn, men kun et evt. slettet
18 efternavn er benyttet (pigenavn).

I alt

Antal med
Antal med Jaroeksakt match Winkler match

DAR-navn
’Almindeligt’ navn (evt. karakter 4-6 regnes som
start på ét navn)

427

32

24

15

32

2

’Alternativt’ navn (evt. karakter 4-6 regnes som 3
initialer)
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret (Her er KBF også grundnavnekonverteret
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret, men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN1 (Her er KBF også grundnavnekonverteret)
’Alternativt’ navn (men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN1 og ENAVN2) (evt. karakter 4-6
regnes som 3 initialer)
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret, men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN2 (Her er KBF også grundnavnekonverteret)
’Almindeligt’ navn (evt. karakter 4-6 regnes som
start på ét navn)

1

3

’Alternativt’ navn (evt. karakter 4-6 regnes som 3
initialer)
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret (Her er KBF også grundnavnekonverteret
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret, men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN1 (Her er KBF også grundnavnekonverteret)
’Alternativt’ navn (men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN1 og ENAVN2) (evt. karakter 4-6
regnes som 3 initialer)
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret, men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN2 (Her er KBF også grundnavnekonverteret)
’Almindeligt’ navn (evt. karakter 4-6 regnes som
start på ét navn)
’Alternativt’ navn (evt. karakter 4-6 regnes som 3
initialer)
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret (Her er KBF også grundnavnekonverteret
’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret, men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN1 (Her er KBF også grundnavnekonverteret)

’Almindeligt’ navn, som er grundnavnekonverteret, men hvor PNAVN er benyttet i
stedet for ENAVN2 (Her er KBF også grundnavnekonverteret)

Foruden 487 med eksakt match på navnestrengene
fandt man yderligere 49 ved at bruge samme type
sammenkobling, og sammenligne navnestrengene
med Jaro-Winkler og acceptere dem med en værdi
på 95 eller mere.

487

49

KBF, som ikke kunne findes i CPR. En nogenlunde
tilsvarende andel må antages at kunne findes i KBD
for 1920-1942, men det var som nævnt ikke muligt
at afprøve dette i pilotprojektet.

Hvis man således antager, at der kan findes 1.100
Man fandt altså dødsfald for 536 blandt 2.365 børn i dødsfald i perioden 1920-1967 i DAR og KBD, svarer
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det til ca. 5% af alle børn i pilotprojektets stikprøve
af KBF. Man skulle på grundlag af historiske døde‑
lighedstavler forvente, at ca. 9% af børnene døde i
1920-1967.
Man kan derfor antage, at man mangler at kunne
redegøre for dødsfald for 4% af børnene. Dette tal
bør kunne nedbringes, hvis man kan bruge flere res‑
sourcer på matchprocesserne.

grundlag af folketællinger i 1880-1885.
Her er nogle af stavemåderne standardiseret. Hertil
er føjet forekomster fra vores kilder.
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har
bistået med at fastlægge strukturen af Navneda‑
tabasen og med at standardisere et større antal af
navnene.

4.8 Kvaliteten af sammenkoblingerne

4.7.6 Konklusion på samkøringer

Der henvises til afsnit 3.5 for en diskussion af kvali‑
tetsaspekter.

CPR og KBF kan sammenkøres med stor sikkerhed,
idet der blev fundet et match i CPR for 88,6% af
KBF-børnene, mens det gjaldt for 81,9% af mødrene
og 77,1% af fædrene. Dette svarer meget godt til,
hvad man kunne håbe på i betragtning af, hvor man‑
ge af personerne der kan forventes at være døde,
udvandrede eller forsvundne inden CPR’s oprettelse.

Tabel 30 viser, hvor mange forældre man ved hjælp
af KBF fik kendskab til ud over de, der allerede fand‑
tes i CPR. Tabellen viser med fordeling efter fødsels‑
årgang, hvor stor en andel af ”nye” mødre og fædre
(dvs. forældre, som ikke i forvejen var kendt i CPR),
der blev fundet i KBF, uanset om det efterfølgende
Samkøring mellem FT på den ene side og CPR og
lykkedes at genfinde disse ”nye” forældre i CPR og
KBF på den anden side var mindre sikker. 60,9% af
dermed tilføre dem et CPR-nummer. Man ser, at for
børnene i de udvalgte FT for et sogn kunne findes i
fødselsår 1953 og tidligere øges kendskabet til mød‑
CPR, mens det gjaldt for 30,1% af mødrene og 28,5% re og fædre betydeligt.
af fædrene. For 50% af de børn, der blev fundet i
CPR, fandtes en mor, som også var fundet i CPR; for
9% af de børn, der blev fundet i CPR, fandtes der en
mor med CPR-nr., som ikke var kendt fra KBF.
Samkøring mellem DAR og KBF viste, at man kunne
finde 2,5% af alle de fødte børn i DAR.
Hvis det antages, at man kunne finde en tilsvarende
andel af børnene i KBD, mangler der ca. halvdelen af
de, som forventes at være døde 1920-1967.
Det ville være godt, hvis man ved at investere mere
arbejde i disse processer kunne finde en højere an‑
del.
Samkøring mellem KBD og KBF kunne ikke gennem‑
føres inden for pilotprojektets økonomiske ramme.
4.7.7 Standardisering af navne vha.
Navnedatabase
Dette er en hjælpefunktion for de sammenkoblings‑
processer, der er nævnt ovenfor. Navnedatabasen

består af de enkelte fornavne, mellemnavne, efter‑
navne og pigenavne, der er fundet i mindst et af
grundmaterialerne KBF, CPR, FT og KBD med alle de
stavemåder, der forekommer, uanset om de er for‑
kerte eller rigtige navne; i princippet er der for hver
forekomst angivet en standardiseret stavemåde. Det
er også angivet, hvor mange gange den pågældende
stavemåde forekommer i hhv. CPR og i vores stikprø‑
ve af KBF, KBD og FT; optællingen skal bruges til at
prioritere, hvilke stavemåder det er vigtigst at finde
en standardiseret stavemåde til. Databasen bruges
til at standardisere navnene i hver af kilderne, så de
kan sammenkobles, selvom der er benyttet forskelli‑
ge former i dem.
Udgangspunktet for Navnedatabasen er en data‑
base, som er udviklet af Dansk Data Arkiv (DDA) på

51

Accepteret match af KBF barn med CPR

Ikke accepteret match af KBF
barn med CPR

Procent af Procent af
”nye” mødre ”nye” fædre
Heraf:
Heraf:
til personer i til personer i
Mor
Mor
Far
Far
KBF der er
KBF der er
findes i findes i findes i findes i
Heraf:
Heraf:
matchet
matchet
Barnets Antal
KBF men både
KBF men både
Mor
Far
med CPR
ikke i
fødselså fødte i
KBF og i ikke i
KBF og i
findes i findes i med CPR
(3)/(2)*100 (5)/(2)*100
CPR
CPR
CPR
CPR
r
KBF
KBF
KBF
Total
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1960
135
128
0
128
0
127
7
7
7
0,0
0,0
1959
253
236
3
233
6
228
18
18
18
1,3
2,5
1958
240
225
2
223
13
211
19
19
19
0,9
5,8
1957
262
244
5
239
12
229
19
19
19
2,0
4,9
1956
251
231
2
229
13
218
23
23
22
0,9
5,6
1955
269
253
5
248
10
239
17
17
17
2,0
4,0
1954
280
258
3
255
21
232
25
25
25
1,2
8,1
1953
334
318
13
305
26
290
21
21
21
4,1
8,2
1952
325
302
58
244
78
222
25
25
25
19,2
25,8
1951
254
232
193
39
196
35
24
24
23
83,2
84,5
1950
279
256
209
47
207
48
23
23
22
81,6
80,9
1949
252
232
208
24
204
25
24
24
24
89,7
87,9
1948
336
309
263
46
263
46
32
32
32
85,1
85,1
1947
402
357
316
41
314
40
47
47
45
88,5
88,0
1946
457
408
363
45
362
44
51
51
49
89,0
88,7
1945
400
355
309
46
309
44
49
49
47
87,0
87,0
1944
306
266
241
25
241
25
41
41
40
90,6
90,6
1943
310
264
236
28
232
27
48
48
48
89,4
87,9
1942
302
258
231
27
231
26
45
45
45
89,5
89,5
1941
222
176
163
13
162
13
47
47
45
92,6
92,0
1940
235
205
184
21
181
21
34
34
34
89,8
88,3
1939
281
251
221
30
222
29
35
35
34
88,0
88,4
1938
288
246
218
28
217
28
43
43
43
88,6
88,2
1937
306
254
229
25
223
25
54
54
51
90,2
87,8
1936
292
226
209
17
207
17
68
68
66
92,5
91,6
1935
305
249
230
19
221
20
58
58
51
92,4
88,8
1934
256
202
190
12
183
12
54
54
51
94,1
90,6
1933
234
187
177
10
163
10
46
46
43
94,7
87,2
1932
219
184
173
11
170
10
36
36
35
94,0
92,4
1931
183
152
143
9
138
10
31
31
28
94,1
90,8
1930
139
105
101
4
100
4
33
33
31
96,2
95,2
1929
149
123
117
6
112
6
29
29
27
95,1
91,1
1928
150
112
111
1
109
1
38
38
37
99,1
97,3
1927
156
126
119
7
116
7
26
26
25
94,4
92,1
1926
169
134
129
5
127
5
32
32
29
96,3
94,8
1925
182
139
135
4
132
4
48
48
42
97,1
95,0
1924
159
123
119
4
116
4
38
38
37
96,7
94,3
1923
184
145
142
3
138
3
40
40
37
97,9
95,2
1922
191
134
129
5
124
5
58
58
57
96,3
92,5
1921
184
143
141
2
138
2
39
39
34
98,6
96,5
1920
227
174
171
3
170
2
54
54
53
98,3
97,7
1919
8
7
7
0
7
0
1
1
1
100,0
100,0
Total
10366
8929
6218
2711
6214
2594
1500
1500
1439
69,6
69,6
1960
146
138
0
138
0
138
9
9
7
0,0
0,0
1959
293
275
3
272
6
268
21
21
21
1,1
2,2
1958
265
242
2
240
6
234
20
20
20
0,8
2,5
1957
287
268
4
264
13
254
19
19
18
1,5
4,9
1956
259
249
3
246
11
237
10
10
10
1,2
4,4
1955
301
272
1
271
17
255
29
29
28
0,4
6,3
1954
318
297
9
288
21
275
21
21
21
3,0
7,1
1953
357
330
13
317
29
299
25
25
25
3,9
8,8
1952
337
315
63
252
76
239
22
22
20
20,0
24,1
1951
290
268
200
68
201
66
22
22
20
74,6
75,0
1950
269
246
205
41
202
42
24
24
24
83,3
82,1
1949
272
250
215
35
214
34
22
22
20
86,0
85,6
1948
338
312
270
42
268
41
27
27
26
86,5
85,9
1947
425
394
328
66
328
65
31
31
31
83,2
83,2
1946
466
428
384
44
384
41
39
39
38
89,7
89,7
1945
435
397
364
33
357
32
39
39
39
91,7
89,9
1944
366
313
277
36
273
34
55
55
55
88,5
87,2
1943
302
264
236
28
232
28
39
39
39
89,4
87,9
1942
317
271
247
24
248
22
46
45
43
91,1
91,5
1941
256
228
205
23
204
23
29
29
28
89,9
89,5
1940
276
239
223
16
222
15
36
36
34
93,3
92,9
1939
312
274
256
18
255
18
38
38
37
93,4
93,1
1938
313
262
239
23
236
23
52
52
50
91,2
90,1
1937
315
271
244
27
239
26
43
43
41
90,0
88,2
1936
319
279
253
26
252
23
41
41
40
90,7
90,3
1935
305
252
240
12
234
12
54
54
52
95,2
92,9
1934
286
227
209
18
205
17
60
60
54
92,1
90,3
1933
228
188
178
10
171
9
41
41
38
94,7
91,0
1932
244
198
188
10
186
10
47
47
43
94,9
93,9
1931
150
119
114
5
106
5
31
31
30
95,8
89,1
1930
158
124
120
4
117
4
35
35
34
96,8
94,4
1929
162
130
126
4
116
4
33
33
31
96,9
89,2
1928
150
119
116
3
110
2
32
32
28
97,5
92,4
1927
169
126
122
4
117
3
47
47
43
96,8
92,9
1926
179
138
135
3
132
3
47
47
47
97,8
95,7
1925
159
123
122
1
118
1
35
35
30
99,2
95,9
1924
181
142
139
3
135
3
39
39
37
97,9
95,1
1923
208
156
152
4
149
3
51
51
47
97,4
95,5
1922
204
154
151
3
152
2
51
51
48
98,1
98,7
1921
206
155
152
3
147
3
53
53
52
98,1
94,8
1920
241
181
180
1
178
1
61
61
59
99,4
98,3
1919
12
9
9
0
9
0
3
3
3
100,0
100,0
Total
11076
9623
6697
2926
6676
2814
1479
1478
1411
69,6
69,4

Tabel 30. ”Nye” forældre fundet i KBF
Barnets
køn

Pige

Dreng
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Hovedresultatet ses af denne figur:
Figur 7. ”Nye” forældre til børn i KBF genfundet i
CPR
For fødselsårgangene 1920-1952 var der som
ventet en stor andel af forældre, der ikke allerede
var kendt fra CPR, og fra 1953 og frem kommer
der et pænt bidrag til andelen af kendte fædre i
CPR, som jo netop for disse årgange var god, men
ikke helt perfekt.

4.9 MGR’s struktur og indhold
4.9.1 Population
Som resultat af sammenkoblingerne skal der dan‑
nes et MGR, der indeholder oplysninger om alle personer, der opfylder mindst en af følgende betingelser:
1.
2.
3.
4.

var bosat i Danmark i 1968 (dvs. optaget i CPR 1968)
er født 1920-1967 (dvs. registreret som født i KBF)
har været bosat i Danmark på mindst et folketællingstidspunkt i perioden 1921-1965
er mor eller far (herunder også adoptivforældre) til en af de personer, der er nævnt under pkt. 1-3
(familierelationen kan være fastslået på grundlag af CPR, KBF eller FT)

Alle disse delpopulationer lapper ind over hinanden, og indeholder også personer, der ikke er i de andre
delpopulationer:

Figur 8. Delpopulationer i MGR
Brugere kan efter behov udvælge bestemte delpopulationer.
Hvis man ønsker at arbejde med scenarie 1, dvs. personer der er optaget i CPR og deres familier, må man
udvælge delpopulation 1 og 4.
Hvis scenarie 2, der omhandler fødselskohorter fra 1920 og frem, er interessant, skal man vælge delpopula‑
tion 2 og 4.
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4.9.2 MGR’s identifikationssystem

•

Nogle af personerne i et MGR vil have et CPR-num‑
mer, fordi de er optaget i og kan findes i CPR. Andre
personer kan ikke findes i CPR og må derfor have
en anden slags personidentifikationsnummer, som
man kalder PID. Familierelationerne udtrykkes ved
hjælp af disse PID, og alle i et MGR skal derfor have
et sådant PID. Et CPR-nr. kan indgå som en del af et
PID.
Selv om man bruger et bestemt sæt af variabler
– køn, navn, fødselsdato, fødested – som en slags
identifikation, når man sammenkobler kilderne, kan
disse ikke benyttes som et identifikationsnummer,
da de er usikre og forskellige i de forskellige kilder.
Man konstruerer derfor et ID-system, der er stærkt
inspireret af det norske projekt (Andersen et al.,
2014). Først defineres en entydig og unik ident,
PKID, for ethvert dokument (enhver indførsel af en
person i et dokument), der har været brugt i sam‑
menkoblingsprocesserne.
PKID er et informationsløst felt, der er unikt og
permanent, og som tildeles som en globally unique
identifier (GUID)25. Hvis man ændrer informationen
i en kilde f.eks.opdager, at noget er transskriberet
forkert, så ændrer det ikke PKID’en. Til dette ID
knyttes oplysning om den kilde og del af kilden, som
man ønsker at identificere. Disse referencer sam‑
mensættes af flere elementer på denne måde:
•
•

25

<kilde, f.eks. KBF_Barn, KBF_Mor, KBF_Far,
KBD, CPR, FT, DAR>
<myndighed, f.eks. sognenavn og ID for kir‑
kebog for KBF, eller f.eks. DST for folketæl‑
ling>

Eksempler på oplysninger knyttet til PKID:
<CPR2013><><0402450967>
<KBF_Barn><Garnisons_1913 F - 1922 F><‑
side=118_linje=11> for Heinz Erik Winther
født
3.5.1920
<FT1940><København><Abel Cathrinesgade
Lige nr.><Skemaløbenr.=1,linjenr=2>
Normalt kan der kun findes én PKID for en person
inden for en <kilde><myndighed>: Man bliver kun
født én gang, dør én gang, osv. Men det kan ikke
udelukkes, at der forekommer flere, f.eks. ved dob‑
belt- eller fejlregistrering. Hvis en person har haft
flere forskellige CPR-numre i CPR, skal de hver have
en PKID. Mange personer vil have reference til flere
sådanne PKID, f.eks. hvis barnet oven for er genfun‑
det i CPR. En af disse PKID udnævnes til PID efter
følgende prioriteringsregel.
Først vælges der mellem de forskellige kilder på den‑
ne måde med højeste prioritet nævnt først:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se f.eks. https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier
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<ID inden for kilden, f.eks. sidenr+løbenr el‑
ler CPR-nr>.

