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Gunnar Thorvaldsen 
 
 
 
 

Nordfolk 
Nordiske befolkningsstudier basert på historiske folketellingsdata 
 
 
Et primært mål for mange historikere er å skrive hele befolkningens historie, ikke bare 
konsentrere seg om utvalgte elitegrupper slik det var vanlig tidligere. De nordiske land har 
bedre forutsetninger for å lykkes i arbeidet med å framstille også vanlige menneskers 
historie, siden vi har lengre, mer dekkende og mer detaljerte serier med individdata i form 
av folketellinger og kirkebøker enn andre land. I noen grad har dette kildematerialet blitt 
utnyttet til å framstille aspekter ved den historiske utvikling i enkelte lokalsamfunn, 
regioner eller hvert enkelt land. Sammenligning over landegrensene er imidlertid 
mangelvare, selv om den betydelige likhet mellom nabostatenes historiske utvikling gjør 
komparasjon naturlig og fruktbar. Ikke bare foregikk en parallell utvikling av landenes 
sosiale, økonomiske og demografiske historie, det var også nær kontakt mellom dem bl a 
gjennom migrasjon. Mangelen på samordnet forskning skyldes derfor ikke savn av 
likeartede problemstillinger, men at det befolkningshistoriske grunnlagsmateriale fins i så 
mange ulike formater at sammenlignende studier blir svært ressurskrevende for den 
enkelte forsker. Når grunnlagsdataene er samkjørt til ens formater, blir det enkelt å forske 
på og presentere resultatene for Norden samlet. Dermed får vi både et mer systematisk 
bilde av hvilke trekk ved Nordens innbyggere som er felles, og innsikt i hvordan og 
hvorfor islendinger, finner, dansker, svensker og nordmenn er ulike med omsyn til andre 
egenskaper. Et komparativt perspektiv vil også gjøre det enklere å vekke interesse for 
forskningen internasjonalt, siden så mange betrakter Norden som en enhet og flere 
forskere er motivert til å sette av ressurser til å studere regionens historie samlet enn til å 
sette seg inn i hvert enkelt lands utvikling. 

Alle de nordiske land har et detaljert individorientert, nominativt kildemateriale som 
går tilbake til 1700-tallet, til dels enda lenger, men pga ulik utvikling av de administrative 
systemene kan landene deles inn i to grupper ut fra politiske allianser på 1800-tallet 
(Thorvaldsen 1998). I Finland og Sverige ble befolkningen kartlagt kontinuerlig gjennom 
kirkebøkene. I Danmark, Island og Norge ble befolkningen kartlagt med mer eller mindre 
jevne mellomrom i folketellinger. De tre sistnevnte land fikk aldri bygd ut et system av 
kirkebøker med samme detaljnivå som de svenske og finske husförhörslängdene. Derimot 
har Sverige fra 1860 laget regelmessige folketellinger, slik vi har fra Danmark, Island og 
Norge. Vi kommer tilbake til hvordan folketellinger også kan lages for Finland, slik at 
materialet vil dekke alle landenes befolkning. For de fire andre landene er materiale fra 
slutten av 1800-tallet langt på vei ferdig registrert i maskinleselige formater enten for å 
fremme slektsgransking eller historisk forskning, bare i Danmark gjenstår å dataføre deler 
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av folketellinga for år 1880. Dermed er det meste av grunnlagsinvesteringene allerede 
gjort. 

