
Instruks for optællerne ved folketællingen 1870 i landdistrikterne 
 
Nedenstående instruks var trykt på forsiden af hvert optællingsskema til 1870-folketællingen. 
 

- o O o - 
 
Da Folketællingen er af yderste Vigtighed for en rigtig Bedømmelse af Statens og Kommunens Forhold i 
forskjellige Henseender, venter man, at alle Vedkommende ville bestræbe sig for at meddele de fornødne 
Oplysninger nøiagtig og efter bedste Vidende samt efter evne ville fremme dens heldige Gjennemførelse 
 
1. Optællingslisten udfyldes af den dertil af Sogneraadet (Distriktsraadet) beskikkede Tællingskommissair 

den 1ste Februar 1870 i alle dens enkelte Rubriker saa omhyggelig som mulig. 
 
2. Ved Optællingen opføres paa Listen alle de Familier og Personer, der findes i hver Gaard, hvert Huus 

eller hver Beboelsesleilighed, hvorved er at mærke, at ved Familie forstaaes her det samme som 
Huusholdning, saa at de, der høre til een Huusholdning, regnes som hørende til een Familie. 
Aftægtsfolk, Indsiddere og andre i et Huus bosatte ansees altsaa ikke som særegne Familier, naar de 
ikke føre særskilt Huusholdning, men søge Bord hos andre. Foran Navnet paa alle saadanne 
Personer, som søge Bord hos Andre end den Familie, hos hvem de boe, sættes et + i Familierubriken 
for at vise, at de ere at betragte som Logerende. - Naar der boe to eller flere Familier i samme Gaard 
eller Huus, adskilles de fra hverandre i Optællingslisten ved en Streg. 

 
3. Enhver tælles paa det Sted, hvor han Natten mellem den 31te Januar og den 1ste Februar har havt 

Natteleie, uden hensyn til hvor han ellers maatte opholde sig eller boe, medmindre det kan antages, at 
han vil være vendt tilbage til sit egentlige Hjem inden Kl. 12 Middag den 1ste Februar. - Personer, der i 
den paagjældende Nat ikke have havt Natteleie i noget beboet Huus, saasom Nattevagter, Reisende 
o.s.v., opføres i Optællingslisten for den Familie eller det sted, hvor de tage ind inden Kl. 12 Middag. - 
Børn, der fødes efter Kl. 12 Middag den 1ste Februar, maae ikke tælles med, men betragtes som 
ufødte, hvorimod de Personer, der maatte afgaae ved Døden efter det nævnte Klokkeslet, tælles med 
og betragtes som levende den 1ste Februar. 

 
4. Personerne opføres med deres fulde Navn (udøbte Børn som “Udøbt Drengebarn” eller “Udøbt 

Pigebarn”) med Angivelse af deres Kjøn og Alder (det fyldte Aldersaar; for Børn, der ikke have fyldt 1 
Aar, sættes “Under 1 Aar”), om de ere gifte eller ugifte, Enkemænd, Enker eller Fraskilte (herunder 
indbefattede Separerede fra Bord og Seng), deres Fødested, samt til hvilken Troesbekjendelse de 
høre, deres Stilling i Familien, deres Titel, Embede, Forretning, Næringsvei eller af hvilket Erhverv de 
leve som Hovedperson eller som Medhjælper (Forvalter, Svend eller Dreng o.s.v.). Driver Nogen 
forskjellige Næringsveie, anføres den, hvoraf han især lever; saaledes betegnes f.Ex. en Huusmand, 
som vel driver en Jordlod, men dog fornemmelig lever af at være Smed, ikke som Jordbruger, men 
som Smed. 

 
5. Navnene paa dem, der ere Forstanden berøvede, paa Døvstumme, ligesom paa Døve og Blinde, ved 

hvilke sidste forstaaes de, som ere Hørelsen og Synet aldeles berøvede, understreges. 
 
6. Med Hensyn til de paa Optællingslisten opførte Personer, der kun have et midlertidigt Ophold i Sognet, 

tilføies i Anmærkningsrubriken det Sted (Kjøbstad, Sogn og Amt) i Kongeriget eller det Land udenfor 
samme, hvor de have fast Ophold eller Hjemsted. 

 
7. De til Familien hørende eller i Stedet iøvrigt boende Personer, der i Natten mellem den 31te Januar og 

den 1ste Februar have været fraværende fra Hjemmet og ikke vende tilbage inden Kl. 12 Middag, 
opføres særskilt paa Optællingslistens Bagside. 

 
8. Naar Tællingskommissairen har optegnet samtlige Familier og Personer i sit Distrikt, har han, efter 

nøie at have gjennemgaaet Optællingslisten og overbevist sig om dens Rigtighed, at forfatte den 
summariske Extrakt, som findes ved Listens Afslutning, for at det let kan sees, hvormange Gaarde og 
Huse, han har optalt, hvormange Familier der beboe samme, samt af hvormange Personer disse 
bestaae, hvorefter han uopholdelig og senest den 3die Februar har at afgive Listen eller Listerne til 
Sogneraadets Formand. 

 
9. De Gaard- eller Huuseiere i Distriktet, til hvem Tællingskommissairen maatte overdrage at foretage 

Optællingen for deres Eiendommes Vedkommende, have selvfølgelig ved Udfyldningen af 
Optællingslisten nøie at iagttage de ovenfor givne Regler. 
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