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Skattemandtal 

 



Hvad kan vi nå 

• Lidt generelt om regnskaber 

• Regnskaber i København 

• Regnskaber i købstæderne 

• Regnskaber på landet (amter og len) 



Regnskaber 

• Ofte bevaret langt tilbage i tiden 

• Kan indeholde lister over skattebetalere (= 
skattemandtal) 

• Kan fortælle, om en person bor i byen, evt. navn 
på ægtefælle, børn, logerende og tjenestefolk 
(alt efter, hvad der betales skat af) 

• Langt fra alle skattelister indeholder detaljerede 
mandtaller (nogle har kun hovedtal) 

 



Hvor findes de? 

• Centralt = Rigsarkivet i København, store 
samlinger af regnskaber indsendt til revision 

• Lokalt = Rigsarkivet i København, Viborg, 
Odense og Aabenraa, spredt bevarede rækker 
af regnskaber i de lokale myndigheders arkiver 

• OBS. De lokale regnskaber kan være kladder af 
de regnskaber, der er indsendt til revision, og 
der kan være store huller! 

 



Centralt 

• Regnskaber indsendt til revision hos centrale 
myndigheder er især registreret under 
følgende arkivskabere: 

• Regnskaber 1433-1559 

• Regnskaber 1559-1660 

• Reviderede regnskaber 1497-1994 



Regnskaber 1559-1660 

 



Lokalt 

• Under mange forskellige typer myndigheder, 
især rådstue og byfoged 

• Flest skattemandtal bevaret lokalt fra 
købstæder og ikke landsogne 



Københavnske regnskaber 

• Kopskatten 1743 (Rigsarkivet) 

• Kopskatten 1762 (Rigsarkivet) 

• Kop(f) betyder ”hoved”, dvs. en skat pr. individ 





Kopskatten 1743 

• Ekstraskattemandtal, forordning 20.08.1743 

• En formue-, kop-, heste- og karrosseskat 

• Gemmer sig i den lange række af 
københavnske regnskaber (skatteregnskaber) 

• Skal bestilles i Daisy 



Indgangsmidler 

• Navnekartotek til skattemandtal 1743, 
København, findes i AO (gruppen 
”Hjælpemidler” –> ”Registre, diverse”) 

• Trykt personregister til ekstraskattemandtallet 
for København 1743, findes i AO (gruppen 
”Hjælpemidler” –> ”Registre, diverse”)  

• Ordnet efter kvarter + matrikelnr. 

 



Personregister 

 



Forkortelser i registret 

 



Eksempel: Jens Aagaard 

• Chr.92 = Christianshavns Kvarter, matr.nr. 92 



Bestil protokollen frem 

• Daisy: 

– Arkivskaber: københavnske regnskaber 

– Arkivserie: skatteregnskaber 

– Periode: 1664-1848 



 



 



Kopskatten 1762 

• Ekstraskattemandtal, forordning 23.09.1762 

• Opregner hele byens befolkning – også 
børnene! 

• Gemmer sig i den lange række af 
københavnske regnskaber (skatteregnskaber) 

• Skal bestilles i Daisy 



Indgangsmidler 

• Navnekartotek til skattemandtal 1762, 
København, findes i AO (gruppen 
”Hjælpemidler” –> ”Registre, diverse”) 

• Ordnet efter kvarter + matrikelnr. 



 



Bestil materialet frem 

• Daisy: 

– Arkivskaber: københavnske regnskaber  

– Arkivserie: skatteregnskaber  

– Periode: 1664-1848 



16 = 428 (nr. 16 af de pakker med  
mandtaller, der dækker 1762!) 

 



16,227  
Kay Agerskov 

 



Div. trykte mandtaller 

• Skattemandtal 1620, trykt i Københavns 
Diplomatarium, bind I, s. 596-630 (dok. 425) 

• Skattemandtal 1645, trykt i Københavns 
Diplomatarium, bind VI, s. 231-339 (dok. 220) 

• Findes på www.eremit.dk  

• Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter 
Branden 1728 (udgivet 1906, findes på nettet) 

• Indeholder ejer, lejer og alle midlertidige 
beboere 

http://www.eremit.dk/


Regnskaber i købstæderne 

 



Hvor og hvad 
• Lokalt i rigsarkiverne, primært i rådstuerne, 

kaldes kæmnerregnskaber 

• Centralt i Rigsarkivet i København under 
ekstraskatteregnskaber 1611-1661, byfoged-
regnskaber 1588-1672, kæmnerregnskaber 
1592-1652, købstadsregnskaber 1660-1850 og 
købstadsregnskaber 1850-1900 

