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Folketællinger 
1787-1950 

 
Hvad er en folketælling? 
 
En folketælling er en grundlæggende registre-
ring af befolkningen efter bopæl i et givet år. 
Folketællinger giver således et øjebliksbillede af 
befolkningen, og hver person i en husstand er 
registreret lige fra husfaderen og hans familie til 
tjenestefolk og logerende. 
 
Om hver person er der registreret en række op-
lysninger såsom navn, køn, alder, ægteskabelig 
stilling, stilling i husstanden samt erhverv. Fra 
1845 voksede antallet af kolonner i de fortrykte 
folketællingsskemaer, og der blev derved plads 
til at angive en række nye oplysninger om hver 
person; det væsentligste nye var, at hver persons 
fødested blev registreret. 
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Den første egentlige folketælling blev holdt i 
1787 i kongeriget. Herefter fulgte folketællinger 
i 1801, 1834 og fra 1840 i faste intervaller frem 
til 1970. I de sønderjyske landsdele og oversøi-
ske områder blev der også afholdt folketællin-
ger, men det skete ikke altid i de samme inter-
valler som i kongeriget. 
 
Folketællinger for hele landet opbevares på 
Rigsarkivet. 
 
 
Mikrokort, mikrofilm eller original? 
 
De ældste og mest brugte folketællinger hentes 
ikke længere frem fra magasinerne. I stedet kan 
du se dem på mikrokort eller mikrofilm på film-
læsesalen. Til hver folketælling findes et regi-
ster, som henviser til numrene på mikrokortene/
mikrofilmene 
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Det skal du vide på forhånd: 
 
For at du kan finde en person i en folketælling, 
skal du kende navnet og vide, hvor den pågælden-
de opholdt sig på det tidspunkt, hvor folketællin-
gen blev afholdt. Det bedste udgangspunkt er, hvis 
du kender sognenavnet eller eventuelt, hvilken by 
han/hun boede i. 
 
Der findes forskellige hjælpemidler, der kan være 
nyttige at kende: 
 
Hele landet: 
- Postadressebogen for kongeriget Danmark 
- Ejerlavsfortegnelse 
- Trap Danmark (5. udgave) – har stedregister 
 
Særligt vedr. de sønderjyske landsdele: 
- Postadressebogen for De sønderjyske Landsdele 
- Specialregistratur over slesvigske, holstenske og 
lauenburgske folketællinger 
 
Særligt vedr. København: 
- Evan Bogan: Københavns gadenavne – fra Kok-
kedal til Karlslunde og Dragør til Værløse (2003) 
- Bent Jørgensen (udg.): Storbyens Stednavne 
(1999) 
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Folketællinger på internettet 
I Dansk Demografisk Database finder du en del fol-
ketællinger, som du kan søge i. Folketællingerne 
for hele landet fra 1801 og 1845 er registreret fær-
digt i databasen, andre årgange er endnu ikke regi-
streret fuldt ud. 
 
På hjemmesiden arkivalieronline findes stadig flere 
originale folketællinger; de er skannet ind og du 
kan ”bladre” i de originale skemaer. Det er ikke 
muligt at søge efter personer. 
 
Vigtige www-adresser: 
http://www.ddd.dda.dk 
http://www.arkivalieronline.dk/ 

Bemærk inden du bestiller.... 
- at større byer og købstæder kan stå for sig selv i 
registrene og kan være inddelt efter kvarterer eller 
gadenavne. Kun første og sidste gadenavn på hver 
film er nævnt i filmfortegnelserne. 

