
 

 

 

Forbemærkning 
 
Folketællingen 1921 var den sidste, som blev 

holdt den 1. februar (som i 1921 var en tirsdag), 

og den første, som blev holdt efter genforeningen 

med Sønderjylland den foregående sommer. Det 

var samtidig én af de sidste folketællinger, hvor 

man talte “den faktisk tilstedeværende befolk-

ning”, d.v.s. at man foruden de hjemmehørende 

og tilstedeværende personer også medtalte de 

midlertidigt tilstedeværende - hvilket for Hørby 

Sogns vedkommende har haft den konsekvens, at 

den lille wienerdreng, som opholdt sig hos dyrlæ-

ge Jens Christian Nielsen i Hørby Stationsby 

(H315), er medtalt i Danmarks befolkning i 1921! 

De midlertidigt fraværende personer blev nok 

registreret, men ikke medtalt i befolkningsopgø-

relsen, idet man gik ud fra, at de så blev talt dér, 

hvor “de havde haft natteleje mellem den 31. ja-

nuar og den 1. februar”. Det blev de forhåbentlig 

også, under forudsætning af, at de ikke var rejst til 

udlandet, for så blev de ikke medtalt i landets 

befolkning! 

 

Ved lov nr. 57 af 14. marts 1924 blev det pålagt 

landets kommuner at oprette folkeregistre på 

grundlag af folketællingslisterne; og herefter blev 

det muligt ved de fremtidige folketællinger at 

opgøre den hjemmehørende befolkning, og ikke 

som hidtil den faktisk tilstedeværende. Dette 

princip blev dog først taget i anvendelse ved fol-

ketællingen den 5. november 1935 (den 5. no-

vember blev fra 1925 og til og med 1940 datoen 

for folketællingerne). 

 

Siden folketællingen 1870 havde det i landkom-

munerne været sognerådene, som stod for gen-

nemførelsen af folketællingerne. Hørby Sogneråd 

benyttede i 1921 18 tællingskommissærer, som 

foretog tællingen på 38 skemaer eller optællings-

lister; på hver optællingsliste blev optalt et tem-

melig varierende antal husstande; som regel har 

det været tællingskommissæren, der skrev tæl-

lingsskemaet, vel efter familiefaderens diktat; 

enkelte eksempler på, at familiefaderen selv har 

udfyldt skemaet synes dog at kunne konstateres. 

En nutidig bearbejder af listerne kan gøre sig 

mange spekulationer over, hvordan udvælgelsen 

af tællingskommissærer har fundet sted; ikke alle 

synes at have være lige sikre i stave- og regnekun-

sten. 

 

En sammenligning med folketællingen 1901, som 

nærværende bearbejder tidligere har udgivet, fal-

der ikke ud til 1921-tællingens fordel. 

 

Mens 1901-tællingen var bygget op omkring den 

enkelte gård og det enkelte hus, og anførte matri-

kelnummer og navn på ejeren, kan man i 1921-

tællingen ikke identificere de præcise adresser; i 

Hørby Stationsby er kun bynavnet anført som 

“adresse”. Ejheller er det muligt at se, hvis flere 

familier bebor det samme hus. Som det kan ses af 

det gengivne skema for folketællingen, skulle 

ejendommens matrikelnummer oplyses; men det 

er kun sket i meget begrænset omfang; og hvor 

det er sket, er nummeret - især numre med efter-

følgende litreringsbogstaver - meget vanskeligt 

læselige. 

 

I navnekolonnen bad Statistisk Departement om 

“samtlige personers navn (også fornavn)”. Des-

værre bad man ikke om det fulde navn; det gjorde 

man ved folketællingen i 1930, og bad om at få 

kaldenavnet understreget. En sammenligning med 

kirkebøgerne afslører, at man i langt størstedelen 

af tilfældene i 1921 har nøjedes med at anføre det 

sædvanlige kaldenavn (rubrikkens længde indbød 

måske heller ikke til andet!); men i mangfoldige 

tilfælde har man - især ved husfaderen - nøjedes 

med at anføre hans fornavns forbogstaver. 

 

Rubrikken til kønnet er normalt udfyldt korrekt; 

og da det for den daværende befolkning altid vil 

fremgå af navnet, er rubrikken udeladt. Fødsels-

dag og fødselsår burde være tilsvarende enkle at 

udfylde, men har ikke desto mindre givet anled-

ning til svare vanskeligheder, ikke mindst med 

fødselsåret, som har været svært at huske; mange 

har opgivet et år før eller efter det korrekte år. For 

fødestedets vedkommende blev der bedt om køb-

stadens eller sognets og amtets navn. Her er fore-

fundet en mangfoldighed af forkerte angivelser: 

man har angivet navnet på en landsby, ikke på det 

sogn, hvori den var beliggende; man har angivet 

et sognenavn, men undladt at oplyse amtet (ek-

sempelvis Jørgen Jørgensen i husliste 185, der 

nok oplyste at være født i Nørre Sandager Sogn, 

men “glemte” at anføre Odense Amt). 

