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Desværre har det på grund af de tekniske hjælpemidler, der 
har været til rådighed ikke været muligt at fremstille de lor- 

skellige tabeller og grafiske afbildninger på tryk - de har 
næsten alle måttet laves i hånden. Resultatet er forhåbent
lig læseligt og overskueligt. Samtidig har de ■frerr.s + lllede ta
beller og figurers vidt forskellige størrelse givet problemer 
r*jd deres placering i forhold til teksten. Resultatet af over

vejelserne desangående blev, at hvor det var muligt placeredes 
tabellerne i forbindelse med teksten, men for de størsteo ved
kommende blev det nødvendigt at placere dem samlet efter tek
sten, hvilket iøvrigt også gælder alle grafiske afbildninger. 
I teksten henvises så til tabellerne efter teksten ved at ta- 
belnummeret er understreget.
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Befolknings- os' erhvervsstruktur i

Eggeslevmagle sogn, 1845 og 188o.

Eggeslevmagle sogn, hvis befolknings- og aldersstruktur i 
1845 og 188o underkastes et nøjere studium i denne opgave, er 
med kommunalreformen af 197o ophørt at eksistere som selvstæn
dig kommune, og området indgår nu i Skelskør købstad. Sognet 
vor beliggende i Vester Flakkebjerg herred i Sorø amt, grænsen- 
de op til Skelskør købstad. I den periode, der afgranses af 
de to årstal,1845 og-188o, sker der ingen ændringer af sogne
grænserne. Sognets areal var på 4622 tdr. land.

I sognet var der seks mindre byer og to hovedgårde. De seks 

uyer er: Fggeslevmagle, der er langt den største og den,der har gi
vet sognet navn, Båslunde, Hesselby, Eggeslevlille (eller rette
re: en del af Eggeslevlille; en anden; del hører ind under Tjære

by sogn), Smidstrup og Frankerup. De to hovedgårde er Gerdrup og 
Lyngbygård.

I 1845 såvel som i 188o var sognet et udpræget landbrugsområ
de, hvilket også genspejles i erhvervsstrukturen. Jorden i sognet 
var - og er - af temmelig høj kvalitet. Man får et udtryk for et 

jordstykkes beskaffenhed ved at angive hvor mange tønder land, der 
går på en tønde hartkorn. I forbindelse med udarbejdelsen af ma

triklen af 1844 blev landets jorder takseret, og både i 1845 og 
188o var disse kvalitetsmål gældende. På den bedste jord i lan
det gik der 5 1/7 tønde land på en tønde hartkorn, men dette var 
ideal taksten, som ikke blev brugt i praksis og 6 1/6 td. land er

l) 
reelt det mindste, der nogetsteds gik pa en tønue hartkorn. I 

Eggeslevmagle gik der i gennemsnit 9 1/2 tdr. land på en td. hart- 
tern. Til sammenligning Kan anføres, at gennemsnittet ior hele 
Sjælland var lo, 4 5 td. land pr. td. hartkorn, mens det i Jylland 
var 26,17 tdr. land pr. td. hartkox-n. Disse tal e? dog som an
ført gennemsnitstal, og der kar. være store uasving indenfor de 
enkeite områder. Stikprøver har ziot, at der findes jord i Egge- 
s'c'vmagle, hvor der kun gik ca. 7 1/2 tdr. land på en td. 3 and.

Befclkningens størrelse var i 1845 1526 personer. Tallet for 
I880 er lidt større, nemlig 1560.
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KILDERNE OG DERES BENYTTELSE

Til løsning af opgaven er følgende kilder benyttet i stort 

omfang:

Folketællingen af 1845*
Folketællingen af 188o.

Sognets kirkebog i perioden 181o-19oo.

I mindre omfang er benyttet:

Matriklen af 1844*
Skøde- og panteprotokol for V. Flakkebjerg herred.
Realregistret til skøde- og panteprotokcllen.
Jordebøger for'Gerdrup, Lyngbygård, Borreby, Basnæs og 

Holsteinborg Godser.
Eggeslevmagle sogns fattigkommissicns forhandlingsprotokol,

1855-44*

Da pålideligheden af kildematerialet er afgørende for tilreg

nelige resultater i denne opgave, vil der blive foretaget en gen
nemgang nf hovedkildernes kildeværdi:

•Folketællingerne 1845 og 183o.

Der knytter sig en række generelle problemer til brugen af fol
ketællingerne som historisk kilde, men de vil her kun blive be
handlet, hvis de har relation til de problemer, der ev af betyd
ning for løsningen af denne opgave .

Desværre er den litteratur, der omhandler folketællingernes kil
deværdi ret sparsom og lidet dybtgående, men der foreligger dog et 
eukait værk, der på særdeles grundig og overbevisende måde behand
ler en af folketællingerne, nemlig Jørgen Elklits beg: Folket&l- 
xingen af 1845* (Århus 19^9)* Der. ene af de i denne opgave to brag 

te folketællinger ex således velbehandlet, mens det ser anderledes 
vi for folKetællingen af I8B0. Imidlertid er mange af ae pioble- 

r° , der findes omkring folketællingen af 1845 også være t?1 sto
se i oamme form omkring folketællingen af I880 ligesom årsagerne 
til fejlmulighederne i stort omfang vil være le samme.
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De to anvendte folketællinger blev begge foretaget i februar 
måned det pågældende år. Folketællingen af 1345 er dateret til

1. februar, men blev i virkeligheden foretager i løbet at febru

ar måned, dog talte kun personer, der var til stede den 1. febru
ar. I Eggeslevmagle sogn blev folketællingen foretaget af de to 

skolelærere, således at de hver talte deres eget skoledistrikt. 
Lars Hemmingsen i Smidstrup var færdig med sit område den 15• 
februar, mens Peter Petersen allerede var færdig med Eggeslev
magle skoledistrikt lo februar.

I 188o er tællingen foregået på en anden måde, og desværre fo

rekommer det som or. den nye fremgangsmåde i h^ert fald for Egge
slevmagle sogns vedkommende ikke har været så god som den i 1845 
anvendte. I 1845 var det sognepræsten, der forestod tællingen;
i 188o er det sognerådet, og i stedet for to tællingsom”åder (som 
i 1845) er sognet nu inddelt i 23 tællingsområder med hver sin 

tællingskommissar (som de biev kaldt) - udpeget af sognerådet, 
som formentlig har udpeget sine egne medlemmer og nogle pålide
lige personer udenfor. Nogle af tællingskommissærerne har dog 

haft mere end et tællingsområde under sig, således at der i alt 
er 16 tællingsområder. Imidlertid ser det ud til, at nogle af 

tællingskommissærerne igen har stykket arbejdet ud. For nogle af 
områderne kan man skelne to eller tre forskellige hår.dsKrif ter. 
Selve', tællingen'fandt'-stéd den-1. februar. -< r 

al Denne opsplitning.af arbejdet har ikke gavnet tællingens på
lidelighed. Mindre væsentligt er det, at selve nedskrivningen i 
flere tilfælde har voldt synlige kvaler, hvilket talrige rettel
ser og overstregninger vidner crr.. men af stor betydning er det, 
at de forskellige tællingskommissærer ikke udfylder rubrikkerne 
ens. Fx kan det ske at en tællingskommissær anfører en person 
ved hans familiemæssige tilknytning til en husstand, nen en anden 
måske bare anfører personens erhverv uden at nevne at vedkommende 
har forbindelse med andre i aamue rus. De fleste tilfælde af den
ne aT-t lader sig dog gennemskue, i tvivlstilfælde er kirkebogen 
konsulteret.

Tællingen foregik i 184 5 o+‘ter "de jura-princippet", hvilket 

indebærer, at folk fælles på det sted, dc har deres eger-lige 

bopæl. 1 188o var forholdet ændret. Man talte da efter 'de lac- 
to-prircippet", hvorefter folk tælles dei, hvor de opholder sig 



på tællingstidspunktet. Gennemgangen af.de tc folketællinger gi

ver ikke indtryk af, at brugen af de to forskellige optællings
principper bar betydet noget for de tal tællerne når frem til.

Folketællingens fuldstændighed. Er alle sognets beboere talt med? 
Dette spørgsmål lader sig ikke besvare med loo^ sikkerhed, men 

for 1845 kan man få et fingerpeg om tællingens kvalitet ved at 
sammenligne med kirkebogens oplysninger om fødte, døde, til- og 
afgang.

I 184o var der ifølge folketællingen af 184o 1181 indbyggere 
i Eggeslevmagle. Hvis man til dette tal Lægger antallet af fødte 
og antallet af tilrejsende til sognet i perioden 184o +il 1845» 
og trækker antallet af døde og bortrejste personer fra skulle 
man teoretisk set nå frem til den folkemængde, der opgives i 

folketællingen af 1845* Dette regnestykke ser således v.d:

Folketallet 184°: 1181

+ antallet af fødte .184o-45 254
+ antallet af tilrejste 523

1958
-s- antallet af døde 184o-45 146
+ antallet bortrejste - - 508

• 13o4

Da folketællingen foregik 1. februar or det nødvendigt at fra

trække dette tal folkebevægelserne i januar I840 og lægge tallet 
for januar 1845 til, og det giver en nettotilgang på 7 personer. 
Tallet bliver da 1311 personer i Eggeslevmagle den 1. februar. 
Sammenlignet med folketællingens tal (1326) er der en"forskel i 
på 15 personer. Et ganske ringe antal trods alt. Fejlen kan ikke 

lokaliseres. Fåske er udgangspunket, altså folketællingen a4" 184o 
forkert, måske er det kirkebogen eller det kan være ioÅketællingen 
af 1845. Men det kan også være en kombinatior af alle tre dele, 
hvilket nok er det mest sandsynlige.

Imidlertid er forskellen for den efterfølgende 5~åvs periode 

betydelig stirre. Folketællingen af 185o siger, at der i lC5v 
o-** sKei et fald i folketallet til 12/4» nier, bruges ovennævnte 
kontrolmetode skulle folketallet ikke være faldet, men steget 

til 153o personer, en stigning på 4 personer. Nogen tilfreds-

af.de
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stillende forklaring kan ikke gives. Måske skyldes det,at af- og 

tilgangslisterne tilsyneladende føres mindre godt efter 1847» Her
om senere.

Desværre lader folketællingen af 198o sig ikke kontrollere på 

samme måde, da der ikke sr ført til- og afgangslister efter 1875« 

Folketællingernes oplysninger.

Til løsning af opgaven er benyttet randhulkort. De oplysninger 
folketællingerne giver om hver enkelt person anføres og indkodes 
på de såkaldte randhuikort - et for hver person. Udtrækningen af 

oplysninger foregår derefter manuelt (ved hjælp af en strikke
pind) . Ved samtidig at indkode oplysninger om husstandene på 

husstandsoverhovedernes kort kan det lade sig gøre at udtrække 
oplysninger om både perser- og husstandsgrupper. Fordelen ved at 

bruge systemet ligger i, at man, når først det store indkodnings
arbejde er overstået, forholdsvis hurtigt og sikkert kan gennem
føre detaljerede og komplicerede undersøgelser.

Af de oplysninger, der kan uddrages af folketællingerne er føl
gende benyttet i denne oogave:

1. Inddeling i husstande
2. køn
3. alder 1

4. civilstand
5» fødested
6. status i husstand
7. erhverv
8. husstandsstørrelse
9. børnetal.

adl. I'er har ikke været de store problemer i forbindelse med 

inddelingen af personerne i husstande. I folketællingerne anfø
res ved hvert hus (hver bebuet bygning) hvor mange husstande, der 
bor i det, og det ’'ar kua et par tilfælde været vanskeligt at af
grænse husstandene, nåx der har været mere end én i hvert hus .• 
l'or ld8o's vedkommende -'r husstandenes antal ikke altid umiddel
bart til at læse for et pur af tæxlingskommissærerne har misfor
stået rubrikken og givet husene ..uare i stedst for at angive an
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tallet af husstande i huset.
For 1845 angiver folketællingen, at der i sognet var 275 hus

stande (eller familier efter datidens terminologi). Under gennem
gangen af personerne afs*lørede3 det i øvrigt, at tre møllebet.jen- 

te ved møllen i Smidstrup ikke er medregnet til nogen husstand. 
Her regnes de dog for ab udgøre en husstand, og husstandsantallet 
for Eggeslevmagle sogn opregnes dermed til 274« Det viste sig end
videre, at Lars Hemmingsen, skolelærer og som tidligere nævnt an
svarlig for nedskrivningen af den ene halvdel af folketællingen 

har haft vanskeligheder med at tælle rigtigt. I to områder tæller 
han således en husstand for meget med, men det udlignes ved at to 

andre steder tælles en husstand for lidt med.

I 188o er der ikke foretaget nogen sammentælling af husstandene. 
Der findes ganske vist en sådan, men den ser ud til at være fore

em ækide**
taget senere, i hvert. fald er håndskriften^end den, der i øvrigt 
har foretaget sammentællingen af tællingens personer. I den om
talte optælling ansættes antallet af husstande til 276. En grun
dig sammentælling viser, at der ikke er 276, men 28o husstande i 
sognet i 188o. Om 188o-husstandene skal det iøvrigt nævnes, at i 
folketællingen er beboerne på sognets fattiggård opført under én 
husstand, mens beboerne på fattighuset ligesom i 1845 opføres i 
flere husstande, årsagen bil dette findes i de to institutioners 

forskellige karakter.

ad 2. Inddelingen af befolkningen i køn er sket uden vanskelig
heder. I 188o er der en speciel rubrik, hvor kønnet angives. Det 
er der ikke for 184t, men alle navne har været entydige, således 

at der ikke har været tvi\l om personernes køn. Når det drejer sig 
om udøbte er kønnet angivet i alle tilfælde angivet ved, at man i 

stedet for navn skriver udøbr søn (el. datter) eller ved at man i 

kolonnen, der fortæller om personernes erhvervs- og familimæssige 
forhold skriver: deres søn, deres datter etc.

ad 5- Mdersrubrikken i de to folketællinger er ikke udfylde ens. 
I 1845 blev personerne anført i løbende alder x stedet for i fyldt 

alder, som er (og var i 1845) det normale. Dette betyder, at ny
fødte noteres som et-årige, to-arige (efter normal aldersangivel
se) som et-årige etc. Dette har utvivlsomt v«ret en kilde til 
fejlangivelser, idet cn hol del personer nok har opgivet fyldt 
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alder i stedet for løbende alder. Jørgen Elklit når til følgende 
konklusion om folketællingens (1845) aldersangivelser: "På grund

lag af de foretagne undersøgelser synes der at være grund til at 
entage, at omkring 25% af aldersangivelserne er forkerte. Heraf 
er de fleste (5/4) for lave, og hovedparten af de fejlagtige op

lysninger er 1 år for lave. Forklaringen herpå er sikkert, at der 
er anført "fyldt år" i stedet for det "løbende år", der var fore
skrevet i reglerne."

For 188o-tællingen gælder, at de er opgivet på normal vis i 
fyldte år, og det indebærer utvivlsomt, at fejlangivelserne er 

formindskede i antal. I hvilken grad er det ikke muligt at angive.
Der er ingen grund'til at antage at fejlmængden i aldersangivel

serne i Eggeslevmagle adskiller sig væsentligt fra den Elklit har 
fundet. Imidlertid er personerne i denne opgave inddelt i 5-års- 
grupper, og det reducerer fejlenes betydning voldsomt. Fx vil en 

angivet 24-årig, der i virkeligheden er 22 år alligevel tilhøre 
samme 5-års gruppe. Elklit skriver om dette:^ ’’Der blev fundet 

fejl i godt 25% af de kontrollerede 291 aldersangivelser. Ved en 

rubricering i 5-års-aldersgrupper ville derimod kun 4% af disse 
291 personer være blevet placeret i en forkert 5~å.rs-aldersgruppe 
i forhold til deres rigtige alder."

ad 4. Hverken for 1845 eller I880 har det været vanskeligt at ind

dele personerne efter cicilstand. Persenerne er rubriceret i fire 
kategorier: ugifte, gifte, enker (cjg enkemænd) samt andre. En del 
af den sidstnævnte gruppe består dels af fraskilte, hvoraf der i- 

følge folketællingen ikke var nogen i 1845« mens der i.I880 var .. 
to, hvor det direkte var anført. De resterende er personer, som 

i folketællingen benævnes som gifte, mer son tilsyneladende ikke 
her nogen ægtefælle. I nogle enkelte tilfælde anføres det dog at 
ægtefællen har tjeneste i andet sogn, men om denne adskillelse er 

at sammenligne med en reel skilsmisse, eller den her sir. årsag i 
andre faktorer (fx. økonomiske) er det ikke muligt at udtale sig 

om med sikkerhed. Der foreligger endelig den mulighed, at nogle 
nf personerne i denne gruppe simpelthen ved en fejlskrivning er 

blevet placeret i en forkert rubrik, men her må dan log konstate

re, at denne fejl i så fald kun har ramt personer, der kunne være 
gift uldersmæssig*:. Hvis personerne er benævnt -med forkert, skulle 
man tro, ar fejlene ville ramme uafhængigt ai alder.
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ad 5» Der er ikke sket nogen ændring med ■f'ødestedsrvbrikken i 
188o-tællingen sammenlignet med 1845-tællingen. I 1845 opgiver 
alle personer undtagen én deres fødested, mens opgivelserne er 
fuldstændige i 188o. Hvorvidt de også er rigtige er et andet 
spørgsmål. Elklit^ mener det sandsynliggjort, at mindst lo% af 

oplysningerne om fødested i folketællingen af 1845 er forkerte, 
men kan iøvrigt ikke sige noget om fejlenes karakter. Han angi
ver uvidenhed som en af de mulige årsager til fejlangivelserne.

Da folketællinger, i 18eo ikke adskiller sig væsentlig i sin 
form fra 1845-tællingen Br fejlenes antal formodentlig uforan
dret i 188o sammenlignet med 1845» Hvis der er en forskel, må 
man umiddelbart formode, at de er større i 188o end i 1845 fordi 
tællingen i 188o blev foretaget af personer, der havde en efter 
alt at dømme mindre boglig uddannelse end i 1845, hvor det var 
skolelærerne, der foretog tællingen. Disse havde, skulle man tro,, 
mulighed for at vejlede folk i tvivl i højere grad end d~ mindre 
uddannede tællingskommissærer i 188o.

Heldigvis er der grund til at antage, at fejlangivelserne kun 
vil få ringe indflydelse på undersøgelsesresultatet, idet den må

de fødestedsangivelserne er inddelt på i høj grad vil eliminere 
fejlenes betydning. Fødestedsangivelserne er inddelt på to måder, 
dels om man er født i by eller på landet, dels e'f'ter fødestedets 

geografiske nærhed i forhold til Eggeslevmagl e. airså en indde
ling, der ser således ud: Eggeslevmagle sogn, nabosogn, resten af 
Sorø amt eller andetsteds. Da man utvivlsomt har haft kendskab til 
de nærmeste sogne og re-sten af amtet, må man nok formode, at de 
fejl, der er opstået på grund af uvidenhed om landets geografi 

næsten er elimineret. Fejl på grund af uvidenhed ramr.tr nok først 
og fremmest den øvrige del af landet, og da dette er placeret i 
en og samme katagori, må denne fejlkilde anses for at være næsten 
elimi neret.

ad 6. Placeringen af tolk i dere? husstand har ikke været uden 

problemer. Vanskelighederne viser sig oftest når let drejer sig 
om personer, der til syneladende hverken har noget familiært el

ler erhvervsmæssigt tilhørsforhold til len øvrige husstand. Pro
blemet er lidt større for 188o-tællingen end for 1345, men ved 

hjælp af kirkebogen er de fleste tilfælde opklaret. Er der iKke 
fundet nogen tilfredsstillorde forklaring er p°rs>’ne,r'1 placerex

ramr.tr


lo

i gruppen andre.
Et andet problem er placeringen af personer, der både har en 

erhvervsmæssig og familiemæssig tilknytning til en husstand. I 
disse tilfælde er den familiemæssige status altid foretrukket. 
Inddelingen af personerne er sket i 7 hovedgrupper: husstands

overhoveder, ægtefæller, børn, andre familiemedlemmer, medhjælp, 
plejebørn og andre.

ad7• De to folketællingers erhvervsopgivelser er af temmelig 
tvivlsom karakter og inddelingen af personerne efter erhverv har 
voldt en hel del vanskeligheder.

