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Forbemærkning 
 
Hermed fremlægges alfabetiske efternavne- og stednavne-
registre til folketællingen den 1. februar 1870 i det område, 
som fra 1. april 1970 til 31. december 2006 udgjorde Sæby 
Kommune, d.v.s. Sæby Købstad og landsognene Albæk, 
Hørby, Karup, Skæve, Torslev, Understed og Volstrup. 
 
Registrene knytter sig til de tastninger af 1870-folketæl-
lingslisterne, som i 2013-2014 er udarbejdet i Østervrå 
Lokalhistoriske Forenings regi, og som af Frederikshavn 
Stadsarkiv er lagt på arkivets hjemmeside som led i arki-
vets projekt “Digital Historie 1870 og 1937”. Tastningerne 
er foretaget på grundlag af de originale folketællingslister, 
som af Statens Arkiver er lagt på “Arkivalier Online”. 
 
I de enkelte administrative områders folketællingslister er 
husstandene indtastet i den rækkefølge de har i de origina-
le tællingslister, og indenfor hver enkelt af disse er foreta-
get en fortløbende nummerering af husstandene gennem 
hele byen/sognet; denne nummerering er benyttet i de ef-
terfølgende registre til at lede frem til den eftersøgte per-
son 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 valg-
te form har nummereringen den fordel, at den kan anven-
des både i personnavneregisteret og i stednavneregisteret. 
 
Ved udarbejdelsen af folketællingslisterne blev personer-
nes navne, fødselsdatoer og fødesteder i videst mulige 
omfang kontrolleret ved hjælp af kirkebogsopslag; det 
skønnes, at ca. 90% af personerne i listerne på denne 
måde er blevet positivt identificeret. Hvor identifikationen er 
lykkedes, er fødselsdatoen tilføjet i højre tabelkolonne. 
Kontrollen har ført til ganske mange rettelser og tilføjelser 
af data; f.eks. er personernes fulde navn anført, selv om 
det ikke var opgivet i folketællingslisten, og i adskillige til-
fælde har fejlagtige aldersopgivelser og fødesteder kunnet 
rettes. I de tilfælde, hvor gifte kvinder er anført med deres 
mands efternavn - de er dog i 1870 ikke talrige - er de an-
ført ved deres pigenavn, ligesom udøbte børn er anført 
med det navn, som de altså først fik efter folketællings-
datoen. - De navneændringer, som blev anført i kirke-
bøgerne som følge af lov om navneforandring, lov nr. 89 af 
22. april 1904, er tilføjet i folketællingslisterne; i efternav-
neregisteret har det betydet, at de pågældende personer 
er blevet dobbeltregistreret, nemlig både under det navn, 
som de førte på folketællingsdagen den 1. februar 1870, 
og under det slægtsnavn, som de senere erhvervede 
navnebevis på. 
 
Det betyder, at folketællingslisterne i den publicerede form 
er en bearbejdelse af kilden, og ikke en slavisk gengivelse. 
Formen er imidlertid valgt med velberåd hu, som værende 
til større hjælp for slægts- og lokalhistorikerne end den 
form, som er valgt f.eks. i KIP - Dansk Data-Arkivs kilde-
indtastningsprojekt for folketællinger og kirkebøger. 
 
Et forhold, som er påpeget i de enkelte folketællingstast-
ninger, er dobbeltindførsler af personer; det viser sig f.eks. 
derved, at en daglejer er optalt både på den gård, hvor han 
har haft sin tjeneste, og på familiens bopæl. Hvis han hav-

de natteleje på tjenestestedet natten til den 1. februar 1870 
fastsatte tællingsreglerne, at han skulle tælles dér, men 
som midlertidigt nærværende (anført i anmærknings-
kolonnen); samtidig skulle han anføres på en tillægsliste i 
hjemmet som fraværende; i 1870 gjaldt det dog tilsyne-
ladende kun personer, som midlertidigt opholdt sig udenfor 
hjemsognet. Ikke overraskende har dette voldt adskilligt 
bryderi, ikke mindst fordi tællingsarbejdet for hvert enkelt 
sogn var delt ud på flere optællere eller tællingskom-
missærer, hvilket har ført til, at et antal personer er blevet 
talt dobbelt. Omvendt er der eksempler på personer, som 
er midlertidigt fraværende fra hjemmet - og anført som 
sådan - men som ikke er optalt på opholdsstedet. Det har 
ført til en - om end beskeden - nedjustering af folketallet for 
de gennemgåede byer og sogne; nedenfor anføres i 
forreste kolonne Statistisk Bureaus folketal, og i anden 
kolonne det reviderede folketal: 
 
By/sogn “Officielt” “Revideret” 
Sæby 1.344 1.342 
Understed 654 654 
Karup 226 226 
Volstrup 1.277 1.275 
Hørby 1.218 1.218 
Torslev 1.908 1.908 
Skæve 1.264 1.264 
Albæk 2.119 2.114 
 
I alt 10.010 10.001 
 
Kursiverede personnavne antyder et handicap, hvis karak-
ter er anført i folketællingslisterne; at registreringen af han-
dicaps næppe altid har været fuldstændig, er drøftet i for-
bemærkningerne til Understed-Karup Sognes folketælling. 
 
Fødestedet er anført som sogn eller købstad; traditionelt 
anføres der ikke amt ved købstæderne; ved det over-
vældende flertal af fødesogne beliggende i Hjørring Amt er 
amtsangivelse udeladt; ved sogne udenfor Hjørring Amt er 
amtet antydet ved to eller tre begyndelsesbogstaver i 
amtets navn. De benyttede amtsangivelser er de i 5. udga-
ve af Trap Danmark anvendte; for sogne i Nordslesvig er 
således angivet det amt, de kom til at tilhøre efter gen-
foreningen i 1920. Udenlandske fødesteder er som mini-
mum angivet ved landets navn; findes yderligere speci-
fikation vil den kunne ses i selve folketællingslisten. 
 
I stednavneregisteret er stednavne med flere led anført 
dobbelt eller tredobbelt, i enkelte tilfælde endog firdobbelt; 
det sidste gælder f.eks. ‘Vraa Vester Søndergaards Hus’, 
som optræder fire forskellige steder i registeret. 
 
Registrene er udarbejdet v.h.a. linjesortering i programmet 
Word 6.0/95. 
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