• Især kopskatten 1743-1744 og ekstraskatten 
1762-beg. 1800-tallet (ofte halvårlige med 
månedlige af- og tilgangslister) 



Indgangsmidler 

• Navnekartotek til skattemandtal 1743, 
Købstæder og amter, findes i AO (gruppen 
”Hjælpemidler” –> ”Registre, diverse”) 

• Henviser til  

– Købstadsregnskaber 1660-1850 (købstaden + 
løbenr./folio 



Od.689 = Odense Købstad, nr. 689 



Skal bestilles i Daisy 



Helsingør Rådstue 

• Kæmnerregnskab 
1555-1840 

• Indeholder mange 
forskellige indtægter, fx 
byens skat, jord-skyld, 
ungkarleskat, 
præstepenge, leje-
afgifter og sagefald 



Byens skat 

• Inddelt i fjerdinger, 
dvs. roder eller 
kvarterer, herunder 
nævnes alle 
skatteydere 

• Ofte følges den 
samme rute rundt i 
byen 



Jordskyld 

• Inddelt på samme 
måde som byens 
skat 



Sagefald 

• Bøder for slags-
mål, sømænd 
antruffet på et 
”utilbørligt hus”, 
dvs. bordel, o.m.a. 



St. Heddinge 
Rådstue 

• Kæmner-
regnskaber 
1766-1867, 
indeholder 
bl.a. præste-
skat, brand-
hjælp, indkvar-
teringsskat 



Fattigeskat 

 



Kæmnerregnskab fra Køge 1649-1650 
(Kæmnerregnskaber 1592-1652) 

 



Regnskaber på landet 

• Lensregnskaber -1660 

• Amtsregnskaber 1660- 



Lensregnskaber -1660 

• Ca. 1600-1650: Hyppige skattemandtaller 

• Findes i Rigsarkivet (landsdækkende) 

• Kan læses i AO (gruppen ”Øvrige”) 



Typer lensregnskaber 

• Regnskaber (R): Hovedregnskaber over 
lenenes indtægter og udgifter 

• Jordebøger (J): Jordebøger over lenenes 
fæstegods (krongods), opkrævning af 
landgilde med krongodsbøndernes navne 

• Ekstraskattemandtaller (E): Mandtaller, alle 
skattepligtige, dvs. ikke kun krongodsbønder 

• Kvittansiarumsbilag (K): Kvitteringer for aflagte 
regnskaber 



Indgangsmidler 

• Thelma Jexlev: Lensregnskaberne – en 
oversigt, 1978 

• Seddelregistratur 77-78: Lensregnskaber 
(findes i AO) 

• Ellers kan man ud fra lenets navn bladre sig 
frem i AO! 



Og hvad kan man så bruge dem til? 

• Sammenligne listerne over skatteydere med 
hinanden 

• Følger ofte samme runde i ejerlavet 

• Ændringer i fæsternes navne kan betyde, at ny 
fæster er kommet til (og nogle gange kan man 
få en ellers ukendt fars navn) 



Eksempel: Drejø Sogn o. 1630 

• Drejø Sogn hørte under Nyborg Len, Sunds 
Herred 

• Find lensregnskaberne i AO, gruppen ”Øvrige” 

• Find Nyborg, gruppe C, Ekstraskattemandtaller 















Fæstere af krongods 

• Der betales stedsmål, dvs. indfæstningsafgift 

• Der betales husbondhold af selvejere, der 
køber en ejendom 

• Oplysningerne findes i Regnskaberne (A) 

• Kortfattet, men ofte detaljeret: Ny fæsters 
navn, gammel fæsters navn, relation mellem 
fæstere, årsag til fæstet, samt ny fæsters 
fødested (dog sjældent) 



Thennd 25. Septembris Oploed 
affgangne Kløff Hannssøns i 
Roersløff Hans hustru, Gaardenn 
for Hans Jørgenssønn føed i 
Huerup, gaff Kong. May. till 
Jndfestninng Rix dr. – xl. 

