
Sådan finder du 

Folketællinger 
på Arkivalieronline 



RIGSARKIVET SIDE 2 

TRIN 1: Vælg Folketællinger på Arkivalieronline 
På Arkivalieronli ne kan du benytte folketælli nger for perioden 1787-1940 . 

TIP 

DET INDEHOLDER DE: 
Folketællinger giver dig et 
0jebliksbillede af en 
husstand i det år, hvor der 
var tælling. 

Folketællingerne rummer 
forskellige oplysninger alt 
efter hvornår de er lavet. 

DET SKAL DU VIDE PÅ 
FOR HÅND: 

• Personens bopæI (sogn 
ell er by) 

• Navn på en ell er fl ere 
personer i husstanden 
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TRIN 2: Vælg 'Folketællinger' 

TIP 

DANSK DEMOGRAFISK 
DATABASE: 
Med Dansk Demografisk 
Database får du en hurtig og 
nem vej til indtastede 
folketællinger. Her behøver 
du ikke at kende en persons 
præcise adresse, for du kan 
søge på f.eks. navn og amt. 
Læs mere her: 
http://ddd.dda.dk/kiplinkl.h 
tm

http://ddd.dda.dk/kiplinkl.htm
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TRIN 3: Vælg folketælling 

TIP 

SÅDAN ER RÆKKEFØLGEN I 
ARKIVALI ERONLIN E: 
Rækkefølgen er ikke 
kronologisk, med fx den 
ældste ell er yngste først. 

Folketællingerne står i 
stedet alfabetisk efter den 
myndighed (arkivskaber), 
som har lavet den enkelte 
tælling. 

I gamle dage var det 
Rentekammeret, som stod 
for tællingerne. Senere blev 
det den myndighed, som i 
dag hedder "Danmarks 
Statistik". 

"D" kommer før "R" - derfor 
står folketællingerne fra 
1850 og frem øverst. 
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TIP: Folketællinger i landdistrikterne 

TIP 

SÅDAN UDFYL DER DU 
FELTERNE: 
Uanset hvilken folketælling 
du skal bruge, skal du vælge 
sogn. 

Du beh0ver ikke at udfylde 
felterne for amt og herred -
men de kan bruges tit at 
indsnævre din s0gning. 

Er du i tvivl om sognets 
navn, men kender du 
landsbyens navn? Brug evt. 
den private hjemmeside 
Krabsens 
stednavnedatabase: 
http://www.krabsen.dk/sted 

t 

navnebase/

http://www.krabsen.dk/stedtnavnebase/
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TIP: Folketællinger i landdistrikterne (fortsat) 
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TIP: Folketællinger i købstæderne 

TIP 

Du kan indsnævre 
s0gningen ved at udfylde 
amtets navn - men du 
beh0ver ikke! 

Hvis du kender navnet på 
gaden, kan du skrive det i 
det nederste felt- og ellers 
får du, som eksemplet her 
viser, en liste over 
k0bstadens gadenavne. 
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TIP: Folketællinger i København 

TIP 

Hår du brug for åt vi de 
hvilket sogn og kvårter en 
københåvnsk gåde hår 
tilhørt? Sa kån du sla det op i 
Gåderegistret for Københåvn 
(privåt hjemmeside). 

Frå og med 1845 indeholder 
folketællingerne ogsa 
oplysning om de tåltes 
fødested (i 1906 og 1916 er 
fødested dog kun oplyst i 
tællingerne frå Københåvn 
og Frederiksberg). 

http://www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader
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TIP: Sådan virker knapperne 
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•

•

•

•

•

•

•
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•

TIP 

God fornøjelse med 
folketællingerne - og husk, 
at du kan finde hjælp og 
vejledning på Rigsarkivet: 
https://www.sa.dk/brug
arkivet/hjaelp-og-vejledning

https://www.sa.dk/brug-arkivet/hjaelp-og-vejledning
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