Flere historikere har rettet en alvorlig kritik mod folketæl- 

lingernes erhvervsopgivelser. Kritikken retter sig især mod to 
ting: 1. Man kan i mange tilfælde ikke udlede noget om en persons 
stilling indenfor erhverv?!, altså se om han fx er mester, svend 

eller lærling. 2. Det er ofte umuligt at fastslå, hvad en persons 
egentlige erhverv er, ikke blot når dei* er opført to erhvervsan
givelser, men også når der kun er anført en erhvervsbetegnelse. 

Herunder problemet om betegnelsen husmand dækker et erhverv eller 
en måde at bo på.

Da det i denne opgave kun har været hensigten at inddele befolk

ningen i erhvervsgrupper unugås problemet om, hvilken stilling en 
mand indtager i et eihverv. Inddelingen i erhvervsgrupper medfø

rer, at ægtefæller og børn henføres til samme erhverv som husstands
overhovedet, medmindre de i folketællingen er opført med selvstæn

digt erhverv. Der skelnes altså ikke mellem forsørgere og forsør
gede, en sondring der i mange tilfælde ville være umulig at foreta
ge. Fx. bidrager husstandsovorhovedets ægtefælle i de fleste til
fælde til familiens underhold ved sit arhejde, hvadenten det nu 
foregår i eller uden for hjemmet. Det samme gælder i mange tilfæl

de tørnene.
En undtagelse fra reglen om at alle i samme erhverv, både over

ordnede og underordnede» er anbragt i samme erhvervsgruppe,er der 

dog. Tyendet er unj,ki?.t i en klasse for sig, da denne gruppe på 
mange måder er afvigende fra ae øvrige erhvervsgrupper.

Det har for en del perseners vedkommende været temmelig vanske
ligt at bestemme deres ernverv. Problemet har været at adskille de 

tre grupper: husmænd med jord, hasmænd uden jord (daglejere, ar
bejdsmand) og håndværker;.

For 1845-tællingens vedkommende siger tællingsreglerne^, aT-
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dersom "nogen (har) flere forskellige næringsveje, anføres han 
under den, som han opgiver for vigtigste, hvoraf han lever. Ved 
husmænd og inderster må således stedse tillige anføres, hvoraf 

de fornemmeligen leve." Når det sidste påbud fremsættes skyldes 
det, at man dengang officielt med betegnelsen husmand kun mente 

en mand, der bor i et hus. Håndbog for Lokalhistorikere siger på 

side 279: "Betegnelsen (husmand) omfattede i almindelighed bebo
ere af huse med eller uden jord, der lå på en landsbys offentlige 

jord, de såkaldte gadehuse, mens huse, som lå på bøndernes priva
te jord kaldtes inderstehuse." Ved gennemlæsningen af folketæl
lingen for Eggeslevmafole kan man ikke frigøre sig fra det indtryk, 
at udtrykket er ved at skifte indhold i retning af det vi i dag 
forstår ved en husmand. Under alle omstændigheder er der to mulig

heder, når man skal finde ud af, hvilket erhverven person opfort 
med betegnelsen husmand (el. inderste) + andet (som regel håndværk 
eller daglejer) har. Han kan enten være en håndværker (daglejer), 
der bor i et hus. eller han kan være både håndværker (daglejer) pg 
husmand, der tildels lever af sin jord, idet der til mange huse 

hørte en jordlod.
Elklit har behandlet dette problem med stor omhu.^ Hans undersø

gelse af problemet "synes at bekræfte, at håndværkere på landet i 

stort omfang har boet i huse med lidt eller ingen jord. Herved be
kræftes antagelsen af, at personer, der på folketællingslisterne 
står anført som "husmand og håndværker" (eller "husmand og dagle
jer") i langt de fleste tilfælde primært må have været håndværkere 
(eller daglejere) og ikke husmænd, der levede af jordbrug. At en 

lille jordlod i mange tilfælde har suppleret indtægten fra hånd
værket er meget sandsynligt, og at enkelte har haft megen jord 
(for en "husmand") ændrer intet herved".

Elklits behandling gælder hele folketællingen som sådan. For 
Eggoslevmagles vedkommende ser det ud som om Elklits synspunkter 

gælder for håndværkergruppen. net springende punkt er sondringen 
mellem husmænd med og uden jord. Skal man tro folketællingen "kul
le der i Eggeslevmagl« sogn i 1&45 kun findes to husmænd, der le
ver ef deres jord. Prøver mon imidlertid vod hjælp af on matrikel
oversigt at se på jords tørrelserne opdager man, at adskillige, der 

i folketællingen er opført som husmand + d'giejer, faktisk er i 
besiddelse af omtrent samme mængde jord som de lo husmænd, der i- 
følge folketællingcn engivos a1 leve f.f deres jord.
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188o-tællingen. Ligesom ved 1845~‘tællingen er oplysningerne om 
personernes status indenfor deres erhverv dårlige. Derimod er det 
betydeligt lettere at inddele personerne i erhvervsgrupperne, for 
oplysningerne på dette felt er væsentligt bedre. Tællingsregler- 

nejsiger om erhvervsangivelserne:"Driver nogen forskellige næ
ringsveje, anføres den, hvoraf han især lever; således betegnes 
f.eks. en husband, som vel driver en jordlod, men dog fornemlig 

lever af at være smed, ikke som jordbruger, men som smed. Ved dag
lejere og arbejdsmand tilføjes altid den bedrift, i hvilken de ved 

optællingen have eller sidst forud for denne have arbejde, f. eks. 
daglejer i agerbruget, arbejdsmand ved et teglværk."

Hent umiddelbart kan man konstatere, at det sidste påbud for
syndes der mod adskillige gange i 188o-tællingen for Eggeslevmagle 
sogn, idet der for adskillige daglejere ikke angives, hvor de har 
deres arbejde. Derimod synes det som om håndværksoplysningerne er 
temmelig pålidelige, og der er ingen tvetydige opgivelser, som 
der er mange af i 1845~tællingen. Den væseiitlige forbedring i I880- 

tællingen sammenlignet med 1845-<*æHingen er dog, at det nu er mu
ligt at foretage en adskillelse mellem husmænd med jord og dem u- 
den, først og fremmest fordi man nu ikke længere bruger betegnel
sen husmand for alle, der bor i et hus, men også fordi der til 
husmændene tilføjes: med iord. I nogle få tilfælde er der kun op

givet betegnelsen husmand, men sammenligninger med kirkebog og 
matrikeloversigt viser, at man med betegnelsen husmand mener en 

person, der lever af sin jord.
Efter dette er der opstillet følgende erhvervsgrupper i opga-

ven:

I880
1. Håndværkere,handlende n.m 1. Håndværkere, handlende m.m.
2. Gårdmænd 2. Gårdmænd

5. Husmænd med jord
husmænd, inderster, dagi.

4. Daglejere og arbejdsmænd

4• Tyende 5. Tyende

5« Offentligt understøttede 6. Offentligt understøttede

6. Andre. 7. Andrn

Opstillingen bar som forb-’Ilede* den erhvorvsgruppering Marcus 

Rubin har foretaget i sin bog: Ægteskabsstatistik (Kbh. 189o) 
æen er ikke identiok r'od d^i.ne. På grund af materialets lidenhed
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nar det ikke været muligt at opstille så mange erhvervsgrupper, 

idet flere af dem, hvis man gjorde det,‘ville blive meget små.
Per er, som man kan se, én væsentlig forskel mellem de to op

stillinger, nemlig den, at husmandsgruppen i 188o er delt i to, 

mens den i 1845 er samlet i en. Dette er naturligvis betænkeligt, 
idet man da ikke umiddelbart kan sammenligne de to opstillinger 
i de opstillede tabeller, men da det forekommer at være betyd
ningsfuldt at adskille de to husmandsgrupper, hvor det er gørligt, 
ér dette altså foretaget i 188o-tællingen. Vil man sammenligne, er 

dette også muligt, men her må man være klar over, om man sammen
ligner husmandsgruppen som sådan med befolkningen som helhed eller 

man sammenligner en undergruppe i husmandsgruppen med den samlede 

erhvervsgruppe. I det første tilfælde kan man blot addere de to 
grupper i 188o for at kunne sammenligne med 1C45, men i det andet 
tilfælde må man addere tallene for de to undergrupper og derefter 
dividere med to for at kunne sammenligne med 1845* Dette giver ik
ke det helt nøjagtige tal, men forekommer dog forsvarligt, da de 

to pågældende erhvervsgrupper er næsten lige store (henholdsvis 
219 og 266).

Om erhvervsgrupperne skal iøvrigt anføres: Boelsmænd (meget få) 
regnes som hos Rubin med til gårdmandsgruppen; møllere er place
ret i håndværkergruppen; det samme gælder sykoner cg vaskekoner; 

i tyendegruppen er (1845) placeret nogle kvinder, um hvis mænd 
det anføres, at de har arbejde udensogns. Oplysningerne om mænde-. 

ne antyder, at de har arbejde som tjenestefolk, og deres koner og 
børn er derfor placeret i tyendegruppen, en placering der ikke er 
helt indiskutabel. Med hensyn til de offentligt understøttede har 

der været vanskeligheder i et par tilfælde (i 1345), hvor det an- 
xøres, at en peison uden erhvervsangivelse erholder almisse for 
nogle børn. Vedkommende er da selv placeret i gruppen andre, mens 
børnene cr placeret i gruppen offentligt understøttede. Gruppen 
andre består både af personer, der ikke kan piaceres i nogen af 

do øvrige erhvervsgrupper,og personer hvis erhver"’ ikke er anført, 
og °oni det ikke er lykkedes at opspore på anden vis.
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Kirkebagerne

Kirkebøgerne udgør den anden hovedgruppe af kilder til denne 
opgave. Kirkebøgerne for Eggeslevmagle sogn er brugt i større el

ler mindre omfang i perioaen 1815 bil 19oo, mest intensivt dog 
for perioderne 184o-49 og 1875-04» I denne periode er kirkebøgerne 
ført af seks forskellige præster:

1788-1855: Provst S. Mahling Beyer
1855-1648: H.G. Holst
I848-I870: Christen Thorkilsen
187o-1872: Niels Hansen
1872-1881: N.V. Hunderup
1882-19o5: A.A.B. Hansen

Provst Beyer søgte sin afsked som 94-årig og fik med Frederik 
VI's hjælp mod Kancelliets vilje maget det så, at hans dattersøn 

H.G. Holst overtog embedet efter ham selv, så han kunne blive 
boende i præstegården. Hans høje alder afspejles i kirkebøgerne 
ved en temmelig usikker skrift og en i forhold til de senere kir
kebogsførere lidt uordentlig føring af bogen. Der er dog kun lidt 
besvær med at læse oplysningerne. De efterfølgende præster skri

ver meget tydeligt.
Det er i overvejende grcd fødsels-, døds-, vielses-, af- og til

gangslisterne, der er brugt. Konfirmationsoplysningerne er kun 

brugt i mindre omfang.

Kirkebogens fødselsangiveleer.
Egentlig er det dåbsar.give1 ser, der er tale om. Det sex man 

blandt andet af, at provst Be.yor inddeler årene efter, hvorrår 

børnene er døbt, ikke efter fødselstidspunktet. Men foruden dåbs- 
iutn anføres i alle tilfælde også fødselsdato. Faktisk mangler- 
der i en del tilfæVie dåbsangivelser, nemlig når der er tale om 
børn, der er døde inde.: dåb. 1 denne foroindelse må det anføres, 
at Kirkebogen i hele perioden både anfører dødfødte under fødte 

og under døde.
I overensstemmelse med rubriko.erskriften anføres der for hvert 

barn forældrenes navn, s^xnd, håndtering cg bopæl. Fra 1851 cg 

fremefter anføres også moderens alder (ikke fødselsdato).
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Der er problemer med erhvervsangivelserne for de uægte børns 
mødre. I nogle tilfælde anfører deres erhverv som tyende; i andre 

nævnes kun,at moderen føder sit barn hos sin fader. Barnets fader 
udlægges ofte kun som ungkarl N.N., hvilket formentlig går på ci

vilstand snarere end på erhverv. Undertiden har man helt opgivet 
at udpege faderen.

For tiden omkring 188o anføres en hel del personer, der fødes 

uden for sognet, men hvis moder har opholdt sig i sognet ved und
fangelsen. Et eksempel:"Melding fra Boeslunde sogneråd, at ugifte 
Kirstine Larsen Andreasen den 14. april har født et drengebarn, 

der ved dåben d. 2o m^j fik navnet Peter Kristian Andreasen. Ti- 
månedersdagen før fødslen havde hun opholdt sig på Lyngbygård." 

Da disse personer er født udenfor sognet tages de ikke i betragt
ning i de følgende undersøgelser.

Vi elsesangivelserne.
Overskriften på rubrikken både for b^ud og brudgom er ensly

dende: navn, alder, håndtering og opholdssted. Desværre er de kon
krete opgivelser i disse rubrikker ofte meget forskellige, selv 
når det er den samme person, der skriver teksten. Undertiden står 

der mere i teksten end der kræves, undertiden mindre. For tiden 
omkring 1845 anføres i reglen for brudgommenes vedkommende civil
stand, navn, faders erhverv og bopæl, eget erhverv og bopæl samt 
alder, der angives i fyldte år i stedet for med fødselsdato. Ikke 

helt sjældent anføres fødestedet i stedet for opholdssted, måske 

i de tilfælde, hvor de to steder er identiske, men om dette er til
fældet kan ikke fastslås med sikkerhed. Ind imellem finder man 

mangelfulde oplysninger af denne slags: "Ungkarl Lars Sørensen, 
søn af boelsmand Søren Hansen i Brorup, 25 år gammel." Det ses, 
at både erhvervs- og opholds^ngivelser mangler. Muligvis opholder 
Lars Sørensen sig hos sia iad?i og hjælper ham med bedriften, men 
sikker på det kan man ikke vær?. Også oplysninger om faderens er
hverv og bopæl mangler uft^ Dette er reglen, når det drejer rig 
om andet ægteskab.

For brudenes vedkommende er oplysningerne mere mangelfulde. Tem

melig ofte støder man pa opgivelser af karakter som denne: "Pige 
Dorthe Larsd., datter al gårdmand Lars Jensen i Hesselby, 22 år 

gammel." Både erhvervs- og opholdssted mangler. Denne type afvi

gelse’* er hyppigere fc~ kvindernes vedkommende end for mændenes.
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For begge køns vedkommende anføres det,så. vidt det kan skønnes, 
altid når det drejer sig om et andengangsægteskab. Det sksr både 

vea at benævne vedkommende brud(gom) for enke(mand) og ved at an
føre, at det drejer sig om 2. (el. J. el 4-) ægteskab.

Er der således en del svagheder ved kirkebøgernes opgivelser 
om viede i tiden omkring 1845 så må man dog konstatere, at de er 
langt bedre end opgivelserne fra 188o-perioden. Rubrikoverskrif

terne i 188o er de samme, men indholdet ændret, omend meget svin
gende i kvalitet. Undertiden får man ganske gode oplysninger. Et 
eksempel: "Ungkarl Christen Sørensen, søn af væver Søren Pedersen, 

Lystagertorp, Krummerup sogn, født d. 22. september 1859» 54 år. 
Vaccineret d. 1. august 184o, tjener som arbejdskarl på Holstéin- 

borg. Confirmeret 1854«" Altså meget fyldige oplysninger.
Desværre forekommer disse fyldige oplysninger kun indtil ca. 

1876. Fra dette tidspunkt bliver de meget ringere i kvalitet og 
lyder oftest kortfattede som dettes"Ungkarl Kristian Hansen af 
Bådslunde, 24 år." Dette forhold er ens for kvinder og mænu.

Dødsoplysningerne.
Der sker ikke store ændringer i kirkebøgernes dødsoplysninger 

fra 1845 -il 188o. Og kvaliteten er foruden at være ensartet også 
god. Man får at vide om den døde: navn, køn ug alder. Både børn 
(der er døbte) og kvinder anføres med deres eget navn i fuld ud
strækning. Alderen opgives i fyldte år, mindreårige børn dog i 
måneder eller uger. Til disse oplysninger kommer så erhvervsop

lysningerne. For voksne mænd. og ugifte kvinder angives eget er
hverv, for voksne gifte kvinder opgives det erhverv hendes ægte
fælle eller tidligere ægtefælle (i fald hun er enke) har, for 

børn opgives faderens erhverv.

Ai- og tilgangslistens oplysninger.
Disse lister er til 1845 indsat i selve kirkebogen, m^a fra 

aette tidspunkt er til- og afgangsli3ten før* i en selvstændig 
bog. Desværre ophører listen i 1875»og der oprettes ikke nogen 
erstatning. Dræstens pligt til at føre til- og afgangsi?sten op
hørte i 1875 ’X men allerede i 1875 stopper listerne for Egge- 

olevmagle sogn. Dermed opstår et tomrum som først udfyldes i lido
erne med fclkeregist^ets oprettelse.

Desværre ser det ud som om kvaliteter er blevet dårligere mod
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slutningen af 184o'erne. Det ser man ikke af at oplysningerne 
om de indførte personer er blevet dårligere, men ved at der for
mentlig er udeladt nogle personer. Det, der gør at man får mis
tanke, er, at der kun noteres få fra- eller tilflyttede familier 

med børn i denne periode. Der er således ikke en eneste familie 
med børn, der flytter til sognet i 1847, og det forekommer jo 
mistænkeligt. Denne mangel rammer både til- og afgangslisten; hvor 
stort omfanget af manglende opgivelssr er, kan ikke konstateres.

I til- og afgangslisterne kan følgende oplysninger hentes: Navn, 

alder, erhverv, rejsedato og oprindelsessted (ved tilrejse) eller 
bestemmelsessted (ved afgang). I den del af afgangslisten, der er 
en del af selve kirkebogen er der en fejl i en af rubrikkernes 

overskrifter. I stedet for teksten "Hvorhen bortrejst" står der 
"hvorfra ankommen". Det fremgår ikke om føreren af kirkebogen ret- 

ler sig efter den forkerte overskrift eller bruger den korrekte.
Der er god grund til at antage, at en flytning i mango +ilfælde 

også medfører et skifte i erhverv. Spørgsmålet er da: noteres ved

kommende da for det erhverv han havde før flytningen, eller for 
det han har efter. Hovedreglen vil givet være, at man ved tilrej

se noteres for det nye erhverv (hvis der altså sker er erhvervs
skifte), rens man ved afrejse noteres for det hidtidige, men der 
er fundet et par 3ikre undtagelser fra dette, og det kan være mere 
udbredt end umiddelbart gennemskueligt.

Et andet problem er mangelfulde erhvervsopgivelser. Der kan om 

en person fx stå: "Niels Olsens hustru af Tystofte". Eller der 
kan blot stå: "fra København". I begge tilfælde altså ingen er
hvervsopgivelse. I nogle få tilfælde opgives der heller ingen al
der. Alt i alt må man dog sige at disse mangelfulde angivelser 
er ret få.

Scir.menligning af folketællingens og kirkebøgernes erhvervsopgi
velser .

Hvorledes passer kirkebøgernes erhvervsopgivelser med folke
tællingernes? Problemet er undersøgt ved stikprøver, hvor nogle 
af personerne i folketæll ingen er sammenlignet m<»d de ougi .-eiser, 

kirkebøgerne giver om de samme personer.

