
Vandringen fra land og til by

Hvordan man følger sin slægt tilbage 

til landet og fra landet ind til byen.



Befolkningsflytning

• For 200 år siden boede 90% af Danmarks 
befolkning på landet.

• I dag bor cirka 90% i byerne og 10% på 
landet.

• For 200 år siden fik hvert ægtepar i 
gennemsnit 8 børn, og selvom at kun 5 
overlevede gav det alligevel et stort 
fødselsoverskud, som blev afsat til byerne.



Slægtsforskning

• Hver gang folk flytter, er der risiko for at 
anelinien bliver brudt, fordi man ikke kan 
finde fødested og forældre.

• Dette foredrag vil forsøge at udpege nogle 
af de kilder, som kan hjælpe i disse tilfælde.

• Man må imidlertid gøre sig klart, at 
sommetider finder man desværre ikke 
svaret.



Traditionelle kilder

• Folketællinger

• Kirkebøger

• Lægdsruller



Folketællinger

• Fra folketællingen 1845 angives fødested i 
form af sogn og amt. Disse angivelser er 
dog ikke altid korrekte og kan være 
upræcise.

• Fødested mangler i folketællingerne 1906 
og 1916 bortset fra København og 
Frederiksberg.

• Forrige års opholdssted er anført 1901-11 
og 1921-30.



Kirkebøger

• Til og afgangslister angiver flytninger.

• De findes desværre kun i perioden 1812-75, 

og ofte kun i en del af denne periode.

• De indeholder ofte kun karle og piger og 

stedangivelsen kan ofte være upræcis.

• De er dog ikke helt uanvendelige og bør 

altid prøves.



Barnedåb

• Ved barnedåb er fadderne ofte fra familien

• Normalt nævnes faddernes hjemsted

• Dette kan give et tip om, hvor familien 

kommer fra

• Vær opmærksom på kvindelige faddere



Konfirmation

• Ofte kender man opholdsstedet ved 

konfirmationen, men ikke fødestedet.

• Da man ofte angiver fødsels- og dåbsdato 

og sted ved konfirmationen, bør man derfor 

også prøve at finde konfirmationen.

• Konfirmation indføres 1735, men starter i 

praksis ofte senere i kirkebøgerne.



Lægdsruller

• Lægdsrullernes opgave var at holde 
regnskab med hvor det værnepligtige 
mandskab op holdt sig.

• Lægdsrullerne indeholder kun mænd fra 0-
max 36/45 år 1788 – 1849. Oftest slettes de 
dog allerede i slutningen af tyverne.

• Lægdsrullerne er særlig gode til at følge 
flytninger før 1845





Utraditionelle kilder

• Politiets mandtal og registerblade 1865-

1923 i København.

• Politimesterens tilsynsprotokoller for tyende 

og håndværkersvende fra 1875.

• Borgerskabsprotokoller

• Laugsprotokoller

• Folkeregister fra 1924

• Skifteprotokoller



Københavns Politiets Mandtal 

1865-1923

• Til disse mandtal findes halvårlige 

hovedregistre for hver politistation 1869-82.

• Disse registre angiver bopæl for alle med et 

bestemt begyndelsesbogstav specificeret 

gade for gade.

• Dette gør, at man må igennem hele 

bogstavet for hver politistation. 

• Disse ligger desværre ikke på nettet





Borgergade 8

November 1869



Borgergade 21 

november 1903



Maj 1885



Københavns Politi Registerblade 

1893-1923
• Disse registerblade, som er en forløber for

folkeregisterkortene, er nulagt ud på nettet. I

øjeblikket er mere end 100 % lagt på nettet, og

man regner med at være færdig i år.

• De renskrives i øjeblikket af frivillige. Man har 

nået over 100 %.

• De indeholder både ”levende” personer og døde

fra de ellers frasorteret dødeblade, som tidligere

fandtes på fogsgaard.org og kunne ses i original

på Landsarkivet.



Politiets Registerblade



Politimesterens tilsynsprotokoller 

for tyende og håndværkersvende

• Disse erstatter fra 1854 og 75 til- og 

afgangslister. De er ført til 1921.

• De findes i lands- og lokalarkiverne.

• De er ikke så lette at gå til.

• Desværre er en del protokoller gået tabt.



Tyendeprotokol



Borgerskabsprotokoller

• Det var en forudsætning for at kunne 

arbejde som håndværksmester i en by, at 

man havde borgerskab i byen.

• I borgerskabsprotokollerne anføres ofte 

hjemsted, der dog kan være så upræcist som 

f. eks. Jylland eller Sjælland. 

• Det er dog altid bedre end ingenting.



Laugsprotokoller

• Laugsprotokollerne indeholder ofte 

lærekontrakter, hvor opholdssted anføres.

• Ved mesterstykker anføres ofte, hvor 

håndværkeren har arbejdet som svend. 

• Dette kan ofte være i udlandet, på valsen.

• Håndværkersvende er typisk personer, som 

skifter opholdssted, og er netop derfor ofte 

et problem for slægtsforskeren.



Folkeregister 1924-nu

• Folkeregisterkortene er desværre næsten helt 

utilgængelige.

• Man kan mod betaling få oplyst til og fraflytning, 

men man kan normalt ikke se selve kortet.

• På stadsarkivet i København og Frederiksberg kan 

man få lov at se kortet, hvis de pågældende er 

døde før 50 års grænsen 1967.

