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D. 8. oktober 2019 

Folketællinger på FamilySearch 
 

På FamilySearch kan man gratis søge i langt de fleste danske folketællinger og man kan få en liste 

over disse her: https://www.familysearch.org/wiki/en/Denmark_Census 

 

En stor del af disse folketællinger kommer fra MyHeritage, som har stået for indekseringen. 

Kvaliteten af disse indekseringer er svingende, hvilket kan skyldes, at man har benyttet OCR 

scanning med efterfølgende automatisk indeksering, hvilket gør, at noget er ’læst’ forkert. 

Folketællingen fra 1787, 1801 og 1940 findes desuden hos MyHeritage sammen med de øvrige, 

som der også er link til på ovenstående hjemmeside link. 

 

Via ovenstående link kan man se følgende oversigt (her kun en lille bid af den): 

 
 

På linket til venstre får man adgang til siden hvor man kan søge i folketællingen, men man til højre 

har et link til en Wiki side, som fortæller om den aktuelle folketælling. Her er søgesiden for 1834: 

 

 
 

I teksten øverst kan man læse, at denne er stillet til rådighed af MyHeritage. 

https://www.familysearch.org/wiki/en/Denmark_Census
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Man udfylder i skemaet navnet på personen man søger efter samt eventuelt deres fødesogn og 

fødselsårstal. Man kan ligeledes tilføje ægtefælles, far og mors navn som søgekriterie. Jo mere 

opfindsom man er med eks. navnet, jo større er chancerne for at få bid. Sæt eks. fødselsåret til at 

være fra/til med 2 år på hver side af det forventede fødeår – eks. 1822-1826, hvis personen er født 

1824. 

 

Lad mig vise et eksempel, hvordan man søger i disse – her fra 1850 folketællingen. Jeg ved min 

forfader Rasmus Bach havde en søn – Peter Werginius Bach – og at han boede i Viborg. 

Derfor prøver at søge ud fra disse kriterier: 

 

 
 

Her er resultatet af denne søgning, hvor den øverste ser meget lovende ud: 
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Yderst til højre under ’View’ findes tre symboler ( ): 

 

 indikerer at denne kilde er koblet på en person i ’FamilyTree’ 

 her kan man se, hvad der er indtastet fra optegnelsen 

 her kan man se, et billede af den originale optegnelse 

 

Trykker man på det første symbol ( ), så får 

et billede frem (ses her til højre), hvor man kan 

se et slægtstræ (’TREE’) eller data på personen 

(’PERSON’). 

Her kan man være heldig at finde mange 

ekstra informationer og personer, som er 

relateret til personen du eftersøger. 

 

Trykker man på det andet symbol ( ), så får man et billede frem, hvor man kan se de indtastede 

informationer.:

 
 

Her har man også øverst til højre adgang til personen i ’FamilyTree’. Til venstre er de indtastede 

informationer – her også de øvrige familiemedlemmer og til højre adgang til originale dokumentet. 

Her er der så mulighed for at kontrollede om det er den korrekte person og familie man har 

fundet. 
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Trykker man på det sidste symbol ( ), så får man et billede frem af originaldokumentet: 

 
 

Man kan med symbolerne yderst til venstre zoome ind (+) og ud (-) på billedet. Symbolet med de 

mange prikker (  = ’Browse multiple images’) benyttes til at få en oversigt over det aktuelle 

billede og de omkring liggende, hvilket kan være en hjælp, hvis man f.eks. vil finde frem til det 

første billede i serien, som beskriver den aktuelle kilde. Her er resultatet ved den aktuelle kilde, 

hvis man trykke på symbolet: 

 
Det aktuelle image er vist med en ramme omkring i tredje række til højre. Man kan komme tilbage 

til enkelt billede ved at trykke på dette symbol (  = ’View single image’), som har erstattet det 

andet ikon. Det sidste ikon ( ) benyttes til at ændre til ’Fuld skærm’, så man har så stort et 

billede som muligt. Man kommer tilbage til almindeligt skærm billede ved at trykke på ikonet igen. 

 

Med symbolerne øverst til højre kan man printe billedet eller download billedet. Under ’Tools’ 

finder man værktøj til at rotere, nuance justere eller invertere sort/hvid på billedet. 

 

Skulle man støde på fejl i de indekserede folketællinger, så, er det nu også muligt at få rettet nogle 

af disse fejl. 
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I ovenstående eksempel er navnet fejlagtigt blevet skrevet som ’Christian O. Bach’. Men da 

personen hedder ’Christian Virginius Bach’, så er dette måske indtastet forkert. Ved at trykke på 

billedet af folketællingen kan man se et billede af original en, hvor man kan kontrollere dette. 

 

Her ses det, at der faktisk ikke står ’O.’ men ’V.’, som 

passer med hans mellemnavn. Som noget nyt er det nu 

blevet muligt, at ændre disse fejlindekseringer.  

Ud for navnet ’Christian O. Bach’ kan man trykke på ’Edit’, hvorved følgende side kommer frem: 

 

Her retter man fejlen på navnet og vælger begrundelse under ’Reason for change’, som kan være: 

’Indexed Incorrectly’ (forkert indeksering) eller ’Wrong in the Document’ (skrevet forkert i 

dokumentet). I feltet ‘Optional Note’ kan man skrive yderligere kommentarer – denne kan sagtens 

skrives på dansk. Som det sidste bliver man bedt om at ’highlighte’ navnet i dokumentet, som man 
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laver en ændring på. Dette gøres ved at trykke på ’Highlight the Full Name’. Zoom ind på 

dokumentet inden du trykker på knappen for at highlighte. Herefter ser billedet så ledes ud: 

 
 

Tryk på ’Save’ for at gemme ændringen. 

Beskeden til venstre kommer frem. 

 

 

 

Du har nu forbedret datagrundlaget og muligheden 

for, at andre kan finde denne information. Ændringen 

kan nu ses som vist her. 

Trykker man på ’Edti/View History’, så vil man se 

denne beskrivelse af den ændring du har lavet: 

 

Prøv det af og find informationer om dine forfædre i de danske folketællinger i FamilySearch. 

 

God fornøjelse. 