Båd«» i 1845 og 1 188o ser det ud til, at der er overensstemmel
se mellem de to kilder med hensyn til håndværkere, gårdmænd og 
fattiglemmer. Der er mere usikkerhed omkring husmandsgrupper. Of-
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test er husmandsbetegnelsen i kirkebogen det samme som en hus
mand med jord i fclketællingen, mens en indsidder (i kirkebogen) 

oftest er daglejer. Men undtagelserne er så mange, at det ikke 
er forsvarligt at forsøge nogen sondring mellem de to grupper, 

når det drejer sig om undersøgelser over kirkebøgernes opgivel
se! . Med tyendegruppen er der det problem, at den er meget flyden
de, der sker mange skift til og fra erhvervsgruppen. Skulle man 

tro kirkebøgerne, skulle der således være mange ugifte kvindelige 
tjenestepiger med uægte børn, men i folketællingen ei denne grup
pe væk. Man kunne tænke sig, enten at kvinderne gifter sig (og 
forlader dermed som oftest erhvervsgruppen), eller at børnene 
sættes i pleje hos familie eller andre, og så kan disse ikke af

læses i folketællingen.

Øvrige kilder

Denne gruppe af kilder, der kun er benyttet i mindre omfang, 
er alle undtagen en benyttet til at undersøge forhold i gård- 
mandsstanden, Ejerforhold, brugsstørrelser og arvegang er under

søgt ved hjælp af disse kilder. Da kilderne ikke har være brugt 
som hovedkilder, vil en grundig undersøgelse af deres kildeværdi 
ikke blive givet. Stort set har de undersøgelser, der har været 
foretaget, givet det indtryk, at pålideligheden af de oplysninger, 
der gives i disse kilder, er temmelig høj.

forholdene omkring brugsstørrelser og ejerforhold er temmelig 
vanskelig at få rede på, fordi gårdene er underlagt forskellige 
jurisdiktioner, alt efter ejerforholdene. Og de forskellige in
stanser bruger ikke samme registreringssystem, hvilket kompli
cerer forholdene yderligere. Arvefæsterne og selvejerne hører 
under herredet, mens fæsterne hører under det gods, der ejer jor 
lerne. Brugsstørrelser, ejerskift? etc. er for selveje- og ar-ve- 
arvefæstegårdene or undersøgt ved hjælp af matriklen af 1844 (der 
giver en oversigt over jcrdstørrelser, hartkorn, ejere og brugere 
gildende for hele sognet for det tidspunkt, matrikler blev fore

taget, hvilket skete i begyndelsen af 182o'erne ), skøde- og pante- 
oprotokol for V. Flakkebjerg herred i perioder og - ikke mindst - 
realregistret til denne. Undersøgelserne af forholdene omkrii.g
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fæstegårdene er sket ved hjælp af matriklen af 1844, jordebøgerne 

for de forskellige godser (indeholdende oplysninger om bruger, 
jordstørrelse, udstykninger etc) og fæsteprotokoiler (med tilhø
rende navneregister) for de samme godser.

Forholdene omkring de offentligt understøttede har det desvær
re ikke været muligt at undersøge tilstrækkeligt grundigt, da 
materialet ikke er afleveret til Landsarkiver for Sjælland. Der 
findes en del materiale i præstegården i Fggeslevmagle. Sogne
præst, Jens Hansen, var så elskværdig at tillade en undersøgelse 

af materialet på stedet, men på grund af den korte tid, der var 
til rådighed, var det ikke muligt at foretage nogen grundig gen
nemgang af materialet. Tiden med arkivalierne Jer blev brugt til 

at undersøge, om det på grundlag af dette materiale var muligt at 
linde ud af fra hvilke erhvervsgrupper fattiglemmerne rekruttere

des fra. Men selv om det lykkedes at finde fattigkommissicnens 

forhandlingoprocokol for perioden 1835-44? hvoii var optegnet en 
fortegnelse over fattiglemmerne, så lykkedes det ikke at finde 

noget om deres tidligere erhverv, der var intet anført om dette. 
I nogle få tilfælde var deres civilstand anført.
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ERHVERVSFORDELINGEN

En opdeling af personerne efter de retningslinier, der er om

talt giver følgende fordeling i erhverv:

Tabel 1. Erhvervsfordelingen i Eggeslevmagle. 1845 -g 188o.

tarvet A~d*. ][ □ ÄA.4- 1

l&iS w z> S l Rij
1 1

1 &&O 2.9 S 2.19 1 %7 72 H 1
i

1 j

Man ser af tabellen, at det kun er i håndværkergruppen, der er 
sket en vækst, hvilket nar medført, at den andel,denne gruppe ud

gør af hele befolkningen, er vokset fra 17,9 til 21,) % fra 
1845 til 188o. Alle øvrige grupper har - hvis man regnel i pro
cent - tilbagegang, størst er den i den samlede husmandsstand, 

der i 1845 udgør 58,3 mens d?n i 188o er faldet til 55,7«
I de enkelte erhvervsgrupper ser forholdene, idet en række for

hold senere vil blive behandlet i forbindelse med befolkningsfor

holdene, således ud:

Håndværkergruppen.
Som det fremgår af tabel 1, er befolkningstallet i gruppen vok

set fra 237 i 1845 til 295 i 188o, hvilket er en stigning uå 24,5 
I samme periode er antallet af husstande kun vokset fra oo til 65, 
så der må være sket en ændring i husstandsstørrelsen. Dette under

søges senere.
På tabel 2 er opstillet en liste over hvilke håndværk og hvor 

mange udøvere, der var i 1845 og I880. Der er kun anført de per
soner, der udtrykkeligt er benævnt med et erhvex'v i folketællin
gerne. Der er ikke taget hensyn tii den stilling, de enkeJre ind
tager indeni or deres erhverv, da drt,som tidligere omtalt, skøn
nes umuligt at na frer til on forsvarlig sondring på d^ + te område. 
Det er folketællingernes erhvervsbetegnelser, der er brugt.

Ved betragtning af uabe11en pi* der idet mindste to fox'hold, dei 
må tages i betragtning. Det ene er, at et sogn sandsynligvi.3 er 

en for lille enhed at undersøge, når håndværkerstrnktur~n skal 

kortlægges. Beboerne i et område har formentlig ikke anset sogne
skellet som nogen grænse, og hir lerfor sikkert i ?t vist omfang 

brugt håndværkere, der er bosiddende andre sogne.
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Det andet forhold, der uivivlsom gør sig gældende, er, at den 
ene af nabokommunerne netop er en købstad, der ovenikøbet er i 
ekspansion (i 1881 indlemmes en del af Eggeslevmagle i Skelskør 

købstad).
Af tabel 2 ser man, at håndværkerstrukturen i 188o er mere dif

ferentieret end i 1845« nye fag, der er kommet til adskiller 
sig fra de fag, der var i sognet, ved at være fag, der ikke i så 
høj grad har tilknytning til jordbruget. Det er vejmand, sten

hugger (begge antyder forbedrede transportforhold), urmager, bryg
gere og bagere (bageriet hsvde (og har) til huse i den ene af sog

nets to møller, Kanehnj Mølle).

Gårdmænd.

Af Eggeslevmagle sogns 48j tdr. hartkorn er i 1845 de ca 45° 
tdr. hartkorn i 55 gårdmærds hænder. I 188o er lidt flere, nem
lig 62 gårdmænd, i besiddelse af lidt mindre, nemlig ca. 435 
tdr. hartkorn. Jorden i sognet ejes af Kobenhavns Universitet 

(herunder Communitetet), Gordrup, Lyngb.ygård, Basnæs, Borr.eby. 
og Holsteinborg Godser. Dertil nogle få selvejere. Brugerne af 
Universitetets jord er alle arvefæstere, mens de øvrige er fæs
tere. På tabel 3 ses en opstilling, aer viser gårdenes størrelse, 
deres antal i de forskellige størrelser samt ejerforholdene i 
sognet.

Af de 55 gårde, der er i 1645, forbliver de 31 uændrede i stør
relse, nemlig de to hovedgårde, Gerdrup og Lyngbygård, præstegår
den (der er på næsten 1C tdr. hartkorn) og 28 andre gårde. Godset 
under Lyngbygård deles ganske vist i J (Eggeslevmagle, Erdrup og 

Frankerup) godser i 1877, men det berører ikke selve hovedgården, 
der forbliver uændret i størrelse. Til Lyngbygård lægges (det er 
ikke anført i tabellen) 1 to omgang? (185o og 1861) ca._5 tdr. 
hartkorn, der udlægges til skov (Søhusplantagen).

Pa 18 af de resterende gå”de foretages mindre udstykninger 
(bl. a. må idt 7 gårue slippe de ovennævnte områder, der blev 
udlagt til skov), men udstykningerne har alle nn begrænset ka
rakter, således at gårdstørrelscn kun formindskes minimalt.

Kun på 6 gårde foretag»,s scørre indgreb af et sådant omfang, 
at der er tage om delinger, ikke om at en mindre lod skilles ud 
frr. gårde .

Ilvem overtager gårdene? T hvor høj grad bliver gårdene i hæn-
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derne på de samme familier?
Af de 46 gårde (de to hovedgårde og præstegården ikke medreg

nede) , der i I880 var uændrede eller kun lidt ændrede i størrel

se, var 3 endnu på samme ejers hånd. 11 gårde var overgået til 
ikke-familie, mens J2 stadig var blevet i familien. Disse forde

ler sig således: På gårdene sad i 16 tilfælde sønner, i 8 til
fælde enken efter ejeren i 1845 og i andre 8 tilfælde var sviger
børn husstandsoverhoveder på gården.

Af de 6 gårde, der blev delt, deltes to i tre dele. I det ene 
tilfælde deltes gården mellem 2 sønner og 1 svigersøn. Disse sad 
også på gården i 188u. I det andet tilfælde sad en søn på den 

ene af de tre lodder, mens ikke-familie havde de to andre.
De tilbageblevne 4 gårde blev delt i to. Kun i et tilfælde er 

begge lodder overgået til ikke-familie, mens i de øvrige en søn 
såd’på den ene del, mens der. anden indehaves af ikke-familie. 

Husmand og daglejere.

I 1845 udgør denne gruppe 38,3 7^ af hele befolkningen. I I880 
er andelen faldet til 35,7 Undersøger man antallet af husstan
de i gruppen viser det sig, at der ikke er sket noget fald. I 1845 

udgør husmandshusstandene 44,5 % af samtlige husstande i sognet, 
mens andelen i 183o er på 45,o %•

45o tdr. hartkorn af sognets i alt 480 tdr. hartkorn tilhører 

som omtalt gårdmandsstanden, j.'.'.1845 • Tilbage til alle de øvrige 
grupper er så 3o tdr. hartkorn. I løbet af perioden fra 1845 til 

I880 forøges de øvrige gruppers andel til 45 tdr. hartkorn. På 
grund af den tidsmæssige ramme for opgaven og materialets særde
les komplicerede natur er en nøjere undersøgelse af forholdene 
omkring jordstørrelser og ejerforholdene omkring jordstørrelser 
og ejerforholdene ikke foretaget. Men 5. nvert fald ?r de perso
ner, der i folketællingen er benævnt husmand med jord ikke alene 
om at forvalte den jord gå^^mændene ikke sidder på. Stikprøver 
har vist, at også Håndværkere c«r daglejere har en del af denne 
jord.

Undersøgelserne i det materiale, der har været til rådighed, 

giver ikke nogen mulighed for at verificere denne udtalelse fun
det hos A.F. Bergsøe i hans statistik!!!-bog fra 18 44. *>’

"Hos den danske Arbejderklasse, især på Lendet, udarter den 

for Natioysen cha^akturistiske Rolighed til en uheldig Dorskned,
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Trevenhed og langsom Bevægelse af Lemmerne, især hos Karlene, 
som bevirker, at deres arbejde ikke giver det halve Udbytte af 
hvad’det, når Vedkommende bevægede Hænder og Fødder med den for 
et livfuldt Menneske naturlige Hurtighed, kunde give; og en 
dansk Bondekarl er derfor det udtrykte Billede på Ordsproget: 

"Kommer jeg ikke i dag, så kommer jeg imorgen." Hvad Almuens Fat
teevner angaar, da ere de heller ikke hurtige•"

Tyendegruppen

Benne erhvervsgrupper udgør næsten samme andel af totalbefolk

ningen de to undersøgte år (14,3 i 1845 og 15,8 % i 188o) .
Et spørgsmål, der ofte rejses, er: hvorfra rekrutteres tyen

det? Kommer det fra alle erhvervsgrupper på landet, eller er det 

udelukkende en enkelt gruppe som fx. husmandsgruppen, der leve
rer unge til tyendegruppen. For at belyse dette spørgsmål nærme
re, er det undersøgt, hvilket erhverv forældrene til de tjeneste
folk, der er født i Eggeslevmagle,har (eller rettere havde), da 

de fik det barn, der er genstand for undersøgelsen. I 1845-tæl- 

lingen er 61 af tyendet født i sognet, i 188o er tallet steget 

til 79.

Tabel 4- Antal tyende fordelt efter ferældres erhverv.

l S8o
hA

2.2. 1?. 1 Oi
1 ' 1 Zb

GtxvxLvv-cuwi S 3 2,
i * i & a4

2. 2» c' V
Ilt <4 L

34 -2-r | A o 39

Det fremgår af tabexlen, at langt den overvejende del af tyen

det kommer fra husmands- og daglejergruppen. I 1845 er der en 
Lilla andel fra gårdmandsgruppen, mens denne gruppe kun er repræ
sentation med to i 18Ho. Modsat er det gået i håndværkergrvppen, 

hvor der er flexe i 182o end i 1845* fer synes ikke at være nøgen 
kønsforskel.

A
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Offentligt understøttede.

Denne befolkningsgruppe udgør i 183o en mindre andel af be

folkningen end i 1845 (6,5 % i 1845 mod 5,5 % i 188o).
Det er på grundlag af folketællingen af 1845 ikke muligt at 

sige noget om, i hvilket omfang disse personer har modtaget un
derstøttelse. Harald Jørgensen skriver i sin bog: Studier over 
det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling:'^

"De fattige blev efter deres Trang inddelt i 5 Klasser, og den 
Målestok, der skulle anvendes ved Fordelirgen, var afhængig af 

de trængender.s arbe idesduelighed. Var denne lille og måske lig 
nul, måtte den offentlige Forsørgelse bestå i at række Vedkommen
de alle Livets Fornødenheder, men formåede den Fattige blot at 

bidrage lidt til sit eget underhold, skulle Hjælpen nedsættes i 
tilsvarende Grad. I Praksis virkede dette System saaledes, at 
man til 1. klasse henregnede alle de gamle og syge, der var svæk
ket så meget enten på Legeme eller Sjæl, at de intet kunde for

tjene eller i hvert Fald saare lidt. Under 2. Klasse henlagde 

man de fader- og moderløse Børn, eller saadanne, hvis Forældres 
Forstand, Helbred og Sæder gjorde det umuligt at betro dem Opdra
gelsen. Til 5. Klasse hørte endelig Enkeltpersoner eller Familier, 
som på grund af Svagelighed, mange Børn, tiltagende Alder eller 
anden lignende Aarsag ikk_* var i stand til at tjene så meget, som 

var tilstrækkeligt til deres eget eller deres Børns nødtørftige 
Underhold."

Af fattigkommissionens forhandlingsprotokol fremgår det, at der 
i Eggeslevmagle i 1844 v?r 9 personer i 1. klasse, 5 i 2. klasse 
of 11 i 5. klasse. Det fremgår Ikke af forhandlingsprotokollen, 

hvilket erhverv disse personer tidligere har udøvet, eller hvor 
lang tid, de har opholdt sig i sognet, et spørgsmål, der ikke var 

uden interesse i forbindelse med problemet.om, hvem der havde for
sørgelsesret i sognet.

A.F. Bergsøe skriver:"Antallet på dem, der saaledes i det Væsent

lige blev underholdt e.f Fattigvæsenet hele Aaret rundt, var i Aaret 
1845 29.717? eller 2,7b rfo af Befolkningen i Landdistrikterne." I 
Fggeslevmegle blev 25 personer svarende til 1,7 % af folketallet 

i 1945 underholdt på de^.ne måae- Forskellen mellem de i forhand
lingsprotokollen nævnte 25 vg folketællingen? 84 personer med of
fentlig støtte, må bestå af den gruppe, som Harold Jørgensen be
tegner som "trængende til Vortvarig hjælp.

Er det ikke muligt sige noget om personernes tidligere er-
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hverv og fødested kan forhandlingsprotokollen til gengæld sige 
noget om årsagen til de pågældendes behov for understøttelse. De 
9 personer i 1. klasse er, idet forhandlingsprotokollens beteg

nelser er benyttet: vanvittig (1 person), lider af slagtilfælde (1), 
sindsvag (2), krøbling (5) og gigtbruden og svagelig (2). De•tre 

i 2. klasse er forældreløse børn. I 3. klasse er personerne: sind

svag (4)» sengeliggende (2), svagelig (1), syge (3)» en angives 
ingen årsag, men vedkommende benævnes enke med to børn.

Af de to folketællinger framgår det, at der er sket en udvikling 
i sognets fattighjælp i perioden. Der er i løbet af de 35 år opret
tet en fattiggård, således at der i 188o er både fattiggård og fat

tighus. I 1845 var der kun fattighuset.
Harald Jørgensen skriver om forskellen mellem fattiggård og fat

tighus:'-^

"Ved en Fattiggaard forstaar man en Landbedrift, større eller 
mindre, der blev indkøbt af Sognet, og som alene var bestemt til 

at huse Sognets Fattige. På Gården fik de indlagte Lemmer fuld 
Forplejning, og det var Tanken, at de Produkter, der medgik til 

Forsørgelsen, skulle frembringes på Gården ved hjælp af de ind
lagte Lemmers Arbejdskraft. Ved sin Størrelse og ved den stærke 
Betoning af Fattiggården som en Forsørgelses- og Arbejdsanstalt 
adskilte den sig fra Fattighuset, der kun var ot sted, hvor den 
Fattige fik anvist bolig."

Med de oplysninger, der kan uddrages af folketællingerne, synes 
det at fremgå, at fattiggården i Eggeslevmagle ikke har været 
brugt som anført af Harald Jørgensen. På fattiggården er der i 

138o anbragt 34 personer. Af disse er 4 under lo år. Af de reste- 
r~nde er kun to (begge kvinder^ under 60 år. Gennemsnitsalderen 
for de voksne er udregnet til 68,6 år. T>et •‘‘ordommer ikke sand
synligt, at der kan udføres noget arbejae med en befolkning med 
denne høje alder. Fattiggården nå nok betragtes meré" som en fer- 
sørgelsesanstalt end som en arbejdsanstalt.

Andre.

I eruppen andi'e indgår i 1845 af husstandsoverhoveder: 1 sogne
præst, 2 skolelærere, 8 uden erhvervsangivelse sa^t é aftægtsfolk, 

'er ikke kan bestemmes nøjere. I 188o består gruppen af: 1 godsejer 
1 sognepræst, 3 skolelærere, 1 dyrlæge, 1 aftægtsmsnd, 2 bestyre
re (den ene af fattiggården, den anden uvist) samt 7 uden angivelse.
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ALDERSFORDELINGEN

Aldersfordelingen 1845. På tabel 5 og figur 1 ses hvorledes al

dersfordelingen i sognet var i 1845 ifølge folketællingen. Man 
ser, at børnegrupperne er meget store, at der med gruppen 16-2o- 
årige sker et stort fald, at aldersgruppernes størrel°e derefter 
stort set holder sig konstante indtil gruppen 4o-44 år, og at der 
derefter sker en gradvis nedgang.

