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Hele landet 1787 - 1860 + 1880 +1870 +1890 
Folketællingerne står som filmkort på mikrolæsesalen. 
De står i blå ringbind, i gruppe 13. 
Registraturerne findes i plastic-indbundne hæfter. 

Sjælland, Lolland-Falster  & Bornholm, 1787-1850  
Folketællingerne står også  som xeroxkopierede bøger 
i Publikumsmagasinet, i reol I. 
Der er registratur i røde ringbind. 

Når du bruger film,  
skal du vide hvilket AMT og HERRED, du skal bruge. 
Du kan fx bruge hjælpearket 
“Mini-herredsnøgle” for at finde ud af,
hvilke herreder og amter, som sognene her
i Landsarkivets områdehører til

Når du har alle oplysningerne:

1. Navn og adresse på den person du vil eftersøge 
Adresse kan være en gade i København eller i en købstad 

Det kan også være navnet på en landsby, og det sogn (og herred) den ligger i. 
Kender du kun landsbyens navn?.

slå op i POSTADRESSEBOGEN  eller i TRAP DANMARK. 
Postadressebogen er lyseblå og findes i vejledningen. 

Trap er et værk i flere bind, som står på læsesalen. Brug registerbindet. 

Det skal du vide
for at finde nogen i en folketælling:



Side 3

En folketælling er en opgørelse over alle de per-
soner, der boede i Danmark et bestemt år.  
Folketællingerne er en god kilde til både slægts-
forskning og lokalhistorie. Her kan man 
finde de samme mennesker, som man leder efter i
kirkebøgerne. Men i folketællingen finder man ikke
kun ét medlem af familien. Her står både konen,
manden, deres børn og evt. tjenestefolk. Hvis
man er heldig, bor konens eller mandens gamle
forældre måske hos familien, eller der er andre
familiemedlemmer, som er en del af husstanden.
Oplysninger om de taltes evt. handicaps kan man
også være heldig at få med.

Fødestedet er med fra 1845 
I folketællingerne kan man altid finde oplysning
om de taltes navne, bopæl, køn, alder og erhverv.
Den ægteskabelige stilling er også med i de fleste
tællinger - og man kan støde på listeførere, der
har været nidkære nok til at skrive, at selv små
børn på 3-4 år er “ugifte”.
I folketællingen står altså, hvad folk i husstanden
hedder, hvor gamle de er, hvilken stilling de har i 
familien og had de ernærer sig ved.  
Der er flere andre oplysninger, men de er lidt
forskellige fra tælling til tælling. 
Folketællingen 1845 er særligt god, fordi det er
den første, der fortæller, hvor folk er født. 

Faldgruber i folketællingerne 
Når man finder fødestedet for en families medlem-
mer, har man jo lettere ved at spore ældre gener-
ationer. Men pas på! Selv om folketællingerne i
reglen er pålidelige, kan man ikke altid gå 100%
ud fra, at det sogn, som en person er født i, er
stavet rigtigt i folketællingen. Især, hvis folk var
fra Fyn, Jylland eller andre eksotiske steder, kan
navnet på fødesognet være stavet meget alterna-
tivt.
Man kan også komme ud for, at fødebyen er
blevet til et sognenavn. Sådan, at det man tror er
et sognenavn, altså i virkeligheden er navnet på
en landsby, der måske ligger i et sogn, der hedder
noget helt andet. Man kan også risikere, at sognet
måske nok er stavet rigtigt - men placeret i et helt
forkert amt. Og selvom et sognenavn er stavet

rigtigt, og står i det rigtige amt, bør man skrive sig
bag øret, at sognenavnet godt kan staves på en 
anden måde idag. Det er selvfølgelig den nutidige
stavemåde man skal bruge, når man slår det op i
nyere opslagsbøger.

Andre slags tællinger 
Oeders efterretninger fra 1771 dækker Køben-
havn, Sjælland, Møn og Bornholm. Her 
kan man finde de talte mænds navn, stand,
erhverv og ægtestand - og deres kones alder.  
I Rigsarkivet findes bl.a. kopskattemandtaller,
1660 - 1812 som tit kan give gode oplysninger.
Det københavnske skattemandtal fra 1762 er
også godt. Der findes et navneregister til det på
Rigsarkivet. 
På Københavns Stadsarkiv, der ligger på
Rådhuset, findes en række “folketællinger” som
Københavns politi lavede i slutningen af 1800-
årene, og som også giver oplysning om fx. føde-
sted.
Der havde iøvrigt også været tilløb til en
folketælling i 1769. Den er ikke bevaret 
samlet. Men der kan ligge dele af den fx i råd-
stuearkiverne. Så er man interesseret i en køb-
stads beboere, kan det være en god idé at se
efter i registraturen over denne købstads råd-
stuearkiv.

Folketællingerne er
et snapshot af familien

Så gamle skal folketællingerne være
før de er tilgængelige:

Folketællinger skal være 75 år gamle,
for at være tilgængelige. 

Men man kan søge  
om at få lov til at se tællinger, 
der er mellem 75 og 50 år gamle.
De findes på Rigsarkivet,
og man vil normalt få lov at bruge dem.
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