
FOLKETÆLLINGEN 1. JULI 1787 

Folketællingen 1787 finder sted 1. juli ved hjælp af fortrykte tabellignende skemaer. I de 
enkelte sogne bliver familierne (husstandene) indskrevet en efter en. Under den enkelte 
person bringes oplysninger om navne, hvad enhver er i familien, om børnene er ægte eller 
uægte af første, andet eller hvilket ægteskab. Alder, det løbende år iberegnet, d.v.s. at 
nyfødte er anført som værende 1 år. Herefter følger oplysninger om civilstand, ugift eller gift, 
og hvor ofte de har været i ægteskab eller enkestand. Sidste betydende kolonne indeholder 
oplysninger om titel, embede, forretning, håndværk eller næringsvej. 

Det overordnede ansvar for gennemførelsen af folketællinger lå i 1787 i Rentekammeret. I 
landsognene, herunder Karup, lå ansvaret hos sognepræsten, der skulle hjælpes af degne og 
skoleholdere. I praksis foregik folketællingen ved, at degn eller betroet gårdmand gik fra hus 
til hus for at tælle beboerne. I andre tilfælde blev beboerne sammenkaldt efter gudstjenesten 
om søndagen, hvor sognepræsten så talte op. Hvorledes det rent praktisk gennemførtes i 
Karup vides ikke.   

Karup har siden 1558 været tillægssogn (annekssogn) til Thorning, men på trods af dette, er 
det præsten fra Frederiks sogn Hans Munck, der i Frederiks Præstegård sætter sin underskrift 
på de udfyldte folketællingslister. Det kan umiddelbart undre, at folketællingen underskrives i 
Frederiks Præstegård (26. juli), og ikke Thorning, men det hænger formentlig sammen med, at 
Karup sogn bare en lille måned efter, nemlig den 17. august 1787 tilknyttes Frederiks sogn 
således, at Hans Munck nu bliver ansvarlig for den præstelige betjening af såvel Karup som 
Frederiks sogn. Hans Munck havde i øvrigt betjent Frederiks sogn siden 1781.  

  

Sted Personer Mænd Kvinder Familier Gård / Hus Andet 

Karup Bye 69 32 37 14 13 1 mølle (Karup) 

Øster Bøylund 10 6 4 2 2  

Vester Bøylund 10 6 4 2 2  

Vallebeck 21 6 15 3 3  

I alt 110 50 60 21 20 1 

 

Erhverv Antal 

Møller og Sognefoged 1 

Skolemester 1 

Bonde og Gaardbeboer 13 

Bonde og Husmand 1 

Husfolk 1 

Strømpebinder 4 

Snedker, National rytter 1 

National soldat 1 

Inderste 2 

Tjenestefolk 20 

Nyder Almisse 1 

 

”Frederichs Colonie Præstegaard d: 26. Jul: 1787. H. Munck.” 