 
Nordfolk-prosjektet vil gjennomføre følgende syv delmål: 
1. Holde nær kontakt mellom forskningsgruppene i hvert land for å sikre at vi fortolker 
innholdet i de nasjonale folketellingene på samme måte. Dette er forberedt ved at de 
statistiske sentralbyråene siden 1850-tallet har koordinert sine standarder for innsamling 
av folketellingsdata (Sköld 2001). 
2. Utvikle og tilpasse felles kodesystemer for yrker, fødesteder, familiestilling og 
bostedstyper for å sikre detaljnivå, internordisk komparasjon og brukervennlighet 
(Thorvaldsen 1995). 
3. Tilpasse programvare som gjør det mulig for forskere i hvert land å klassifisere 
opplysninger i folketellingene etter samme standard og kommentere den koding som 
gjøres i andre land (Esteve 2003; Ruggles 1999). 
4. Bli enige om felles konstruerte variabler som beskriver husholdets sammensetning, 
relasjoner mellom familiemedlemmene og geografiske karakteristika. 
5. Selv dokumentere og gjøre tilgjengelig eldre dokumentasjon som beskriver hvordan 
folketellingene ble skapt i hvert land og den nye nordiske standarden (Statistics Norway; 
Block 2003). 
6. Ta i bruk web-basert programvare for å forenkle tilgangen til den fellesnordiske 
databasen med folketellinger (Ruggles 1996). 
7. Gjøre denne databasen tilgjengelig for gratis nedlasting til forskere via Internett. Av 
sikkerhets- og kapasitetsgrunner vil dette bli dublert i minst to ulike land. 
 
Hver av de deltakende gruppene bidrar med spesialkompentanse fra forskning på og 
databehandling av nominative individdata. Dansk Data Arkiv har i samarbeid med 
genealoger registrert mer enn seks millioner personposter fra de danske folketellingene og 
gjort dette tilgjengelig i proprietære formater (Dansk Data Arkiv 2003). DDA bidrar også 
ved sin særlig tette kontakt med samfunnsforskere som forsker på tilsvarende datasett fra 
våre dager. Noe tilsvarende gjelder partnerne ved Institutt for Sosiologi i Helsingfors, som 
især har spisskompetanse innen mortalitetsforskning (Pitkänen 1993). Den islandske 
gruppen har gjort verdens eldste folketellinger tilgjengelig via Internett 
(http://www.archives.is/index.php?node=124). De har også tette kontakter med islandske 
miljøer som bygger opp verdens mest avanserte genealogiske datasystem 
(http://www.islendingabok.is/IServlets/index.jsp). De svenske partnerne har fra før best 
kompetanse mht databehandling av longitudinelle persondata, blant annet klassifisering 
av slike data ifølge internasjonale standarder (http://www.ddb.umu.se). De har også gjort 
folketellingsdata tilgjengelig via Internett (http://www.foark.umu.se/folk/). De norske 
deltakerne har gjennom tre tiår bearbeidet folketellinger blant annet for bruk via Internett 
(http://www.rhd.uit.no). Sammen med forskere fra Island, Canada, Storbritannia og USA 
har de et utstrakt samarbeid ledet av the Minnesota Population Center om standardisering 
av folketellinger fra disse fem land. Dette er det såkalte NAPP-prosjektet - North Atlantic 
Population Project finansiert av The National Science Foundation, 
(se http://www.nappdata.org.) 
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 Siden det aktuelle kildematerialet har blitt gjort datamaskinlesbart av ulike organer 
og med ulike siktemål, kan vi karakterisere det faktum at digitale folketellinger fra fire 
nordiske land på slutten av 1800-tallet nå eksisterer, som et lykketreff. I Norge er 
materialet dataført dels av Digitalarkivet (http://digitalarkivet.no) og dels av 
Registreringssentral for historiske data med sikte på bruk i forskning, og slektsgransking 
(Thorvaldsen 2000). Det islandske materialet er dataført som grunnlag for et medisinsk-
genetisk prosjekt hvor den islandske befolknings genealogi studeres som ledd i 
utforskningen av arvelige sykdommer. Disse folketellingsdataene blir nå kvalitetssikret, 
gjort komplett og kodet ved Statistisk sentralbyrå i Reykjavik som en del av NAPP-
prosjektet. De danske folketellingene er dataført av frivillige genealoger med slekts-
forskning som hovedformål, men siden arbeidet koordineres av Dansk Data Arkiv kan 
materialets potensiale for demografisk forskning realiseres gjennom Nordfolk-prosjektet. 
Mens ca 25% av den danske 1880-tellinga er dataført per i dag - et tilstrekkelig materiale 
for å utarbeide og teste en internordisk standard - er det realistisk at hele tellinga blir 
registrert i prosjektperioden. I Sverige ble dataføringen av 1890 års folketelling satt i gang 
som et sysselsettingstiltak i regi av Arkion, nå en stiftelse under Riksarkivet som har gjort 
hele denne tellinga tilgjengelig for søking via Internett mot betaling 
(http://www.arkion.se/). Deler av materialet er lagt ut for forskning hos Forskningsarkivet 
ved Umeå universitet. Siden de internasjonale standardene vi tilpasser gir mulighet for 
anonymiserte kildeversjoner, kan vi legge hele denne svenske folketellinga til rette for 
demografisk-statistisk forskning. (For noen formål som navnegransking og kildekritikk, 
vil riktignok forskere ønske adgang til alle opplysningene i folketellinga, noe som vil 
forutsette at disse for svenske datas vedkommende undertegner en avtale om å ikke 
fomidle individdata til tredjepart.) Dermed inkluderer vi altså hele den nordiske 
befolkning sist på 1800-tallet med unntak av Finland i individbaserte datafiler.  