CPR
KBF_Barn
KBF_Mor
KBF_Far
FT
KBD
DAR

Hvis der findes flere PKID for samme person inden for samme type kilde, vælges den ældste som PID.
Alle relationer udtrykkes som nævnt vha. PID. PID vil kunne skifte, når man bliver klar over nye relationer;
f.eks. kan man tænke sig, at man først ikke har genfundet et KBF_Barn og tilhørende KBF_Far i CPR, men
derimod KBF_Mor. Relationen vil da se således ud:
PKID -> PID
111111111
222222222
333333333

Barn
Mor
Far

PKID henviser til
<KBF_Barn><Garnisons_1913 F - 1922 F><side=118_linje=11>
<CPR2013><><xxxxxxxxxx>
<KBF_Far><Garnisons_1913 F - 1922 F><side=118_linje=11>

Efterfølgende genfindes barnet i CPR, og derfor ændrer barnets PID sig:
PKID -> PID
888888888
222222222
333333333

Barn
Mor
Far

PKID henviser til
<CPR2009><><yyyyyyyyyy>
<CPR2013><><xxxxxxxxxx>
<KBF_Far><Garnisons_1913 F - 1922 F><side=118_linje=11>

PID rettes i alle databaselinjer, hvor der refereres til dette barn, f.eks. hvis barnet selv er blevet mor, og
dette er konstateret i f.eks. KBF; her skal den reviderede PID indsættes som ”barnebarnets” mor.
4.9.3 MGR’s Struktur
Datamodellen for et MGR ser således ud:
class Class Model
Kilde
-

Prioirtet: int

1

*
Kildeelement

1
*
1

1

*

*
Person-link
-

Relations-link

Kvalitet: int
Status: int

-

Kvalitet: int
Status: int

*

*

1
Person

Sogn
1

* -

CPR-nummer: int
Fødselsdato: char
Køn: char
1

1
1
1

Forælder

*

Barn
*

Familierelation
-

Fra-dato: char
Til-dato: char *

Familierelationstype
1

*
Erstattes af

Figur 9. Datamodel for et MGR
Relationen ”Erstattes af” skal forstås sådan, at der vil være persondata, hvor personen, der har fået tildelt
PID1, senere viser sig at være identisk med PID2, hvorfor man frem over vil kalde personen PID1; her vil
PID2 ”Erstattes af” PID1; begge registreringer opretholdes, PID2 som inaktiveret, således at man bevarer
historikken.
Et MGR har principielt to dele, en persondatabase og en link-database, med familierelationerne.
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5. Sammenfatning
Pilotprojektet kan konkludere, at der kan laves et
MGR over familierelationer for den danske befolk‑
ning i tiden før CPR.
På baggrund af sammenkobling af kirkebøger og
CPR kan der skabes valide familienetværk i hvert
fald tilbage mod år 1920, som er den periode, der er
undersøgt i pilotprojektet.
Det vil kunne lade sig gøre at sammenkoble de
familienetværk, der kan dannes ud fra de identifice‑
rede familierelationer med folketællingen fra 1921,
hvorved man sikrer et tværsnit af totalpopulationen,
dog ikke med lige så stor præcision.
Omkostningerne ved at etablere et MGR er store, og
den største omkostning er digitalisering af de histo‑
riske kilder.
Et MGR for hele populationen bør derfor ind‑
ledningsvis undersøge mulighederne for digital
tekstgenkendelse eller outsourcing af manuel ind‑
tastning. Dette vil også kunne øge præcisionen af
indtastningerne.

Der kan udvikles algoritmer, der med meget stor
præcision kan linke personer fra CPR sammen med
både børn og forældre i kirkebøger over fødte.
Pilotprojektet har således identificeret 87% af de
børn, der er registreret som fødte i kirkebøgerne i
CPR; når der tages højde for dødelighed og udvan‑
dring var det forventet at finde 91%.
Af de individer, der var registreret som barnets mo‑
der i KBF, identificerede man 82% af dem i CPR; det
var forventet at finde 90%.
For de, der var opgivet som fædre i KBF, identificere‑
de man 77%, mens det var forventet at finde 85%.

5.1 MGR-lite
Pilotprojektet har resulteret i et lille MGR
(MGR-lite), der fører familierelationer tilbage til fød‑
selsårgang 1953, mens det officielle CPR kun doku‑
menterer familierelationer tilbage til fødselsårgang
1960.
Projektet opdagede, at Rigsarkivet havde kopier af
CPR, der indeholdt familierelationer, der er blevet
slettet i det officielle CPR-register.
Indtil 1978 var der ikke historik på familierelationer
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i CPR, og dette kombineret med, at CPR fortsatte
praksis fra folkeregisterkortene med at slette relatio‑
nen mellem børn og forældre, når børnene fyldte 15
år, har medført, at mange familierelationer er gået
tabt. I begyndelsen af 00’erne foretog Kirkeministe‑
riet et stort arbejde for at genoprette familierelati‑
oner til forældre for fødselsårgang 1960 og frem, og
disse familierelationer er registreret i det officielle
CPR. Rigsarkivet har imidlertid bevaret kopier af
CPR-registret fra 1968 og frem.
Disse kopier indeholder næsten komplette relatio‑
ner mellem forældre og børn fra i hvert fald fødsels‑
årgang 1953.
Disse oplysninger er sammen kørt med en kopi af
det nuværende CPR-register (en kopi fra Rigsarkivet
fra 2013), hvorved der er etableret næsten komplet‑
te familierelationer for forældre til børn fra fødsels‑
årgang 1953.
MGR-litegiver således allerede nu bedre muligheder
for generationsforskning, idet MGR-lite indeholder
familierelationer mellem de personer, der lige har
nået pensionsalderen og deres forældre og for fætre
og kusiner under ca. 50 år.
Forskellen på kendte familierelationer i hhv. MGR-li‑
te og det officielle CPR-register fremgår af de to ne‑
denstående figurer.
KOR har gjort MGR-lite datasættet tilgængeligt for
forskere via Rigsarkivet.26

5.2 Pilotprojektets resultater
Pilotprojektets resultater kan kortfattet beskrives af de to

nedenstående figurer, der viser andelen af børn fra
de enkelte fødselsårgange, hvor relationen til hhv.
mor og far er kendt.

Figur 11. Kendskab til far i CPR, MGR-lite, MGR fuld
skala med fars CPR-nr., MGR fuld skala, scenarie 1
Ser man grafisk på de familierelationer, pilotprojek‑
tet har fået dannet, fremgår det, at man i scenarie
1 over komplette CPR-familier vil kunne identificere
en faldende andel familierelationer mellem børn og
deres forældre, der både er registreret i KBF og CPR.
Scenarie 1 vil således indeholde f.eks. familierelatio‑
ner mellem barn og forældre for ca. 70% af fødsels‑
årgang 1930.
Den andel af fødselsårgangene, der ligger over den
grønne kurve, svarer til det, man får mere i scenarie
2 end i scenarie 1, forstået på den måde, at identifi‑
kationsvariabler på forældre er kendt også i scenarie
1, men i scenarie 2 vil det tilmed være dokumen‑
teret, hvornår forældrene er døde, og dermed om
familierelationerne er komplette.
Endvidere vil den andel af en fødselsårgang, der
døde inden 1968, være inddraget i scenarie 2. I sce‑
narie 3 vil også indgå personer, der er født før 1921,
men som stadig er i live det år.

Figur 10. Kendskab til mor i CPR, MGR-lite, MGR fuld
skala med mors CPR-nr., MGR fuld skala, scenarie 1

26

Se også dokumentation af MGR-light på KOR’s hjemmeside: http://www.registerforskning.dk/projekter/mgr-lite/

57

Bilag
58

B1 Regnskab
I mio. DKK
Indtastning af data
Projektleder
Datamanagement, program‑
mering m.v.
Uforudsete udgifter
For-projekt 2015
I alt

1,003
0,499
1,561
0,001
0,234
3,298

B2 Dagsordener fra møder i Referencegruppe for MGR
Mødedato:
20. april 2016
Sted: Rigsarkivet
Deltagere:
Kirsten Ohm Kyvik, Merete Osler, Lisbeth B. Knudsen,
Kaare Christensen, Elsebeth Lynge, Knud Juel, Nanna
Floor Clausen,
Karl Peder Pedersen, Lars Thygesen og Jeppe Klok Due
Afbud: Martin David Munk, Thorkil IA Sørensen, Carsten
Bøcker
Pedersen
Referent:
Jeppe Klok Due

1. møde i Referencegruppe for MGR
1. Velkomst og præsentation af deltagere
2. Præsentation af projektgrundlag ved KOR
3. Præsentation af projektplan ved projektleder Lars Thygesen
4. Drøftelse af metodevalg og afgrænsninger
5. Drøftelse af forskningspotentialer for MGR
6. Det videre arbejde i referencegruppen
7. Eventuelt
Mødedato:
Sted:

20. april 2016

Rigsarkivet

Deltagere:
Kirsten Ohm Kyvik, Merete Osler, Lisbeth B. Knudsen,
Elsebeth Lynge, Nanna Floor Clausen, Karl Peder
Pedersen, Lars
Thygesen, Niels Keiding, Thorkild IA
Sørensen, Jørn Korsbø Carsten
Bøcker Pedersen, Anne Løkke og Jeppe Klok Due
Fraværende:

Martin David Munk, Knud Juel, Kaare Christensen

Referent:

Jeppe Klok Due

2. møde i Referencegruppe for MGR
1. Velkomst
2.1. projektets status
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2.2. Datagrundlag
2.3. Undersøgelsesdesign
3. præsentation og drøftelse af mulige projekter
4. Næste møde
5. Eventuelt

Mødedato:
23. marts 2017
Sted: Rigsarkivet
Deltagere:
Kirsten Ohm Kyvik, Lisbeth B. Knudsen, Lars Thygesen,
Elsebeth Lynge, Knud Juul, Thorkild IA Sørensen,
Asbjørn Romvig
Thomsen, Anne Løkke,
Afbud: Merete Osler, Niels Keiding, Søren Brunak, Carsten
Bøcker
Pedersen, Martin David Munk
Referent:
Jeppe Klok Due

3. møde i Referencegruppemøde for MGR
1. Velkomst
2. Status for projektet
-	

Afgrænsning af projektet

-	

Rensning af data

-	

Navnedatabase

3. Drøftelse af eksempler på anvendelse
4. Præsentation og drøftelse af indhold/disposition af rapport (Lars)
5. Næste møde
6. Eventuelt
Mødedato:
Sted:

28. august 2017

Rigsarkivet

Deltagere:
Kirsten Ohm Kyvik, Torkild IA Sørensen, Niels Keiding,
Lars Højsgaard Andersen, Carsten Bøcker Pedersen,
Anne Løkke,
Lisbeth B Knudsen, Knud Juul, Kim
Hartung, Lars Thygesen
Afbud: David Munk, Asbjørn Thomsen, Elsebeth Lynge, Søren
Referent:

Brunak

Jeppe Klok Due

4. møde i referencegruppe for MGR
1. Velkomst
2. Projektets status
3. Hvordan matchprocessen er bygget op og 4. resultater af match
4. Kommentarer til rapportudkast
5. Eventuelt
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B3 Interessenter
I det følgende beskrives nogle eksempler på mulige forsk‑
ningsprojekter. Eksemplerne er baseret på et multigene‑
rationsregister, der begynder med den befolkning som
var til stede ved folketællingen i 1901, og som er fulgt op
med nyankommne til og med udgangen af 2020 (proble‑
met med Sønderjylland er ikke taget i betragtning).

B3.1 Forskeranvendelse
Referencegruppe for MGR har bidraget med følgende
konkrete problemstillinger, som et MGR vil kunne bidra‑
ge til løsningen af:

B3.1.1 Københavns Universitet, Afd. For Folkesund‑
hed
Dansk multigenerationsregister - Eksempler til forsk‑
ningsmål

Eksempler på forskningsprojekter

Introduktion
Det danske multigenerationsregister vil blive konstrueret
som en kobling mellem ægtefæller og mellem forældre
og børn. Forbindelsen mellem disse vil strække sig over
flere generationer. Det er hensigten at opbevare som mi‑
nimum et unikt personnummer/pseudopersonnummer
og fødselsdato, køn, navn, dødsdato, dato(er) for migra‑
tion ind og ud af Danmark; navne og fødselsdatoer på
børn, og identifikation af hvert barns respektive forældre.
Multigenerationsregistret kan bruges til forskningsmål
på to forskellige måder: som en selvstændig datakilde,
og som et register der kan kobles sammen med andre
datakilder.

Eksempel 1: Er levetid arvelig?
Den forventede levetid er den mest anvendte indikator
for sundhed i en befolkning. Den beregnes normalt som
et tværsnitsmål baseret på aldersspecifikke dødsfald i
et givent kalenderår. Den forventede levealder er dog
en konstruktion, der ikke afspejler det virkelige liv. Men‑
nesker passerer ikke gennem alle aldre inden for en
begrænset periode, men vi går igennem aldre, når vi går
igennem tiden. Multigenerationsregistret gør det muligt
at studere levetid i et virkeligt livsperspektiv.
Multigenerationsregistret gør det også muligt at forbinde
én generations livsperspektiv med de næste generatio‑
ners livsperspektiv. I et eksempel med start i 1901, her‑
under data fra Multigenerationsregistret frem til 2020,
og med en antagelse om, at der i gennemsnit er 25 år
imellem generationer, er det muligt med Multigenera‑
tionsregistret at følge dødeligheden af to efterfølgende
generationer op til 95 år, og tre efterfølgende generatio‑
ner op til 70 år. I et eksempel med start i 1920 gør Multi‑
generationsregistret det muligt at følge dødeligheden af
en generation op til 100 år, en generation op til 75 år, og
en generation op til 50 år.

Anvendelse som selvstændig datakilde
De typer af forskningsprojekter der kan gennemføres,
omfatter fx:
1) undersøgelser af dødelighed
2) fertilitetsstudier
3) studier om familiestørrelse
4 udvandringsstudier

Ved at sammenligne familiemedlemmer i efterfølgende
generationer, kan man finde svar på, hvorvidt levetiden
er arvet. Baseret på tre generationer kan man undersøge
om levetidens arvelighed er forandret over tid. En sådan
ændring kunne tyde på, at balancen mellem genernes
indflydelse og miljøets indvirkning er forandret.

5) indvandringsstudier
Anvendelse i kobling med andre datakilder
Muligheden for at bruge Multigenerationsregistret i stu‑
dier med registerkobling er mange. Et eksempel kunne
være arvelige sygdomsmønstre, og mulighederne for
disse undersøgelser afhænger ikke kun af Multigenerati‑
onsregistret men også af mængden af data i sygdomsre‑
gistrene.
De ældste sygdomsregistre er:
• 1943: Dødsårsagsregisteret
• 1943: Cancerregisteret
• 1969: Det Psykiatriske Centralregister
• 1977: Landspatientregistret
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Figur 1: Forventet levetid i tre generationer (Lexis-diagram)

Undersøgelsen kræver adgang til oplysninger om personnummer, familiebånd, fødselsdato, dødsdato og indvandring.
Dødsårsager kan tilføjes for den periode, hvor disse er tilgængelige.