 

Det skal nævnes, at Hørby Sogn i 1909 havde fået 

sin kirke nr. 2 i Badskær, men desuagtet fortsat 

udgjorde ét kirkedistrikt med fælles kirkebog; 

men nabosognene Torslev, Voer, Albæk og Dron-

ninglund var omkring år 1900 blevet delt i to eller 

flere kirkedistrikter med hver deres kirkebøger; 

for de personer, der er født, viet eller døde i kir-

kedistrikterne, er dette anført ved et bogstav i 

parentes efter sognenavnet, f.eks. “Torslev (Ø) 

Sogn” for Østervrå, “Albæk (L) Sogn” for Lyng-

så, “Voer (A) Sogn” for Agersted, osv. 
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Var man tilflyttet bopælskommunen skulle man 

anføre årstallet for tilflytningen og navnet på den 

kommune, man fraflyttede; oplysningen er - med 

vekslende hyppighed - som regel givet for perso-

ner, der ikke er født i Hørby Sogn; men i mange 

tilfælde kan det dokumenteres, at folk, som er 

født i Hørby Sogn, men som i en periode har væ-

ret bosat andetsteds, intet har anført om dette; 

rubrikken er altså gennemgående blevet misfor-

stået. En sammenligning med folketællingerne i 

1901, hvor man udbad sig samme oplysninger, 

afslører, at folk i de mellemliggende år har mistet 

erindringen om, hvornår de flyttede til Hørby 

Sogn og hvorfra. For denne oplysning eksisterer 

der ingen kontrolmuligheder; for børnerige fami-

lier kan børnenes fødesteder dog give et finger-

peg. 

 

Rubrikken for trossamfund giver indtryk af at 

være udfyldt temmelig nonchalant; tit har tæl-

lingskommissæren skrevet “folkekirken” øverst 

på skemaet, og derefter gentagelsestegn ned gen-

nem rubrikken. Nu har Hørby Sogn erfaringsmæs-

sigt ikke været en højborg for de frikirkelige, men 

et par adventister og metodister er det dog blevet 

til. - Hvor personer er fundet døbt, konfirmeret, 

viet eller begravet i folkekirken, er tilhørsforhol-

det til denne dog sikkert. 

 

Stilling i familien er efter rubrikoverskriften ret 

stereotypt udfyldt med husfader, husmoder, barn 

etc., dog at der i en del tilfælde ses, at voksne, 

hjemmeboende børn er anført som “logerende”, 

“tjenestekarl”, eller lign., uden at det er oplyst, at 

de er børn af husfader og husmoder. Kolonnen for 

Erhverv er for så godt som alle landbrugeres ved-

kommende stereotypt udfyldt med “landbruger”, 

uden at man kan se om vedkommende er proprie-

tær, gårdejer, husmand eller daglejer. Hvor en 

specifikation er fremgået af kirkebogen, f.eks. ved 

et barns fødsel, er den tilføjet i parentes, som 

“gårdejer” eller “husejer”. I strid med vejlednin-

gen i rubrikoverskriften har man ved mange “par-

tikulier’er” undladt at anføre, hvad de forhen har 

levet af; det gælder endog en af tællingskommis-

særerne, Søren Christian Sørensen i H276. 

 

Rubrikken til angivelse af, hvilken virksomhed 

eller institution man arbejder for, har i et landsogn 

med overvejende selvstændige ikke fundet den 

store anvendelse. Her har nogle tællingskom-

missærer dog for en gangs skyld været så nidkære, 

at de ved tyende på landejendomme har anført 

husfaderens navn som arbejdsgiver. Det har bear-

bejderen anset det for overflødigt at anføre! 

 

Det nok mest frapperende ved 1921-folketælling-

en i Hørby Sogn er, at der ikke i hele sognet har 

været én eneste døvstum, blind, åndssvag eller 

sindssyg! Det turde været et tegn på, at denne 

afsluttende rubrik bevidst er blevet negligeret. 

 

På endnu et punkt falder 1921-tællingen igennem 

i sammenligning med 1901-tællingen. I 1901 

spurgte man ægtepar og enker/enkemænd om 

årstal for indgåelsen af (det sidste) ægteskab, og 

enker/enkemænd om årstallet for ægtefællens 

dødsfald. Tillige spurgte man om hvor mange 

børn der var kommet i (sidste) ægteskab, og om, 

hvor mange af disse der var døde. Tilsvarende 

oplysninger findes overhovedet ikke i 1921. 

 

Listerne er, så vidt man kan se på arkivalier onli-

ne, afvekslende blevet ført med blyant eller blæk. 

De lister, der er ført med blyant, står meget blegt, 

men har dog i de allerfleste tilfælde kunnet læses 

på skærmen. Statistisk Departement har i den 

opfølgende behandling af listerne sat forskellige 

markeringer og talkoder, der især har gjort kolon-

nerne med fødselsår og ægteskabelig stilling van-

skeligt læsbare. Af en eller anden grund synes 

statistikerne at have rettet fødselsåret for alle, som 

er født i januar, til det foregående år! 