• Landsarkiverne er næsten umulige



Skifteprotokoller

• Skifteprotokollen oplyser, hvor arvingerne 

befinder sig og er derfor gode til at fortælle, 

hvor folk er blevet af.

• Man kan f, eks få oplysninger om, at de er i 

udlandet, sejler som søfolk, er indkaldt som 

soldat eller bor i en anden del at landet.



Skifter for ugifte og barnløse

Bedstefader 


Ugift onkel 


Far 

Datter Søn

Fader 

Ugift Datter 




Mediestream



Dødsanmeldelser og annoncer

18. oktober 1765



Copulerede og dødsfald



Bopæl i byerne

• Når vores forfædre kom til byen var det ofte 

svært at finde hvor de kommer til at bo.

• Ofte bor de først et tilfældigt sted og flytter 

så til en bedre bolig.

• Ofte bor de kun nogle få måneder hvert 

sted.



Skattemandtal

• Skatte opkrævningen i byerne var normalt 
knyttet til ejendommen.

• Grundlaget kunne være grundens areal, men 
kunne også være facade længden.

• Det sidste var normalt tilfældet, når det 
drejede sig om brolægnings- og lygteskat.

• En speciel skat var ildstedsskatten, som blev 
pålignet arealet af opvarmede rum.



Stadskonduktørens arkiv 

(skattemandtaller) (1694-1881)
• 1694-1694 Indkvarteringsrulle

• 1699-1705 Indkvarteringsmandtaller

• 1701-1708 Indkvarteringsruller

• 1702-1719 Renovationsrestancer

• 1717-1736 Indkvarteringsmandtaller

• 1720-1809 Mandtal til renovationsskat og –restancer

• 1721-1755 Mandtal til lygte- og sprøjteskat

• 1729-1829 Mandtal til vægterpenge

• 1736-1811 Mandtal til indkvarteringsskat

1743 Mandtal til formue, kop-, heste- og karosseskat

• 1780 Mandtal til brolægningsskat

• 1787-1803 Mandtal til lygte- og sprøjteskat

• 1794-1862 Mandtal til brolægningsskat

• 1803-1875 Mandtal til bygningsafgift

• 1804-1829 Mandtal til lygteskat

• 1809 Mandtal til 2 % afgift

• 1812 Mandtal til ildstedsskat

http://www.starbas.dk/Arkiv.php?Arkiv_ID=856
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11354
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11355
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11356
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11370
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11357
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11371
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11361
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11379
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11358
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11346
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11341
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11362
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11342
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11344
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11363
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11377
http://www.starbas.dk/Arkivserie.php?Arkivserie_ID=11353


Bykort

• Matrikuleringen af købstæderne finder først 

sted 1869. Det betyder, at der ikke er 

matrikelnumre i folketællingerne.

• Trap Danmark bringer kort over byerne fra 

første udgaven i 1858-60

• Andre kort kan findes mange forskellige 

steder, som f. eks landsarkiver, Rigsarkivet,

• Stadsarkivet og Nationalmuseet.



Roskilde



Hillerød 1818



Skøde og Panteprotokoller

• Realregistre

• Skøde og Panteprotokoller

• Ejendomsoplysninger er offentligt 

tilgængelige i modsætning til andre 

arkivalier.

• Ejerskifte ved dødsfald skal også tinglyses.



Brandforsikring og vurdering

• Brandforsikring var lovpligtig i 

købstæderne

• Forsikringsprotokoller
• Forsikringsnumre er normalt forskellige fra 

matrikelnumre og numre i folketællingerne.

• Taxationsprotokoller



Købmænd

• Købmændene er byens fineste og rigeste 

borgere.

• Udover købmandsvarer handler de med 

korn, og mange af dem ejer selv skibe.

• Skifter efter købmænd kan derfor indeholde 

oplysningen om mange andre end den 

afdøde.



Markeder

• Markedspladserne var oprindelig forbeholdt 

byerne.

• Det betød, at landbefolkningen måtte 

afsætte deres produkter på markedet i byen 

og samtidig handlede købsmandsvarer og 

håndværksprodukter i byerne.

• Markedspas kan her være en hjælp



Markedspas



Industrialiseringen

• Industrialiseringen starter tidligere end de 
fleste er klar over.

• Allerede før 1800 kommer de første 
fabrikker i form af klædefabrikker, 
sæbesyderier, sukkerfabrikker, ølbryggerier, 
glas og porcelæn.

• Dette giver beskæftigelse for en større og 
større mængde arbejdere.

• Det er derfor en af forudsætningerne for, at 
folk kommer til byerne.



Fagforeninger

• Før 1870 er der normalt ikke noget 

modsætningsforhold mellem arbejdere og 

arbejdsgivere.

• Laugene var for både arbejdere og mestre.

• Dette starter først med de første fagforeninger og 

Den internationale Arbejderforening 15-10-1871.

• Den første fagforening i Danmark var 

cigarmagerforeningen ”Enighed” fra 1-9-1871. 

• Fagforeningsarkiverne er normalt dårligt bevaret.



Afslutning

• Der er så mange muligheder for at finde 

oplysninger indenfor slægtsforskning, at de 

næsten kun er fantasien, der sætter grænser.

• Sommetider er arkivalierne gået til grunde. 

Men ofte er der alligevel oplysninger nok 

til, at man kan få stykket en 

levnedsskildring sammen for sine forfædre.