Det er neppe realistisk å registrere noen tilsvarende komplett oversikt over den 
finske befolkning i løpet av prosjektperioden. Derimot har professor Kari Pitkänen 
tidligere lagt til rette tilsvarende materiale fra et utvalgt lokalsamfunn (Pitkänen 2003). 
Det ble utarbeidet tre utdrag for den østfinske formsamlingen Kitee (Kides), for 1751, 
1800 og 1840. I andre halvdel av det nittende århundre er de finske husförhörslängdene 
av en slik kvalitet mht skrift og oppdatering at de er kurante å bruke som grunnlag for 
arbeidet. Det er derfor mulig og ønskelig at Finland kommer med i samarbeidet fra starten 
med et utvalg forsamlinger på ca tre prosent av befolkinga, slik at de standarder vi vil 
utarbeide og følge også tar høyde for finske forhold. Det er ønskelig at det finske 
tverrsnittsmaterialet skal bli mer representativt enn det er nå, selv om det vil kreve 
betydelige ressurser dersom større deler eller hele den finske befolkning skal bli inkludert 
i Nordfolk. 

Befolkningen i Norden utenom Finland sist på 1800-tallet vil som resultat av 
registreringsarbeidet bli beskrevet i en integrert database som inneholder ca 8 millioner 
individer. Dataene ligger i hvert land tilgjengelig for søking via Internett, og Nordfolk vil 
lage en inngangsportal slik at slektsforskere og andre som ønsker å søke informasjon om 
navngitte personer kan gjøre dette via de eksisterende brukergrensesnitt på Internett. (Se 
referanser ovenfor til Arkion, Forskningsarkivet, Dansk genealogisk database, Riksarkivet 
i Reykjavik, Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data.) Dermed kan 
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forskere og andre brukere lett få adgang til identifiserbar informasjon om befolkningas 
navn, kjønn, alder, sivilstand, familierelasjoner, yrker, fødesteder, religion etc. De 
eksisterende brukergrensesnitt er imidlertid ikke egnet for demografisk og samfunns-
vitenskapelig orientert historisk forskning. Det fins bokstavelig talt hundretusener av 
ulike yrkestitler, fødestedene er angitt dels som kommuner, dels som kirkesogn eller 
tettsteder, familierelasjonene er angitt med mange ulike begreper på flere språk. For 
eksempel viker forskere flest tilbake for å lage statistiske oversikter over yrker dersom de 
først må finne ut at snekkere også kan kalles tømmermenn eller timrare etc. Vårt prosjekt 
tar sikte på å rasjonalisere dette arbeidet ved at det koordineres av eksperter på området i 
hvert land og utføres en gang for alle.  