2. Junij Stede Hierre Knudssønn 
vdj Gyndstrup, thuennde partter 
aff ett Kierckebolligh der 
Samesteds Hanns fader Knud 
Perssønn ibidem for hanom 
oploede gaff daller - xv 

Eksempler fra Odensegaard Len 



Drejø Sogn var krongods -1660 

• Regnskab 1625-26, uvisse indtægter, stedsmål: 

 

 

 

• Regnskab 1634-35, uvisse indtægter, stedsmål: 



Amtsregnskaber 1660- 

• Lenene omdannet til amter 1660 

• Amtsforvaltere (amtstue) opkrævede skatter 
og aflagde regnskab til Rentekammeret 

• Findes i Rigsarkivet (landsdækkende) 

• Skal bestilles frem og bruges på film! 

 



Typer amtsregnskaber 

• Kontributionsregnskab: matrikelskat og 
hartkornsskat, 1660-1848 (i bilagene findes 
mandtaller i 1600-tallet og beg. 1700-tallet) 

• Jordebogsregnskab: Kronens indtægter som 
godsejer (fæstere af krongods), skal ofte 
findes under kontributionsregnskab 



• Konsumtions-, familie og folkeskatregnskab: 
ca. 1671- folkeholdsskat (tjenestefolk og 
hjemmeboende børn over 15 år) og 
familieskat (kopskat, efter antallet af 
husstandens medlemmer over 15 (12) år) 

 Konsumtionsskat på bryllupper 
(kopulationsafgift) 1761-1792, ofte med 
brudens fars navn, stilling og bopæl 
(bondestanden betalte ikke kopulationsafgift) 



• Ekstraskatteregnskab: 1660-, ekstraordinære 
skatter, kopskatter, især talrige 1676-1720 
(dog ingen børn under ca. 10-12 år). Månedlig 
kopskatter 1762-1812 for hele befolkningen 
(undtagen børn under 12 (16) år) 

 



Indgangsmidler 

• Navnekartotek til skattemandtal 1743, 
Købstæder og amter, findes i AO (gruppen 
”Hjælpemidler” –> ”Registre, diverse”) 

• Henviser til  

– Amtsregnskaber 1648-1891 (amtsnr. + 
løbenr./folio) 



Amternes numre 





11,53 = Aalholm Amt, nr. 53 



Skal bestilles i Daisy 



Rigsarkivets 
filmlæsesal 

• Filmregistratur til 
amtsregnskaberne 



 



Eksempel på 
amtsregnskab 

• Dueholm-Ørum-
Vestervig 
amtsregnskaber 
ekstraskatteregn-
skaber 1682-1684 
(1178)  



Eksempel 

• Gårdmanden Christopher Nielsen i Drejø Sogn 
var gift med en Maren Jørgensdatter (ca. 
1655-1725) 

• Ved flere af deres børns dåb ses en Jørgen 
Andersen ”fra Hvidkilde”, der kan være far til 
Maren Jørgensdatter 

• Herregården Hvidkilde ligger i Egense Sogn, og 
sognets kirkebog er gået tabt! 



Jørgen Andersen fra Hvidkilde 

• Egense Sogn hørte under Nyborg Amt og 
Sunds Herred 

• Jørgen Andersen nævnes i adskillige 
skattemandtaller på Hvidkilde 1677-1682 

• Fx står der i sognemandtalslisten (bilag) til 
konsumtions-, familie og folkeskatten for 
Egense Sogn 1677: 

 Noc Forpacterne selff med deris qvinder 

 Johan Christian Thur, Sibylla Brand 

 Jørgen Andersen, Maren Hansdatter 



Henrik Jørgensen fra Langeland 

• Henrik Jørgensen ”fra Langeland”, der ses som 
fadder til et af Christopher Nielsen og Maren 
Jørgensdatters børn 1696, kan være bror til 
Maren 

• Bladrede amtsregnskaberne for 1696 igennem 
for Langeland. En Henrik Jørgensen blev 
fundet i Longelse Sogn: 

 Paa Møllegaard 

 forpagter Hendrich Jørgensen 

 1 systerdatter Susanne Christophersdatter 



En sidste ledetråd 

• Susanne Christophersdatter, datter af 
Christopher Nielsen og Maren Jørgensdatter, 
blev gift o. 1710 med en Erik Eriksen i 
Longelse Sogn 

• I Susannes skifte 1720 ses to tinfade med 
initialerne I.A.S.M.H.D., sikkert et arvestykke 
efter Jørgen Andersen og Maren Hansdatter 



Københavnske folketællinger 



Hvad kan vi nå 

• Folketællingerne 1885 og 1895 

• Politiets Mandtaller 1865-1923 

• Politiets Registerblade 1890-1923 

• Lægdsruller 1789-1931 

 