Det må her lige slås fast, at alle personer i de;;ne og de føl
gende tabeller og figurer over 7o år af nemhedsgrunde x forbin

delse med meget små tal er slået sammen i én gruppe, hvilket med-? 
fører, at kurverne og tabellerne ikke klinger naturligt ud, men 
stopper brat med at vioe en større gruppe end tilfældet ville væ

re normalt.
I det store og hele må man konstatere, at kurven på trods af 

afvigelsen i 15 til 24 årsgrupperne ligner den aldersfordelings- 
I £) 

kurve, der gælder for det vi i dag kalder udviklingslandene'. 
Hvilket ikke er ovex-raskende, idet man normalt anser Danmark for 

at være et præindustrielt samfund, altså et samfund, der på man
ge måder kan sammenlignes med vore dages udviklingslande, på det
te tidspunkt*^

Deler man aldersfordelingskurven op efter køn (tabel 5 og figur 
2), ser man, at udhulingen i kurven på figur 1 nisten udelukkende 

skyldes at kvinderne er meget fåtallige i aldersgruppen 15-24 år. 
Mændenes kurve aftager ganske vist mere fra tredie til fjerde trin 
end man skulle forvente, men ikke i nær samme omfang som for kvin
dernes vedkommende.

Hullet i kvindernes kurve er så stort, at en nærmere undersøgel

se af dette fænomer. må være berettiget. En undersøgelse af fødsels
tallene for perioden 15-25 år tidligere viser, at der nar været 
en nedgang i fødselstallet for kvinder i den pågældende pe?iode. 

Fødselstallene for sognet i perioden forud for 184o ser således ud; 

Tabel 6. Antal fødte Eggeslevmagle 1815-39*

i XPi
75!

3 5 1 To

i 7^ 7o
.o-; j
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Fødselstallene viser tydeligt, at antallet af pigefødsler har 

været mindre i den afgørende periode (182o-29) end den lige for
udgående og efterfølgende periode. For mændenes vedkommende har 
tnllet derimod været jævnt stigende. Afvigelsen hos pigerne er 
faktisk så stor, at man må anse de mindre fødselsårgange i den 
forudliggende periode for at være væsentligste årsag til udhul

ningen af kurven. 7 kvinder udgør i 1845 ca. 1 5^ af samtlige kvin
der. Regner man med 95 for normaltallet af fødte piger i en fem

årsperiode, ser man, at underskuddet i 2o-24 årsgruppen udgør godt 

2 $ og i 15-19 årsgruppen udgør ca. 5^ altså tal, der lagt til 
de i kurven anførte næsten vil kunne udfylde hullet i kurven. Sam

tidig ser man, at der ikke er nogen nedgang i de pågældende fød
selsårgange for mænd.

Men også en anden faktor har formentlig medvirket til at kurven 

har en udhulning i disse år. Senere i opgaven er til- og afgang 
fra sognet i perioden 184o-49 behandlet, og det viser sig, at i 

tyendegruppen, der fortrinsvis består af personer i 15—3<> års al
deren, er afgangen større end tilgangen. For perioden I840I49 ser 
det således ud:

Tabel 7• Til- og afgang i tyendegruppen.

KVltJDER

AFGAWCr

"TU-GAMG

N r» ia 57

Af tabellen ser man, at afgangen for tyendegruppen er større 
enu tilgangen, cg da denne gruppe netop befinder sig i de pågæl
dende aldersgrupper, må man formode, at den store vægt, hvormed 
tyenuegruppen påvirker hele aldersgrupnen, bevirker, at hele al
dersgruppen formindskes på grund af afgangen nos tyendeg-unper..

Års agerne til indsnævringen i 16-25 års alderen må altså for 

kvindernes vedkommende skyldes en kombination af små fødselsår

gange 15-25 år tidligere og større udvandring end indvandring 
(1 ra sognet) i de pågældende aldersklasser. Der langt mindre ind

snævring i herrernes kurve må skyldes større udvandring end ind
vandring.
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Det er på fig. 2 antydet med lodrette streger, hvorledes al- 
dersfordelingen i landdistrikterne i hele landet ser ud < Man ser, 
at Eggeslevmagle adskiller sig fra landdistrikterne som helhed ved 
at have større børnegrupper, og ved at aldersgrupperne 15-25 er 
underrepræsenterede, især for kvindernes vedkommende.

Aldersfordelingen 188o. Aldersfordelingen i Eggeslevmagle mænd 
og kvinder set under et fremgår af tabel 8 og figur 5» Det ses, 
at de tre første aldersgrupper er næsten lige store, at kurvens 
fald kun foregår langsomt, at der ikke forekommer de helt store 
udhulninger, men ar der til gengæld er et par mindre i aldersgrup

perne 55-59 og 5o-54-
Splitter man befolkningen cp efter køn (tabel 8 og figur 4) vi

ser det sig, at der er betydelige afvigelser fra det billede, den 
samlede befolkning udviser. Ganske vist er tendensen uændret, et 
jævnt fald op gennem aldersgrupperne, men kurven får, især hos 
kvinderne et meget uregelmæssigt forløb, omend udsvingene er af 
beskeden størrelse.

Kikker man på mændenes kurve kan de to udsving i grupperne 55- 

59 år og 5o-54 måske forklares. Personerne i disse aldersgrupper 
var i 2o-25 års alderen,da de to krige 1849 og I864 fandt sted, 

og det kan derfor ikke udelukkes, at der er en forbindelse mellem 
de to små aldersgrupper og disse to krige. Ligeledes kan det sto
re hul i aldersgruppen 2o '24 år måske forklares ved militærtje
neste.

De øvrige udsving forklares kun delvist af fødselstallene for 
perioden 184o-79> der ses på tabel 9«

Tabel 9« Antal fødte i Eggeslevmagle 184o-79«

lUo-SW I

MÆ-Nb<
l'L2. 128 '.ol 1 G 1 loÅ 10.«

Kvinder l'kl U9 106 lo| ^5 an

1

På mændenes kurve forklares af fødselstallene udsvingene i de 

to første aldersgrupper, ligesom også de små tal i de tre første 
aldersgrupper kan f01 klares ved fødselstallene. Desværre findes 
der for perioden efter 1C75 ingen til- og afgangslister, og dot
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er derfor ikke muligt at sige noge om forholdet mellem ind- og 
udvandring fra sognet.

Udsvingene på kvindernes kurve kan ikke umiddelbart forklares.

Ud over til- og afgang kan også dødstallene spille en rolle i 
de forskellige aldersgruppers størrelse.

Tallene for landdistrikterne i hele landet er indtegnet på fi- 
gur med lodrette stregerf Man ser at kurven for Eggeslevmagle i 
store træk følger samme tendens som det øvrige land. Afvigende 

er de aldersgrupper, der allerede er omtalt.

Sammenligning 1845 og 188o. Sammenligner man aldersstrukturen 
i 1845 med den i 188o ser man, at der er sket betydelige ændrin
ger. Stiller man befolkningen op i tre grupper efter d^res formode

de arbejdsevne, således at forsørgede og forsørgere adskilles, får 
man følgende billede.

Tabel lo. Aldersstrukturen i Eggeslevmagle i procent.

ALDCQ - O - IS'- bS ->

1 845 4 ! .& 55. 0 3.1

I8«o 34.8 S7.o 8.1

P.C. Matthiessen har opstillet et lignende skema over lande på 
forskellig udviklingstrin. For Danmark (1960) som repræsentant 
for industrilandene og Chile (1960) som repræsentant for udvik

lingslandene ser aldersfordelingen således ud .

Tabel 11. Aldersstrukturen i Danmark og Chile 1960. Procent.

ALDSPv — 0 m 4 C - €4 é>5

0.5 II

CVu* ic 4 o 1 5G1 4

Sammenligner man tallene fra Eggeslev magle med de af Matthies
sen opstillede, ser man, at aldersfordelingen i sognet i 1845 
næsten er identisk med udviklingslandets aldersfordeling For 

sognets aldersfordeling i I880 gælder det, at den ikke ligner 
nogen af de øvrige, men indtager en mellemstilling mellem de to 

hovedtyper. Udviklingen he.n mo* en aldersfordeling s.m i et in-
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dustriland er sålede3 i gang i 188o for Eggeslevmagles vedkom
mende.

Aldersfordelingen efter erhverv.

Aldersfordelingen er ikke ens i de forskellige erhvervsgrupper. 
Fer at kunne iagttage forskellighederne er der opstillet taueller 
og kurver over erhvervsgruppernes aldersfordeling. Der skal gøres 

opmærksom på, at procenttallene for de enkelte aldersgrupper i 
det følgende er beregnet på grundlag af den samlede erhvervsgrup
pe (mænd + kvinder). I de foregående tabeller er de beregnet efter 

hvert køns totaltal, Qltså mænd i procent af mænd og kvinder i pro
cent af kvinder. Ændringen har den fordel at man umiddelbart kan 

sammenligne tallene for de to køn, fordi de er beregnet på samme 
talgrundlag. (Når de første tabeller ikke er udregneL på denne må
de er årsagen den, at aldersfordelingstabellerno for hele landet, 

som der sammenlignes med,er udregnet med mænd i procent af mænd og 
kvinder i procent oS kvinder), bet indbyrdes forhold mellem alders

grupperne i de to køn berøres ikke ved denne ændring.

Håndværkergruppen. Kikker man på aldersfordelingen i 1845 (tabel 

12 og figur 5) opdager man, at for mændenes vedkommende er alders
gruppernes størrelse med et par enkelte undtagelser temmelig kon
stant indtil 45-49 års gruppen. Gruppen o-4 år er temmelig lille 
sammenlignet med de øvrige erhvervsgrupper, hvad der formentlig 
hænger sammen med, at der i denne periodes aldersgruppe er født 
betydelig flere piger end drenge, hvilket, et blik på kvindex'nes 
aldersfordelingskurve overbeviser om. På mændenes kurve ses det 
endvidere, at der ikke forekommer nogen udhulning af kurven i 

aldersklasserne 15-25 år. Dette forhold må sikkert finae bin for
klaring deri, at netop for disse aldersklasser er der be^kæftigel- 

sesmuligheder som lærlinge og svende hos håndværkerne. Et amidet 
iøjnefaldende træk er, at mændenes kurve svinder brat ind med 
5o-54 års gruppen, og at der ingen er over 60 år.

Kvindernes kurve ser anderledes ud. Man ser at der sker en af
gang fra erhvervsgruppen i åier.^ 15-25« Årsagen til det Le er for

mentlig at finde i den omstændighed, at kvinderne, når at når 15 
års alderen må forlade erhvervsgruppen, fordi der ingen beskæfti
gelsesmuligheder nr for dem i erhvervet. Man kunne iro, at en s + or 

del af dem overgik til tyendog.uroen, men de/-, undersøgelse, der
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på side 2J blev foretaget over, hvor tyendet stammer fra, tyder 
ikke på, at dette er tilfældet i særlig-høj grad. Wed 25-29 års 
aldersgruppen sker der igen en stigning, der yderligere markeres 
med 55-59 års gruppen, utvivlsomt fremkaldt af, at mændene gifter 

sig? og derved inddrager kvinderne i erhvervsgruppen igen.
For I880 ser aldersfordelingen lidt anderledes ud. (tabel 15 og 

figur 6). For mændenes vedkommende gælder, at forløbet er temme

lig uregelmæssigt efter 15-19 års gruppen. Da tallene or meget 
små (5 personer er nok til et udsving på ca. 1 $) må man nok vo

ve den påstand, at der ikke kan udledes noget væsentligt af de 
trods alt temmelig små udsving. Et forhold,der kunne tænkes at 
spille en rolle, var^selve inddelingen i aldersgrupper. I forbin
delse med opstillingen af en af de øvrige tabeller var håndværker
gruppens mandlige husstandsoverder let tilgængelige, og der blev 
da opstillet et forsøg på en anden tidsinddeling.

Tabel 14* Antal personer i do forsk, aldersgrupper. I880

ALOER AMTAL ALbGTR .vtal

“Xf-XW 1 11 •x
2> ZV- 11 8

lo-■7>H 1 0 1Z- ‘J
fc>

Ae> -hU Ir AZ-kfc C
AS- A1} C Av-5»
5o-S4 & SZ-i't. lo
55 -5*) 51 57-Ul 5
É>o fcZ-té C

i 4V-VJ 1
—* 2, 71 -9 2»

i i L> 2»

Husstandsoverhovederne udgør langt den overvejende del cf de 
mandlige personer i håndværkergruppen over 2o år, og påvirker 
derfor den betragte kurve (figur 6) med stor ^ægt. Det s?s af de 
to opstillede aldersinddelinger, at udsvingene i aldersgrupper i 
høj grad kan være afhængig af,hvilken inddeling man har furetaget, 
i hvert fald når det er så små enheder, der uviaei søges.

En sammenligning mellem aldersfordelinger 5 1845 og i I880 vi
ser, at der ikke er SKet de otcre ændringer i aldersstiuhturen 
i løbet af perioden. Dog er der sket en udjævning ai de mellemste 

alderstrin til fordel for de ældste alderstrin, aer vejer betyde
lig meie til i 18^o end i 1845# hvor de ældste alderstrin var ia.
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get svagt repræsenteret, især for mændenes vedkommende.

Gårdmandsgruppen. På tabel 12 og figur 7 ses aldersfordelingen 

i gårdmandsgruppen i 1845« For mændenes vedkommende iagttager 
man et næsten jævnt fald aldersklasserne igennem. Situationen er 
med undtagelse af aldersgrupperne 15-25 næsten den samme hos kvin

derne. Billedet i gårdmandsgruppen er således meget lig den hos 
håndværkerne, hvor der ikke sker nogen reduktion af aldersgruppen 
15-25 for mændenes vedkommende, mens dette netop er tilfældet hos 
kvinderne. Da gårdmandenes medhjælpere, tyendet, er opregnet i en 
erhvervsgruppe for sig, kan man udlede, at gårdmandsgruppen 15-25 

år næsten udelukkende består af sønner, mens håndværkergruppen 
må bestå af sønner plus lærlinge og svende, der er kommet udefra 
til håndværkerhusstandene.

Gårdmandenes aldersfordelingskurve for I880 (figur 8) frembyder 

på flere måder et afvigende billede. Det ses, at aldersgruppen 
o-4 år for begge køns vedkommende er usædvanligt lille, et for
hold der må skyldes færre fødsler i det pågældende femår. For de 
næste to aldersgrupper er billedet meget sælsomt, idet der i dis
se to aldersgrupper er en helt skæv fordeling mellem kønnene. Sam

tidig med at der er flere mandlige personer i de to aldersgrupper 
end i de øvrige erhvervsgrupper, er der forbavsende få piger. For
holdet mellem de to er groft beregnet 2 til 1, altså dobbelt så 
mange drenge som piger i de to aldersgrupper. Forholdet må have 
sin forklaring i flere drengefødsler end pigefødsler i den pågæl • 

dende tiårs periode.
En forskel mere på kurverne de to år er, at kvinderne er meget 

få 1 alderen Jo-39* Til gengæld synes der ikke at være nogen stor 
afgang fra gruppen 15-25 for kvinderne, et forhold der bekræfter 
undersøgelsen af hvorfra tyendet rekrutteres (side 25); der^kom^ 
netop ingen fra gårdmandøgruppen i 18co.

Man ser altså, at i I880 er rændenes aldersfordeling stort set 
uændret, mens kvindernes her undergået radikale ændringer i for

hold til 1845«

Hrsmandsgruppen. Det karakteristiske ved denne gruppes aldersfor

deling i 1845 (figui* 9) er at afgangen i 1^-50 års alderen er gan
ske enorm, ja næsten fuldstændig. Denne afvandring fra gruppen 

viser tydeligt, at de ’’nge sønner og r.øtre af h;:smænd og daglejere 
ikke kan regne med at blive i hjemmet når de når ca. 15 års alde-
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ren; der er ingen beskæftigelsesmuligheder for dem.
Aldersfordelingen i 188o kan ikke direkte sammenlignes med 1845 

på grund af opsplitningen af husmandsgruppen i to, men for begge 
de to kurver (figur lo og 11) gælder det, at der er tale om udhul

ninger i aldersklasserne 15 til 5o år, fremkaldt ved afgang fra 

erhvervsgruppen. Billedet har altså ikke ændret sig i forhold til 
1845. På daglejerkurven (figur lo) er der desuden tale om en ud

hulning i 45-54 års gruppen for kvindernes vedkommende. Derefter 
aftager kurven gradvist mod nul, og den ældste aldersgruppe er ik
ke ret stor. Det er den derimod på husmændenes kurve (figur 11). 
Der er ingen tvivl om,at forskellen mellem de ro kurvers ældste 
grupper må ligge i, at mens daglejerne, når de kommer op over 

6o års alderen, får svært ved at forsørge sig selv ved arbejde, 
så er husmændene stadigvæk i stand til at skaffe sig udkomme af 
den jordlod, de lever på, hvad enten de selv er aktive eller er 
gået på aftægt, og bliver boende hos deres søn. Daglejergruppen 
har ikke denne mulighed, og det er formentlig dem, der, som det 

skal ses, fylder de ældste aldersklasser hos fattiglemmerne.

Tyendegruppen. På flere af de øvrige erhvervs aldersfordelings

kurver er iagttaget udhulninger af kurverne i aldersklasserne 15- 
år, hvilket jo er ensbetydende med afgang fra erhvervet i de 

pågældende alderstrin. Hvorhen den overvejende del af afgangen 
fra de øvrige erhverv flytter hen, får man et tydeligt billede 
ai ved at se på tyendegruppens aldersfordelingskurver (figur 12 
og 15). Netop de grupper, der i flere af de øvrige grupper er 

mest fåtallige , er her altdominerende.

En af de påstande, der ofte fremsættes, nemlig at mange børn 
i rgamle dage” elev sendt ud at tjene i en mege^ tidlig alder, 
omkring lo-ll års alderen, bekræftes ikke af undersøgelser an- 
stillet over dette problem.

Sammenligner man antallet af tyende 1 I0-I4 års gruppen med 

det samlede antal bom i denne aldersgruppe, ser ^aa, at antal
let i tyendegruppen er meget lille:
Tabe1 14 • p»ørn og tyende i I0-I4 års alderen. 1845 og J880.

r Av. Vi ‘o -

1 c?. % A9 % 1 S4

i lå &O
1

154 Zo - IVo %
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Det ses, at tyendegruppen i I0-I4 års alderen er meget lille, 

især i 1845« På dette tidspunkt udgør 8 tjenestefolk aa. 5 '% 

af samtlige unge i samme alder og 4,5 /"’ af hele tyendegruppen.
I I880 er tallet for tjenestefolk i denne alder steget til 1J 7$ 

af alle unge i samme alder og ca. 11 $ af samtlige tyende.
Derefter er foretaget en opdeling af disse unge i enårsgrupper: 

Tabel 15» Alderfordelingen i tyendegruppen i I0-I4 års gruppen.

I&4 5

1 0 ax 2.» 0
l l OL« O 1

10. - 0 5

l'b - 4 /- - ■ -
IH * Z /2

8 Xo-J

Det synes at være klart efter de opstillede tabeller, at det i 
1845 har været en sjældenhed, at børn under 15 år er blevet sendt 
ud at tjene. Der synes at være lidt større tilbøjelighed for det 

i I880.

Offentligt understøttede. På figur 14 ses aldersfordelingskurven 

for almisselemmer i 1845- Det ses tydeligt, at denne gruppe i 
langt den overvejende grad består af børn og kvinder, s^mt at ue 

ældre aldersklasser er forholdsvis store. Når børnene når 15 års 
alderen må man formode, at de bliver i stand til at forsørge sig 
selv. For mændenes vodkommende skal man helt op cii 5° års grup
pen for igen at finde medlemmer af gruppen, mens repræsentationen 
for kvinderne er mere ligelidt fordelt, omend der også lindes 
huller her. De ældste aldersgrupper er i denne gruppe større end 
i de øvrige orh-vervsgrupper, hvilket ikke overrasker, da det som 
regel er ældre personer, der bl iver-: ude af stand til at klare sig 
selv og derfor må modtage fattighjælp.

Kurven for I880 lign°r forsåvidt kurven fra 1845» idet perso
nerne overvejende gruppCx'er sig i en børne- og en ældregruppe, 
men dermed hører ligheden også op, for mens børnegruppen er stor 

og de ældste grupper &må i 1845 pr det modsatte tilfældet i IS80, 

hvor størrelsen af de ældstes gruppe springer i øjnen°.
Udviklingen i fattiglommernes aldersfordeling er således i nøje 

overensstemmelse med udviklingen for sognets beboere i almindelig
hed .
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Andre. Disse erhvervsgrupper er kun behandlet på figui- 16 og 17 
for at antyde med hvilken Vu:gt de påvirker den samlede alders

fordeling i 1845 og 188o. Både i 1845 og 188o er de to grupper 
meget små og meget heterogen, og det er derfor formålsløst at ud

drage noget på dette spinkle materiale.