Initiativet til å lage et nordisk prosjekt omkring historiske folketellinger ble tatt på et 
møte i NAPP-gruppa i Minneapolis, hvor norske og islandske representanter framhevet at 
det fins slike data av god kvalitet også i Sverige og Danmark. Dessverre var ikke de 
sistnevnte datasett ferdigstilt da NAPP-prosjektet ble planlagt. Nordisk forskerakademi 
(Norfa) innvilget et planleggingsmøte som ble avholdt i Sandefjord 4-6 april 2003. 
Interessen for Nordfolk var upåklagelig, det kom sogar utenom den opprinnelige planen 
deltakere fra riksarkivene i Island og Sverige til planleggingsmøtet, i tillegg til 
representanter for Dansk Dataarkiv, Statistisk sentralbyrå i Reykjavik og Universitetene i 
Umeå, Helsinki og Tromsø. Det var enighet om realismen i og ønskeligheten av å lage en 
felles nordisk, historisk folketelling, og at Finland bør inkluderes med mer enn et 
eksempelmateriale. For å avstemme de mange detaljene i folketellinger som inneholder 
informasjon om åtte millioner mennesker, vil det være nødvendig med en rekke møter for 
å bli enige om og implementere felles standarder. I Norge og Island er det satt av ressurser 
til å lage landsdekkende tellinger som følger internasjonale standarder. I Sverige og 
Danmark har partnerne ressurser til å tilpasse standardene og implementere standardene 
på et representativt utvalg av befolkninga. På dette grunnlaget kan det søkes om nasjonale 
ressurser til å implementere opplegget for hele den historiske befolkning. I Finland må det 
i tillegg settes av ressurser til å utarbeide en historisk folketelling med basis i kirke-
bøkene. Dette gjøres ved å trekke opplysninger om representativt antall personer ut av 
husförhörslängdene, se ovenfor. 

Som nevnt innledningsvis har fire av de nordiske land blant de lengste seriene med 
bevarte folketellinger på individnivå i verden. Vårt prosjekt sikter seg inn mot en første 
nordisk koordinering av dette historiske materialet ved å ta utgangspunkt i folketellingene 
1880 for Island, 1900 for Norge og 1890 for Sverige samt et utvalg fra kirkebøkene på 
sistnevnte tidspunkt for Finland. Ideelt sett burde folketellingene fra alle land vært fra 
samme år, men dette er pga kildematerialets beskaffenhet og tidligere mangel på nordisk 
koordinering ikke vært mulig. Vi mener allikevel at tellingene ligger nær nok i tid til å gi 
et godt grunnlag for sammenligning, og ser dessuten fordeler ved at migranter i noen grad 
kan følges fra land til land. De mange andre fem- eller tiårige tellingene i de nordiske land 
kan siden standardiseres ifølge samme mal etter som de blir tilgjengelig i maskinlesbare 
formater. På lengre sikt kan en nordisk database som dekker det nittende og tyvende 
århundres befolkninger bli et unikt instrument for forskere fra hele verden i bestrebelsene 
på å kartlegge og forstå vår felles utvikling fra jordbrukssamfunn gjennom 
industrialisering, urbanisering og demografisk transisjon til velstandssamfunn. Vi må 
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riktignok innrømme at det samarbeidet vi her søker om midler til bare er et første skritt på 
denne veien, men å bli enige om de grunnleggende standardene er en forutsetning for å 
skape en framtidig database som dekker et lengre tidsrom. 