Antal leveår beregnes for hver enkelt person. For anden generation undersøges antal leveår som en funktion af antal
leveår hos mor, far og søskende. For tredje generation inkluderes også antal leveår hos bedsteforældre i analysen.

Undersøgelsen kræver adgang til hele multigenerationsregistret. Det kræver en fremadrettet søgning i multigenerati‑
onsregistret, og kan kun foretages hvis hele fødselskohorten er identificeret.

Eksempel 2: Er familiestørrelse arvet?

En families størrelse er en kombination af biologisk kapacitet, ønsket om børn og sociale forhold. På befolkningsni‑
veau er familiens størrelse faldet over tid. Multigenerationsregistret kan vise om denne udvikling er ligeligt fordelt på
tværs af befolkningen, eller om nogle familier har en stor familiestørrelse på tværs af generationer.

Multigenerationsregistret gør det muligt at studere familiens størrelse på tværs af tre generationer. Det er rimeligt
at antage, at kvinder får børn, når de er mellem 15 og 45 år. Kvinder født i 1886 vil i 1901 være 15 år, og i 1931 45 år.
Deres børn vil begynde at få børn i 1926, og de vil i 1961 være 45 år, osv. Hvis Multigenerationsregistret begynder i
1920, vil det være muligt at inkludere kvinder født i 1905, og deres yngste datter vil være 15 år i 1935, osv.
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Figur 2: Familiestørrelse målt i tre generationer

Undersøgelsen kræver adgang til oplysninger om personnummer, fødselsdato, dødsdato, indvandring og datoer for
fødsler af børn. Antallet af fødte børn beregnes for hver kvinde. For anden generation undersøges antallet af børn
som funktion af moderens antal børn. For tredje generation kan antallet af bedstemødres børn indgå i analysen. Ana‑
lysen kan udvides med fx alderen ved første fødsel.

Undersøgelsen kræver adgang til hele multigenerationsregistret. Det kræver en fremadrettet søgning i multigenerati‑
onsregistret, og kan kun foretages hvis hele fødselskohorten er identificeret.

Eksempel 3: Er modtagelighed for kræft arvet?
For at sikre en optimal kontrol med kræftsygdomme er det yderst vigtigt at identificere den genetiske komponent i
sygdommens ætiologi. Det er derfor interessant at studere incidensen af kræft på tværs af generationer. Incidensen
af kræft er dog også afhængig af alderen. For at sammenligne incidensen af kræft på tværs af generationer, er det
derfor nødvendigt at kontrollere for alderen.

Udvikling af kræft er sjældent for personer under 50 år, og dette eksempel starter derfor fra denne alder. Personer
født i 1892, vil i begyndelsen af 1943 være 50 år. Hvis vi antager, at der er 25 år mellem generationerne, vil den næste
generation, der skal undersøges, blive født i 1917, og den næste igen i 1942. For de to ældste generationer, kan vi
sammenligne forekomsten af kræft fra 50 til 100 år, og for alle tre generationer kan vi sammenligne forekomsten af
kræft fra 50 til 75 år.

63

Figur 3: Incidens over tre generationer.

Risikotiden og konstaterede tilfælde af kræft vil blive registreret for hver person i den trunkerede aldersgruppe. I
anden generation vil den kumulative kræftincidens blive undersøgt som en funktion af den kumulative kræftincidens
i den første generation, osv. Denne analyse kan foretages for alle kræftformer under ét og for specifikke kræftdiag‑
noser. Det vil fx være vigtigt at vide, hvordan en øget risiko for brystkræft opstod: begyndte døtre af kvinder med lav
risiko at have en højere risiko?

Undersøgelsen kræver en kobling med Cancerregisteret, der startede i 1943. Det kræver en fremadrettet søgning i
multigenerationsregistret og kan kun foretages, hvis hele fødselskohorten er identificeret.

Eksempel 4: Deler halvfætre/-kusiner sygdomsrisici?
For at forstå arveligheden af sygdomme og kortlægge de gener, der er involveret i sygdommens ætiologi, er det vig‑
tigt at kunne kortlægge forekomsten af sygdommen helt til fjerne familiemedlemmer. Genetikere vil tegne et stamtræ
som vist i figur 4.
Figur 4: Generationer, Frank og Gloria er halvfætter og –kusine.

Hvis vi fokuserer på en sygdom, som vil give anledning til symptomer før 50 års alderen og føre til indlæggelse på ho‑
spitalet, registreres dette i Landspatientregistret. Multigenerationsregistret gør det nu muligt at spore forekomsten af
sygdom hos en halvfætter/-kusine.
I et eksempel diagnosticeres et antal 50-årige personer med en sjælden sygdom i 2001. Vi vil nu gerne vide om deres
halvfætre/-kusiner lider af samme sygdom i højere grad, end andre personers halvfætre/-kusiner. Indekspatienterne
blev i gennemsnit født i 1946, deres forældre (fætter/-kusine generation) blev født i 1925 og deres forældre (søsken‑
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de generation) blev i gennemsnit født i 1901. Dette betyder, at vi kan spore halvfætre/-kusiner fra ældre søskende,
men ikke fra yngre søskende. I et andet eksempel bliver halvfætteren/-kusinen, hvor vi kender forekomsten af syg‑
domme, født i 1971 eller senere, fætre/kusiner bliver født i 1936-1945, og søskende bliver født i 1901-1910. Hvis
Multigenerationsregistret starter i 1920, vil vi kun kende fætter/-kusine generationen, men princippet vil være det
samme.

Figur 5: Sporing af halvfætre/-kusiner

For indekspatienten er forældre, søskende og forældres søskende og deres børn identificeret. På baggrund af dette
er fætre/-kusiner også identificeret. Forekomsten af sygdomme hos fætter/-kusine sammenlignes med forekomsten i
den danske population.

Undersøgelsen kræver en kobling med Landspatientregistret, der blev startet i 1977. Den kan foretages med både
fremadrettede og bagudrettede søgninger i Multigenerationsregistret og kan kun foretages, hvis der foreligger infor‑
mationer om alle familiemedlemmer, der er i live ved Landspatientregistrets start.

Eksempel 5: Er børn i risiko for deres forældres sygdom?

Hvis børn får en bestemt sygdom, er det oftest interessant at vide om forældrene har haft samme sygdom. Her an‑
tages det, at sygdommen kræver indlæggelse på hospitalet og derfor registreres i Landspatientregistret. Da risikoen
for de fleste sygdomme stiger med alderen, er det vigtigt at kunne kontrollere for alder ved sammenligning af syg‑
domstilfælde mellem børn og forældre. Det antages at der er 25 år mellem generationerne. Da Landspatientregistret
først startede i 1977, vil overlapningen af observationerne i Landspatientregistret mellem forældre og børn i samme
aldersgruppe være begrænset.
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Figur 6: Overlappende observationer mellem forældre og børn i det danske Landspatientregister

Risikotiden og incidente tilfælde af sygdomme er registreret for hver person. Incidensen af sygdomme i anden ge‑
neration undersøges som en funktion af incidensen af sygdomme i første generation. Der er kontrolleret for alder i
analysen.

Undersøgelsen kræver en kobling med Landspatientregistret, der blev startet i 1977. Den kan foretages med både
fremadrettede og bagudrettede søgninger i Multigenerationsregistret, og kan kun foretages, hvis der foreligger infor‑
mationer om alle familiemedlemmer, der er i live ved Landspatientregistrets start.

B3.1.2 Arvelighed af sygdomstrajektorier
Af Søren Brunak
En af de store udfordringer for sundhedssektoren er, at behandle patienter med mere end en sygdom, såkaldt mul‑
timorbiditet. Disse patienter er meget omkostningskrævende og har typisk en eller flere kroniske sygdomme som
får følge af flere og flere komorbiditeter. På grund af den stigende levealder er problemet voksende. Et af de sto‑
re spørgsmål, som også er af stor relevans i forhold til avanceret præcisionsmedicin, er at afklare i hvilket omfang
patientforløb er arvelige og i hvilket omfang de kan ændres ved ændret kost eller andre eksponeringer. De danske
sundhedsdata gør det muligt at danne såkaldte ”sygdomstrajektorier” hvor systematikken i multimorbiditet følges
longitudinelt, enten som udvikling i diagnoseforløb eller i andre datatyper, som for eksempel tidslig udvikling i labo‑
ratoriesvar eller i ordineret medicin. Man arbejder med dataanalyse som kan bidrage til at give det kliniske personale
bedre muligheder for at træffe informerede behandlingsvalg i en kompleks klinisk hverdag.
Et af elementerne er et nyt koncept indenfor integration af mange typer longitudinelle data fra tidsskalaer der repræ‑
senterer sundhedshistorien mange år forud for den aktuelle indlæggelse. Et af vores godkendte projekter går i den
forbindelse ud på at sammenligne sygdomstrajektorier i familier og trio’er for hele befolkningen. I arbejdet indgår
også harmonisering af terminologier og vokabularier fra forskellige perioder, som fx en komplet interface mellem
ICD-8 og ICD-10. Helt afgørende for denne type arbejde er naturligvis kvaliteten af de underliggende data der be‑
skriver familierelationerne for alle danskere. Et udvidet multigenerationsregister, både tidsligt, og kvalitetsmæssigt,
vil derfor være meget værdifuldt for denne type arbejde og gøre dets internationale betydning endnu større. Tiltag
indenfor personlig medicin vil skabe data der genetisk set er relevante i forhold til c, men den begrænsende faktor
er naturligvis kvaliteten af populationsdata på familierelationer, som vil placere Danmark unikt indenfor denne type
forskning.
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B3.1.3 Mormors stress under graviditeten og
barnebarnets sygdomsrisiko

adoptionen eller den genetiske relation under hensynta‑
gen til den sociale baggrund i den adopterende familie.

Emnefelt: Sundhed

Datakilder: Adoptionsregisteret med informationer om
den bortadopteredes biologiske og adoptive forældre
kobles med MGR hvorved en bredere identifikation af de
biologiske og adoptive slægtninge opnås. De slægtninge
på både den biologiske og den adoptive side, der var i
live ved de forskellige sygdomsregistres start (Cancerre‑
gisteret, Dødsårsagsregisteret, Psykiatrisk Centralregister,
LPR registeret) kobles til disse registre, og for alle slægts‑
led hentes information om sociale forhold.

Formål: At undersøge hypotesen om at social nød og
heraf afledt stress, der rammer mormoderen, mens hun
er gravid med moderen til barnet, kan øge risikoen for en
række sygdomme hos barnet, fordi moderens ægceller,
der dannes mens hun selv er foster og som senere bliver
til hendes barn, kan påvirkes epigenetisk af mormode‑
rens stress tilstand under graviditeten. Denne epigene‑
tiske påvirkning kan efterlade vedvarende forandringer
i barnets DNA, som så bidrager til barnets ændrede syg‑
domsrisiko.
Den ændrede sygdomsrisiko kan skabes ved ændrede
risikofaktorer, blandt andet fedme.

Cases: Adoptionsregisteret indeholder ca. 14.000 non-fa‑
miliære adoptioner foretaget i perioden 1924-1947. For
en del subgrupperinger, er der foretaget opsporing af
slægtninge og sygdomstilfælde, som kan tjene både til
pilotsample og til validering. Der vil være mange tusinder
af sygdomstilfælde og dødsfald

Datakilder: MGR koblet til datakilder om sociale forhold
og til LPR (og andre sygdomsregistre) og til registre med
information om risikofaktorer, inklusive for eksempel
højde og vægt (skolelægejournaler, sessionsregistre,
fødselsregister med oplysning om den gravide, specifikke
befolkningsundersøgelser såsom Østerbroundersøgelsen
og Kost, Kræft og Helbred)
Perioder: Hele perioden fra 1920 og frem til nutiden for
derved at etablere tre-generations kohorter med forskel‑
lig grad og forløb af eksponering af mormødrene til social
nød og stress.
Cases: Mange tusinder med fedme og fedmerelaterede
sygdomstilstande, for eksempel diabetes, hjertekarsyg‑
domme og forskellige kræftformer

Indikatorer: Den centrale statiske analyse baseres på
opbygning af modeller af sygdomsrisiko hos de bortadop‑
terede og deres biologiske og adoptive slægtninge, hvor
den sociale baggrunds betydning for relationerne mellem
de beslægtedes sygdomsrisiko undersøges.
MGR Krav: Ingen specielle udover komplethed og validi‑
tet af oplysningerne om slægtsrelationerne til den nuvæ‑
rende børnegeneration.

B3.1.5 Emnefelt: Socialvidenskab

Indikatorer: Den statistiske risiko for fedme og herned
forbundne sygdomstilstande i seneste generation model‑
leres i relation til information om den sociale stress hos
mormødrene under deres graviditet. Den kendte geneti‑
ske transmission af risikoen for fedme og ledsagende syg‑
domsrisici kontrolleres ved hjælp af fedme hos børnenes
forældre således at hypotesen testes ved at undersøge
om mormødrenes sociale stress under graviditeten øger
risikoen givet den genetiske risiko.
MGR Krav: Ingen specielle udover komplethed og validi‑
tet af oplysningerne om slægtsrelationerne til den nuvæ‑
rende børnegeneration.

Formål: At undersøge hypotesen om, at partnervalg er en
vigtig årsag til den sociale fordeling af kriminalitet over
generationer. Kriminalitet og straf har højere hyppighed
blandt lavere socioøkonomiske grupper. Og netop socio‑
økonomi er en central faktor når det kommer til partner‑
valg. Eftersom kriminologisk/sociologisk teori anfører, at
kriminalitet opstår ud fra samspillet mellem nedarvede
kapaciteter (fx gener), opvækstmiljøet (fx familien) og
individuelle faktorer (fx attituder), er det således nærlig‑
gende at tro, at partnervalg kan være med til at fastholde
persistens i kriminalitet over generationer.
Datakilder: MGR koblet til det centrale kriminalregister,
tilgængeligt fra 1934 og frem. Pt. haves kun data om
kriminalitet og straf fra 1980 og de efterfølgende år,
så udvidelsen vil være en betragtelig forbedring. I det
omfang data kan kobles med andre kilder, fx sundheds‑
oplysninger omkring fødselsvægt eller lignende der kan
fungere som indikatorer for opvækstvilkår, er dette også
ønskeligt.

B3.1.4 Den sociale versus den genetiske arvs betydning
for sygdomsrisiko og dødelighed
Emnefelt: Sundhed
Formål: At teste en hypotese om at den sociale arv ud‑
over eller sammen med den genetiske arv afgørende
påvirker sygdomsrisiko og dødelighed ved at undersøge
i hvilken grad en fælles sygdomsrisiko igennem livet hos
tidligt non-familiært bortadopterede og deres biologiske
slægtninge kan tilskrives den sociale baggrund før bort‑

Perioder: Hele perioden fra 1920 og frem til nutiden for
derved at etablere tre-generations kohorter med forskel‑
lig grad og forløb af eksponering af de respektive slæg‑
ters sociale forhold.

Perioder: Hele perioden fra 1934 og frem er relevant. Det
kan tænkes, at dataperioden sågar kan gå endnu længere
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tilbage, da nogle kriminalsager også er registreret i domstolenes virke tilbage til 1830’erne (dog kun sager, der førte til
en retssag).
Cases: Eftersom ca. 6 procent af kvinder og ca. 20 procent af mænd fra hver fødselsårgang dømmes for mindst én
straffelovovertrædelse inden de fylder 30 år, vil antallet af cases være højt. Ydermere er det også interessant at un‑
dersøge de nævnte sammenhænge blandt familier med lavere prevalens af kriminalitet og straf, hvilket potentielt
skaber behov for et større antal cases.
Indikatorer: Både risikoen for, at en person dømmes for kriminalitet såvel som vedkommendes partnervalg modelle‑
res ud fra kriminalitet, partnervalg og andre sociale mål i tidligere generationer.
Krav til MGR: Umiddelbart ingen ud over de, der allerede nævnes i Rapport om Multigenerationsregisteret.

