
FOLKETÆLLINGEN 1. FEBRUAR 1801 

Folketællingen 1801 blev i modsætning til FT-1787 besluttet som en vintertælling, fordi flere 
så ville være på deres bopæl på tællingsdagen. Der anvendtes de næsten samme fortrykte 
skemaer som ved tællingen i 1787, der var dog ingen oplysninger om antal ægteskaber. Selve 
folketællingens gennemførelse blev beskrevet i Kgl. udsendt Cirkulære af 28. november 1800 
hvortil der medfulgte et trykt udfyldte skema, der skulle vise forfatterne af listerne, hvorledes 
de skulle udfyldes, så de kunne nå den højest mulige tydelighed.  

Ved tællingen som omfattede i alt ca. 929.000 personer skulle enhver regnes til det hus, hvori 
han sov, og tællingen skulle ske gård- og husvis, således at for hver gård eller hus alle deri 
værende personer anførtes. For hver person skulle anføres stillingen i huset, som mand, hu-
stru, barn, slægtning og da hvor nær, tjenestetyende og svend, dreng, til leje boende, loge-
rende, indkvarteret osv. I erhvervsrubrikken skulle det angives, om personer var vanføre eller 
levede af almisse, og for husmænd på landet om de havde jordbrug eller anden næringsvej. 

I rentekammeret var der ved en kongelig resolution af 31. maj 1797 blevet oprettet et særligt 
dansk-norsk tabelkontor, og det blev dette kontor, der fik overdraget det videre arbejde med 
folketællingen.  

Efter ved Kgl. reskript at være blevet tilknyttet til Frederiks sogn 17. august 1787 fik sognet i 
1796 J. P. Købke som ny præst. Han nåede dog ikke at fungere længe for allerede i 1800 til-
trådte Rasmus H. Rosendahl. Rosendahl omtaltes i øvrigt som ”en meget alvorlig og værdig, 
dygtig og nøjagtig embedsmand, saare afholdt”.  Det er således Rosendahl som i 1801 forestår 
folketællingen i Karup og Frederiks.   

Sted Personer Mænd Kvinder Familier Gård / Hus Heraf 

Karup Bye 64 26 38 13 12/1 1 mølle, 1 skole 

Bøgelund Bye 22 14 8 5 5  

Vallerbeck Bye 22 12 10 4 4  

Majlundhus 3 1 2 1 0/1  

I alt 111 53 58 23 23  

 

Erhverv Antal 

Møller, Sognefoged, Lægdsmand 1 

Degn og Skoleholder 1 

Bonde og Gaardbeboer 18 

Husmand med jord 1 

Jordløs husmand, skrædder 1 

Landværnsmand 3 

Murer 1 

Rytter 1 

Landsoldat 2 

Inderste 3 

Strikker, Spinder 1 

Daglejer 1 

 

”Frederichs Præstegaard paa Alheden, d: 20de. Febr. 1801. R. H. Rosendahl” 

”Denne folketals Liste haver jeg nøye efterseet, og finder intet derved at erindre til samme. 

J. S. Worsøe 

Provst i Lysgaard Herred 