 
Fordeler med sammenlignbare landsdekkende folketellinger i forskning  
Et fortrinn ved folketellingene er altså at her fins opplysninger om hele befolkninga. Mens 
moderne samfunnsvitenskapelige spørreundersøkelser regner 60% som en høy andel svar, 
rakk folketellerne å samle inn data om så godt som samtlige innbyggere (Drake 1969). 
Når et slikt materiale er overført til digital form gir det en rekke metodiske fortrinn. For 
det ene kan statistikk lages på alle aggegeringsnivåer fra individ til region. For det andre 
kan materialet gjøres sammenlignbart i tid og rom. Og for det tredje kan det legges til 
rette for avanserte analyser ved å konstruere hjelpevariabler som eksplisitt viser relasjoner 
mellom individene eller egenskaper ved relaterte individer. Nedenfor følger noen 
eksempler på forskningsfelt som blir lettere å studere i større detalj vha komparative 
folketellinger (Thorvaldsen 1996). 
 
Regionale analyser 
Forskeren kan ut fra data på individnivå selv definere sitt undersøkelsesområde uavhengig 
av hvordan statistikken i sin tid ble publisert. I nordisk sammenheng er det særlig aktuelt 
å definere undersøkelsesområder på tvers av landegrensene, for eksempel er det ingenting 
i veien for å operasjonaliser et “Sameland” ut fra kommuner eller deler av kommuner med 
samisk befolkning (Niemi 2003). Det er også mulig å la regionen være definert som et 
par-tre land eller som hele Norden når representativt materiale for Finland blir registrert.  
 
Komparative lokalhistoriske studier 
Det er publisert bindsterke verk og massevis av artikler som tar for seg den historiske 
utvikling i ulike lokalsamfunn i de nordiske land, og lokalhistorisk vinkling har vist seg å 
være en fruktbar angrepsvinkel både i historiske og samfunnsvitenskapelig undersøkelser 
(Norsk lokalhistorisk institutt 2001). Den foreslåtte folketellingsdatabasen vil gjøre det 
realistisk å sammenligne lokalsamfunn på tvers av landegrensene, for eksempel studere 
den sosiale strukturen i fiskerikommuner i Island, Danmark og Norge. Forskere som har 
behov for å studere lokalsamfunn med bestemte egenskaper kan lett finne fram til disse i 
databasen, eksempelvis for å kontrastere kommuner med små og store hushold. Især i 
denne sammenhengen er det viktig at de skandinaviske og islandske tellingene vil dekke 
hele befolkninga slik at forskerne ikke møter problemer med små utvalg når populasjonen 
deles opp i undergrupper. 
 
Subgruppers historie 
Fordi datasettene er bygd opp av informasjon om individer, blir det mulig å definere 
undergrupper ut fra alle de kriterier som er spesifisert i tellingene. Det gjelder etniske 
grupper som nevnt ovenfor, men også en rekke andre sosiale grupperinger. Som eksempel 
kan en forske på hvordan man i ulike deler av Norden tok vare på enkene ved å se dem i 
forhold til de hushold de gjerne står som del av i folketellingene. Fra et kjønnshistorisk 
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perspektiv er det viktig å minne om at kvinnene utgjør mer enn halvparten av individene i 
de aktuelle folketelllingene, og kan studeres på lik linje med menn (Haavet 1993). 
 
Longitudinelle studier 
I Island, Danmark og Norge er betydelige deler også av andre folketellinger enn 
henholdsvis 1880 og 1900 dataregistrert. Dermed er det mulig for forskere å følge 
individer og familier fra folketelling til folketelling med Nordfolk-materialet som 
utgangspunkt. Dette er blant annet aktuelt for å følge migranter både innenlands og over 
landegrensene (Miller 1997; Thorvaldsen 1995). Arkion har startet registrering av 1900-
tellinga, men det er et forhandlingsspørsmål om forskere for Sveriges vedkommende kan 
få adgang til navn og andre identifikatorer som er nødvendig i arbeidet med identifisering 
av personene. 
 