B3.1.6 Familiemæssig ophobning af sygdomme
Sammenkobling mellem registre med sundhedsinformation og familierelationer i det danske civile registreringssy‑
stem gør det muligt for forskere at overveje familiemæssig ophobning af sygdomme inden for en generation og i
nogle sjældne tilfælde inden for to generationer (Mortensen, Pedersen et al., 1999, Pedersen, Gotzsche et al., 2006,
Dean, Stevens et al., 2010). Det skyldes at forældrerelationer kun er tilgængelige for personer født 1960 eller senere
(Pedersen, Gotzsche et al., 2006). Tilgængeligheden af mere komplette historiske oplysninger om forældreoplysnin‑
ger vil give forskere bedre muligheder for at overveje fx ophobning af sygdomme inden for mere end to generationer.
Det vil for eksempel være muligt at estimere risikoen for en sygdom for personer, der har en fætter med den pågæl‑
dende sygdom som vist nedenfor (Gottesman 1991). Sådanne oplysninger er vigtige for genetiske undersøgelser med
det formål at identificere sygdommens genetiske arkitektur.

Genetiske epidemiologiske undersøgelser kortlægger regioner i genomet, som deles mellem to, endda ret fjernt rela‑
terede personer. Disse undersøgelser anvendes til at identificere varianter i genomet, som giver risiko - typisk meget
høj risiko - for sygdom. Mere fuldstændige data om familieforhold vil muliggøre scanning af hele befolkningen for
familieklynger, hvor sygdomsmønstre er i overensstemmelse med en given genetisk arkitektur; hvilket igen vil føre til
efterfølgende genetisk analyse. Dette ville hurtigt finde anvendelse på talrige komplekse lidelser som kræft såvel som
metaboliske og psykiske lidelser. Familieoplysningerne kan også fungere som grundlag for at estimere genetisk risiko
for sygdom til personer, der ikke er blevet genetisk undersøgt. Denne senere anvendelse af familieoplysningerne kan
også bruges i mere detaljerede genetiske undersøgelser samt epidemiologiske undersøgelser af eksponeringer til
miljørisikofaktorer, hvor der kan korrigeres for delt genetisk betinget risiko.

B3.1.7 Emnefelt: Socialvidenskab
Formål: At undersøge i hvilken grad bosætningsmønstre hænger sammen med den multigenerationelle persistens i
social ulighed. Over tid ændres både den økonomiske og sociale geografi, og MGR vil kunne muliggøre bedre og mere
detaljerede analyser af, hvordan disse faktorer historisk har spillet sammen om at producere den geografiske forde‑
lingen af ulighed, som vi observerer i dag. Fx kunne man udbygge og nuancere eksisterende viden om den intergene‑
rationelle korrelation i uddannelse, indkomst, og social status med en geografisk komponent– over flere generationer.
Fx: Er der effekter af bedsteforældres karakteristika på børns uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og indkomst,
når der samtidig tages hensyn til forældres karakteristika (uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, indkomst, geogra‑
fisk mobilitet)?
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B3.2.2 Danmarks Nationale Biobank, direktør Helle
Bossen Konradsen

Datakilder: Bosætningsmønstre kan i noget omfang iden‑
tificeres ud fra hvilke sogne, personer får børn i. Det vil
være ønskeligt med supplerende information om bopæl,
hvilket måske kan opnås gennem fx skatteoplysninger.
For de senere år kan eksisterende adresseregistre med
fordel supplere. MGR kombineres således med adresse‑
registre og med indkomst- og uddannelsesregistre.

Danmarks Nationale Biobank (DNB) ser store perspekti‑
ver i et præ-1968 CPR register. DNB indeholder millioner
vigtige biologiske prøver indsamlet længe før CPR-regi‑
steret blev oprettet i 1968. De biologiske prøver er ofte
taget i forbindelse med diagnostiske undersøgelser eller
screeninger for bestemte markører, og vil kunne anven‑
des til en række forskningsrelaterede undersøgelser,
herunder kortlægning af generne. Prøver for personer
der er døde før 1968 kan selvsagt ikke relateres til nogen
slægtninge. Et relationsregister for disse personer vil
kunne gøre disse biologiske prøver anvendelige til forsk‑
ningsprojekter i øget omfang, da de så kan anvendes i
genetiske analyser over flere generationer.

Perioder: Hele perioden fra 1920 og frem til nutiden.
Indikatorer: Statistiske analyser kan baseres på en inte‑
gration af eksisterende variabeldefinitioner og metoder
fra forskning i social ulighed med geografiske metoder.
MGR Krav: Komplette og validerede oplysningerne om
slægtsrelationerne samt sognetilhør til den nuværende
børnegeneration. Mulighed for kobling til andre datakil‑
der vedrørende bosætningsmønstre.
Note: Selv uden den geografiske komponent (såfremt det
viser sig umuligt at identificere bosætningsmønstre til‑
bage i tiden) er spørgsmålene omkring multigenerationel
persistens i social ulighed påtrængende. MGR vil kunne
løfte eksisterende forskning på dette område.

B3.2 Forskningsinfrastrukturer
For at se anvendelsespotentialet ved et MGR har KOR
spurgt en række ledere af førende forskningsinfrastruk‑
turer om, hvordan MGR vil styrke værdien af deres infra‑
struktur.

Yderligere vil muligheden for at identificere fjernere
slægtninge kunne gavne kvaliteten af genetiske SNP-ar‑
ray data for personer, som allerede er i CPR-registeret og
DNB. Idet man kan bruge kendskab til slægtskab længere
tilbage i tiden til at foretage en mere præcis imputation
af nulevende personers genetiske data. Hvis man har
SNP-array data for 1 million SNPs for en person kan man
ved hjælp af et referencedatasæt forudsige (imputere)
yderligere genetiske varianter (typisk omkring 10 millio‑
ner flere), som man ellers ikke har analyseret i laborato‑
riet for personen. Ved kendskab til personens slægtninge
tilbage i tid kan denne forudsigelse ske utrolig præcist.
Denne fremgangsmåde benyttes i stor stil i Island, hvor
man har digitaliseret kirkebøgerne flere hundrede år til‑
bage i tiden.

B3.2.3 Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice ved
afdelingschef Jan Kenneth Poulsen

B3.2.1 PERSIMUNE (Centre of Excellence for Per‑
sonalized Medicine of Infectious Complications in
Immune Defiency )ved centerleder, professor Niels
Lundgren

Familiære årsager til sygdom udgør for mange sygdomme
en stor del af ætiologien. Det kan både være genetiske
årsager og livsstilsmæssige sammenhænge, der relate‑
rer sig til familien. En stor del af de forskningsprojekter,
der søger om data via Forskerservice, ønsker derfor at få
identificeret de familiære relationer. Nye teknologier gør
det muligt at finde hidtil usete (og utænkte) sygdomsår‑
sager og sygdomsmønstre. Disse teknologier kigger på
mønstre i store mængder af data og bidrager til nye hy‑
poteser omkring årsager til sygdom. Forbedret adgang til
familiære relationer i den danske befolkning, vil forbedre
disse teknologiers mulighed for at finde nye mønstre og
årsagssammenhænge til glæde for den danske befolk‑
ning.

KOR’s kortlægning af mulighederne for at skabe et dansk
multigenerationsregister (MGR) er ikke alene særdeles
grundigt gennemgået, men rummer også en række po‑
tentielle fordele for den fremadrettede forskningsaktivi‑
tet hvad angår en bedre forståelse af interaktionen mel‑
lem arv og miljø for befolkningen sundhed og sygdom.
KOR’s forslag er således i tråd med visionen om at bruge
den velregistrerede danske befolkning som et samlet
”forskningslaboratorium” af disse forhold og derved
yderligere styrke denne styrkeposition også internatio‑
nalt. Denne proces er en engangsforeteelse som frem‑
tidige generationer og deres forskere så vil kunne drage
nytte af.

Forskerservice ønsker på baggrund af ovenstående at
bakke op om udviklingen af et multigenerationsregister.
Da familiære forhold er en væsentlig del af sygdomsæ‑
tiologien, er det essentielt, at et multigenerationsregister
også bliver tilgængeligt via Sundhedsdatastyrelsens For‑
skerservice.

Såfremt vi fik adgang til data fra MGR, ville vi kunne
sundhedsdata og biologiske prøver sammen gennem
flere generationer. Derved vil vores forskning kunne blive
endnu mere informativ til at afklare de underliggende
mekanismer for, hvorfor der er så stor variation i syg‑
domsudvikling blandt personer med lidende immunfunk‑
tion. I den forbindelse bør MGR fokuserer på også at få
pålidelige data på non-fatale sygdom tilbage til registrets
start i 1920.

B3.2.4 DRDS Danish Research Data for the Social
Sciences ved direktør Carsten Sørensen
Et multigenerationsregister vil gøre det muligt i større
grad at undersøge socioøkonomiske forhold på tværs af
generationer. Dette vil bidrage til bedre at kunne klar‑
lægge sammenhængen mellem generationers indkomst‑
forhold, og hvordan eventuelt uddannelse eller andre
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forhold kan bryde den ”sociale arv”. Et af DRDS indsatsområder er at medvirke til udarbejdelsen af bedre data til for‑
ståelse af sammenhænge mellem arv, miljø og eksempelvis politisk-økonomiske tiltag eller andre udefra kommende
påvirkninger. MGR-data vil i den forbindelse give en markant forbedring af data- og analysemulighederne.
MGR-data vil også kunne anvendes til bedre at kunne udrede magtstrukturer i forskellige samfundssammenhænge,
eksempelvis i forbindelse med virksomhedsstrukturer. Det er et indsatsområde for DRDS at forbedre kvaliteten af
danske virksomhedsdata samt øge muligheden for at kombinere disse med persondata. MGR-data vil kunne kombi‑
neres med ejer- og ledelsesstrukturer på tværs af selskaber og generationer med henblik på at analysere og bedre
forstå værdien af familieejerskab versus diversitet i ledelse og ejerskab for virksomheder og deres performance.

B3.2.5 OPEN på SDU ved daglig leder, professor Torben Barington
OPENs primære formål er at understøtte sundhedsforskning generelt herunder når den er baseret på data i biob‑
anker og sundhedsregistre. OPEN forestår også selv forskning inden for disse felter. I denne sammenhæng vil et nyt
multigenerationsregister af den foreslåede karakter give helt nye perspektiver specielt hvad angår den genetiske di‑
mension i OPENs aktiviteter. Etablering af MGR vil generelt give dansk registerbaseret sundhedsforskning et tiltrængt
løft i retning af ligestilling med lande, vi i andre sammenhænge gerne vil sammenligne os med.

B3.2.6 Danmarks Statistik ved direktør for persondata Niels Ploug
Danmarks Statistik ser meget positivt på etableringen af et multigenerationsregister. Det vil kunne anvendes både
som basis for statistikproduktionen i relation til såvel longitudinel statistik, som der er stor interesse for på flere stati‑
stikområder bl.a. befolkning, uddannelse og beskæftigelse, som i relation til den løbende fejlsøgning af Danmarks Sta‑
tistiks registre. Og så vil der være stor interesse for de muligheder et sådant register giver i de ordninger for forskere
og ministerielle analytikere (forskerordningen og ministerieordningen), hvor Danmarks Statistik stiller sine mikrodata
til rådighed.

B3.2.7 iPSYCH ved videnskabelig direktør professor Preben Bo Mortensen
IPSYCH-konsortiet støtter indsatsen for at lave et dansk multigenerationsregister tilbage i tiden til begyndelsen af det
20. århundrede.
IPSYCH-konsortiet - der omfatter universitetshospitaler og universiteter i København og Århus - blev oprettet i 2012
gennem donationer på 360 mio. fra Lundbeck-fonden. Hovedformålet med IPSYCH-initiativet er at identificere år‑
sager og sygdomsmekanismer for de mest almindelige psykiske lidelser.
Gennem de sidste ti år har genetikere identificeret flere relevante arvelige faktorer, der disponerer bestemte indivi‑
der for psykiske sygdomme. Men på trods iPSYCH’s unikke, befolkningsbaserede design, er det ikke muligt at behand‑
le en række vigtige spørgsmål om risikoen for psykiske lidelser, der relateres til partnervalg og familiestrukturer.
Dansk arvelighedsforskning er begrænset af, at man kun kan gå 3-4 generationer tilbage. Et Multigenerationsregister
med slægtsrelationer tilbage til starten af det 20. århundrede vil give iPSYCH datagrundlag til at identificere sociale og
miljømæssige årsager til psykiske lidelser, med en præcision, der ikke kan eftergøres noget sted i verden. Et MGR vil
således tilføje meget stor værdi til den betragtelige investering i forskningskonsortiet.

B4 Oversigt over centrale, ældre registre i Danmark
Dette bilag indeholder en liste over populationsbaserede registre, der er ældre end 1980, og som kan anvendes sam‑
men med MGR. De er alle bevaret i Rigsarkivet, de fleste findes også hos relevante myndigheder.

Navn

Startår indhold

link

1977 -

http://

SUNDHED
Landspatientregistret

Administrative oplysninger såsom sygehusafdeling, henvis‑
ningsdato, indlæggelses- og udskrivningsmåde og -dage, be‑
handlingsdage mv. Diagnoser, undersøgelser og behandlin‑
ger, operationsoplysninger, passiv ventetid, ulykker, aflyste
procedurer, oplysninger om den udvidede fritvalgsordning,
mv.
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www.register‑
forskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3566598

Cancerregistret

1943 -

Tuberkuloseregistret

1936-

Dødsårsagsregistret

1943 -

Cancerregistret indeholder oplysninger om nydiagnostiseret
kræft, forstadier til kræft og visse sygdomme beslægtet her‑
med, som defineret i seneste bekendtgørelse. Indeholder
oplysninger om dato for tidlig kontant til sundhedsvæsenet
(Incidensdato), anatomisk lokalisation i henhold til WHO
klassifikation (Topografi), svulstens mikroskopiske udseende
i henhold til WHO (Morfologi), desuden udsagn vedrørende
udbredelse på diagnosetidspunktet, grad for visse urinvejs‑
svulster, sideangivelse ved parrede organer (lateralitet),
diagnosegrundlag, behandling indenfor de første 4 måneder
fra incidensdato, ICD7 mv.
Personer med tuberkulose eller som er døde af tuberkulose
i et givent år med oplysninger om stamdata, erhvervsgrup‑
pe, FolkeUndersøgelsesresultater, tuberkulosestatus ved
udgangen af et år, diagnose, fx om der er tale om respira‑
torisk eller ikke-respiratorisk tuberkulose, BCG-vaccination,
hvordan patienten blev opdaget, røntgenfund og bacilfund,
evt. dødsdato mv.
Dødsfald, herunder dødfødsel, for personer bosat i Dan‑
mark, Færøerne og Grønland, der er døde 1. januar 1943 til
1969 med navne, alder, køn, hjemsted, dødssted, dødsår‑
sag, arten af dødsattesten og obduktion.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3583803

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567082

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567117
og http://www.
registerforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3566603

Schleroseregistret

1921-

Cerebral Parese regi‑
stret

1965 -

Register for Escherishia 1959 og Klebsiella
Det psykiatriske cen‑
tralregister

1969 -

Register over legalt
provokerede aborter

1973 -

Personer, der har fået stillet diagnosen multipel (eller dis‑
semineret) sclerose eller er under observation herfor med
stamdata, bopæl ved debut, indberetningskilder, sympto‑
mer og tidspunkter for disse, Disability Status Scale-koder
og oplysninger, oplysninger om MS i familierelationer, bi‑
diagnoser, skanninger, evt. dødsårsag mv.
Registret omfatter data, som indberettes fra føde- og pædi‑
atriske afdelinger i Danmark, hvor frivilligt udpegede kon‑
taktpersoner indberetter direkte til SIF og af data, som iden‑
tificeres via Landspatientregistret. Supplerende information
hentes fra Det Medicinske Fødselsregister. Oplysninger om
personer med medfødt Cerebral Parese med stamdata så‑
som mors personnr. diagnose, behandling og obstetrik
Danske patienter med infektion af enterobakterier. Der
registreres kliniske og epidemiologiske data samt fæno- og
genotype af den inficerende bakterie.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567189

Det landsdækkende Psykiatriske Centralregister blev etab‑
leret som elektronisk register i 1969 og indeholder data
om alle psykiatriske indlæggelser fra 1969 og frem. Der er
indsamlet data fra alle amter i hele perioden. Registret in‑
deholder også data om patienter på Færøerne og Grønland.
Der er en post pr. indlæggelse.
oplysninger om sygehus og afdeling, hvor aborten er udført,
dato for ambulant indgreb eller indlæggelse og udskrivelse,
civilstand, tidligere levendefødte og dødfødte børn, svan‑
gerskabets længde før afbrydelsen, den anvendte indikation
jf. loven om svangerskabsafbrydelse, diagnose ved abort,
komplikationer, angivelse af sterilitetsindgreb i forbindelse
med abort, mv.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3564694
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http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567178