Hvad må jeg se? 
Folketællinger indeholder personfølsomme oplys-
ninger og er først tilgængelige, når de er 75 år 
gamle. Du skal derfor søge om adgang til at benyt-
te folketællingerne fra 1940 og 1950 til egen 
slægtsforskning. 
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Hvilke oplysninger finde i  
folketællingerne? 
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Folketællingerne fra 1940 og 1950 er ikke umiddelbart tilgængelige, men du 
kan søge om adgang til at benytte dem til egen slægtsforskning. Ved skranken 
på læsesalen kan du få et ansøgningsskema. Når du har læst vilkårene for bru-
gen af folketællingerne og udfyldt skemaet med navn og adresse samt under-
skrift, skal skemaet afleveres ved skranken igen. 
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Det skal du være opmærksom på. 
 
Se alle de folketællinger igennem, hvor perso-
nen har levet. Familieforholdene ændre sig op 
gennem tiden.  
 
Hvad er det for en ejendom, et hus, en gård, har 
ejendommen et nummer eller et navn så vi kan 
finde den på et geodætisk kort.  
 
Hvor mange er der i husstanden, er der mange 
eller få personer. Det fortæller lidt om størrelsen 
af husholdningen. 
 
Er mand og konen gift, ugifte, enker. Det fortæl-
ler om vi skal lede efter tidligere ægteskaber el-
ler dødsfald. 
 
Antal børn, deres navne, alder og fødested. Er 
der huller i aldersrækken, så skal vi ind og se 
om der er børn der er døde som små. Børnenes 
navne skal vi vurdere, hvorfor hedder de som de 
gør. Er et barn opkaldt efter et dødsfald, en bed-
steforældre, den ældste måske efter den mest 
velhavende bedsteforældre, præsten, en velha-
vende bekendt, for at få en arv. Der kan være 
mange grunde som bør overvejes. 
 
Husfader eller husmoderens stilling, for at vur-
dere deres sociale status i lokalsamfundet.  
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Er der flere familiemedlemmer i husstanden, sø-
skende, søskendebørn eller forældre, som vi 
skal have med i vores optegnelser. 
 
Er der aftægtsfolk, så skal vi have fundet af-
tægtskontrakten, så vi kan se deres forpligtelser. 
 
Er der nogle fattiglemmer, så skal vi undersøge 
hvad de har modtaget af hjælp. Eller se om de er 
eller har været på fattighuset. 
 
Er der plejebørn, fra familieforhold eller nogle 
der er betalt af sognet fra auktioner.  
 
Er der tjenestefolk og hvor mange. Det fortæller 
noget om ejendommens størrelse.  
 
I nogle af folketællingerne er der flere oplysnin-
ger som bør vurderes nøje. Det kan være matri-
kel nr. så vi kan finde ejendommen i realregiste-
ret. Det kan være hvordan personen blev trans-
porteret til og fra arbejde. Derfor skal I være op-
mærksomme. 



Side. 11 

FOLKEREGISTRE  
 

Historie:  
 
1924  
I alle kommuner blev oprettet folkeregistre, hvor en-
hver indbygger blev registreret. Registrene ajourførtes 
med hensyn til persondata og ved fra- og tilflytninger.  
 
1968  
Indenrigsministeriet oprettede et centralt personregister 
CPR, hvortil kommunerne skal indsende de oplysnin-
ger, som de modtager i folkeregisteret.  
 
Mod et gebyr og mod identifikation af den person, som 
man søger, kan man på det lokale folkeregister få op-
lysning om en borgers nuværende navn, nuværende 
adresse og evt. død, forsvinden eller udrejse af landet. 
Dersom der er tale om en afdød person, og de oplys-
ninger, der søges, er mere end 30 år gamle og ikke fin-
des i CPR, kan man yderligere få oplyst fødselsdato og 
-sted, ægteskabelig status, til- og fraflytningsdatoer og 
-adresser, dødsdato og -sted.  
 
Væsentlige kildegruppe: Folkeregisterkort, tilgangs- 
og afgangsprotokoller.  
Arkivregistraturer:  

Købstadskommuner. Ordnet alfabetisk efter købstad, 
1869-1970. -  

Landkommuner. Ordnet efter amtsrådskreds. 
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Ordliste 
 
Avlsmand  

Landbruger, især om købstad borger, der ernærede sig 
af landbrug.  