Kontekstuell analyse 
Innen historisk sosiologi har det vist seg fruktbart å studere hvilken effekt miljøet har på 
individenes atferd vha flernivåanalyse. Standardiserte folketellingsdata legger til rette for 
dette fordi det er enkelt å konstruere kontekstuelle variabler med informasjon om 
befolkningens sammensetning på lavt aggregeringsnivå, informasjon som oftest mangler i 
den publiserte statistikken fra tidligere århundre. Slik kan innbyggerne i kretsene i 
Nordens kommuner klassifiseres ut fra befolkningas hovednæringsvei, eller etniske 
sammensetning. Ved at aggregater kan brytes ned i mindre grupper, unngår forskerne 
også problemer med økologisk feilslutning (Hellevik 2002). Blant annet i studiet av 
nedgangen i spedbarndødelighet har den sosiale konteksten vist seg å være helt 
avgjørende for omsorgen i den enkelte familie (Brändström 1984). 
 
Geografiske informasjonssystemer  
I hvert enkelt nordisk land har datamaskinelle GIS-systemer blitt brukt til å tegne kart 
hvor egenskapene ved befolkninga i hvert amt/fylke/län eller kommune er markert. Nylig 
er det første historiske kartgrunnlaget konstruert for de nordiske land sett i sammenheng. 
Kartet som er tegnet på fylkesnivå, viser hvordan spedbarndødelighetens nivå ikke er 
bestemt av landegrensene, men går på tvers av disse ved at Finnmark “tilhørte” Finland, 
Jemtland “tilhørte” Norge osv (Thorvaldsen 2003). Dette blir et viktig instrument for å 
framstille statistiske resultater fra Nordfolk, og vi vil arbeide videre med å slå sammen 
tilsvarende landskart på kommunenivå. Dermed vil det blant annet bli mulig å illustrere 
mer detaljert likheter og forskjeller i befolkningsstrukturen i grensetraktene  
 
Viktige forskningstema 
En detaljert gjennomgang av hvilke prosesser og problemstillinger som kan studeres ut fra 
historiske individdata, vil føre for langt her. Litteraturlistene fra Demografiska databasen i 
Umeå (http://www.ddb.umu.se/forskning/bibliografi/bibliografi.htm) og Registrerings-
sentral for historiske i Tromsø (http://www.rhd.uit.no/art/littlst.html) viser imidlertid mye 
av bredden i det sosialhistoriske og demografiske forskningsfeltet som allerede bygger på 
slike data i de nordiske land. Potensialet for forskning på standardiserte folketellingsdata 
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framgår enda klarere av bibliografien med 675 titler ved Minnesota Population Center, se 
http://www.ipums.org/usa/research.php . 
 
Industrialisering. På slutten av 1800-tallet gjennomgikk de nordiske land den historiske 
utvikling fra agrar- til industrisamfunn. Utviklingstrinn og -tempo varierte mellom de 
ulike land og regioner, og gir gode muligheter for å studere både de befolkningsmessige 
forutsetninger for industrialisering og hvordan denne påvirket befolkningas sammen-
setning. Overgangen fra seil- og treskip til damp og stål er eksempel på et viktig delemne, 
likeledes modernisering av fiskeriene (Solhaug 1976). 
 
Fertilitetsfallet. Teknikken “egne barn” gjør det mulig å beregne fertiliteten på familie-
nivå ut fra folketellingene forutsatt at disse er standardisert og utstyrt med konstruerte 
variabler (Hareven 1978). De norske og danske undersøkelser som er foretatt viser klare 
regionale forskjeller i utvikling, og det er all grunn til å tro at et nordisk perspektiv vil gi 
ny regional innsikt i barnebegrensningens historie.  
 
Husholds- og familiestruktur. Et av de mest sentrale sosialhistoriske diskusjonstema 
dreier seg om størrelsen på og sammensetninga av familier og hushold. Det generelle 
inntrykket av små kjernefamiliers dominans er problematisert i studier fra bl a Rendalen 
og Åland (Moring 1994; Bull 2000). Dette mye omdiskuterte forskningstema kan vi finne 
svar på ved å undersøke hvilke regioner og lokaliteter i de nordiske land som hadde en 
øst-europeisk, respektive vest-europeisk familiestrukter. Bare ved at forskere fra ulike 
områder kommer sammen kan vi lage datasett hvor familier og hushold er inndelt på en 
konsekvent måte slik at reell sammenlikning blir mulig. De konstruerte variablene for 
familierelasjoner er særlig viktige i denne sammenhengen. 
 