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3591836

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3566613

Hjerteregistret

1972 -

SCOR

1972-

Kliniske kvalitetsdata‑
baser

Patienter indlagt med indlæggelsesdiagnosen akut myo‑
kardieinfarkt (blodprop i hjertet) med stamdata, hospital/
afdeling, årstal for første anfald, tidspunkt for symptomer‑
nes opståen, indlæggelsestidspunkt, udskrivningsdiagnoser,
komplikationer, evt. dødsfald under indlæggelse, helbreds‑
tilstand efter udskrivelsen, dato for opfølgningsundersøgel‑
se, dødsdato efter udskrivning, evt. emigrationsdato.
Børn og unge, der er patienter i den offentligt betalte tand‑
pleje med CPR-nr, evt. skolekode, klassetrin, tandtyper,
tandfrembrud, beskrivelse af de enkelte tænder og deres
flader med evt. kariusangreb osv., andre tandsygdomme mv.
Der er mange forskellige databaser, enkelte af dem går tilba‑
ge til 1977

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567097

Den danske befolkning samt deres boliger, med beskrivelser
af familiestilling, ægteskabelig stilling, stilling i husstanden,
beskæftigelsesforhold, uddannelse, evt. igangværende ud‑
dannelse, arbejdssted, husstandsoplysninger, boligernes art
herunder areal, antal værelser, opførelsesperiode, sanitære
forhold, ejerforhold, opvarmnings- og vandforhold, om per‑
sonen modtager boligsikring mv. Samt for nogle kommuner,
der deltog i den særlige bopæl/arbejdsstedsundersøgelse
(pendlingsundersøgelsen), også arbejdsstedets beliggen‑
hed.
Grund, bygning, enhed (obligatorisk) og etage, opgang, tek‑
nisk anlæg (valgfrit). Danmarks officielle adresseregister.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567236

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3566624
https://www.rk‑
kp-dokumentation.
dk/Public/Default.
aspx?ReturnUrl=%2f

BOLIG
Boligtællingen

1970

BBR

1977-

INDKOMST
Årsopgørelse

1970-

Stamdata for personer som har fået dannet årsopgørelse
vedrørende indkomståret, indkomst, fradrag, formue, per‑
sondata, ligningsdata, skatte- og beregningsdata, afgifter,
opgørsdata, fordelingsdata mv.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3572390

1943-

Personer, der er straffet i kriminelle sager med nogle stam‑
data fx signalement mv. Domme og bødevedtagelser, frifin‑
dende domme hvis frifindelsen er sket efter straffelovens
§16, for overtrædelse af den borgerlige straffelov, domme
for overtrædelser af anden lovgivning, afgørelser i militære
straffesager, tiltalefrafald. Udenlandske afgørelser truffet i
de nordiske lande eller lande, der er medlem af Europarå‑
det. Andre udenlandske afgørelser i det omfang de kan side‑
stilles med danske afgørelser m.v.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567860

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3590078

KRIMINALITET
Det centrale kriminal‑
register

UDDANNELSE
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Elevregistret

1970-

Folkeskole og gymna‑
sier

1963-

Arbejdsmarkedsuddan‑ 1970nelserne

Elevstatistik for Højere
læreanstalter, semina‑
rer og teknika

1965-

Statsitik om universi‑
teter

1960’erne

ARBEJDSMILJØ og
ERHVERV
Arbejdsulykker

Register for personale‑
dosimetri

1973-

1957-

Registret dækker uddannelseskarrierer fra børnehaveklasse
(til og med 2006 kun fra 8.klasse) til forskeruddannelser på
universitetsniveau og omfatter studerende ved ordinære
uddannelser der er offentligt reguleret, dvs. Undervisnings‑
ministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for
uddannelserne gennem love og bekendtgørelser.
Stamdata for skoleelever og gymnasieskoleelever. Oplys‑
ninger om klassetrin, specialundervisning, stillingskode for
forældrene, elevkategorier, tilvalg, mv. Skoleoplysninger
med oplysninger om antal elever i hver klasse, antal klas‑
ser, kønsfordeling, samlet timetal, lærertimer i alt, syge- og
hjemmeundervisning, læsehold/andet special, deletimer,
pigefag, skoleleder, viceskoleinsp., skolepsykolog, skolebibl.,
mv.
Kursusaktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelser, herunder
kursets titel, gennemførelse, antal kursister, skoletype, ud‑
dannelsesprogrammer, kursisternes A-kasser, skolenumre,
ledighedsperiode, kursiststatus, anerkendt eller formel
kompetence, hjemkommunenr., kursistens erhvervsud‑
dannelse, kursusdatoer, navn på kursusdeltager og cpr.nr.,
uddannelsesplaner, deltagerbetaling, varighed, tilskud, peri‑
ode af 6-uger selvvalgt kursus, mv.
Stamdata for elever/Studerende ved de højere læreanstal‑
ter, seminarer og teknika (Ikke Danmarks Tekniske Højskole
(DTH) og Danmarks IngeniørAkademi (DIA)). Oplysninger
om dimmisionsår, afgangseksamenskvotient, eksamens art,
studiemæssig placering, afgangsårsager, linjefag, studieret‑
ning mv. sidste år, tidligere institution, mv.
Fx Studieadministrativt system om studerende fra Handels‑
højskolen i Århus med oplysninger om studieretninger, op‑
nåede resultater, nationalitet, afslutningsår, eksamenskvo‑
tient ved adgangsgivende eksamen, evt. orlov, titel studiet
giver ret til mv.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567305

Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, de tilskade‑
komne, skadernes art, ulykkesdato, ansættelsesform og
branche, de involverede arbejdsgivere samt lægen/tandlæ‑
gen, der evt. har anmeldt arbejdsulykken/lidelsen.
Arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling og som
er dosisovervågede og arbejdstagere, der har modtaget
doser i udlandet udenfor strålepas samt firmaer, der har
dosisovervågede arbejdere med stamdata og oplysninger
om doser modtaget af personer overvåget med film-dosi‑
metre, tid-dosimetre, neutron-dosimetre, samt for personer
overvåget af Risø persondosimetrilaboratorie.

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3568431
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http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3563878

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3590379

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=5146137

http://www.register‑
forskning.dk/data/
register-search-re‑
sults/?free_text=stu‑
dieadmini&regi‑
ster_owner&pe‑
riod_from&peri‑
od_to&register_in‑
cludes_CPR-num‑
re=CPR-numre&sub‑
ject=_none&descrip‑
tion_level=0&sort_
by=period_asc

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3567805

Førtidspensioner

1976-

ATPs lønmodtagerre‑
gister

1964-

Førtidspensionister med stamdata bl.a. erhvervsforhold og
pensionsforhold, vurderingsgrundlag, oplysninger om arten
af ydelse, tillæg, forbehold, alternative ydelser eller forslag,
tidligere pensionssag, ansøgers indtægter, lægelige oplys‑
ninger med diagnose, indstilling og afgørelse, indstillende
kommune og tilknyttet amt, sagsbehandlerbemærkninger
mv.
indeholder indberetninger om ATP-bidrag for lønmodtage‑
re. Registret for denne periode består af tre del-kartoteker.
Et passiv-kartotek, som indeholder indberetninger for per‑
soner, som har døde i mere end 5 år, og som dermed er
slettet af det aktive register. Et aktiv-kartotek, som er delt i
to kartoteker på grund af mængden af data.
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http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=5102009

http://www.regi‑
sterforskning.dk/
register-search-lan‑
ding-page/?regi‑
ster_id=3571203

B5 Detaljeret redegørelse for visse
elementer i pilotprojektet
B5.1 CPR-versioner
MGR etableres med udgangspunkt i en meget tidlig
version af CPR, som er bevaret af Rigsarkivet. Herfra be‑
nyttes de forældre-barn-relationer, der allerede findes i
CPR. Der er ingen grund til at genopdage disse relationer.
Forældre-barn-relationer fra CPR har allerede i mange
år været brugt i talrige forskningsprojekter, men de har
lidt under den mangel, at de kun eksisterede nogenlunde
systematisk for personer født fra og med 1960. Det skyl‑
des, at CPR fra starten har benyttet den praksis at slette
relationerne, når børn enten fyldte 18 år eller flyttede
hjemmefra.
Pilotprojektet har allerede i sig selv resulteret i en for‑
bedring af mulighederne for at gennemføre forskning
med oplysning om flere generationer, idet det har vist
sig, at man uden at skulle foretage kostbar dataregi‑
strering kunne udvide dækningen af forældre-barn-re‑
lationer; hvor man indtil i dag har måttet nøjes med
relationer for børn født fra 1960 og frem, er der under
pilotprojekterne etableret et datamateriale, hvor relati‑
onerne er næsten 100% dækkende for personer født fra
1953 og frem – altså et mini-MGR.

søges sammenkoblet med CPR, fordi de er født i andre
sogne end det, hvor de indskrives i kirkebogen. Det er
typisk børn, der er født på et hospital, fx Rigshospitalet,
men som bor i et andet sogn og derfor er blevet døbt
i dette. Disse børn har to registreringer i to forskellige
kirkebøger, en i fødesognet som skal bruges i dette pro‑
jekt, fordi det er dette, der er registreret i CPR, og en i
et andet sogn, hvor de er døbt, eller hvor forældrene
bor og har fået barnet indskrevet. Hvis et barn fx er født
på Stege Sygehus, men dets forældre bor i Fanefjord
sogn og får barnet døbt her, vil der være en registrering
i Fanefjords kirkebog med en kode, der viser at barnet
er født i et andet sogn (som også er oplyst), og en an‑
den registrering i sognet for Stege Sygehus; det er kun
den sidstnævnte, der skal bruges i pilotprojektet. Når
sammenkoblinger gennemføres for hele landet, vil hvert
barn blive medtaget et og kun et sted. Man fjerner også
registreringer, hvor det fremgår at barnet er dødt inden
navngivning, og hvor intet navn var registreret27; det dre‑
jer sig om 841 børn. Herefter har man 21.442 børn, som
søges matchet med CPR.
I dette afsnit beskriver den teknisk ansvarlige Kim Har‑
tung Jørgensen (KJG) detaljeret, hvordan KBF-data er
blevet indtastet, indlagt i database og renset med hen‑
blik på sammenkobling med de andre kilder

Det var oprindelig meningen at bruge den ældste bevare‑
de version fra grundlæggelsen af CPR i 1968, men under
pilotprojektet viste det sig, at den havde betydningsfulde
fejl og mangler; bl.a. manglede oplysning om personer‑
nes fødesogn, som skal spille en betydningsfuld rolle i
dannelsen af MGR, og der var adskillige fejl i navne, køn
og fødselsdato, som CPR senere har kunnet rette op på.
Det blev derfor besluttet at bruge 1969-versionen som
udgangspunkt i projektet og tilføre denne de oplysninger
om forældrerelationer, som var gået tabt i CPR fra 1968
til 1969. Desuden er en bevaret version fra 2013 benyttet
til yderligere at forbedre grundlaget, idet man herfra har
kunnet hente flere forældre-barn-relationer, som er ble‑
vet indlagt i CPR som følge af gennemgang af kirkebøger
2000-2004.
Den tekniske opbygning af de 3 registerversioner er
ganske forskellig, og der har måttet bruges betydelige
IT-ressourcer til at udrede betydningen af dem, finde
fejl og rense dem og endelig køre dem sammen til en
samlet version, som indeholder de brugbare dele af hver
af dem. Denne integrerede version vil blive opbevaret
i Rigsarkivet efter pilotprojektets afslutning og vil kun‑
ne bruges til fremtidige projekter, især naturligvis til et
fuld-skala MGR, men også til forskningsprojekter, som vil
bruge de forbedrede familierelationer for fødselsårgan‑
gene 1953-1959.

Indtastning
Data fra Kirkebøger fødte (KBF) indtastes vha. et program
(KIIP), der giver forskellig hjælp og validering af det indta‑
stede. Se også: http://kiip.dk/MGR/Vejledning_til_kilde‑
indtastning_MGR.pdf og http://kiip.dk/MGR
KIIP Definitionsfil
KJG har benyttet definitionsfilen fra 4 februar 2017 (bl.a.
i forbindelse med valideringen ved indlæsning af data).
Denne benyttes af KIIP-programmet i forbindelse med
indtastningen: http://kiip.dk/MGR/KIIP_MGRdef.csv.
Filformater
Den der Indtaster, eksporterer (vha. KIIP) det indtastede
til 2 csv filer:
Knnnndok.csv og Knnnnfd.csv (begge semikolon sepa‑
rerede). Knnnn er Indtastningsnummer tildelt af DDA (K
efterfulgt af 4 cifre).
Hvert ’fil-sæt’ indeholder metadata (Knnnndok.csv) og
data (Knnnnfd.csv) om fødslerne i et givet sogn for et
antal år i perioden 1920-1959, fx 1920-1926.
Knnnndok.csv indeholder 1 række med overskrifter, der‑
efter 1 række med metadata om afleveringsfilen. Detaljer
se senere.

B5.2 Kirkebøger (KBF)

Knnnnfd.csv indeholder først 1 række med overskrifter,
derefter 1 række pr. registrerede barn.

Kirkebøgerne for fødte indeholder data om alle fødte i de
enkelte sogne og findes som scannede dokumenter, der
er tilgængelige på arkivalieronline (https://www.sa.dk/
ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5).

Sidst i filen er 1 separator række, derefter 1 metadata
overskrift række og sidst 1 metadata række med metada‑
ta svarende til dem i metadata-filen.

En del af registreringerne af fødte i kirkebøgerne skal ikke

27
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Detaljer se senere.

B5.3 Digitalisering
Hvilke dataelementer skal digitaliseres?
Det er vigtigt, at alle dataelementer, der kan bruges til at matche kilderne, skal digitaliseres. Samtidig skal de digitali‑
serede versioner være anvendelige til andre formål, fx til publicering på det Rigsarkivets hjemmeside.
Nedenfor vises de dataelementer, der er digitaliseret.
Folketællinger (FT):

Navn
Indtastningsnummer
Tælling
Løbe nr.
Kildeangivelse
Skema nr.
Byens navn
Ejerlav
Matr.nr.
Gadens navn
Gadenummer
Familiens løbenummer
Efternavn28
Mellemnavne
Fornavn
Pigenavn
Køn
Bopæl andetsteds29
Opholdssted
Fødselsdag
Fødeår
Fødested
Statsborgerforhold
Ægteskabelig stilling
Vielsesdato
Stilling i husstanden
Erhverv eller livsstilling
Virksomhed

FT-1950
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FT-1940
x
x
x
x

FT-1930
X
X
X
X

FT-1921
x
x
X
X

x
x

X
X

X
X

x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
x
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
(år)
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hjælper familieoverhoved

X

Handikap

X

Oplysninger vedr. skolegang

X

Anden undervisning

X

Faderens (moderens) erhverv
Kildebemærkninger
Indtasters bemærkninger
Løbe nr. (kontrol)

X
x
x
x

X
X
X

X
X
X
X
x
x

x
x
x

x

Skal splittes op i tre for alle forekomster af navn.
Kun de midlertidigt fraværende digitaliseres. Ikke de midlertidigt nærværende.
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Bruges til
match

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x

Kirkebøger Fødte (KBF)
28
29

Digitali-seret

X
X
x

x
x
X
X
x
X

X
X
X
X
X
X
X

Navn
ChurchID
Indtastningsnummer
Begivenhed
Løbenr
Kildeangivelse
Kildeside
Kildeløbenr
Kalenderår
Fødselsdato
Fødested
Fornavn
Mellemnavne
Efternavn
Køn

Digitaliseret
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bruges til
match

x

X
X
X
X
X
X
X

Hjemmedåbsdato
Kirkedåbsdato
Dåbssted
ÆgteUægte
FlerfødselAntal
FadersStilling
FadersFornavn
FadersMellemnavne
FadersEfternavn
FadersStednavn
FadersFødselsdag
FadersFødested
ModersStilling
ModersFornavn
ModersMellemnavne
ModersEfternavn
ModersPigenavn
ModersStednavn
ModersFødselsdag
ModersFødested
ModersAlder
VielseDato(forældre)30
VielseSted(forældre)

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FørsteFaddersLbnr
Antal faddere
Anmærkninger
Kildebemærkninger
IndtastersBemærknin‑
ger
LøbeNrKontrol
30

X
X
X
X

Oplysninger om vielser skal med, så man kan supplere med oplysninger fra kirkebog for vielser, hvis der er behov for det.
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Kirkebøger Døde (KBD)
Navn
ChurchID
Indtastningsnummer
Begivenhed
Løbenr
Kildeangivelse
Kildeside
Kildeløbenr
Kalenderår
Dødsdato
Dødssted
Begravelsesdag
Begravelsessted
Fornavn
Mellemnavne
Efternavn
Køn
Civilstand
Erhverv
Stednavn
Fødselsdato
Fødested
Alder
Præstens navn
Faders navn
FadersErhverv
FadersStednavn
Modersnavn
Moders Pigenavn
Moderserhverv
Modersstednavn
Ægtefællesnavn
Ægtefælleserhverv
Ægtefællesstednavn
Andenslægtningstype
Andenslægtningsnavn
Andenslægtningserhverv
Andenslægtningsstednavn
Anmærkninger
Kildebemærkninger
Indtastersbemærkninger
Løbenrkontrol

Digitaliseret
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bruges til
match

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
x
X
X
X
X
X

?
?
?
?
X
?
?
?
?
?

x
X
X

X
X
X
X
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Rigsarkivet har digitaliseret materialet i perioden frem til
maj 2017.
Ved fejlsøgning af det inddaterede materiale fra KBF er
der konstateret fejl, der har en negativ indvirken på sam‑
menkoblingsmulighederne. Det drejer sig om dobbelt‑
indtastning af enkelte records (med lidt afvigende data),
manglende indtastning af andre, ukorrekte data samt fejl
i identifikationsvariabler om fx sidenummer og linjenum‑
mer. De bør føre til, at et mere intelligent inddaterings‑
format anvendes ved det fulde projekt, hvorved der vil
kunne spares tid og penge.