Aldersfordelingen for husstandsoverhovederne.
Efter at de forskellige erhvervsgruppers aldersfordeling nu er 

undersøgt, rejser sig spørgsmålet om, hvorledes husstandsoverho

vedernes aldersfordeling er. Er der også blandt denne gruppe af 
befolkningen sket cn ændring af sammensætningen i aldersklasser

ne?
På tabel 16 og 17 samt figur 18-22 er husstandscverhcvedernes 

aldersfordeling vist. På de fuldt optrukne kurver sos'Alders
fordelingen i 1845» roens den stiplede viser 188o-fordelingen.(med 

en undtagelse fer husmandsgruppen. Omtales senere). Der skal gøres 
opmærksom på, at der blandt husstandsoverhovederne også findes 

kvinder. I 1845 var af 274 husstandsoverhoveder de 29 kvinder, 
mens forholdet var 28o og 44 i 188o.

Hvis man sammenligner antallet af husstandsoverhoveder med an
tallet af mulig'' huss'tandsoverhoveder, altså alle personer over 
2o år finder man ud af, at i 1845 udgør hus s t&r.d z overhov ederne 
39,8 % af samtlige personer over 2o år, mens de i 138o kun udgør 
36,4 altså et fald fra 1845 til 188o.

Aldersfordelingen for samtlige husstandsoverhoveder ses på fi
gur 18. Det ses, at der fra 1845 til 1886 er sket en tydelig ud
vikling. Husstandsoverhcvederne fordeler sig betydelig mere jævnt 

i 188o end i 1845« 1 188o er langt de fleste husstandsoverhoveder 
placeret i den ældste halvdel. Hvis man sætter 45 år som midtpunkt, 

ser man, at i 1845 var 112 (4°,9 $) af samtlige husstandeoverhove
der (274) over.45 år, mens hele 175 (62,5 % af 28o) var over 45 ar 

i I880. Denne tendens mod flnre i de ældre aldersklasser er i pæn 
overensstemmelse med tendensen for hele sognetu alderssammensæt
ning, hvor der også var flere i de ældre aldersklasser i I8C0 end 

i 1845.
Den mere jævne aldor.sfcrdel ing i I880 med betydelig flere i de 

ældre grupper kunne tyde på, at det i 1845 var lettere at etable
re selvstændig husstand end i I880. Man må formode, at etablerin
gen af selvstændig husstand i overvejende grad har været afhængig
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af erhvervs- og boligforhold. Da antallet af husstande ikke er 
steget væsentligt fra 1845 til 188o (fra 274 til 28o) , må det 
større antal ældre husstandsoverhoveder betyde, at mange af de 
boliger og stillinger, der skulle have været basis for en sta

tus som selvstændigt husstandsoverhovede, er besat af en af dis
se ældre, og disse "spærrer” således adgangen for de unge, der 
ønsker at etablere selvstændig husstand. Fx. må i 188o det stør
re antal ældre gårdmænd betyde, at færre unge kan gøre sig håb 
om at overtage gårdene - eller at de først kan overtage dem i en 
3enere alder. Undersøger man,hvor stor en del af samtlige perso
ner i hver aldersgruppe, der er husstandsoverhovedei, får man føl
gende billede:

Tabel 18. Antal husstandsoverhoveder i hver aldersgruppe. I procent.

So -V) 4o- So - 5*^ to - 7o -*

1^5 lo.4 47.O 54.4 S5.4 So. 0 34.6

IHo I0.9 2)1.5 46.4 5Z.T So.5 3 3.7

Af tabellen fremgår det tydeligt, at i 188o er en betydelig 
mindre del af de unge husstandsoverhoveder end tilfældet var i 
1845. Ganske vist er-tallene ens i 2o-29 års gruppen, men <’ 
talmæssigt er denne gruppe så lille, at det er vanskeligt at ba

sere en vurdering på den. Derimod ses forskellen klart i 3o-39 
års gruppen. Kun 32.5 $ af personerne i 5o-59 års alderen er 

husstandsoverhoveder i 188o, mens hele 47 % er det i 1845« Og 
jo højere man kommer op i aldersklasserne, desto mere indsnævres 
forskellen, og ved 60-69 års alderen er procenten for I880 højere 
end for 1845« (Samtidig må man huske på, at i absolutte tal er 
tallene for I880 langt højere end for 1245)•

På figur 19 ses håndværkerhusstandsoverhovedernes aldersforde
lingskurve, og man iagttager, at fordelingen i I880 er mere jævn 

end i 1845» hvor aldersgruppen 35-49 vejer uforholdsmæssigt tungt 
1 fordelingen. Ligeledes iagttager man tydel'gt her en tilvækst i 
de ældre aldersklasser.

Figur 2o viser aldersfordelingen blandt husstaodsoveihovederne 
i gårdmandsstanden. Kurven er ikke mere jævn i I880 end i 2.845» 
men ei rykket til højre, altså mod ae ældre aldersklasser. Gård- 

mændene etablerer sig i I880 senere end i I845» den største grup
pe findes i alderen 45-54» mens den i 2845 fandtes i 4© 44 -J'S
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alderen. Og der findes en større gruppe husstandsoverhoveder over 

7o år.
Da husmandsgruppen i 188o er delt i to, er kurverne fra 1845 og 

188o ikke tegnet i samme diagram, men i hver sit. I 188o-diagram- 

met (figur 22) er de to grupper opført således, at den fuldt op
trukne kurve viser husmænd med jord, mens den stiplede viser dag
lejerne. Det ses af kurven 1845 (figur 21), at husmændene temme
lig tidligt etablerer egen husstand. Kulminationen nås tidligere 
end for de øvrige erhvervsgrupper, dvs. 55-59 år, hvorefter der 
er ?n temmelig brat aftagen i grupperne derefter.

De to kurver fra 188o (figur 22) viser, at der er forskel på 
aldersfordelingen nos husmænd med jord og daglejergruppen. For

skellen viser sig, når man lige ser bort fra aldersgruppen 25-29, 
i at der er små aldersklasser hos husmændene i 5o-59 års gruppen, 
mens daglejerne straks f.’”>. starten optræder i stor mængde. Dette 
synes at vise, at det var lettere at etablere sig med husstand 
som daglejer end som husmand med jord. Dette hænger utvivlsomt 

sammen med,at hvis man skal nedsætte sig som daglejer, kan man 
klare sig med sin arbejdsindsats, mens husmænd først må skaffe 
sig et st.ykke jord, hvilket må formodes at tage tid. Til gengæld 

ser man, at daglejerne i de ældste aldersklasser forlader erhvervs
gruppen i en tidligere al^er end husmændene. Jordstykket sætter 

således husmændene i stand til at bevare deres status, mens dag
lejerne ikke kan opretholde deres med stigende alder og nedsat 
arbejdsstyrke. Med i billede'1* liører, at husmændene kan få hjælp 
af deres husstandsmedlemmer i driften af jordlodden, mens dagle
jerne ikke i samme omfang kan gøre dette. Dette kan dog ikke be
lyses tilstrækkeligt ud fra folketællingens oplysninger, blandt 
andet fordi der ikke fortælles noget om hustruernes erhvervsarbej
de og omfanget af dette.
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C1VILSTANDSF0RDELINGEN

Civilstandsfordelingen i de to undersøgte år ser således ud:

Tabel 19. Civilstandsfordelingen i procent.

UGIFTE gifte EMKEr ANDRE

5^.o 4.1> 1.7

1 XSo 57.7 3T 0 1. 2, 1.1

Man ser.at andelen af gifte er så godt som uændret fra 1845 

til I880, at de ugiftes andel samtidigt er faldet, samt at der 
i I880 er flere enker og erkemænd end i 1845« For landdistrikter- 
i hele landet er tallene i 1845;fo'r henholdsvis ugifte, gifte og 
enker (enkemænd)^62,4 ; 54,5 ; 5,5« Tallene adski^ ’er sig kun

væsentligt for gruppen ugifte.For I880 var tallene i hele landet: 
59,5; 54,6; 5,8.^‘

I forbindelse med husstandsoverhovedernes aldersfordeling blev 

det påvist, at det tilsyneladende var sværere at etablere selv
stændig husstand i I880 end i 1845« Spørgsmålet er nu: har dette 

nogen indflydelse på .civilstandsfordelingen i I880 - altså: er 
der procentvis flere ugifte i I880 end 35 år tidligere. Et blik 
på ovenstående tabel vicer, at der er lidt færre ugifte i I880 
end i 1845, det modsatte af, hvad man skulle forvente, men be
grænser man undersøgelsen til de aldersklasser, hvur giftermål 
er aktuelt, viser det sig. at hvis man sætter de ugifte i rela
tion til samtlige personer i de forskellige aldersgrupper, får 
man følgende resultat:

Tabel 2o. Ugifte i procent af samtlige i aldersklassen.

-24 2.5 - 24 3e> -?>q 4-

^0.0 1 1 i?>. 0 1.1 /./

11
Sk.l SV. 8 2-1.0

_ J
4.8

i....... — ■■ —
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Det ses tydeligt, at de v>gifte i 188o udgør en betydelig stør
re andel af de aldersklasser, de tilhører, end tilfældet var i 

1845» og påstanden om at det i 188o er sværere at etablere sig 
med familie og husstand bekræftes således, idet man må gå ud fra, 
at når der er flere ugifte i de aldersklasser, der normalt indgår 
ægteskab, så må det skyldes - ikke at tilbøjeligheden til at gif
te sig er mindre, men at mulighederne derfor på grund af forrin
gede erhvervs- og boligforhold er formindskede.

Er der forskel på, hvornår mænd og kvinder gifter sig? Man får 
et indtryk af dette ved at undersøge ugiftegruppen efter alder og 
iagttage, hvornår de ugifte forlader gruppen. Billedet ser såle
des ud i 1845:

Tabel 21. ugifte i procent af samtlige i aldersklassen. 1845«

1895 2~ - IS'
n

35 -352S-Z9 I! -59

Mænd ^1.5 51. 1 ll.b O

kV IN OtR is.8 13.1 °/.l . o

Man ser klart, at kvinder tidligere end mændene forlader de u- 

giftes stand (og indtræder derved i de giftes gruppe). Der er et 
stort spring fra første gruppe til anden gruppe hos kvinderne på 
hele 62,6 mens faldet hos mændene kun er på 4°,4« De fleste 

kvinder gifter sig efter denne opgørelse i 25-29 års alderen,mens 
det for mændene sker over to aldersgrupper 25-29 og 5o-54- For 
188o ser billedet således ud:

Tabel 22. Ugifte i procent af samtlige i aldersklassen. 188o.

lo-2,4 3o -14 35 -39 4 c -49 i
1

HÆ.ND
1i

37. 1 !5.4 8.3

kVHluER 91.7 31.3
i

15 g 1J

Foruden det allerede på/isxe, at man i 188o er længere om at 
forlade den ugifte stand, ser man, at mænd og kvinder denne gang 

følges mere ad end i 1845« I 25-29 års gruppen e1* der således 48,6 
procent af kvinderne tilbage, uiens tallet i 1C45 ’eun var 25,8 fe.
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Civilstandsfordelingen efter erhverv» På tabel 23 og 24 ses ci
vilstandsf ordelingen efter erhverv. På grundlag af disse to tabel
ler er udregnet procenttal for de tre vigtigste cicilstandsgrupper 
i hvert erhverv, så tallene kan sammenlignes. Tallene ser således 
ud:

Tabel 25« Civilstandsfordelingen i procent:
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Ser man på forholdet mellem ugifte og gifte, opdager man, at 

forholdet stort set er ens i nåndværkergruppen i de to år, men i 
gårdmandsgruppen er andelen af gifte faldet med ca. 7 % i 188o. 
I daglejer- og husmandsgruppen iagttager man forskel mellem de to 
grupper i 188o. Andelen af gifte er betydelig mindre hos daglejer
ne end hos husmændene. Dette hænger utvivlsomt sammen med alders

sammensætningen, .dér er ret forskellig (fig. lo og 11) i de to 
grupper. Helt radikalt ei situationen ændret i fattiglemsgruppen, 

hvor andelen af ugifte falder fra 71,4 til 31,9 %. Også her må der 
være en sammenhæng ned den ændrede alderssammensætning (fig. 14 og 
15) . Enke- og enkemandsgruppen er i alle erhvervsgrupper undtagen 
håndværkergruppen vokset betydelig, også et resultat af den større 
andel de ældre aldersgrupper har i befolkningen. Forunderligt er 
det, at der i 1845 ikke var en eneste enke i husmandsgruppen. Årsa
gen til dette skal nok findes i den omstændighed, at der ikke i er
hvervsgruppen, hvoraf hovedparten formentlig har været daglejere, 

har været mulighed tor en cfierladt enke at underholde sig selv. 
Til gengæld ser man, at der i almisselemmernes skare er et stort 
antal enker. Dette kunne tyae på, at enkerne i husmandsgruppen 
i stort omfang må overgå til almisselemmtrnes skare.

Er dette, a.t kvinderne gifter sig tidligere end mændene, gælden
de for alle erhverv? Undersøger man tabel 26 og 27, ser ran for 1845, 
at der i 25-29 års gruppen for gifte blandt husmændene er næsten 

lige så mange mænd som kvinder, mens der er Lemmelig få af begge køn i 
håndværker- og gårdmærJsgruppen, færrest dog af mandkøn. Der synes
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altså her at kunne spores en tendens til tidligere ægteskab hos 

husmændene end i de to øvrige erhvervsgrupper, og samtidig syr.es 
mændene i husmandsgruppen at gife sig tidligere end mændene i de 

to andre grupper. Noget lignende gør sig gældende i 188o for grup
perne husmænd og daglejere i 25-29 års gruppen. I de to følgende 
aldersgrupper er der derimod forskel på de to omtalte grupper. I 

husmandsgruppen er der kun et ringe antal gifte, mens der for dag

lejerne er tale om højere tal.
En nøjere undersøgelse af ægtefællernes indbyrdes aldersforhold 

er foretaget på tabel 28.

Tabel 28. Konen alder i forhold til mandens. Antsl koner i procent

af samtlige koner.
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I alt er i 1845 61,7 % af kvinderne yngre af de mænd, de har 
giftet sig med, mens 32,6 % er ældre. I 188o er 6o,2 % af kvin
derne yngre, mens 5°,7 % er ældre end deres mænd. Altså et næsten 
uændret forhold. Måske kan der af tallene i tabellen udledes en 
lille tendens til færre ægteskaber med stor aldersforskel mellem 

ægtefællerne. Gruppen, der er lo år eller mere ældre end deres 
mand, er i 188o faldet med ca. 3 mens Knap 2 procent^af kvin

derne er mere end lo år yngre end deres mand.
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BEFOLKNINGENS GEOGRAFISKE OPRINDELSE

På nedenstående tabel ses en inddeling af befolkningen efter 
fødested:

Tabel 28. Fødestedsfordelingen 1845 og 188o. I procent.

J 3 ‘
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I 188o er den del af befolkningen, der er født i selve Eggeslev- 

magle sogn større end tilfældet var i 1845» og samtidig er den del, 
der kommer fra det øvrige land uden for Sorø amt mindre end i 1845« 

Dette forekommer overraskende, idet man skulle tro, at der med for-
2.52

bedrede transportforhold også ville forekomme større mobilitet. 
Ganske vist er en opdeling af personerne efter fødested ikke noget 

mål for mobiliteten, men en sammenhæng, må man formode, der er. 
Som forklaring på det problem, der lige er nævnt kunne man måske 
tænke sig, at afvandringen, der ikke registreres ved en opstilling, 
som den foretagede har været betydelig større end tilgangen til 
sognet. Dette forekommer ikke usandsynligt, da de hidtil foretagne 
undersøgelser synes at påvise, at det er svæx'ere, at etablere sig 
med selvstændig husstand i sognet på grund af den ændre aldersfor
deling med flere i de ældre aldersklasser.

Spiltter man befolkningen op efter køn som på tabel 29 ser man,

Tabel 29. Fødestedsfordelingen 1845 og 188o efter køn. I procent.
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at forskellen mellem de i sognet fødte i 184p og 18do næsten ude
lukkende falder på ^en mandlige del af befolkningen.

Desværre findes der ingen tal for fødestedsfordelingen i hele 
landet for 1845» roen det gør der til gengæld for det andet under- 
°øgte år, 188o. Tallene for Eggeslevmagle, landdistrikterne på fj
erne og for landet s-m helhed er opstillet på tabel Jo:
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Tabel 5o. Fødestedsfordelingen i 188o i Eggeslevmagle, landdistrik

terne på øerne og hele landet-. I procent.

3
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Man bemærker, at gruppen, der er født i sognet for Eggeslevmag
le sogns vedkommende er større end begge de to øvrige områders 
grupper. Forskellen mellem Eggeslevmagle og de øvrige områder i- 
agttages især i tredie gruppe, resten af landet. Denne gruppe er 
meget lille for Eggeslevmagles vedkommende.

En undersøgelse af hvor gruppen, født i resten af landet stam
mer fra giver følgende resultat:

Tabel 51. Fordelingen uden for Sorø arat. 1845 og 188o.

1645

SJÆLLAi, C> 55 ^tl
Fyw U 11

la^gelan 0 XI 6
Lolland-palster 9 2>
J YLLAN D IV' 14
UbENi-ANDJ • 5 T-.... .- --------

1 ViD£\> iKK6 1 0
• I2> 1 *2.

Af de 5 fra udlandet i 1845 kommer 5 fra Norge, 1 fra Sverige 
cg 1 fra Tyskland. De 7 fra udlandet i 188c ex* fra Sverige (6) og 
Tyskland (1).

Fedestedsfordelingen efter aldex’. Et me^e differentieret billede 

af befolkningens geografiske oprindelse får man, hvis man deler 
befolkningen op i aldersgrupper. Dette ses på tabel 52 og 55 samt 
figur 2 5 og 24. For hver aldersgruppe er udi egnet, hvor stur ei 
procentdel de forskellige områder udgør af aldersgruppen.

Det ses tydeligt nå de grafiske afbildninger, at andelen af 

personer født i Eggeslevmagle er større i 1845 eiid i 18Co. På 
b,:gg° kurver ser man, at samme gruppe med stigende alder bliver 

mindre og mindre. For 188o-kurven er faldet næsten ubrudt, mens 
der for 1845-kurvon 'ker on afbrydelse af faldet for -15-59 års 
gruppen.
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For gruppen født i nabosognene ser man modsatte billede. Jo 

ældre aldersklasser, desto større er denne gruppe. For 1845 er 
der dog en lille indsnævring for 40-64 Ars gruppen. For de to 
resterende fødestedsgruppers vedkommende ser man (bedst i ta
bellerne), at de efter 15 Ars alderen nok svinger i størrelse, 
men ikke nogen udpræget stigende tendens. En lille tendens til 
stigning kan dog konstateres i 188o-kurvens "øvrige amt"-gruppe.

Det ses endvidere, at bevægelserne først tager rigtig fart 
ved 15 årsalderen, undtagen for "øvrige land"-gruppens vedkom

mende. I denne gruppe er der ingen kraftige udsving ved denne 
alder som for de tre øvrige gruppers vedkommende.

Fødestedsfordelingen' efter erhverv. På de følgende tabeller er 
opstillet de forskellige erhvervsgruppers geografiske afstamning, 
idet hver erhvervsgruppe er undersøgt særskilt.

Håndværkergruppen. På tabel 54 ses det, at der for denne erhvervs-

Tabel 54* Fødestedsfordelingen i håndværkergruppen.