Byfoged  

Indtil retsformen 1919 underdommer i købstæderne, 
tillige politimester. I mange byer fungerede byfogeden 
også som magistrat (se dette).  

Civilstand  

Oplysninger om en persons stilling, ofte ægteskabelig 
stilling: gift, ugift, enke- (mand), fraskilt.  

Civiløvrighed  

(stift)amtmand, magistrater, byfogeder, herredsfogeder.  

Degn  

Præstens medhjælper, ofte om landsby- skolelærer, der 
også var kirkesanger.  

Demografisk undersøgelse  

Undersøgelse af befolkningsforhold, her- under gen-
nemsnitsalder og aldersfordeling, børnetal, ægteskabsal-
der og -hyppighed, dødelighed osv.  

Erhvervsbetegnelse  

Angivelse af persons erhverv.  
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Erhvervsgruppe  

Samle betegnelse for en række beslægtede" . erhverv, 
omfattende eksempelvis de forskellige typer af hand-
lende eller håndværker eller embedsmænd, evt. igen 
under- inddelt i håndværkere inden for nærings- og ny-
delsesmiddelproduktion, jern- og metal osv.  

Erhvervstopografi  

Fordelingen af personer i de forskellige erhverv/
erhvervs grupper geografisk over et by- eller landområ-
de.  

Gevorben  

Hvervet, især om fremmed, ikke-indfødt lejesoldat.  

Hovedperson  

Ejer eller bestyrer af en virksomhed, i modsætning til 
medhjælpere eller funktionærer og arbejdere.  

Husbond  

Person, der står i spidsen for en husstand, egentlig en 
fast bosat, selvstændig mand.  

Husmand  

Mand af landarbejderklassen, der som ejer, fæster eller 
lejer bebor et hus med el- ler uden jord på landet.  

Interval  

Mellemrum, stedligt eller i tid.  



Side. 14 

Jurisdiktion  

Domsmagt, doms myndighed eller retsområde, rets-
kreds.  

 

Konsumtionsafgift  

En 1850-51 ophævet indenlandsk forbrugsafgift, især 
om afgift på fødevarer indført fra landområder til byer-
ne.  

Kopskat  

Hovedskat, skat lagt på de enkelte individer, idet børn 
under 12-14 år dog ofte var undtaget; denne skatteform 
ramte alle lige, men var dog normalt med graduerede 
satser for forskellige befolkningsklasser.  

Madmoder  

Husmor, den, der stod for husholdningen og sørgede for 
tjenestefolkenes mad.  

Magistrat  

Øvrighed i købstad, i de større byer be- stående af en 
eller to borgmestre og et an- tal rådmænd, i de mindre af 
byfogeden.  

Mandtal  

Optælling af individer inden. for et område, evt. ved li-
ster og ofte til brug for skatteopkrævning. Fra anden 
halvdel af 1800- årene især om de hel- eller halvårlige 
kommunale tællinger.  
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Navneliste  

Liste over indbyggere i en købstad eller et landsogn, 
udarbejdet til brug for beskatning.  

 

Rodemester  

Person med forskellige kommunale hverv i et bykvar-
ter, således skatteopkrævning.  

Rådstue  

Oprindelig om mødesalen for byens råd, senere om råd-
huset, hvor også byens arkiv, rådstuearkivet, opbevare-
des.  

Skoleholder  

Skolelærer.  

Socialgruppe  

Gruppe af personer, der i et vist omfang socialt (og 
økonomisk) er ens stillet, som f.eks. i den grove grup-
pedeling overklas- se, mellemklasse og underklasse.  

Socialtopografi  

Fordelingen af de forskellige socialgrup- pers medlem-
mer geografisk ud over et by- eller landområde.  

Tyende  

Tjenestefolk.  

Vognmand  

Erhvervsdrivende, der udfører person- eller arbejdskør-
sel.  
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John Rasmussen 