B5.4 Indlæsning af KBF i Oracle Database
Indlæsning af metadata og data i Oracle databasen fore‑
går vha. eksterne tabeller. Dette foregår ved, at alle filer
med data og metadata placeres i en særlig mappe, som
’MGR-databasen’ har læseadgang til.
En ekstern tabel er en særlig tabel type i Oracle. I defi‑
nitionen af den eksterne tabel angives en ’filmaske’ der
gælder alle filer der skal indlæses i denne tabel. Er filma‑
sken fx ’*dok.csv’, skal data indlæses fra alle filer i oven‑
stående mappe, hvis navn ender på ’dok.csv’.
Der angives desuden i tabel definitionen hvilke Kolonner
(her alle) og rækker (se nedenfor) fra csv filen der skal
indlæses.
Der defineres i alt 3 eksterne tabeller:
•

* Bemærk * at nedenstående filmasker, fx ’*dok.
csv’ også kan indlæse filer der ikke starter med K.
Et sæt af filer (2705, Garnisons Sogn), er navngi‑
vet forkert, også i data og metadata. Dette rettes
ved indlæsningen.

Kirkeboeger_foedte_meta_ext
I denne metadata-tabel indlæses data fra alle filer med
filmasken ’*dok.csv’.
Alle kolonner indlæses, men kun rækker hvor Kilde = ’Fød‑
te’ indlæses, dvs. overskrift rækken udelades, og kun den
ene metadata række indlæses fra hver fil.
Kirkeboeger_foedte_data_ext
I denne data-tabel indlæses data fra alle filer med filma‑
sken ’*fd.csv’.
Alle kolonner indlæses, men kun rækker hvor Kilde = ’Fød‑
te’ indlæses, dvs. overskrift rækken udelades, og kun data
rækker indlæses fra hver fil.
Kirke_foedte_meta_fra_data_ext
I denne metadata-tabel indlæses metadata fra sidst i Da‑
ta-filen (Igen alle filer med filmasken ’*fd.csv’). Disse data
skal passe med data i metadata-filen. Dette verificeres.

FOEDTE_DATA_1.
Der foretages yderligere behandling og beregning af nye
kolonner i tabellerne med løbenummeret (Version) 2 og
3.
I forbindelse med match dannes yderligere en version
KBF_DATA_TIL_MATCH, hvor de rækker der ikke skal
forsøges matchet er udeladt. Dette er primært dem hvor
KILDE_LOEBE_NR ikke er et positivt tal. For detaljer se
’Beskrivelse af Match mellem CPR og KBF.docx’.
SOGN og MYNKOD_SOGN. Med fra Version 2 af data
tabel
SOGN (sognetekst som UPPER, fx ’GARNISONS’) joines på
KIRKEBOEGER_FOEDTE_DATA_1 fra KIRKEBOEGER_FOED‑
TE_META og MYNKOD_SOGN (4 cifret myndighedskode,
for sogn i dette tilfælde) joines på fra Txt_sogn_kirkeboe‑
ger (Kode/tekst tabel lavet til formålet).
Det Valideres at INDTASTNINGSNUMMER overholder
masken ’Knnnn’, evt. med et efterfølgende ’a’, altså ’Knn‑
nna’ hvor nnnn er 4-cifter nummer tildelt af DDA. ’2705’
(uden K) tillades også, men ændres Til ’K2705’.
KILDE: Altid ’Fødte’.
LOEBE_NR: Fortløbende numerisk løbenummer i den
enkelte fil (1-1458).
Det valideres at det er numerisk og > 0.
*NB*: Må ikke forveksles med KILDE_LOEBE_NR, se ne‑
denfor.
KILDEANGIVELSE: Tekstuel beskrivelse af kilden. Nogle
angiver web henvisning til www.sa.dk, andre beskrivende
tekst. Op til 250 tegn.
Det valideres at der står noget (not null).
En link til den relevante side i Arkivalier online, som ek‑
sempelvis:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?b‑
sid=150169#150169,24880436,
(er brugt i nogle tilfælde), er klart at foretrække, da det
vil gøre efterfølgende granskning væsentligt hurtigere.
KILDEANGIVELSE kan pt. ikke sammen med KILDE_SIDE
og KILDE_LOEBE_NR (se nedenfor) udgøre en unik iden‑
tifikation af hvor data om det enkelte barn kommer
fra (bog, side og placering inden for KOEN og KALEN‑
DERAAR).
Dette er ikke tilfældet, idet der pt. er 31 dubletter (hvor
en del dog har forskellig KILDEANGIVELSE). Disse fjernes.
Endelig må der være fejl i nogle KILDE_LOEBE_NR > 0 (se
nedenfor), der giver dubletter der ikke burde være der
(undersøges).

Kun nogle af kolonnerne er beskrevet nedenfor.

Nogle KILDE_LOEBE_NR kan findes flere gange pr side.
’0’ er ok, men andre fx ’-’, er formentlig fejlindtastninger
(der står ikke ’-’ i den originale kirkebog). Disse skal be‑
tragtes som svarende til 0, og altså ikke medtages

Valideringen foregår i forbindelse med at data kopieres
fra den eksterne tabel til tabellen KIRKEBOEGER_

Til brug som unik nøgle i KBF benyttes INDTASTNINGS‑
NUMMERET (svarer til en fil) sammen med LOEBE_NR

B5.5 Validering/behandling og rensning af KBF-data.
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(linje nummeret i filen).
KILDE_SIDE: Burde være det trykte sidenummer på siden
fra det indscannede altså et positivt stigende heltal.
Dette passer ikke altid. Nogle gange er det nummeret på
den indscannede fil, der er tæt på, men kan variere lidt
(Ifølge manuelt tjek lavet af Kim Hartung og Lars Thyge‑
sen).
I nogle tilfælde er der ikke trykt side nummer, som fx i
kirkebogen for VARNÆS 1916-1927. Her er nummeret på
den indscannede fil i stedet brugt. Det er ikke verificeret
om dette er tilfældet i andre bøger, men det går man ud
fra.
I KBF VARNÆS 1916-1927 er der i 18 tilfælde tastet 0 i
KILDE_SIDE. Disse er i forbindelse med indlæsningen ret‑
tet til 12,13 og 14 (vha. AO).
De fejlnummererede (for KILDE_LOEBE_NR, se nedenfor)
kan findes ved at finde de KILDE_SIDE’r hvor der er mere
end 4 eller 5 forskellige LOEBE_NR pr. KILDE_SIDE pr. ind‑
tastningsnummer. Typisk 8 eller 10.
Der er 2 tilfælde hvor KILDE_SIDE ikke er et tal, men ’riis’ (Ind‑
tasters efternavn med småt) for K2731 LOEBE_NR 74 og 75.
I alle andre tilfælde end ovenstående 2 er det 0 eller et positivt
heltal.

I den forbindelse har KJG fundet 7 eksempler hvor et
barn er glemt: KILDE_LOEBE_NR ’31b’ (Mænd,1920) og
’8a’, ’23L’ (Mænd,1921), ’27b’ og ’27d’, ’33b’- tvillinger
(Kvinder,1920) i GARNISONS 1912-1922 (Indtastnings‑
nummer ’K2697a’). KJG har ikke indtastet disse da de
alligevel ikke skal med i koblingen med CPR og ikke får
betydning for pilotprojektets konklusioner. Det er i stort
set alle tilfælde børn der ikke er født i sognet. For disse
er typisk angivet er sogn under FOEDESTED (se neden‑
for).
Nogle indeholder kun et bogstav (stort eller lille), evt.
med parenteser omkring:
Enkelt bogstav (Eks. ’a’, ’A’, ’(a)’). Noget tyder på, at disse
kommer efter fx nr. 24, og burde være 24a. KJG har fun‑
det eksempler hvor indtasteren har ignoreret et genta‑
gelsesmærke før bogstavet, der burde være tastet fx 24a.
Få andre: ’nb’, ’n.n’, ’Uden no.’, ’u.n.’, ’0ii’.
*NB* Til matchningen benyttes kun dem med positive
værdier, altså de 21.737.
KALENDERAAR: Dette er formentlig ment som kalende‑
råret på registreringstidspunktet, det nærmeste man
kommer et egentligt tidsstempel for indførsel i kirkebo‑
gen. Værdier spænder fra 1919-1960, samt 1=1913 og
3=1961.
Svarer til 4 første cifre i fødselsdatoen (fødselsår):
25.124 tilfælde.

KILDE_LOEBE_NR Bør være et Positivt heltal (Barnet er
født i sognet) eller 0 (Barnet er ikke født i sognet). I prak‑
sis (ældre bøger?), er dog ofte benyttet f. 24a, 24b … for
nogle der ikke er født i sognet når de efterfølger nr. 24
(født i sognet). Disse medtages ikke, betragtes ligesom 0.
Ved systematisk at tjekke rækkefølgen af disse, samt om
der er ’huller’, fx: 14,17 (15 og 16 mangler formentlig i
indtastningen) eller ’31a’, ’31c’ (’31b’ mangler forment‑
lig), kan ’glemte’ børn findes (se nedenfor).

1 større en fødselsår (giver mening):		
tilfælde.
2 eller mere større en fødselsår:		

1.037

277 tilfælde *)

*) Langt de fleste af disse har ikke numerisk kilde_loe‑
be_nr (eller 0).
Fødselsdato på formen YYYYMMDD:
Født 1883-1918:		

46 tilfælde.

Født 1919-1960:		

Resten.

Optælling:

Der er 2 med ugyldig dato (begge 29 februar):

Positive værdier (født i sognet): 21.737

Indtastningsnummer K2701a, LOEBE_NR 94: ’19420229’.

’0’ værdier (ikke født i sognet): 1.915

Indtastningsnummer K2730, LOEBE_NR 653: ’19270229.

Andre ikke numeriske (ikke født i sognet)

2.801

Blandt disse er der ’-’: 148, ’--’: 363.
Efter at have set på nogle af disse, kan KJG se, at det ofte
er indtasteren der ikke har tastet fx ’16c’ men i stedet
’-’. Gælder også tilfælde hvor der fx står ” b (gentagelses
tegn efterfulgt af b). Her skrives selvfølgelig fx 24b hvis
der ovenover står 24a og over igen 24.
Nummeret er vigtigt til at angive rækkefølgen og derfor
godt i forbindelse med fejlsøgning, samt som en del af
en unik nøgle!
KJG har derfor ændret dem hvor det umiddelbart er klart
at indtasteren ikke har indtastet numre som fx ’24a’ (vha.
Arkivalier Online). Antallet ovenfor er før disse rettelser.

Første rettes til 27 februar og den anden til 23 februar,
ved at tjekke Arkivalier online og cpr.
FOEDESTED: Fødested: Ikke standardiseret tekst.
Fælles for FORNAVN, MELLEMNAVNE, EFTERNAVN: KJG
har undersøgt nogle få af de navne der indeholder []
(eks. [NIELSEN]). Dette burde betyde, at det er noget
der er streget ud i kirkebogen. Når KJG manuelt leder
efter disse personer i CPR1969 benyttes navnet i kantet
parentes i mange tilfælde i CPR1969 (måske i halvdelen
af tilfældene). Skal undersøges nærmere. Måske skal der
både forsøges match på navnet med og uden disse nav‑
ne-dele
8,2% af alle indeholder en eller flere navnedele med []
omkring. Dette skal håndteres i forbindelse med match!
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FORNAVN = ’DØDFØDT’/’DØD UDØBT’ og lignende:
EFTERNAVN = ’DØDFØDT’ og lignende:		
I alt: 				

326.

6

330 (2 dubletter) = 1,25%.

For FORNAVN, MELLEMNAVNE, EFTERNAVN ændres ’ -’ og ’ --’ til tom. Dette er typisk dem der er døde.
DOED_UDEN_NAVN: Angiver om barnet er død uden at have fået et navn. Det optræder derfor ikke i CPR. Kolonnen
beregnes som ’J’ hvis nedenstående, ellers ’N’:
Hvis ’DØD’ optræder i enten FORNAVN eller EFTERNAVN. Eller FORNAVN indeholder ’UDØBT eller ’UNAVNGIV’.
(dækker ’UDØBT’,’UDØBT DRENG’, ’UDØBT DRENGEBARN’, ‘UNAVNGIVEN’, ’UNAVNGIVET PIGE’ mm.)
...
Eller intet navn i hverken FORNAVN, MELLEMNAVNE eller EFTERNAVN og et af bemærkningsfelterne indeholder
’DØD’:
Disse udgør i alt 385 (de 330 ovenfor er inkluderet i disse).
I første omgang udelades disse 385 (1,46% af alle) fra matchprocessen.
KOEN: Køn: ’K’ = Kvinde (12757), ’M’ = Mand (13689), ’U’ = Ukendt (7)
Nogle få markeringer som ’k’ (lille k) rettes til store K.
Det valideres derefter at kolonnen kun indeholder K, M eller U.
FADERS_FOEDSELSDAG: ’Forkerte’ wildcard angivelser rettet til korrekt format ’YYYYMMDD’ for:
’????1924’, ’1005192?’ (til ’1924????’ og ’192?0510’).
Flyt en enkelt fejlplaceret Fødselsdag fra FADERS_FOEDESTED, hertil. Er herefter altid null eller 8 tegn.
FADERS_ALDER: Denne Findes ud fra ANMAERKNINGER og INDTASTERS_BEMAERKNINGER.
(i 385 tilfælde).
FADERS_FOEDESTED: Faders fødested som tekst. Skal grupperes og standardiseres.
Mangler:				

22.024

Findes:					

4.429

Antal forskellige angivelser: 		

1.945 (blandt de 4429)

MODERS_FOEDSELSDAG: ’Forkerte’ wildcard angivelser rettet til korrekt format ’YYYYMMDD’ for:
’2311????’, ‘0511????’, ‘0511????’, ‘25 jan ??’, ‘21 mar ??’, ‘20 sep ??’,
‘??111897’, ‘28 okt ----‘.
fx rettes ‘??111897’ til ‘189711??’. Er herefter altid null eller 8 tegn.
MODERS_ALDER: Der ændres 5 steder (fra KIRKEBOEGER_FOEDTE_DATA_2) hvor der ikke står en 2-cifret alder:
’ 19 Aar’ og ’ 34 år.’ Ændres til 19 og 34.
MODERS_FOEDESTED: Moders fødested som tekst. Skal grupperes og standardiseres.
Mangler:				

21.641

Findes:					

4.812

Antal forskellige angivelser: 		

2.142 (blandt de 4.812)

Udvælgelse af sogne
Mens CPR allerede forelå på digital form, gælder dette ikke for kirkebøgerne og folketællingerne. De skal derfor di‑
gitaliseres for at kunne matches med CPR og med hinanden, som projektet kræver. Det ville være ideelt, hvis man
kunne have indtastet kilderne for hele landet, men dette ville medføre betydelige omkostninger, som pilotprojektets
bevilling ikke kunne rumme. Det blev derfor besluttet at udvælge 10 sogne, for hvilke KBF skulle indtastes, og et sogn,
for hvilket FT og KBD skulle indtastes. Grunden til forskellen mellem KBF og de to andre kilder er, at koblingen mellem
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CPR og KBF er projektets hovedmål, og FT er desuden omkostningstung at indtaste. FT og KBD bruges i projektet til at
supplere den primære match.
Udvælgelseskriterier
Der tages udgangspunkt i Danmarks Statistiks inddeling af kommuner i bymæssighedsgrupper. Der henvises til tabel
X i Danmarks Statistik (1975). Statistisk Tabelværk 1975:II. FOLKE -OG BOLIGTÆLLINGEN 9. NOVEMBER 1970. B. 3.
DANMARKS ADMINISTRATIVE INDDELING - Med areal -, folke- og husstandstal.