Flytting over landegrensene. Det er vel kjent at Kristiania var hovedflyttemål for värm-
lendinger, at finner ble gruvearbeidere i Nord-Norge og at Danmark var destinasjon for 
mange syd-svensker (Niemi 2003). Ut fra data på individnivå kan Nordens flytteområder 
avgrenses mer nøyaktig og studeres i større detalj. Vi vet at mange danske og noen norske 
kommuner sendte få utvandere til oversjøiske områder. Vha kontekstuell analyse kan 
geografer og andre flytteforskere sammenligne nordiske lokalsamfunn med høy eller lav 
emigrasjonsintensitet til USA i den aktuelle perioden for dermed å forstå mer av 
bakgrunnen for at folk utvandret. 
 
Bruk av databasen i utdanning og skoleverk 
Utenom anvendelsen av Nordfolk i forskning forventer vi at databasen vil bli et viktig 
grunnlagsmateriale for samfunnsvitenskapelig orientert historieundervisning på ulike 
nivåer (Solli 1997). Med en prosjektorientert tilnærming til forenklede befolknings-
historiske problemstillinger, mener vi studenter og elever kan nå ny innsikt ikke bare i det 
egne lokalsamfunnets historie. Også datamaskinelle og statistiske metoder kan læres 
bedre med Nordfolk enn med oppkonstruerte datasett. Et prosjekt som utvikler web-
baserte læremidler basert på den nordiske folketellingsdatabasen ligger naturlig i 
forlengelsen av det prosjektet vi søker om midler til her. Et semesteremne i nord-norsk 
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befolkningshistorie er utarbeidet og gjennomført ved Institutt for historie, Universitetet i 
Tromsø, og kan danne et utgangspunkt for flere lærepakker (Drake 1994). 
 Prosjektet tar altså sitt utgangspunkt i det arbeidet som blir gjort med de islandske 
og norske folketellingene i samarbeid med forskere fra Canada, Storbritannia og USA 
under ledelse av the Minnesota Population Center. På det grunnlaget vil det være mulig å 
utarbeide retningslinjer for hvordan eksisterende standarder kan tilpasses til behovet i de 
ulike nordiske land, samtidig som mulighetene for komparasjon ivaretas. Det mest 
omfangsrike arbeidet er allikevel å diskutere og løse de mange problemene som dukker 
opp når opplysninger om så mange individer skal overføres til ens standarder. Møter hvor 
representanter med praktisk erfaring fra slikt arbeid diskuterer konkrete eksempler har 
vist seg essensielt for å sikre reell sammenlignbarhet. I denne sammenhengen vil det også 
bli gjennomført forsøk hvor vi koder hverandres materiale for å kvalitetssikre 
prosedyrene. Og endelig må vi tilpasse og implementere programvare for utlegging av de 
aktuelle datasett via Internett. Dokumentasjonen av kilder, prosedyrer og datasett skal 
ligge maskinlesbart sammen med databasen, og vil bli utviklet parallelt med de arbeids-
trinn som er beskrevet ovenfor.  
 
Artikkelen er basert på en søknad om midler til Norfa (Nordisk forskerutdannngsakademi) etter 
et forberedende møte i Sandefjord med innspill fra Nanna Floor Clausen fra Dansk Dataarkiv, 
Ólöf Gardarsdottir fra Hagstofa i Reykjavik, Eirikur Gudmundsson fra Islands riksarkiv, Kari 
Pitkänen fra Universitetet i Helsingfors, Tommy Dahlberg fra Arkion samt Sören Edvinsson og 
Mats Danielsson fra Umeå universitet. 
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