
10.000 lokale navne frit tilgængelige på nettet 
 
I løbet af 2013-14 har Frederikshavns Stadsarkiv på sin hjemmeside lagt 
folketællingslisterne fra folketællingen den 1. februar 1870 for alle sognene i den tidligere 
Sæby Kommune, nemlig: Sæby Købstad og sognene Understed-Karup, Volstrup, Hørby, 
Torslev, Skæve og Albæk. 
 
Man finder listerne ved at gå ind på https://stadsarkiv.frederikshavn.dk og i den mørkeblå 
menulinje for oven vælge “Din Digitale Danmarkshistorie”; derefter klikker man på “Projekt 
1870” til venstre og så på det ønskede sogn. 
 
I Danmark blev der fra 1787 til 1970 med ujævne mellemrum foretaget 27 folketællinger; 
de blev hver især foretaget på en bestemt dag i året (i mange år den 1. februar), og giver 
således et øjebliksbillede af landets befolkning på denne dag. I landsognene blev listerne 
oprindeligt udfyldt af sognepræsterne, senere af skolelærerne, og fra 1870 stod 
sognerådene for udfyldelsen af listerne ved hjælp af et korps af tællingskommissærer 
udpeget til lejligheden. Scanninger af de håndskrevne lister til og med tællingen fra 1930 
ligger frit tilgængelige på Statens Arkivers hjemmeside “Arkivalier Online”; tællingerne fra 
1935 til 1970 er endnu ikke tilgængelige, da de er underkastet en tilgængelighedsfrist på 
80 år. 
 
1870-folketællingslisterne for den tidligere Sæby Kommune omfatter - for at være helt 
præcis - 10.001 navne, om hvilke man får oplysning om bopæl, alder, civilstand, 
trossamfund, fødested, erhverv og stilling i familien. 
 
Tastningerne er foretaget på grundlag af de originale folketællingslister, som af Statens 
Arkiver er lagt på “Arkivalier Online”. 
 
I de enkelte byers/sognes folketællingslister er husstandene indtastet i den rækkefølge de 
har i de originale tællingslister, og indenfor hver enkelt af disse er foretaget en fortløbende 
nummerering af husstandene gennem hele byen/sognet; denne nummerering er benyttet i 
de efterfølgende registre til at lede frem til den eftersøgte person eller ejendom. 
 
Nummereringen af husstandene er foretrukket frem for en nummerering af hver enkelt 
person, da husstandene i det dækkede område er af moderat størrelse; og ved den valgte 
form har nummereringen den fordel, at den kan anvendes både i personnavneregisteret 
og i stednavneregisteret. 
 
Til hver enkelt by/sogn er der nemlig udarbejdet alfabetiske registre over personnavnene 
(på efternavn) og stednavnene; disse registre ligger ligeledes på stadsarkivets 
hjemmeside sammen med selve tællingslisterne; men da der også kan søges i selve 
listerne, er der tillige mulighed for at søge på f.eks. fornavne og fødesteder. 
 
Tastningen er foregået jævnsides med en bearbejdelse af tællingerne, hvor så vidt muligt 
alle personer er blevet slået efter i kirkebøgerne (som også ligger på Statens Arkivers 
“Arkivalier Online”). Herved er mangfoldige småfejl i aldersangivelserne og fødestederne 
korrigeret, ligesom personernes fulde navn er skrevet ind, navneændringer i henhold til 
navneloven 1904 er anført, og der er tilføjet oplysning om enkers/enkemænds afdøde 
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ægtefæller, fædre til børn født udenfor ægteskab og forældre til plejebørn. Gifte kvinder 
og enker er gennemgående anført med deres pigenavn. - Hvor en person er fundet født i 
kirkebogen er vedkommendes fødselsdato indskrevet i rubrikken med “stilling i familien og 
erhverv”, ligesom der er indskrevet vielsesdato og -sted hvor vielsen har kunnet findes, 
samt dødsdatoer (det sidste dog ikke systematisk). 
 
Ved bearbejdelserne er der fundet enkelte tilfælde af dobbeltindførsler, hvilket har 
medført, at Sæby Købstads folketal er reduceret med to personer, Volstrup Sogns folketal 
ligeledes med to personer og Albæk Sogns folketal med fem personer. Slutresultatet er 
altså blevet de omtalte 10.001 personer. 
 
Arbejdet med listerne har givet adskillige aha-oplevelser. F.eks. kan det nævnes, at der i 
Sæby er fundet en søn af digteren Emil Aarestrup og i Skæve Sogn en datter af digteren 
Steen Steensen Blicher; gå selv på jagt efter dem ved hjælp af efternavneregistrene! Det 
er håbet, at listerne kan være til glæde for en bred målgruppe, hvoriblandt selvfølgelig 
slægtshistorikerne; men også lokalhistorikere, der arbejder med bebyggelses- og 
ejendomshistorie og forskellige aspekter af demografien såsom vandringer og 
familiestruktur. 
 
Tastningerne/bearbejdelserne af listerne samt registrene er udarbejdet af cand.mag. 
Jørgen Peder Clausager, der i årene 1981-1996 var leder af Byhistorisk Arkiv i Sæby; 
siden han i 2012 blev pensioneret fra sit job som leder af Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia 
har han boet i Østervrå og genoptaget sit arbejde med områdets folketællingslister, som 
begyndte i 1983 med tællingslisterne fra 1850, og siden efterfulgt af listerne fra 1787, 
1845 og 1901; disse blev udarbejdet i “skrivemaskinealderen” og findes derfor desværre 
kun på papir, men er tilgængelige på Byhistorisk Arkiv i Sæby. 
 