Der udvælges sogne indenfor hver af grupperne. Der er ikke tale om en almindelig statistisk udvælgelse med kendte
sandsynligheder. I stedet søges udvalgt sogne, som kommer fra de forskellige ”strata”, men de må ikke være for store
af hensyn til omkostninger ved transskribering. Samtidig skal kirkebøgerne være scannet i rimelig god kvalitet.

2. Følgende sogne blev udvalgt:
Udvalgte sogne
Sognets kode og navn
101-7037 Garnisons
165-7148 Herstedøster
350-7171 Osted
461-7783 Hans Tausens
607-7914 Bredstrup
849-8393 Brovst
482-7741 Rudkøbing
849-8425 Hune
519-9021 Varnæs
390-7491 Fanefjord
I alt

Registrering
Registrering
Registrering
kirkebøger
kirkebøger
folketælling
døde
fødte
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Antal
indbyggere
27/9 1965
(1000')
4.073
776
1.685
4.321
534
4.106
4.204
976
1.317
1.877
23.869

Bymæssighedsgruppe
Hovedstaden
Hovedstadens forstæder
Øvrige i Hovedstadsregionen
Stor by
Mellem by
Mindre by
Mindre by
landsogn Jylland
Landsogn Jylland
Landsogn Øerne

I tabellens sidste kolonne ses en subjektiv vurdering af kvaliteten og læseligheden af kirkebøgerne i disse sogne.
Hans Tausens sogn er først blevet udskilt fra Sankt Knuds, Fredens, Sankt Hans og Ansgar sogne pr 1.7.194331, og dis‑
31
“Officiøst navn fra 01.07.1943 til 2009 er Hans Tausens Sogn. Noter: Udskilt fra udskilt af Sankt Knuds, Fredens, Sankt Hans og Ansgar
sogne. Til Hans Tausens sogn henlægges: 1) fra Fredens sogn: et areal af Marienlund Hovedgård nordvest for Kanalen, omfattende matr.nr.
28b, 28d, 28f, 51a, 51b og 52a til 52c, et areal omfattende hele ejerlavet Næsbyhoved Mølle, et areal, omfattende hele den til Fredens sogn
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se sogne skal derfor også tages I betragtning. Det kom‑
plicerer opgaven mht. digitalisering, og det blev derfor
overvejet at skifte Hans Tausens ud I denne test. Da pro‑
blemet med sogneændringer skal håndteres i et endeligt
projekt, blev det besluttet at bibeholde Hans Tausens i
dette forprojekt for at belyse problemet i praksis.

•
•
•
•

Hertil skal bruges en Database Forældre-barn rolle32 sva‑
rende til formatet af Navnedatabasen33.

Hvis BOPAEL_ANDETSTEDS er forskellig fra (null), med‑
tages personen ikke i det følgende, med mindre STIL‑
LING_I_HUSSTANDEN angiver, at der er tale om en søn
eller datter (se nedenfor).

Denne kodning skal modificeres, når der i sættet af
personer inden for samme husstand (afgrænset vha.
Hustandsnummer) forekommer et af flg.:

Hvis TIL_STEDE angiver nej, medtages personen alligevel.

4

Fødselsdato
Det undersøges, om der er tale om en valid dato. Der kan
findes systematiske fejl, fx 11-jan eller 11-1 i stedet for
11-01 (er observeret i KIIP-inddateringer), og dem kan
man rette med en regel. Ved usystematiske fejl skal der
være mulighed for manuel rettelse.
Navn (alle for- og efternavne)
Navne bevares med original registreret stavemåde, men
der tilføjes felter med enkeltnavne som omtalt i 6.1.3
Etablering af Navnedatabase.

5

6

7

Hvert navn forsynes med standard-stavemåde fra Nav‑
nedatabasen, hvis den findes.
Hustandsnummer
En husstand defineres ved flg. variabler:
TAELLINGSAAR (INDTASTNINGSNUMMER)
SKEMA_NR
EJENDOMMENS_MATR_NR
FAMILIE_LOEBE_NR
Husstandsnummer tildeles fortløbende for hver kombi‑
nation af disse
Stilling i familien
Oprettes pga. STILLING_I_HUSSTANDEN Her kan fore‑
komme mange skrivemåder. De skal reduceres til flg. ko‑
der for Stilling i familien:
•
•
•

Far *det checkes at personens Køn er M
Mor * det checkes at personens Køn er K
Adoptivbarn samt
((Null)) (alt andet, herunder tyende, moster
mm).

BarnFælles,
SF (særbarnFar),
SM (særbarnMor),

Er ’ Stilling_i_husstanden’ null kopieres Erhverv_el‑
ler_livsstilling over i den.
Diverse kategorier i Stilling_i_husstanden slås
sammen til ’HUSMODER’, ’HUSFADER’ og ’BARN’ i
Stilling_husst_ny. Denne bruges i den efterfølgende
proces.
Hvis Stilling_i_husstanden er null og personen er
under 15 år og der findes præcis 2 gifte i husstan‑
den med samme efternavn (som personen): Stil‑
ling_husst_ny sættes til ’BARN’
Husstande hvor der er præcis én gift (’G’) mand
(’M’) og præcis én gift kvinde (’K’). (2009 husstande
i alt, nogle uden børn):
a. Disse 2 henviser til hinanden.
b. Eventuelle børn (Stilling_husst_
ny = ’BARN’) i husstanden henvi‑
ser til mor og far.
5. Husstande hvor der er præcis én gift (’G’) med
Stilling_husst_ny ’HUSMODER’ og præcis én gift
med Stilling_husst_ny ’HUSFADER’. (2006 hus‑
stande i alt, heraf 46 der ikke findes i ovenståen‑
de)):
a. Disse 2 henviser til hinanden.
b. Eventuelle børn i husstanden henviser til
mor og far.
6. Husstande hvor der er mindst ét ’BARN’, præcis
én ’HUSMODER’ og ingen ’HUSFADER’ (100 hus‑
stande)
a. Børn i husstanden henviser til mor.
7. Husstande hvor der er mindst ét ’BARN’, præcis
én ’HUSFADER’ og ingen ’HUSMODER’ (59 hus‑
stande)
a. Børn i husstanden henviser til far.
8. Et antal med mere end 2 gifte (3 og 4) kodes
manuelt. En del af disse er allerede ’fanget’ af
ovenstående.

hørende del af Åløkkegård Hovedgård med undtagelse af det areal, der henlægges til Sankt Hans sogn, nemlig matr.nr. 499, 500a til 500c, 501 til
511, 512a, 512b, 513, 514, 516 til 518, 526a og 527a ti 527i. 2) fra Sankt Hans sogn: to arealer af Åløkkegård Hovedgård, dels ved nordsiden af
Rugårdsvej og dels vest for Næsbyvej, omfattende matr.nr. 2, 17r, 17t, 17u, 17x til 17ø, 17aa, 17ab, 17ad, 17ae, 17af, 17ah, 17ak og 17am samt
en del af matr.nr. 17a, 3) fra Sankt Knuds sogn: et areal, omfattende hele den til Sankt Knuds sogn hørende del af markjorderne, som ligger nord
for Middelfartvej, et område af bygrundene mellem Sydfyenske Jernbane og Rugårdsvej, omfattende matr.nr. 834, 835b til 835m, 836, 1156a til
1156c, 1156e, 1156f, 1156h, 1156k, 1156i, 1156n, 1156r til 1156t, 1156æ, 1156ah og 1156ai, 4) fra Ansgar sogn: en ejendom af bygrundene øst
for Store Glasvej, omfattende et umatrikuleret banevogterhus.” (Kilde: digdag.dk)
32
Se bilag 2. Udbygges når nye stavemåder findes
33
Opdelingen på 3 typer børn skal bruges til at tildele børnene kun de forældre, der er ”rigtige” forældre. Der er ganske vist ikke fundet
nogen i Fanefjord 1960-1965 eller Møn 1921, 1930, 1940, der er registreret som særbørn, se bilag 1. Men det forekommer andetsteds i gamle
folketællinger, fx ”Hendes søn”, ”Hans datter”, ” hendes datter uægte”, og det kan vel forekomme i nogle af de andre årgange. Det er også prak‑
tisk, at den metode der anvendes her kan anvendes generelt, hvis flere sogne inddrages.
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Herudover er der lavet en del manuelle ægtefælle- og forælder-henvisninger, samt diverse rettelser af alt muligt der
har indflydelse på match-processen. Disse er ofte lavet for at den efterfølgende ’automatisering’ ikke giver for mange
fejl.
Der findes stadig nogle få (11 husstande) hvor der er mindst et BARN, men ingen forælder henvisninger.
Stilling /erhverv /fag
*NB: I pilotprojektet blev denne oplysning ikke renset, da der ikke var tid og ressourcer til at udnytte den
Indholdet er lidt varierende for de forskellige årgange af FT. I 1920 findes ”Erhverv”, og som et blandt flere eksempler
nævnes ”Bankdirektør”; i 1930 kaldes det fag, og som eksempel er anført ”Bankdirektør”, hvilket er en stilling. Senere
FT har stilling.
Stilling søges omsat til en kode i HISCO (historical international classification of occupations, http://eh.net/book_re‑
views/hisco-historical-international-standard-classification-of-occupations/ ) . Hertil benyttes stillingsdatabase, som vi
håber at få fra Nanna i DDA. Den skal sandsynligvis suppleres på samme måde som navnedatabasen, da der vil fore‑
komme skrivemåder og jobs, der ikke allerede er kodet.
Fødested
Teksten for fødested søges, ved hjælp af et stednavneregister for sogne, omsat til en sognekode, som tilføjes. Det
bemærkes, at betegnelsen ikke altid vil svare nøjagtig til et sogn men kan fx være en lokalitet i et sogn.
Teksten for fødested søges, ved hjælp af et stednavneregister for sogne, omsat til en sognekod, som tilføjes. Det be‑
mærkes, at betegnelsen ikke altid vil svare nøjagtig til et sogn men kan fx være en lokalitet i et sogn.
Omorganisering efter barn
Formålet med brug af FT er at forbedre forældre-barn relationerne, som er dannet vha. CPR og KBF. Oplysninger om
børn fra FT skal derfor matches med dels det datasæt, der indeholder relationerne på basis af CPR-KBF, dels med de
dele af hhv. CPR og KBF, der ikke har kunnet finde match.
*NB Det kan kun i pilotprojektet lade sig gøre at koble til KBF for de børn, der er født i bopælssognet; for Fa‑
nefjord 1930 er 1.488 ud af 2.422 (61%) født i sognet. I fuld skala MGR gælder denne begrænsning ikke, og
man kan derfor regne med, at fx 100 FT der kobles med succes i pilotprojektet kan føre til 163 i fuld skala.
Med dette formål behandles alle personer med samme værdi af Hustandsnummer, og der dannes en record for hvert
barn i husstanden:
•

For BarnFælles hentes oplysninger om Barnet, Far og Mor (i det omfang de findes)

•

For Adoptivbarn hentes oplysninger om Barnet, Far og Mor (i det omfang de findes), og en kode for Adoptiv
sættes (vil have betydning i nogle af de foreslåede forskningsprojekter)

•

For SF (særbarnFar) hentes oplysninger om Barnet, og Far

•

For SM (særbarnMor) hentes oplysninger om Barnet, og Mor

Flg. oplysninger for hver person har primær betydning for koblingen:
•

Efternavn

•

Fornavne

•

Køn

•

Fødselsdag

•

Fødselsmåned

•

fødselsår

•

Fødested

Det er herefter muligt at sammenkoble de forskellige materialer med samme logik som for kobling mellem CPR og
KBF.
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B5.6 Sammenkobling KBF_Børn med CPR
Match af KBF (1920-1960) og CPR (integreret 1968,1969, 2013)
Match nr. Beskrivelse
1

Match på fuldt navn i begge kilder, hvor flg. er ændret: AA->Å; É->E; Ö->Ø; blanke, bindestreg,
kantede parenteser fjernet (kun KBF)

2

Match på fuldt navn i begge kilder, hvor flg. er ændret: AA->Å; É->E; Ö->Ø; blanke, bindestreg,
kantede parenteser fjernet (kun KBF). KBF: Kun den evt. slettede del af efternavn benyttet

3

Match på fuldt navn i begge kilder, hvor flg. er ændret: AA->Å; É->E; Ö->Ø; blanke, bindestreg,
kantede parenteser fjernet (kun KBF). KBF: Kun den ikke slettede del af efternavn benyttet

4

Match på fuldt navn i begge kilder, hvor flg. er ændret: AA->Å; É->E; Ö->Ø; blanke, bindestreg,
kantede parenteser fjernet (kun KBF).KBF: Alt i [] er slettet

8

Som 4, hvor der joines på fødesogn, og alle med JW ( FOED_OG_FULDTN_KPAR_SLET_KBF,
FD_OG_FULDTNAVN_M_C13) >=90 udvælges.

5

Som 1, hvor der joines på fødesogn, og alle med JW ( FOED_OG_FULDTNAVN_KBF,
FD_OG_FULDTNAVN_M_C13) >=90 udvælges.

6

Som 2, hvor der joines på fødesogn, og alle med JW (FOED_OG_FULDN_SLT_ENAVN_KBF,
FD_OG_FULDTNAVN_M_C13) >=90 udvælges.

7

Som 3, hvor der joines på fødesogn, og alle med JW ( FOED_OG_FULDN_EJSLT_ENAVN_KBF,
FD_OG_FULDTNAVN_M_C13) >=90 udvælges.

9

Der joines på fødselsdag, og alle med JW ( FOED_OG_FULDTNAVN_KBF,
FD_OG_FULDTNAVN_M_C13) >=90 udvælges.