Folketællingen 1885 

• Dækker staden København og Frederiksberg 

• Er indtastet og søgbar i Dansk Demografisk 
Database (www.ddd.dda.dk) 

• Indgang til andre arkivalier, fordi den er søgbar 

http://www.ddd.dda.dk/


Folketællingen 1895 

• Dækker staden København og Frederiksberg 

• Er ikke indtastet og søgbar i Dansk 
Demografisk Database 

• Umuligt at bladre sig frem, hvis man ikke har 
en adresse 

• Andre arkivalier kan lede en på rette spor 



Eksempel 

• Hans Sørensen, sadelmagermester, født i 
Søvind Sogn 7. april 1861 

• Gift med Emilie Amalie Mathilde Møller, født i 
Svendborg, Vor Frue Sogn, 9. dec. 1864 

• Ifølge folketællingen 1921 kom de til 
København i 1882 og 1883 



Folketællingen 1885 

• Dansk Demografisk Database 

• Simpel søgning 

• ”Hans Sørensen”, København Amt, 1885 = 63 
resultater 



Husstanden 



Tjek originalen (Ryesgade 77!) 



Politiets Mandtaller 1865-1923 
• Skemaer, alle over 10 år i København 

• Københavns Stadsarkiv, online www.kbharkiv.dk 

• Skal kende adressen, Helgesensgade 4 (dog 
navneregistre 1869-1882, men ikke online!) 

http://www.kbharkiv.dk/


Gevinst 

Men flytter allerede  

nov. 1885-maj 1886 

(ses ikke maj 1886) 



Politiets Registerblade 1890-1923 

• En forløber for folkeregistret, alle over 10 år 

• Find familien i Politiets Registerblade, 
www.politietsregisterblade.dk 

• Brug avanceret søgning 

 

http://www.politietsregisterblade.dk/


Søgeresultat 





Folketællingen 1895 

• Ikke indtastet og søgbar i Dansk Demografisk 
Database (www.ddd.dda.dk) 

• Skal kende adressen 

• Nordre Frihavnsvej 34 B, 4 

http://www.ddd.dda.dk/








Lægdsruller i København 

• Findes i AO under ”Find din slægt” 

• -1902 skal værnepligtige i København, født 
uden for byen, findes under fødested!  

• Folketællingen 1885: Horsens 

• Politiets Mandtaller 1885: Horsens 

• Politiets Registerblade: Søvind 

• Gevinst i navneregistret 1883: 2398 



Adresser i lægdsrullen 
• 1883: Nansensgade 38B, 3. 

• 20.02.1884: Kalkbrænderivej 22, 2. 

• 17.12.1884: Helgesensgade 4, 4. 

• To amtspas og i 1886 utjenstdygtighedspas 



Ægteparrets adresser 1883-1925 
• Listen er stykket sammen ud fra folketællingerne 1885 og 1895, 

Politiets Mandtaller, Politiets Registerblade og lægdsrullerne 
 

• 1883: Nansensgade 38B, 3. 
• 1884: Kalkbrænderivej 22, 2. 
• 1884, 1885: Helgesensgade 4, 4. 
• 1890-1892: Blegdamsvej 46, stuen 
• 1893: Nordre Frihavnsvej 34 B, 4. 
• 1900: Silkeborggade 10, 1. 
• 1902: Aarhusgade 86, 4. 
• 1904: Viborggade 76, 4. 
• 1909: Aldersrogade 11, 2. 
• 1921-1925: Castbergsvej 29 

 
• Folkeregistret begynder i København Kommune i 1923 



Og hvad kan adresserne  
ellers bruges til? 

• Brandforsikring (kan indeholde detaljerede 
beskrivelser af ejendomme) 

• Tinglysningsarkivalier (bl.a. skøder) 

• Når man kender bopæl og tidspunkt, kan man 
desuden lede efter fødsler, konfirmationer, 
vielser og dødsfald, samt sager som 
straffeakter, faderskabssager, skilsmissesager, 
testamenter, skiftesager o.m.a. Kun fantasien 
– og statens interesse – sætter grænserne! 



Husk også … 

• … at Rigsarkivet har folketællinger fra 1950, 
1960, 1965 og 1970 

• De kan bestilles frem, når man har udfyldt en 
standardblanket, som læsesalspersonalet 
udleverer og godkender på stedet 