 

Det kunne være interessant - men er sikkert umu-

ligt - at komme bagom proceduren ved folketæl-

lingen, og se, hvorledes udvælgelsen af tællings-

kommissærerne er foregået, hvordan de er blevet 

instrueret og om de har modtaget noget honorar 

for deres (jo ganske omfattende) arbejde! 

 

Noget tyder på, at nummereringen af optællingsli-

sterne først er foregået efter at tællingskommis-

ærerne har afleveret de udfyldte lister til sognerå-

det. I hvert fald er der ikke i 1921-tællingen den 

faste struktur i optællingen af Hørby Sogns be-

folkning, som der var tidligere, hvor sognet blev 

talt skoledistriktsvis, fra syd til nord eller om-

vendt; det faktum, at stationsbyen - som ligger ca. 

midt i sognet - er blevet optalt for sig selv på de 

sidste fem optællingslister, bidrager hertil.  
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Som det vil være fremgået af ovenstående, inde-

holder 1921-folketællingslisten mangfoldige fejl 

og mangler. For at bøde på disse er der udført et 

omfattende kontrolarbejde, idet alle personer så 

vidt muligt er blevet slået efter i kirkebøgerne - 

noget, som kun har været muligt takket være arki-

valier online. Derved er mangfoldige navne blevet 

kompletteret, og mangfoldige fødselsdatoer og 

fødesteder korrigeret. Det skal bemærkes, at gifte 

kvinder som led i denne procedure er blevet anført 

med deres pigenavn, selvom de i den originale 

folketællingsliste er anført med deres ægtemands 

efternavn; ligeledes er personer, som i henhold til 

lov nr. 89 af 22. april 1904 havde antaget et sær-

egent slægtsnavn i stedet for patronymet på  

“-sen”, anført både med patronymet og det tagne 

slægtsnavn. - Dette kontrolarbejde har i øvrigt kun 

været muligt, fordi de foregående folketællinger, i 

1870, 1890, og 1901, har foreligget i bearbejdet 

og korrigeret stand. Det har i forbindelse med 

kontrollen været naturligt at indføje de oplysnin-

ger, som har kunnet findes om vielsesdatoer og 

-steder, ligesom om data for enkers og enke-

mænds afdøde ægtefæller, forældre til plejebørn 

og fædre til børn født udenfor ægteskab. 

 

Kontrol og korrektion har været mulig for langt 

størstedelen af personerne i folketællingslisten; 

kun i 64 tilfælde har det ikke været muligt at fore-

tage en entydig identifikation af personer; det 

drejer sig i overvejende grad om tjenestefolk, 

enlige enker og andre aleneboende. Det kan kon-

stateres, at visse tællingskommissærer og/eller 

husbonder har været ligegyldige m.h.t angivelse 

af fødselsdato og fødested for deres tjenestefolk - 

og det var jo nemt at skrive “Hørby Sogn” som 

fødesogn, hvis man ikke kendte det rigtige! 

 

Bearbejdelsen har som resultat givet et folketal på 

1.838 tilstedeværende og midlertidigt nærværende 

personer, svarende præcis til det antal, som Stati-

stisk Departement er nået frem til og har opgivet i 

sine trykte publikationer. - Dertil kommer i origi-

naltællingen to midlertidigt fraværende personer. 

I øvrigt er tallet på midlertidigt nærværende og 

midlertidigt fraværende personer (henholdsvis 10 

og 2 personer) slående meget mindre end de hhv. 

20 og 6 som fandtes i 1901 - noget som ikke ind-

gyder tillid til tællingskommissærernes grundig-

hed. - Et par steder har nærværende bearbejder - 

for brugervenlighedens skyld - indsat data på fra-

værende børn, noget som dog ikke berører sognets 

indbyggertal, da de fraværende ikke tæller med. 

 

Man kan kun gisne om den mulige grund til den 

manglende grundighed i forbindelse med gennem-

førelsen af folketællingen. En mulig årsag skal 

anføres: Man havde netop overstået Den første 

Verdenskrig, der med sine mangfoldige regulerin-

ger, rationeringer og “ordninger” havde lagt et 

hårdt pres på landets sogneråd, der på denne tid 

ikke rådede over professionel sekretærassistance. 

En vis “træthed” overfor udfyldelsen af flere 

skemaer til de fjerne myndigheder i København 

kan derfor meget vel have gjort sig gældende! 

 

Med sine fejl og mangler er folketællingslisten 

ikke desto mindre et øjebliksbillede af Hørby 

Sogns befolkning den 1. februar 1921, og overla-

des hermed til brug for lokal- og slægtshistorike-

re. 

 

Østervrå, december 2015, 

 

Jørgen Peder Clausager 

 