O S> c. nc*--'- •- H
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gruppes vedkommende i I880 er færre, der er født i segnet end 
tilfældet var i 1845* Derimod er talforskellen^ for nabosognene 
og øvrige amt minimale. En stor forskel findes derimod for grup- 
pen"øvrige land’,1 der i I880 er næsten 7% mindre end i 1845* Der 

er altså for håndværkernes vedkommende tale om en forskydning i 
fordelingen,‘hvilket kun berører to geografiske grupper, nemlig 
de, der er født i sognet og de, der kommer langvejs fra - fra det 
øvrige land.

Sammenligner man fødes1edsfordelingen med den for hele sognet 
(tabel 28) ser maxi- at både 1 1345 og I880 er gruppen, de^ er 

født 1 sognet mirdre end for hele sognets vedkommende - mens na
bosognsgruppen i I880 ei ca 4 mindre. I 1845 or der flere hånd- 

værkere langt væk fra end der^i de øvrige erhvervsgrupper, mens 
dette overraskende nok ikke er tilfældet i I880.

Gårdmandsgruppen. I denn** erhvervsgruppe sej (på tabel 55) cn 
meget stor stigning fra 184o-5o i antallet af personer født i 
sognet. Stigningen er på ikke mindre end 15,5 /• Den modsvares
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af et fald, der er fordelt over alle tre andre grupper,idet det 
dog er størst i nabosognsgruppen.

Tabel 35» Fødestedsfordelingen i gårdmandsgruppen.
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Sammenlignet med fordelingen for hele sognet (tabel 28) viser 

det sig, at der er langt flere fra gårdmandsgruppen fra sognet end 
i de øvrige erhvervsgrupper, og det gælder både 1845 og 188o, idet 
forskellen dog er betydelig større i 188o end i 1845» Når gruppen 
begge år har en nærmere tilknytning til hjemsognex end de øvrige 
erhverv, må det utvivlsomt skyldes tilknytning til jorden, altså 

gårdene^ og den faldende dødelighed, som påvises andetsteds bety
der så, at der i flere tilfælde står sønner og svigersønner klar 
til at overtage gårdene, som ellers måske var overgået til perse

ner udensogns fra.

Husmandsgruppen. På grund af den forskellige opdeling af husmands
gruppen i 1845 ug 188o, er det ikke muligt direkte at sammenligne 
tallene fra de to år, men da de to erhvervsgrupper ikxe er så for

skellige i størrelse, kan man få et tal, der normer sig det rigti
ge ved at lægge tallene for de to grupper (i 183o) sammen og der
efter dividere med to.

Tabel 36. Fødesiedsfordelingen i husmandsgruppen. I 188v er hus- 
mænd med .jord skrevet til venstre, daglejeie til aøjre.
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På dette grundlag kan man konstatere, at andelen af husmænd, 
der er født i sognet er steget kiaftigt fra 1845 til 188o. 4nde- 
len fra nabosogn og øvrige land er faldet, mens andelen ''ra øv
rige amt er nogenlunde uændret. Sammenligner man hus ulandsgruppen 
med daglejergruppon (188c) ser man, at daglejergrnpp''n er repræ
senteret med flest fra selve sognet, mens den del af denne grup
pe, der er fra "øvrige land" er meget lille - også sammenlignet
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med .de øvrige erhvervsgrupper.

Tyendegruppen♦ Med hensyn til tyendegruppen viser det sig, at 

forholdene er næsten uændrede fra 1845 til 188o. Tallene ses på 

tabel 57.

Tabel 57 • Fødestedsfordelingen i. tyendegruppen.
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Sammenlignet med de øvrige erhvervsgrupper må man konstatere, 
at der i tyendegruppen er større mobilitet, hvad der ikke virker 
overraskende. Andelen af peisoner, der er født i sognet er mindre 
end i næsten alle de øvrige erhvervsgrupper, og samtidig er den 
del, der kommer fra et sted uden for amtet, større.

Fattiglemmerne. På baggrund af problemet om forsørgelsesret i en 

kommune, kan det nok overraske, at så stor en del af denne grup
pe kommer udensogns fra. Men en fordeling efter fødested siger 

Tabel.58. Fødestedsfordelingen i fattigiemsgruppen.
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ikke noget om,hvorlsnge e.i persen har opholdt sig i et sogn, og 
det var længden af dette tidsrum, der var afgørende for,om man

■2.7?
kunne oppebære xattignjælp fra det offentlige. Og da hoveduarten 
af denne gruppe begge år var ældre, kunne personerne have opholdt 
sig længe i sognet. I øvrigt ses på tabellen, at den del, der kom
mer fra Sorø amt e1" næsten uændret. Måske igen et fingerpeg om, 
at man ikke betragtede sognegrærsen som nogen grænse.

Andregruppen. Denne grupne ucr'i&er sammen med tyendegruppen de 

laveste tal for den gruppe, der «.r født i sognet, og samtidig 
har gruppen langt de højeste tal foi personer fra det øvrige land, 
(tabe?. 59). Årsagen til dette, må søges i, at gruppen, heterogen
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som .den er, blandt andre rummer sognets præst og lærerne, der 
alle er kommet langvejs fra, både i 1845 og I880.

Tabel 59. Fødestedsfordelingen i gruppen "andre".

Awl-c 7)

IX.S r?.s i?-s (e€> .0
i

■&%o li. 1
j

lio
L_ J

} 0 0. c

Fordeling efter land' og b.y.

En anden opdeling af landet end erter den geografiske nærhed 
+il Eggeslevmagle sogn er også mulig, nemlig efter om personerne 
er født i by eller på landet.

En opdeling efter disse retningslinier giver følgende resultat:

Tabel 40. Befolkningen delt efter om de er født i by eller på lan
det .

1 LAND 75

12.56 7o

- .. 1 j 12.^1 69 !2>6o

Kun en meget lille del er født i byen (5,5 $ i 1845 mod*5,1 % 
i I880). Og forholdet er uændret i de to undersøgte år.

Hvilke oyer kommer man så fra? Tabel 41 viser detis. Nabobyen 
SKelr.kør leverer både i 1845 °S I880 ca. halvdelen af alle per
soner, født i byen, mens København tegner sig for ca. en fjerde
del. Overraskende er det at d° to andre nærliggende byer,'Slagelse 
og Kursør ikke er bedre repræsentere!.

Er de forskellige erhverv lige stærkt repræsenteret i gruppen, 

der er født i byerne? Tabel 42 viser om det+© er tilfælaet. 

Tabel 42. Gruppen født i by. Efter erhverv.
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Det viser vig, at håndværkerne er bedst repræsenteret i denne 
grunpe. I 1845 udgør håndværkere ca 4o % af samtlige personer fra 
byerne, mens de i 188o udgør knap Jo På tabellen ser man end
videre et stort udsving i gårdmandsgruppen, fra lo i 1845 'til 5 i 
188o. Tallene er imidlertid så små, at der ikke kan udledes noget 
bestemt af dem. Fx vil én børnerig familie, der flytter fra byen 
til en gård kunne udgøre næsten hele gårdmandsgruppen, født i by

erne .

oooOOOooo

HUSSTANDSUNDERSØGELSE

Foruden personernes erhvervs-, alders, civilstands- og fødesteds

forhold er også husstandene, deres størrelse og sammensæcning, ta
get op til undersøgelse. Rent praktisk er dette (som omtalt) fore
gået ved, at der på husstandsoverhovedernes hulkort er indkodet 

oplysninger om husstandene. Når husstandene derefter undersøges, 
sorteres først husstandsoverhovedernes kort fra de øvrige perso
ners kort, og disse kan derefter sorteres efter de oplysninger, 
man ønsker. Det er dog ikke helt uden ulemper, at bruge denne frem
gangsmåde. Således er godsejerne til Lyngbygård og Gerdrup i 1845 
ikke bosiddende på hovedgårdene, og forpagteren bliver da regnet 
som husstandsoverhovede. Forpagteren er placeret i gruppen gård

mand. mens godsejeren ville være blevet placeret i gruppen "andre". 
Dette er årsagen til,at de to hovedgårde er placeret under gård

mandsgruppen, det rigtige ville egentlig være at placere dem i 

gruppen andre. For at dei ikke skal opstå forskelle, er de to 
hovedgårde i 188o også placeret i denne gruppe, selv om godseje

ren er bosiddende på den ene af dem. I 188o er de to hovedgårde 
næststørste og trediestørste husstande. Den »tørste er fattig
gården, sen ikke eksisterede i 1845. Både i 1845 og i 288o er per- 
senerne i fattighuset opregnet i selvstændige husstaiide.

t'ycndegruppen, der ved personundersøgelsen, blev opregnet i en 

erhvervsgruppe foi sig, regnes i husstandoundersøgclsen med til 
de husstande, hvori le bor. Kun i de tilfælde, hvor tyend« har 
jelvstændige husstande, noteres de for disse. Det drejer sig i



49

1845 om otte tilfælde, i 188o kun om et.

Der er fra 1845 til 188o sket en lille stigning i antallet af 
husstande, nemlig fra 274 til 28o.

Husstandsstørrelsen.

På tabel 45 og 44 ses, hvorledes husstandsstørrelserne så ud 
i 1845 og 188o. Af interessante træk kan fremhæves, at der fra 
1845 til 188o synes at ske en forskydning fra mellemstore hus

stande til små husstande. I 1845 udgør antallet af husstande på 
1-5 personer ca. 3o mens det i 188o er steget til knap 4o %. 
Der er altså en tendens til flere små husstande. Men bekræftes

.dette af gennemsnitstallet for husstandsstørrelserne? Husstande
nes gennemsnitsstørrelser ses udregnet på tnrel 45*

Tabel 45* Gennemsnitlig husstandsstørrelse. For hele sognet og 
efter erhverv. 1845 og 188o.

-------------------- ! 
i

G-årtctui cD/ndl 1 nt
| --------- —

4.8 4.7> T.? 4

45) 4.é> ^.4 4.o

Af tabellen aflæses, at der fra 1845 til 188o er sket en (omend 
minimal) stigning i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Samti
dig med at der i 188o er kommet flere små husstande, må der enten 

være sket en stigning i antallet af store husstande, eller også 
en stigning i størrelsen af de store husstande. Begge tilfælde 
er tilfældet, hvilket kan aflæses på tabel 45 og 44•For landdistrik
terne' i hele landet er tallene i 1845 og 188c: 5,o og 4,9* 
Husstandsstørrelsen efter erhverv. Undersøger man husstandsstør

relsen i de forskellige erhverv, vil ma- se, at billedet tegner 

sig lidt forskelligt i 1845 og l88o (tabel 45» 44 og 45)- 1 begge 
årene er gårdmændenes gennemsnitlige husstandsstørrelse betydeligt 

større end i de øvrige erhverv, men mens de øvxigo erhverv har lige 
store (ca.) i 1845» fremgår det, at håndværkerhusstandene i 138c 

er blevet større em’ husmands- og daglejerhusstandere.

Ft kik på tabellerne afslører, at det først og fremmest er hus
mundo- og daglejergruppen, der tegner sig for stigningen i antal

let a^ l-J per.soners husstandene, og det forklarer samtidig, at 
gennemsnitstallet fer de to grupper er lavere end hv.smandcgrup- 
pens i I845.
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Gårdmandsgruppen har hverken i 1845 eller i 188o små husstand? 
p£ 1 eller 2 personer og meget få på 5 og 4• Gennemsnitsstørrel

sen i dette erhverv er i 1845 7,7 og 7»9 i 188o. Trækker man de 
to hovedgårde, Gerdrup og Lyngbygård ud af tallene, hvilket må 
være berettiget, da de ikke er typiske gårdmandshusstande, får 

man en gennemsnitsstørrelse på husstandene på henholdsvis 7,1 

og 7,2 for 1845 og 188o.
Men hvorfor er gårdmandshusstandene større end de øvrige er

hvervsgrupper? Og hvori or er der forskel på husmands- og hånd
værkerhusstandenes størrelse i 188o? For at få svaret på dette, 
må man undersøge hussiandssammensætningen.

Husstandssammensætnirgen.

På tabel 46 og 47 3es husstandssammensætningen i de to undersøg

te år. Parantesen efter tallene for husstandsoverhovederne angiver, 
hvor mange af disse, der er kvinder. I 1845 var der i håndværker
gruppen 60 husstandsoverhoveder. Af disse 60 var altså 15 kvinder. 
Der er stor forskel på de forskellige erhvervs antal kvindelige 
husstandsoverhoveder% Man kan forvente, at der i almissegruppen 

vil være mange kvinder, iræn det kan umiddelbart se overraskende ud, 
at der i 1845 or mange kvindelige husstandsoverhoveder i håndværker
gruppen. Forklaringen må nok findes i den måde personerne er ind
delt på,idet kvinder, aer ernærer sig ved håndgerning, syning etc., 
er rubriceret i denne erhvervsgruppe. I I880 findes der kun en en
kelt i denne katagcii i folketællingen. Dette kan formentlig ikke 
skyldes andet end at redsrri/erne af folketællingen i I880 har ru
briceret dem efter andre retningslilier end i 1845* Men det lader 
sig ikke gennemskue. Måske kun en del af disse genfindes i daglejer
gruppen, hvor antallet af kvi.iC.olige husstandsoverh^veder ex ste

get betydeligt fra 1845 til I880.
Man iagttager iøvrigt på flere punkter en udvikling i husstands

sammensætningen fra 1345 til I860. Blandt andet er børnetallet fal
dende. Dette undersøges 3enore.

Samtidig er gruppen andre familiemedlemmer steget. Denne gruppes 

medlemmer er udspecificeret på tabel 48 og 49* Det ses på disse, at 
stigningen især skvldes en stigning i ?ntallvt af børnebørn, og at 
denne stigning ige^ er loKuliseret i gårdmandsg^uppen.

Også madhjælpergruprons størrelse er vokset fra 1345 til 183o.
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I 1845 udgør medhjælperne 12,7 % af hele befolkningen, mens grup
pen i 188o er steget til 14,5 Stigningen er sket både i gård
mands- og håndværkergruppen. Denne stigning rimer godt med det fæ
nomen, som tidligere er påvist, nemlig at man i 188o var længere 

om at etablere selvstændig husstand.
Det ses klart, at det store antal medhjælpere i gårdmandsgrup

pen må influere stærkt på den gennemsnitlige husstandsstørrelse 
i gårdmandsgruppen. I 1845 er der gémmensnitlig 2,6 medhjælpere 
pr. gårdmandshusstand, mens gennemsnittet i 188o er på 2,9» En 
del af forklaringen på de store gårdmandshusstande er altså den 
store mængde medhjælpere.

Et spørgsmål man kpnne rejse i denne forbindelse er, om der er 
en sammenhæng mellem antallet af hjemmeboende voksne børn (over 12 
år) og antallet af medhjælp (tyende) i gårdmandsstanden. Der er 

foretaget en undersøgelse, der ganske vist ikke er særlig dybtgå
ende, idet andre faktorer, såsom gårdenes størrelse, personernes 

arbejdsevne o- lign, ikke er taget i betragtning, men et finger
peg får man dog.

Tabel 5°. Forholdet mellem hjemmeboende voksne børn og antallet 

at tyende.

184S

o 3.1
1 1-4

% 2.2, 2.5
3 •z.i 3. o
'i o. 6 1.1
5 1.5 i. s

Det ses af tabellen, ai. der i hvert fald i 1345 kan påpeges en 
sammenhæng mellem antallet af børn over 12 år og tyendet i hus

standen. Jo flere børn, desto færre medhjælpere-. I 188o or tenden
sen også tydelig, med undtagelse af husstande med 4 børn* men som 
omtalt er der ikke +aget hensyn til brugsstørrelserne.

t>Tn-.fordelingen.

På +abel 5,1 52 ses, hvorledes det fox’holder sig med børnetal
let i familierne. I .abelierne er anført alle ugifte, hjemmeboende 
børn. Det ses, at antallet af forældre ikke er identisk med antal-
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tet .af husstande. Det skyldes, at der godt kan være flere foræl- 
dre(par) i en husstand.

Sammenligner man tallene for befolkningen under et,således som 
de er uddraget på tabel 53» ser man, at antallet af familier med 

Tabel 53* Antallet af familier, fordelt efter antallet af børn.

♦ O / 2, 3 4 5 L 9

1 145 73 49 56 lo 3 3

% 47 44 33 2i /2. 3 1

o børn er steget kraftigt, fra 1845 til 188o. Et kik på tabel 51 
og 52 viser, at stigningen faktisk fordeler over alle erhvervs
grupper undtagen håndværkergruppen.

Håndværgruppen er i det hele taget den eneste gruppe, hvor bør- 
netallet er steget. Det gennemsnitlige børnetal pr. husstand, der 

er vist på tabel 54- viser det. Gennemsnitstallene på tabel 54 er 
ikke udregnet efter familietallet, men efter husstandstallet, idet

Tabel 54- Gennemsnitligt antal børn pr. husstand.

pr-.

* c [s I

dl. o zr. 2 - O a.i

1-4 1.9 1.9

det ikke er mul4gu at. finde ud af, hvor mange personer, der skul
le regnes med til gruppen af personer med nul børn, cg det /ille 
være forkert at medregne alle ugifte personer over en vis alder, 
når gennemsmttet beregnes.

Der er sket, viser tabel 54» en formindskelse af det gennemsnit
lige børnetal pr. husstand. Faldet er sket i alle erhverv undta
gen i håndværkergruppen, hvor der tværtimod er sket en ctigning 
(fra ?.o til 2,2 oørn pr. husstand).

Om det indbyrdes forhold mellem erhvervsgrupperne kan siges, at 
både i 1845 °S 168o har gårdmandsnusstandene de største børnetal.

Når gårdmandshusstandene som vist på tabel 45 er større end de 

to øvrige erhvervsgrupper, skyldes det således er kombination af 
to faktorer, dels at antallet <a.f medhjælpere er meget større end 

i de øvrige erhvervsgrupper, og dels at børnctullcc i oenne er-
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hvervsgruppe ligeledes er større.

Det her undersøgte børnetal er det folketællingerne de to år 
angiver for ugifte, hjemmeboende børn, og siger ikke noget om det 

samlede børnetal for familien. For at finde ud.af, hvordan dot 
forholder sig med familiernes totale børnetal er der foretaget en 
undersøgelse af dette. Desværre er det er meget omfattende arbej

de, at foretage en sådan undersøgelse, og der er derfor i stedet 
for en fuldstændig undersøgelse, foretaget en stikprøve, der ikke 

kan siges at give det rigtige billede af, hvordan forholdene e- 
gentlig har været, men en fornemmelse får man dog.

Stikprøven er foregået på den måde, at alle familier i de to 

folketællinger, hvor husmoderen er i alderen 5o-49 år og født i 
sognet, er udvalgt. Fordelen ved at vælge husstande med kvinder, 
der er født i sognet, er, at de efter al sandsynlighed er gift i 
sognet og siden har været bosiddende der. Man kan derefter finde 
tidspunktet for ægteskabets indgåelse i kirkebogen og siden - sta

dig i kirkebogen - følge hvor mange børn ægteparret får.
Af de 88 familier, der er undersøgt, er vielsestidspunktet fun

det for de 8o's vedkommende. 5 af familierne har ifølge opgivel
serne om børnenes fødested været bosiddende i et andet sogn i en 
periode. Hvor mange af de øvrige, der har været udensogns lader 
sig ikke umiddelbart konstatere, men det er tilsyneladende meget- 
få, om nogen i det hele taget.

Resultaterne af undersøgelsen ser således ud:

1845-

49 husstand^ med ialt 218 børn =4,4 pr. hussLand.

Gårdmænd: 9 hus s* tande med i alt 54 børn = 6,0 pr. nusstaad.
Håndværk: 7 --------- 41 -- - 5,9 - - - - -
Husmænd: 25 --------- lo9 — 4,7 - - _ - -

59 husstanae med ialt 2o4 børn = 5,2 pi . husstand.