Bemærkninger
For disse sættes JW=100. Når en KBF har opnået en
match med JW=100, skal den ikke søges matchet med
andre i CPR
For disse sættes JW=100. Når en KBF har opnået en
match med JW=100, skal den ikke søges matchet med
andre i CPR
For disse sættes JW=100. Når en KBF har opnået en
match med JW=100, skal den ikke søges matchet med
andre i CPR
For disse sættes JW=100. Når en KBF har opnået en
match med JW=100, skal den ikke søges matchet med
andre i CPR
Begrænsning: Fødselsår skal være identisk, og enten a)
kun ét ciffer i fødselsdato må afvige; eller b)
fødselsmåned identisk og dag kun 1 forkert
Begrænsning: Fødselsår skal være identisk, og enten a)
kun ét ciffer i fødselsdato må afvige; eller b)
fødselsmåned identisk og dag kun 1 forkert
Begrænsning: Fødselsår skal være identisk, og enten a)
kun ét ciffer i fødselsdato må afvige; eller b)
fødselsmåned identisk og dag kun 1 forkert
Begrænsning: Fødselsår skal være identisk, og enten a)
kun ét ciffer i fødselsdato må afvige; eller b)
fødselsmåned identisk og dag kun 1 forkert
Begrænsning: Fødselsår skal være identisk, og enten a)
kun ét ciffer i fødselsdato må afvige; eller b)
fødselsmåned identisk og dag kun 1 forkert

Bemærkning om match på fødesogne (5-8) og fødselsdag (match 9) betyder mere præcist, at der er følgende yderli‑
gere betingelser for at komme med i matchen:
1. Hele årstallet og måneden, fx december 1942 matcher og datoen varierer på max et ciffer eller er én dag for‑
skudt:
19421203 og 19421213 matcher
19421203 og 19421207 matcher
19421209 og 19421210 matcher
19421209 og 19421211 matcher ikke
19421201 og 19421210 matcher ikke (Der er ganske få der fejlagtigt bliver udelukket fordi cifrene i dagen eller måne‑
den er byttet om i indtastningen, her 01 og 10)
2. Hele årstallet og dagen, fx 1942 og d. 14 matcher og måneden varierer på max et ciffer eller er én dag for‑
skudt:
19421227 og 19421127 matcher
19421227 og 19420227 matcher
19420927 og 19421027 matcher
19421227 og 19420327 matcher ikke
19420127 og 19421027 matcher ikke (jf. ovenstående)
3. Måned og dag og dekade, fx 12 dec. 194x matcher og året kan variere, eller året er max en forskudt:
19411227 og 19441227 matcher
19511227 og 19411227 matcher ikke
19501227 og 19491227 matcher
19501227 og 19481227 matcher ikke
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Langt de fleste indtastnings- eller indskrivnings-fejl findes på dag eller måned (ca. 95%).
Erfaringer med match
1. Filteret på sogne match (5-8) fungerer rigtig godt til at få fjernet de værste fejl-match, og fjerner kun ganske få
rigtige match.
2. Varianter af match med join på ’fødselsdato + navn’ (1-4) fungerer også godt. Dog må der være nogle få fejlmatch
for meget almindelige navne. Bør håndteres i fuld-skala projekt.
3. Match alene på fødselsdag (9) har formentlig lidt flere fejl match og bør suppleres med andre oplysninger for at
være sikker. Fanger til gengæld nogle kvinder hvor man ikke har pigenavn i CPR2013.
4. Som et forsøg er lavet en match 10, der svarer til match 5 (join på sogn) og match 9 (join på fødselsdag), her bare
join på fuldt navn. Dette fanger dem hvor man ikke har sogn, eller forskelligt sogn, men med samme navn og næ‑
sten samme fødselsdag (samme fødselsdags match algoritme som for 5-8 er benyttet). Det har dog vist sig at give
få nye match, og ca. halvdelen af dem var fejlagtige. Denne match er herefter opgivet.

B5.7 Sammenkobling af KBF_Forældre med CPR
For moderen foretages 6 match med join på fødselsdag + fuldt navn efter samme principper som for børn:
•
•
•

Alle de samme ændringer af som for børn: AAà Å osv. I både KBF og CPR.
For CPR13 benyttes for alle Fødselsdag + historiske navne.
Ren JOIN match: Moders fødselsdag +
1. KBF fuldt navn.
2. KBF fuldt navn hvor alt i [] fjernet.
3. KBF hvor efternavn erstattes af pigenavn.
4. KBF hvor efternavn erstattes af pigenavn og alt i [] fjernet.
5. KBF hvor efternavn er erstattet af faders efternavn. (Den overvejende del af mødrene har ikke angivet ef‑
ternavn).
6. KBF hvor efternavn er erstattet af faders efternavn og alt i [] fjernet.

Da der kun er fødested i ca. 15% for både mødre og fædre og det først skal standardiseres (1-2 dage), foretages heref‑
ter følgende match:
7-12. Join på fødselsdag og herefter bedste JW på fødselsdag + navn som ovenfor.
13-18. Join på ’navn’ og herefter bedste JW på fødselsdag + navn som ovenfor, med match-begrænsningen på
fødselsdag som for børnene.
19-24. Join på ’navn’ og herefter bedste JW på beregnet fødselsår hvor man kun har moders alder (1369 til‑
fælde), med ny match begrænsning på føde år at det kun må variere +/- 1 år.

B5.8 Beregning af Matchprocenter for mor og far til børn i KBF (tabel 6 i hovedrapporten)
Procenterne er beregnet på flg. måde:
Tabel 6. Matchprocenter for mor og far til børn i KBF
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Barns mor fundet i CPR
75,1
81,9

m1. Pct. af alle KBF børn
m2. Pct. af alle KBF børn med mor i KBF
m3. Pct. af KBF børn fundet i CPR
m4. Pct. af KBF børn med mor i KBF, barn fundet i CPR

76,8
83,1
Barns far fundet i CPR
63,3
77,1

f1. Pct. af alle KBF børn
f2. Pct. af alle KBF børn med far i KBF
f3. Pct. af KBF børn fundet i CPR
f4. Pct. af KBF børn med far i KBF, barn fundet i CPR

65,7
78,6

Nedenstående figur viser de populationer, der indgår i disse procenter.

Figur 1. Model for børn og forældre fra KBF og deres data i CPR
m1 og f1. Pct. af alle KBF børn: (Antal i 2)/(antal i 1)*100
•
•

Mor fra KBF fundet i CPR / Alle fødte i KBF*100 = 75,1
Far fra KBF fundet i CPR / Alle fødte i KBF*100 = 63,3

m2 og f2. Pct. af alle KBF børn med mor/far i KBF: (Antal i 2)/(antal i 1 men ikke i 1b)*100
•
•

Mor fra KBF fundet i CPR / (Alle fødte i KBF – Uden Mor i KBF) * 100 = 81,9
Far fra KBF fundet i CPR / (Alle fødte i KBF – Uden Far i KBF) * 100 = 77,1

m3 og f3. Pct. af KBF børn fundet i CPR: (Antal i 2 men ikke i 1a)/(antal i 1)*100
•
•

(Mor fra KBF fundet i CPR – Mor fra KBF fundet i CPR men barn ikke fundet i CPR) / (Alle fødte i KBF – Fødte i
KBF ikke fundet i CPR) * 100 = 76,8
(Far fra KBF fundet i CPR – Far fra KBF fundet i CPR men barn ikke fundet i CPR) / (Alle fødte i KBF – Fødte i
KBF ikke fundet i CPR) * 100 = 65,7

m4 og f4. Pct. af KBF børn med mor/far i KBF, barn fundet i CPR: (Antal i 2 men ikke i 1a)/(antal i 1 men ikke i 1b)*100
•
•

(Mor fra KBF fundet i CPR – Mor fra KBF fundet i CPR men barn ikke fundet i CPR) / (Alle fødte i KBF – Fødte i
KBF ikke fundet i CPR– Uden Mor i KBF) * 100 = 83,1
(Far fra KBF fundet i CPR – Far fra KBF fundet i CPR men barn ikke fundet i CPR) / (Alle fødte i KBF – Fødte i
KBF ikke fundet i CPR– Uden Far i KBF) * 100 = 78,6
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B5.9 Forberedelse af DAR
For at koble til KBF_CPR, dannede man for hver person i DAR et DAR_ID bestående af følgende felter sat sammen til
ét:
Definition af DAR_ID:
Lbnr
1

Felt
FNAVN

Længde Bemærkninger
6 (7)
Det generelle format for fornavn er 6 karakte‑
rer, hvor 1-3 er de tre første bogstaver i fornav‑
net og 4, 5 og 6 er det første bogstav i hhv. 2.,
3. og 4. fornavn. Professor emeritus Knud Juel,
der har været leder af DAR på Statens Institut
for Folkesundhed, har oplyst, at disse ”initia‑
ler” er ret pålidelige. Der er dog nogle gange
et efternavn i FNAVN på op til 7 karakterer, og i
de tilfælde mangler ENAVN1
7
Indhold i dette felt forekommer i 25% af
DAR-posterne

2

ENAVN2:= ENAVN2

3

ENAVN1:= ENAVN1 hvis PNAVN ≠ (NULL);
ellers := PNAVN

7

Når man skal linke med KBF-forældre skal
PNAVN ikke nødvendigvis anvendes, idet bar‑
net kan være født enten før eller efter, at kvin‑
den har erhvervet nyt efternavn, så her skal
sammenkobling forsøges med både ENAVN
og PNAVN. Man bør alternativt også forsøge
med ENAVN2 i stedet for ENAVN1: ENAVN:=
ENAVN2 hvis (ENAVN2 IS NOT NULL og (SEX=
M eller PNAVN NULL)); ENAVN:= ENAVN1
hvis (ENAVN2 =NULL og (SEX= M eller PNAVN
NULL)) ; ellers := PNAVN

Eksempel på konkateneret DAR_NAVN: ARSAARSLECHRISTE (her med 2 efternavne)
Alle personer i DAR blev sorteret efter DAR_ID, og det blev opgjort hvor mange der var unikke.
Forberedelse af KBF_CPR til sammenkobling med DAR
Til sammenkobling med DAR anvendte man et KBF som var samkørt med CPR, og kun de personer i KBF, der ikke hav‑
de et match i CPR, blev inkluderet.
For hvert barn registreret i KBF dannede man en DAR_NAVN-variabel med samme opbygning som i DAR:
Tabel 1a. Definition af DAR_NAVN_KBF
Lbnr Felt
1
Fornavn: 3 første tegn

Længde
3

Bemærkninger
Alle bogstaver store; hvis mindre end 3 tegn ind‑
sættes mellemrum; hvis mindre end 3 tegn og der
er mellemnavne, indsættes dog intet mellemrum

1

Stort; hvis intet mellemnavn=ingen tegn

Ent‑
en
2.1

Første mellemnavn: 1. tegn
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2.2

Andet mellemnavn: 1. tegn

1

Stort; hvis intet mellemnavn=ingen tegn

2.3

Tredje mellemnavn: 1. tegn

1

Stort; hvis intet mellemnavn=ingen tegn

2

Første 3 tegn af første mellemnavn

3

3

Efternavn1: 7 første tegn af et evt. før‑
ste efternavn

7

Hvis det ikke findes, udelades dette

4

Efternavn: 7 første tegn af det sidste
efternavn

7

Match skal forsøges både ved at bruge dette og
udelade det fra KBF-kilden. Man skal måske for‑
søge med forskellige måder, fx Efternavn1= sidste
Mellemnavn og Efternavn2= første efternavn

Eller

Der blev som sædvanlig foretaget selektion for KBF, og kun flg. blev inkluderet:
•
•
•

Kilde_Løbenr er et positivt heltal (dvs født i sognet)
Fornavn ikke inkluderet i listen { ’-’, blank, ’død’}
Bemærkninger eller anmærkninger omfatter ikke dødfødt

Der blev også kun selekteret de personer, som ikke kunne matches med CPR, og som altså kunne forventes med en vis
sandsynlighed at være døde inden etableringen af CPR.
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B6 Grundlag for KOR’s pilotprojekt for et multigenerationsregister af 14. marts
2016
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B7 Forældre-barn rolle i folketællinger 1921-1965.
Omsætningstabel for stilling i husstanden.
Stilling_i_husstanden
Husfader
Husmoder
*
??
1895
Aftektkone
Aftmand
Aftægt
Aftægtsfolk
Aftægtskone
Aftægtsmand
Aftæktkone
Aftæktmand
Aftæktsmand
Aldersrentenyder
Alfred
Arbejder
Arbejderske
Arbejdsmand
Bagersvend
Barber
Barn
Barn husassistent
Barn logerende
Barn slægtning
Barnebarn
Bedstefader
Bedstefar
Bedstemoder
Bedstemor
Bestefader
Bestyrer
Broder
Bror
Bufetfrøken
Centralbestyrer
Chauffør
Damsholte
Datter
datter
Datter *
Datter*

Stilling i husstanden ny
Far
Mor

BarnFælles

BarnFælles
BarnFælles
BarnFælles
BarnFælles
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Antal
1
1
1
12
1
1
2
1
7
4
9
15
4
2
3
1
1
1
4
1
1
1
1714
1
1
1
14
1
4
2
2
1
5
3
2
1
1
1
1
1126
1
2
10

Datterdatter
Dattersøn
dattter
Dreng
Ejer
Ejeren
Ejerens fader
Ejerens moder
Ejerens svigerfader
Ekspeditrice
Elektriker
Enke
Expeditrice
Fader
Familie
Fanefjord
Far
Farfar
Farmor
Fast boende med kost
Fastboende
Fattihjælp
Fhv smed
Fhv. arbejder
Fhv. husmand
Fhv. husmoder
Fisker
Fodermester
Forfatter
Forkarl
Formue
Forstassistent
G
Gartnerelev
Gdj.
Gæst
Gaardbestyrer
Gaardejer
Gaardejerske
Hhusmoder
Hsa
Huassostent
Husasistent **
Husassisten
Husassisten*
Husassistent
Husassistent barn

4
3
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
6
5
1
3
3
1
1
2
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
289
1

BarnFælles
BarnFælles

Far

Far

Mor
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Husassistent slægtning
Husassistent*
Husbestyrerinde
Husbestyrinde
Husejer
Husejerske
Husfader
Husfader *
Husfader i frederiksværk
Husfader indlogeret familie
Husfader m
Husfader svigersøn
Husfader*
Husfader* *
Husfader**
Husfader, Slægtning
Husfar
Husgader
Husgerning
Husholderske
Husm
Husmand
Husmo
Husmoder
Husmoder
Husmoder *
Husmoder lærerinde
Husmoder slægtning
Husmoder som selvstændig familie overho‑
ved
Husmoder som selvstændig familieover‑
hoved
Husmoder*
Husmor
Hustru
Indlogeret
Kapitalist
Kapitallist
Kaptalist
Karl
Kirsten
Klinikassistent
Kommis
Kontormedhjælper
Købmand
Lagerinde
Land??

1
7
20
9
2
5
3495
3
1
1
1
1
32
1
1
1
6
1
1
5
1
4
1
3473
1
1
1
1

Far
Mor
Far
Far
Far
Far
Far
Far
Far
Far
Far

Far
Far
Mor
Mor
Mor
Mor
Mor

Mor

11

Mor
Mor
Mor
Mor

48
8
17
3
9
2
1
1
12
1
1
4
1
1
1
1
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Landarbejder
Landbrug
Landmand
Lejende
Lejer
Lejer/husmoder
Lejer husfar
Lever af formue
Logerende
Logerende barn
Logerende husfader
Logerende husmoder
Logerende uden kost
Lægtning
Lærerinde
Lærling
Mand
Medhjælp
Medhjælp*
medhjælp**
Medhjælper
Medhjælper
Medlem af familien
Mejerielev
Mejerist
Mekaniker
Moder
Mor
Mormor
Moster
Musiker
Parcelist
Partikuler
Partikulier
Pensinær
Pensionist
Pensionist*
Pensionær
pensionær*
Pensionær/Logerende*
Pensoinær
Pige
Plejebarn
Plejedatter
Plejesøn
Rekration
Rentier

2
1
8
1
2
1
1
2
61
1
1
1
1
1
2
5
1
50
1
1
53
2
1
2
3
2
3
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
92
2
4
2
5
28
10
6
1
9

Mor
Far

Far

Mor
Mor
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Roearbejder
Sejler udland
Servering
Serveringsjomfru
Servitrise
Skomager
Skomagermester
Slagtersvend
Slægning
Slægnting
Slægtning
Slægtning
Slægtning husmoder
Slægtning*
Slægtning, husmoder
Slægtning, søster
Smed
Smedemester
Smedesvend
Snedkerlærling
Snedkersvend
Soldat
Stuepige
Svend
Svigerdatter
Svigerfader
Svigermoder
Svigermor
Svigersøn
Syerske
Sygeplejerske
sæn
Søn
Søn *
Søn*
søn**
Søne
Sønnesøn
Søster
Søster *
Tante
Telefonarbejder
Tjenestedreng
Tjenestekarl
Tjenestekarl ved landbruget
Tjenestepige
Traktorfører

BarnFælles
BarnFælles
BarnFælles
BarnFælles
BarnFælles
BarnFælles
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5
1
1
1
1
1
2
1
2
1
248
8
1
17
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
7
1
1
1
10
1
2
1
1343
2
22
1
1
1
8
1
1
1
6
98
1
41
1

Tyende
Ungkarl
Viktualiehandlerske
Vinerpige
Vognmand
(tom)
Antal forskellige forekomster

171
20
1
1
2
50
13018
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