188o.
Gårdmænd: 12 husstande med i alt• 55 børn c 4,6 pr. huss Land
Håndværk: 8 --------- 51 — 5,? - - - -

Husm. m.j. 11 --------- 45 — = 4,1 - - - -
Daglejere: 18 ------ - - - 87 — 4,8 - - - -

Mens det utvivlsomt på grund af det ringe antal undersøgte 
husstande i gårdmands- og nå.nd zærkergrupne”, nck vil v-s±'e forkert 
at bygge noget på tallene fra disse to grupper, Cx tal leno for
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husmandsgruppen og sognet som helhed utvi.vil.somt mere pålidelige. 

Også ved denne undersøgelse iagttager man en tendens til falden
de børnetal.

2.9?
Et spørgsmål, der ofte diskuteres ' er "storfamiliens" placering 

i tidligere tiders samfund. Ved storfamilie forstås husstande, 
hvori der forekommer mindst 5 generationer af samme familie.
For Eggeslevmagle sogn er antallet~af tregenerationshusstande op

gjort til 15 for 1845 og 22 i 188o, hvilket vi? sige, at 5,5 af 
husstandene i 1845 og 7,9 af husstandene i 188o har bestået af
5 generationer. Der er således langt fra tale ora nogen dominans 

af denne nusstandsvype.

ouoOOOooo

BEFOLKNINGSBEVÆGELSERNE

Det er i det følgende hensigten at undersøge de faktorer, der 
påvirker befolkningens størrelse og sammensætning, hvilket vil 
sige antallet af vielser, fødsler, dødsfald og vandringer. Da 

antallet af disse begivenheder for et lille område som Eggeslev
magle årligt ikke beløber sig til noget stort og stabilt tal, men 
tværtimod er et meget svingende, vil det være rigtigt at basere 
undersøgelserne på et større grundlag. I stedet for at undersøge 

årene 1845 og 188o cr perioderne 184o-49 og 1875-^4 brugt, altså 
to tiårsperioder med fem år på hver side af de to folketællinger 
i 1C45 og 188o, der begge foregik i begyndelsen rf februar. Egent

lig burde burde man regne fra 1. februar I840 til 1. februar I850, 
da folketællingen ikk^ foregik x. januar, men 1. februar. Denne 
lille tidsforskel er der ikke taget hensyn til. Når der er udreg
net kvotienter (fx. den summariske dødskvotient),er til udreg
ningen brugt det årlige gennemsnitstal for de ti år, og derefter 
er dette gennemsnitstal sat i forhold til folketællxngei..s tal.
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Vielserne.

På tabellerne 55 og $6 ses, nvorledes det ligger med antallet 
af vielser i de tc valgte perioder:

Tabel 55. Antal giftermål i Eggeslevmagle. 184o-49«

18.40 HH l UUX 184 , UAS UA€ l l &AA

S 1-2, g ■i7JLLLjL* 16 -C - 4

Tabel 56. Antal giftermål i Eggeslevmagle. 1875-84«

1375 U7é> U77 UV«) 1 l Td 0 li 8 1 HU («84

1 0 - 6 /0 5 S 8 7 ' 9

Man ser, at der har væ^et flere vielser i den tidlige periode 
end i den senere. I perioden 184o-49 skete der I08 giftermål, alt
så lo,8 i gennemsnit om året. I perioden 1875-84 er tallet faldet 
til 81, i gennemsnit 8,1 vielser om året.

Af de I08 mænd, der 1 perioden 184o-49 giftede sig var det før
ste gang for de 88's vedkommende, mens 15 indgik andet ægteskab, 
4 indgik ægteskab for tredie gang, mens en enkelt giftede sig for 
fjerde gang. For kvindernes vedkommende giftede 91 sig for første 
gang, 15 giftede sig anden gang, mens 2 indgik deres tredie ægte
skab .

For 188o-perioden er det kun muligt at sondre mellem første æg
teskab og de øvrige (hvad enten det nu er andet, tredie osv ægte
skab) på grund af ringere kirkebogsopgivelser. Af de 81 mænd, der 

giftede sig i perioden, gjorde 77 det for første gang, mens 4 hav
de prøvet det før. Forholdet er det samme for kvindernes vedkom
mende .

I 184o-9 blev der årligt gennemsnitligt gift 16,2 mennesker 
pr. looo personer. Desværre rindes der ikke for denne periode 
+ al for hele landet at sammenligne med, men det gør der for 

den anden periode. I 1875-64 blev der for hver looo i Eggeslev- 
magle gift 12,o. For hele landet blev der i perioden 1875'79 
gift 15,6 personer pr. looo mennesker.

Alderen for ægteskabets indgåelse. Den gennemsnitlige vielses

alder for kvindern« var uændret 27,1 år fra perioden I840-49 til
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1875« -Der findes ingen tal for den tidlige periode for hele landet, 
men i 1855-6o var den gennemsnitlige vielsesalde'28,6 og den var 
jævnt gennem tiden til 27,4 for perioden 1875-79« For mændenes ved
kommende ser tallene således ud: I Eggeslevmagle var en gennemsnit
lig vielsesalder på Jo,6, mens den for perioden 1875-84 var faldet 
til 28,9« For hele landet lå tallene således: Ikke udregnet fer 

184o-9, men i 1855-9 51,6 faldende i tiden jævnt til 5o,5 For 1875- 
79«

Skelner man derimod mellem førstegangsviede do øvrige, kom
mer billedet til at se anderledes ud, som vist på tabel 57«

Tabel 57« Gennemsnitsalderen ved vielser.

£ . c cyles'-oc o 'X. el

IS-t©. -bS) Irø -

2/7. o 56.8

XS-I x&.l 4z.5 45.5

På tabellen ses, at gennemsnitsalderen for de kvinder, der gif

ter sig første gang, har været stigende, mens den fer mænd°nes 
vedkommende var uændret.

Men hvilken aldei er den foretrukne giftealdcr? Er spredningen 
stor, eller ligger alderen på de ægteviede ret tæt på gennemsnits
tallet? Fordelingen vises på tabel 58-61. For kvindernes vedkom

mende ser man, at der er en mere jævn fordeling i den tidlige pe
riode end i den anden, hvor der er en udpræget koncentration om 
aldersgruppen 2u-29 år. I øvrigt er andelen af kvinder, dsr gif
ter sig før de er fyldt Jo større i perioden 184o-49, end for den 
senere periode, noget man ikke skulle tro efter gennemsnitstallene. 

Tallene viser, at i perioden 184o-49 gifter 68,6 % af kvinderne 
sig før de er fyldt Jo, roers tallet for 1875-84 er 75,5 %•

For mændenes vedkommende falder det i øjnene, at ingen gifter 
sig før efter de er fyldt tyve Ir, og at der er en stæ^k- koncen
tration omkring 25-29 års gruppen. Også her konstaterer man, at 

en større andel i 1875-84 gifter sig føi' de fylder Jo end i J.845*84« 
I første periode er 55,6 % gift før Jo år, i den senere 69,2 %.



57

Hvorledes er så aldersfor heldet mellem ægtefællerne? På tabel 62 
og 65 ses en opstilling, hvori personerne er inddelt i 5 (for kvin
derne 6) aldersgrupper. Man iagttager det almindelig kendte møn

ster med at kvinderne overvejende gifter sig med mænd, der er æl
dre end dem selv. 47,9 i» af kvinderne i 184o-9 har giftet sig med 
en mand fra en ældre aldersgruppe, 27,4 med en mand fra samme al
dersgruppe, mens 2o.5 har giftet sig med en mand i en yngre 
aldersgruppe. I 1875-84 er forholdet ændret lidt i retning af at 
færre kvinder gifter sig med en mand fra en ældre aldersgruppe. 
Tallene ser således ud: 4°.7 $ af kvinderne har giftet sig med en 

mand, dei' er ældre, 35,8 % med en jævnaldrende, og 2J,5 med en 
mand, der er yngre.

Et andet interessant spørgsmål er: hvem gifter man sig med?

Gifter man sig uden for den erhvervsgruppe, man 3elv tilhører? 
Da de fleste unge i tider før ægteskabets indgåelse i meget høj 
grad er tjenestefolk, et erhverv, dei kun haves i en kortere peri

ode, vil en undersøgelse, baseret på de ægteviedes erhverv ikke 
give et særlig godt billede af situationen. Bruger man i stedet 

forældrenes erhverv, får man et langt bedre og sikrere billede 
af situationen. Desværre er både de. viedes og deres forældres 
erhvervsopgivelser så dårlige i perioden 1875-84, at det ikke 
er muligt at anstille nogen undersøgelse for denne periode. For 
perioden I840-9 er erhvervsangivelserne imidlertid gode, og re
sultatet ser således ud:

Tabel 64.

IS.Qe.-Q«}
G-CKVXA vaXA !| 1-. La-A kvuJUAxi. Jh.K A.

z 6 12.

1 Zl 2 0
Vvk.K*. 1 5 3

3. 1 11 9 / /<<
□ C*ÅÅ 9 jl_„; 4 lo?

Man iagttager på tabellen en stærk tilbøjelighed til at man 

gifter sig med personer, der kommer fra samme erhvervsgruppe, som 
sar. selv stammer fra, når det drejer sig cir husmænd og gårdmænd. 
Tallene er ikke så store for håadværkergruppen, at man kan sluvte 

noget af dem. Gruppen andre omfatter både personer uden erhvervs
angivelser (af hvilke der var 2 kvirder og 7 mænd) og personer med 

ande+ erhverv end de kir odspecificerede.
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Fødsler

Selvom befolkningstallet for Eggeslevmagle steg fra 1845 ti?. 
183o, skete der i samme periode et fald i det årlige antal fød

sler - også når man ser på det i absolutte tal. På tabel 65 og 
66 ses fødselstallene for de to perioder.

Tabel 65. Antal fødte i Eggeslevmagle 184o-9»

IMo 18UI im 3 o-U 1

ORenge 25 21 21 23 15 26 26 2o 29 24 1
1

PIGER 1? 21 3>Z 3o 1? 2% 26 29 lo 1 244

3 oJH 42, 5b' 44 55 45 4> S'i 52 44 47 4%

Tabel 66. Antal fødte i Eggeslevmagle 1875-84»

I87S- 1877 1878 (831 188X U24 3 oJU

DREMgE 24 22 13 14 21 21 22 2i 29 li 2t>5

P l&E R. 21 17 17 2o 13 /5 15 21 14 25 178

3 OL/M* 45 34 3o 24 7>4 36 37 33 43

I disse opstillinger er dødfødte ikke medtaget. Af 49° levende

fødte i perioden 184o-9 er 57 uægte, hvilket svarer til 11,6 % 
Tallet for andelen af uægte fødte i hele landet var i samme peri- 

ode 11,5 ,a .For 1875-84 var 59 eller lo,2 % af alle levendefødte 
i Eggeslevmagle uægte. For perioden 1875-79 er procenten for land
distrikterne 8,8, mens den for hele landet er ?.o,2.

Ved at sammenholde det årlige gennemsnitlige antal fødsler med 
befo?kningstallet i de t_ folketællinger, er dot muligt at udreg
ne den summariske fertilitetskvofcient, der angiver antallet af 
levendefødte pr. looo indbyggere.

Den summariske fertilitetskvotient for perioden 1O4&-9 bliver 
således udregnet 57-o for Eggeslevmagle sogn. For hele landet i 
oamme periode var den 51,7.^^

/or perioden 1875-84 bliver der årligt født 2C,2 b^rn pr. looo 
mennesker i Eggeslevmagle. Dette giver en lidt mindre summarisk 
fertilitetskvotient ’ Eggeslevmagle, end man har i landet som 

helhed, hvor den er 52,2 for perioden 187o-79» For landdistiik-
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terne er tallet dog en smule lavere, nemlig 31,9« /
Der har altså fra 1845-peric^en til 188o-perioden for Eggeslev- 

magles vedkommende sket et fald fra 57»o til 28,2. For at konsta
tere, om dette fald i fertiliteten eventuelt skyldes en ændret 
alderssammensætning i befolkningen, er udregnet, hvor stor en an

del kvinderne i den fødedygtige alder (16-49) udgør af den samle
de befolkning. I 1845 findes der J18 kvinder i den fødedygtige 
alder, hvilket er det samme som 24 % af hele sognets befolkning. 
For 188o er tallet 521 lig med 25,6 % af befolkningen. Der er så

ledes ikke tale om, at nedgangen i børnefødsler i perioden 1875- 

84 skyldesen mindfe procentdel af kvinder i den fødedygtige al
der.

Sætter man det gennemsnitlige årlige antal fødsler i relation til 
antallet af kvinder i den fødedygtige alder, får man et mål for 

nedgangen i fødslerne. I 184o-49 blev der årligt for hver looo kvin

der født J 54 børn. For 1875-84 er tallet faldet til 119 , hvilket 
betyder, at der i perioden er sket et fald på 55 årligt pr. looo 
fødedygtige kvinder.

Desværre har det ikke været muligt at foretage en undersøgelse 
af den aldersbetingede fertilitetskvotient (antal levendefødte af 
mødre i en given aldersklasse pr. looo kvinder i den pågældende 
aldersklasse), idet der ikke er opgivet alder for kvinderne før 
1851 i kirkebogeta. (Ved hjælp af grundige kirkebogsstudier kunne 
dette dog lade sig gøre, men på grund af arbejdets meget omfatten
de karakter er der afstået fra det).

Børnenes fordeling efter erhverv. På tabel 67 er opstillet en 

liste over fordelingen af børnefødslerne regnet efter forældre
nes erhverv.

Tabel 67. Antal fødsler i de forskellige erhverv.

[■ 14 CLvulina ri AuvcLbO, 7 5
1 77 1-3 il 1 47o

1h——
I V! ti

C —
H7 4.0 *4 I

Den store nedgang i børnefødsler i husmandsgruppen springer 
umiddelbart i øjnene, men der kan også noteres en mindre nedgang 
i gårdmandsgruppen. Ongivelserne i tyendegruppen er temroel?g oro- 
b'.ematiske. Hvis man ser på tabellen for børneballet i 189o (ta-
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bel .52) ser man, at der ikke er et eneste barn i denne erhvervs
gruppe, mens der på tabel 67 er opgivet- 40 fødsler i denne grup
pe. Der er altså et misforhold mellem antallet af fødende kvin
der i tyendegruppen, og det antal tyende, der er bosiddende med 

børn. En meget stor del af de børn, der fødes i tyendegruppen, 
er uægte, og der er grund til at tro, enten at kvinderne gifter 
sig ind i andre erhvervsgrupper, eller at børnene sættes i pleje 

i andre familier.
Antallet af fødedygtige kvinder (16-49'år) i den fødedygtige 

alder ser i de tre vigtigste erhvervsgrupper således ud:

Tabel 68.

I&'IS 51 58 lok 1

■ 5Z t'5 -

Den store nedgang i antallet af børnefødsler i husmandsgrup
pen kan således forklares ved en nedgang i antallet af fødedyg
tige kvinder i netop denne erhvervsgruppe.

Antallet af fødsler pr. looo fødedygtige kvinder i de forskel
lige erhvsrvbklasser ser i øvrigt således ud:

Tabel 69.

.. . J

.......IHi-us

- -U7S-IH

lXQ_

lQ_ 1

0 & |

____ i

Man iagttager, at der ikke er sket nogen nndr?ng i håndværker

gruppen, mens der i begge de to øvrige grupper er tale om et fald, 
mest markant i gårdmandsgruppen, hvor tallet jo i forvejen var 
meget lavere end hos husmændene.
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Dødelighedsforholdene.

Ligesom der er sket er fald i fødselshyppigheden, er der også 
sket en nedgang i dødshyppigheden. Antallet af døde er for peri

oden 184o-49 opregnet til 514, mens det for perioden 1875-84 er 
faldet til 25o. På tabel 7° og 71 ses, hvorledes dødsfaldene for
deler sig på de forskellige år:

Tabel lo. Antal dødsfald i Eggeslevmagle 184o-9«

4 O Uiil U4X 1X44 lUt U47 l&4£ | 3 »AA

15 i4 12, - 17 2.0 “? 2.3 Z6 13
1

15 162.

kvinder 15 15 15 16 1 7 »2. 3o 19 16 1 5X

3 ovH 3o 39 33 2.7 14 35 56 32. / 3W-

Tabel 71« Antal dødsfald i Eggeslevmagle 1875-04♦

| l$75 itv* iw 13 it»i l»SS J oX-Åj“

MÆND 13 15 \z -14 14 17 9 1! 9 12.3

kViNDSR 15 IS lo 14 3 17 lo 5 1 Io7

Zl 33 zz z«> 1? 34 19 ft U 67 2.3o

På tabellerne iagttages, at der er store udsving for de enkel

te år. I perioden 184o-9 ligger udsvingene mellem 14 og $6.
Årligt døde der i perioden 184o-9 således 51,4 personer, mens 

gennemsnittet for 1875-84 perioden ligger på 25,o. Sætter man 

disse tal i forhold til befolkningstallet (i 1845 og 188o) får 
man den summariske dødskvotient, der udtrykker antallet af døde 

pr. looo mennesker. Således udregnet blxver den summariske døds
kvotient for 184o-9 25,6, mens den for 1875-84 er faldet til 16,9» 
For hele lardet er den summariske dødskvotient 21,9 i 184o-9 , ' 

mens den fer 1675-79 er på 19,2. Dødeligheden er altså forbedret 
temmelig meget.

Undersøger man, om der er en kønsforskel i dødeligheden (tabel 72)

Tabel 72. Den summariske dødskvotient. Efter køn.

r --------- 1 MAIN O

lb4o-4* zz.z

; U76-Å4 15.9
1 i1
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visér det sig, at den summariske dødskvotient er større for 
mænd end for kvinder, men forskellen er en lille smule større 

i den tidlige periode end i den sene.
For at afføre om der er sket ændringer i de enkelte alders

gruppers dødelighed er udregnet den summariske dødskvotient for 
hver aldersgruppe. Det årlige gennemsnitsantal af døde i hver fem- 

ftabel 731årsgruppe'er sat i forhold til antallet af personer i den pågæl

dende aldersgruppe i de to folketællinger. Resultatet vises på 

tabel 74 •

Tabel 74»Den aldersbetingede dødskvotient.

1345. ifc&o
O <Lo4.l

1-4 .34.4 28 J
5-9 %4 VI

l o — i4 4.1 2.5
15-19 12 2>-4
2o -2.4 1,1
25- 2.9 i.y 5.9
So-?>4 9.7 2.1
35 - 2>9 91 2.0
4o -44 13. (,
45-49 2o. g ju
So -54 21.2 21.o
SS -S9 44-4 2S.g
t>o -14 34.2 ?>5.a
€5-4«? ZSA
7o—> 1 <4.2 7^.2

Tabellen viser for begge år en stor afgang i de fem første leve
år, derefter en periode med meget lille afgang og til sidst en 
jævnt stigende dødelighed med stigende «Ide". Derimod konstaterer 

men stor forskel mellem tallene for de to år. I 1845 døde således 
2o/. børn under 1 år pr, Looo i aldersklassen, mens kun 93,9 i 

188o. I det hele taget ligger alle 188«-tallene undtagen et væ
sentligt under 1845-tallene. Der er altså i alle aldersgrupper 

sket en markant nedgang i dødeligheden i løbet af de 55 år.

Dødeligheden efter erhverv. På tabel 75 og 76 ses hvorledes ate 
døde fordeler sig efter erhverv. Denne onstilling ^r ikke så ta
lende, men sammenholdt med samtlige personer i de iorskellige er
hvervsgrupper (se tabel 12 og 15) kan man få et godt billede af 
dødeligheden i de forskellige erhverv. Dødskvotienterne vist



på tabel 77-

Tabel 77« Den erhvervsbetingede dødskvotient.

15.X U.7 31.3 i5.t> Xt.2 I5.o

IV7S- %4 15.6 13.X 15.0 IU 31.3

Ser man på forskellene mellem erhvervene opdager man, at hus
mandsgruppen og fattiglemmerne har en meget stor afgang. Fx er i 
184o-9 dødskvotienten dobbelt så stor i husmandsgruppen som i 
håndværkergruppen. En sammenligning mellem de to perioder viser 
et kraftigt fald i dødeligheden i husmandsgruppen, men også gård
mandsgruppen og tyendegruppen udviser et fald. På grund af alders
sammensætningen i tvende gruppen, soir. næsten udelukkende består af 
en gruppe 15-5° årige (der scm iidligere omtalt får en del børn, 
som hurtigt forlader erhvervsgruppen) må man nok formode, at det
te fald i dødeligheden i første række skyldes nedsat børnedødelig- 

hed. I fattiglemsgruppen er der derimod tale om en stigning fra 

1845 til 188o. Dette forklares utvivlsomt af den ændrede alders
fordeling med flere i de ældste grupper.

Spædbørnsdødeligheden. Som det allerede er antydet,er spædbørns- 

dødeligheden også faldet fra 1845 til 188o. Forholdene er vist på 
tabeir78' og (efter køn) på tabel 79«

Man konstaterer såieaes et fald i spædbørnsdødeligheden i løbet 

af de 55 år på ca 4/, mrnd og kvinder taget under et. Opstillingen 
afslører en forskel i drenges og pigers spædbørnsdødelighed. For 
184o-9 varierer procenten for de to_, fra 18,7 for drengenes ved
kommende til 15,5 for pigernes vedkommende. Faldet i drengenes 
spæclbørnedødelighod er lidt større end for pigernes, og forskel
len mellem pigers cg drenges spædbørnertødelighed er derfor ikke 

ué »tor i 1875-84 som tidligere.
Undersøger man spædbørnsdødeligheden efter erhverv fås følgende 

resultats

Tabel 8o. Spædbørnsdødeligheden efter erhverv.

|
IX.9 Ih."5 l<O.t>

j ISIS- >.4 IS.b 1' .4
i
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Der er tilsyneladende sket en stor ændring i de tre anførte 

erhvervs spædbørnodødelighed. Mens husmandene i 184o-9 lå med 
højeste tal og håndværkergrupppn med laveste, er forholdet det 

omvendte i 175-84• Nogen fornuftig forklaring kan ikke gives. 
Undersøgelsen af spædbørnedøueligneden i erhvervene afslørede 
i øvrigt, at et eller andet er galt med opgivelserne i tyende

gruppen angående fødte og døde. Hvis man kikker på tabel 67 ser 
man,at der i 184o-9 kun er født 15 børn i tyendegruppen, mens 
tabel 75 viser,at 25 børn er døde i denne erhvervsgruppe i sam
me periode. Forklaringen må ligge i at føreren af kirkebogen 
ikke har ført de to rubrikker efter ensartede retningslinier.

Vandringerne

Tallene for vandringerne foreligger som omtalt kun for peri
oden 184o-49- På tabel 81 er opgjort omfanget af til- og afgang 
i denne periode.

Tabel 81. Antal vandringe^ til og fra sognet, 184o-9-

l£Ao im-t IICIV IVrfS nw

hlcjCMAÆ) lo"? I»! to& S 3 lol lo5 loé> il i o l ooZ

&5 loS *3 llé> Ih lohS

Det ses, at afgangen overstiger tilgangen. Også her iagttager 
man store udsving år +il år. Undersøger man tallene nøjere og de
ler op efter køn som gjort ,p^ label 82 og 85» iagttager man, at 

Tubcl 82. Afgang,efter køn.

r
"Tja

1
AS 5 u 3-cl 1 zs 4 «3

kVlMCÆR 5 - o r* / 3'}7 3 52 5 bA

i 3 c\Xi 57 lri T-1& i 77 i
i
i lo 45
i _
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Tabel 8}. Tilgang til Eggeslevmagle 184o-9. Efter køn.

1 l bi.

HÆND So *7 lig Z6><1 3 /s *i51

kVlMOCR 9 4 595

63 16 2^1 M ji 7 53
L

1 o o Z

der både ved ind- og udvandring er betydelig overvægt af kvin
der i begge grupper.

Årligt kommer der altså i gennemsnit loo,2 personer til sognet 

hvilket svarer til 75,6 personer pr. looo indbyggere, mens lo4,2 
personer, svarende til 78,6 personer pr. looo,forlod sognet.

Til- og afgang efter alder. Man iagttager på tabel 84 og 85, 

hvor tallene for til- og afgang i de forskellige aldersgrupper, 
er opstillet, at vandringerne især koncentrerer sig om alders
gruppen 15-29, hvilket ikke er så overraskende, da tyendegruppen 
som det skal påvises, har den største tilbøjelighed til at van
dre, næsten udelukkende findes i de tre aldersgrupper.

Sætter man antallet af vandringer i de forskellige aldersgrup
per i forhold til antallet af medlemmer i de pågældende alders- 

Tabel 86. Antal vandringer pr. looo personer i aldersklassen.

l»4e>- 49 T ILG/AN6 A P Gr H Gs

.....O- 4 Xc>. 3 19.i

] ? ” 1 o .o 8.4
’ lo - l‘< 3>J.7

2^2.9
-Zo-2-4 3e>e>.o 312.2.

____ Z5 -"•‘I i&a.p 1 b5. |
3o-34 lo4.1 38.9

»S- 33 1 ' 39.6 41.3
4o - 44 22. |
45-49 25.4 *7.5

So-S4 2. S 17. o

5S- 53 5". 5.v

*♦ o —► o 0

vlass°r, hvilket er gjort på tabel 86, ændres billedet ikke mege 
Man konstaterer dog at mange også i aldersgruppen oo-5^! flytter. 

Fra denne aldersklasse og opefter er der en gradvis aftagen ? ak 
iiviteten.
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Til- og afgang efter erhverv.

Fordelingen af til- og afgang er allerede vist på tabel 32 og 
8J. Som ventet er tyendegruppen den gruppe, der er mest mobil. 
Denne gruppe leverer ea. 2/5 af alle vandringer, flest dog i af
gangsgruppen. Sættes det årlige antal af vandringer i hver er
hvervsgruppe i forhold til det antal personer folketællingen an

giver i den pågældende erhvervsgruppe, får man følgende resultat, 
idet hvert køn er udregnet for sig (mænd i forhold til antal mand
lige medlemmer i den pågældende erhvervsgruppe, kvinder osv):

Tabel 87. Antal indrejste pr. looo i den pågældende erhvervsgruppe.

TU-OA

MÆNb 43.: 45 47.4 274.é

kVlWDER. lo. 7 'S 41.5 374.8

55 47.4
1

338.0
1

Tabel 88. Antal udrnjste pr. looo i den pågældende erhvervsgruppe.

AFGAK'fr l vo

MÆnd 58.8 • 3.5 34.5 34o.7

• KVINDER 3.7 355 4/75

<1'1-0 3.7 35.2 39o.Z

Man iagttager her tydeligt tyendegruppens større tilbøjelighed 
til vandringer. 59o af hver looo forlader hvert år sognet, mens 
558 pr. looo kommer til sognet. Tilbøjeligheden er lidt større 

for kvindernes vedkommende end for mændenes i denne gruppe. Man 
bemærker at gårdmændene kun vandrer lidt. I håndværkergruppen er 
der stor ferskel på mænds og kvinders tilbøjelighed til at van
dre .
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SAMMENFATNING

”... ingen statistiske Efterretninger indeholde mere end en Til
nærmelse til den fuldkomne Nøiagtighed”, skriver Adolph Frederik 

Bergsøe et sted i sin bog fra 1844: Den danske Stats Statistik. 
Disse ord har fuld gyldighed for denne opgave. Det er vigtigt at 

erindre sig, at både kildegrundlaget og den foretagne rubricering 
kan have indflydelse på de resultater, der er fremlagt i denne op

gave. Uden iøvrigt at ville gentage det allerede skrevne, må det 
være berettiget igen at fremhæve, at den grundlæggende inddeling i 
erhverv skete efter meget løse angivelser i folketællingerne, og 

at mange tvivlssnørgsmål måtte afgøres ved skøn. Resultaterne, der 
.er fremkommet kan således være påvirkede allerede fra starten af 
i kraft af inddelingen. Men som A.F. Bergsøe fortsætter ovennævnte 
citat: ’’••Man maa ... vogte sig for den Yderlighed, siet ingen Ef
terretninger at ville have, rordi man ikke kan erholde dem med den 
høiest mulige Grad af Nøiagtighed, og for at foretrække en fuld
kommen uvidenhed for de Efterretninger, der lide af nogle Procents 
Urigtighed.”

Hvor stor usikkerheden er i de undersøgelser, der hei er fore
taget, lader sig ikke afgøre konkret, men det er klart, at ethvert 

resultat må tageo med et vist forbehold. Men, når dette er frem
hævet, må det også slås fast, at der på næsten alie de undersøgte 
områder er sket en så betydelig udvikling i Eggeslevmngle sogn i 

tidsrummet fra 1845 til 188o, at det ikke kan forklares ved fejl 
eller mangler i kildematerialet. Den summariske dødskvotient er 
faldet fra 25,6 til lo,9, den summariske fertilitetshvotient er 

faldet fra 57,o i 1845 til 28,2 i 188o og samtidig er spædbørns- 
dødeligheden faldet fra 16,9 til 12,8.

Sammen med vandringerne, hvis indflydelse det desværre ikke har 
været muligt at måle, har disse faktorer påvirket befolkningsstruk
turen, så den i 188o fremtræder helt anderledes end i 1845*

Eggeslevmagle sogn hrr forladt det underudviklede samfunds be
folkningsstruktur, som det havde i 1845, og er i 138u på vej mod 
det industrialiserede samfunds karakteristisk* befolkningsstruktur.
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NOTER.

1)
2)

5)

0)
9)

lo) 
n)
12)
13-
14)
15)
16

17)
18)
19)
2°
21)
22)
25)
24)

9

9

9

9

9

25) ..
26)
27)
28)
29)
30)

9

31)
32)

9

33'
34'
35)
36)
37)
32)
39)

9

9

9

V. Falbe-Hansen og W. Scharling: Danmarks Statistik, I p. 217. 
A.F. Bergsøe: Den danske Stats Statistik. Bd. 1, p. 41.
p. 9o.
p. 91-
p. 69 ff.
Jfr. J. Elklit, p. 75 ff.
Aftrykt hos Elklit, bilag 1,1.
n. 75 ff.
Det har været vanskeligt at fremskaffe tællingsreglerne for 
188o. Ligesom Elklit ikke kunne finde tællingsreglerne for 
1845 de steder, hvor man naturligt ville søge først (se El
klit p. 29), fandtes heller ikke tællingsreglerno for I880 
der. Efter nogen søgen lykkedes det at finde et skesmplar i 
Holbæk Amtsarkiv (Journalsager 668/1879). De findes ikke af
trykt nogetsteds.
p. 5o f.
Poul Nedergård: Dansk præste- og sognehistoric. Bd. II. p. 485-4« 
Håndbog for danske Lokalhistorikere, p. 463«
A.F. Bergsøe, bd 1. p. 516.
p. 254.
p. 265.
p. 254.
p. 27o. 
Jfr. P.O.
Jfr. J. Elklit, 
Efter Statistisk 
Efter Statistisk 
p. 73.
Efter Statistisk
Efter Statistisk-Tabelværk

Matthiessen: Befolkningens vækst,
p. 17.
Tabelværk,
Tabelværk,

11,1. 
IV,A,5

11,1.
IV,A.5. Tallene

p. 72

Tabelværk,

ne findes ikke fro denne periode.
Erling Olsen: Danmarks økonomiske historie, 
Statistisk Tabelværk IV,A,5- 
H. Jørgensen, p. 49»
Statistisk Tabelværk, 11,1 og IV,A,5« 
Jfr. Elklit, p. 242.
Efter Statistisk Tabelværk IV,A,2. Der findes ingen tal for 
perioden 1875-84. Som sammenligningsgrund lag er valgt 1875-79» 
Ef+er Statistisk Tabelværk, 11,1.
l'albe-Hansen og W. Scharling: Danmarks Statistik p. 619. Under 
rubrikken Moralske Forhold! Tallene findes ikke i Statistisk 
Tabelværk 11,1.
Statistisk Tabelværk IV,A,2. 
Falb ■»-Hansen og W. Scharling-, bd. 1, p. 432. 
Statistisk Tabelværk, IV,A,2..
Statistisk Tabelværk, 11,1. 
Statistisk Tabelværk, IV,A,2. 
A.F. Bergsøe, bd. 1, p. 24. 
A.F. Bergsøe, bd.l, n. 25.

for landdistrikter-

p. 225
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Tabel 2. Fordelingen af håndværkere og handlende i Eggeslevmagle.

188o-

Bødkere 3 1
Flækker 1

Bagere 4
Bryggere 2
Fyrbøder 1
Gartnere 1 1
Garver T a.

Handelsmænd 2
Håndarbejde, lever af 9
Hægtemager 1
Hønsekræmmer 1
Hjulmand 3 4
Hørbereder 1
Kludekræmmor,-handler 3 1
Møllere,møllebetjente 5 7
Mejeriforpagter 1
Maler 1
Sykoner 3 1
Skomagere 3 2
Skræddere 6 6
Strygerske 1
Savskærer 1
Sadelmager 1
Stenhuggere 2
Snedkere 3 1
Slagtere 2 3
Smede 9 lo
Sålesætter l
Tønimormænd 1 z
Tækkemænd 1 1
Tøffelmagere 1 3
Træskomagere,-mænd 1 8
Urmager 1
Vaskekone 1
Vævere 23 14
Vejmænd 2
Diligencekusk 1

82 89
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Tabel J. Hartkorn og ejerforhold i Eggeslevmagle.

Selvejere antal hartkorn antal hartkorn

over 5o tdr. hartkorn 1 7o.o.2. 1 7 0.0. "g-

ml. 2o og 5o tdr. hrtk. 1 28.5.0.2 5/4 1 28.5.0.2 5/4
ml. 12 og 2o - - - - 1 15.7.5.2 1/4 1 15.7,5.2 1/4

8 og 12 ------------ 1 8.6.2. 1/4 7 53.5.o. 1/2
4 og 8 - - - - 0 5 15.1.1.2 5/4
2 og 4 - -- - 0 5 8.1.1.2 1/2

Arvefæstegårde

Ml. 8 og 12 tdr. hrtk. i 8.o.l.2 1/2 1 8.o.l.2 1/2
4 og 8 - - - - lo 65.5.5.0 1/2 9 sy.2.5.2

Fæstegårde

Ml. 8 og 12 tdr. hrkk. 4. 55.6.2.2 1/2 1 8.7.5-1 5/4

- 4 Og ø ------------ 55 211.6.5.1 1/4 28 177.0.2.1
2 Og 4 ------------ 1 5.6.l.o 5/4 1 2 • 6.5 • 0
1 °£ 2 ----------- ■ 2 5.2.5.0 2 5.2.5. 1/4

55 449.5.0.1 1/4 62 454.1.0. 5/4

De tre øverste selvejergårde er efter størrelse: Lyngbygård, 
Gerdruo og præstegården.
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Tabel 5- Aldersfordelingen 1845»

ALDER.
Total

MÆN O K'/li 'HER.
°/o °Z %

o - 4 Z o 2 15.1 <1! »4.2 111 IC2,

5-9 lU 14.4 9<1 ,S.£ 91 11.5
lo - 14 l U ll-l 7S l!.9 8i 12.4

IS - 19 i 1, C.l 1 A<i 1.1 33 4-X

2o * 24 ft C 4.7 47 7.3 4 3 4.1
20- 29 1 e. <? «.1 47 7.3 62 9.6
3o - <1 i 44 39 Cl 53 7.7
35-39 9/ 4A 47 7.3 44 XV

4o - 44 <16 7X 44 C9 5| 7-9
1 45-49 4.4 31 4 4 32 4.7

5o - 54 4? 2.5 17 2-0 2 ?. 4.1
55 - 5^ St 2.X 0 *» 

‘ ■ 3,4 14 24
6 o ~ 64 XS 2.2, 13 2.^ »5 2.2
cr- 69 11 o.<) 4 o.€ 1.2
7o — U 2.2 13 Z.o 13 1.9

I32C ‘IVJ f±„. W.t 686 : Loo. 0 
---------------- i

Tabel 8. Aldersfordelingen 188o.

Ald^r

'KT'AL

HÆN O KV ih/ bER

% 1 °/o OA* 0

0-4 16 e> U.7 83 12-1 77 ll.s

5-9 11 1 11.8 Z ° IM.4 42, 9.2

lo - 14 154 11.3 83 (2.8 9.f

15- 19 us 8.5 9.4 so >
2o~2M 6.7 V 4.5 6o j 8.9

25 -24 84 C2 4? C8 37 5.5

3 o-34 42 G.t 4" Cl 49 j 7Z

35-34 62 4.s 26 3.8 36 s.y

4 o-44 83 6.1 36 C2 47 -7.0
45- 82 6<o <0 ! 5.8 4* 6.3

5^-54 Co 3.T 2'; 3.5 26
3/2 1

55-54 62 4.6 3o ^4 4.8 [

U-iA 53 32 11 2J 1! ;u

45- b*l 4 8 3.8 <3 J A’ '1 i1 25 ;[ S.2

7t> 63 4.7 3 * ii _ 1 !! w
ll€o l *•_■• c. 0 i <>?i

1___  .. 1
1 kodU. .. d

L??\Jf ~ ■ ■ ■■

i 1 v> ©. t
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Tabel 12. Aldersfordelingen i Eggeslevmagle sogn i de forskel

lige erhvervsgrupper. I procent. 1845»

1 0 0 /*0 s 237 2'n So E 1 1 f>4 ' ] 89 4 0

Alder
M k

G CA>wc( ’
M K !

1 Fv*.iZ»«.

' K K 1
'Tu^vurf-t. |/•J i Wxe*-

M K

A^olv-e.
M K

© - 5.5 t>. 5 6.6 G. 6 9.1 9 6 1.6 3.3 3,t 9.5 lo.Ø ‘2.6

8.9 G.3 8.9 5.5 8.1 8.C 3.7 E6 9.5 /S.5 2-5 S .0

lo -IH 4.6 6.3 7.3 7.7 11 7.3 EG 3.3 »2.o 9.3 2S 2.5

- 19 3.8 o.3 4.<> 2.2 o.4 c.X 19.1 <2.0 1.2 5.o

; clo-xh 3.8 2.1 4.6 1.9 c. X o.% 13.6 2C

2S-X9 3.8 3.o i.9 0.1 3. 1 3.7 9.2 S.3 2.9 /0.0

3o- 34 2.1 2.5 2.9 A.o 4.1 V 2.7 4-9 2.9 2.6

•55 -2>0 5.1 5.5 2.6 2.9 5.1 4.1 o.5 LI 2.6

4© -44 4.2 6.1 3.7 3.3 4.3 3.9 o.S C, 0 F.o <0.0

4s- HH 4.6 2.5 2.2 1.9 2-6 3J 9.« 2.5 2.6

So - 1.7 1.7 2.2 2.9 1.4 u c.€ LI 1.2 2.9 €.0

5S-59 o.9 1.7 2.9 LI Z.o M. LZ 25 2.5

G© -69 2.1 1.1 1.5 1.4 0.3 Eé> 4.8 XX

4.5 -tf 0.9 c. 7 o.H 0.2 o. £ 1.2 1.2

7 0 —> 1.1 1.5 0. 6 t>.6 44 L.o 7.5t--------- 2.5

49.0 51.0 5/. G 4F.5 j A'i.o So. 9 4a. 1 5!.? 35.7 67.5 ilV tx. S

Tabel 1J. Alderfordelingen i Eggeslevmagle sogn i de forskellige 

erhvervsgiupper i 188o. I procent.

loo % « 2.96 28 0 219 I 266 187 7 41

ALdhr
H l<

o<wdl<
M

—

K M K

J C’CvaG i » V J
| H K M K M K

A.
>A

rZve
k i

e> -4 7.8 9.2 4. G 3.9 8.7 CM i 8.3 4.Z G9 9.9 4.9
S-9 8.5 5.8 9.3 2.9 p 2. F. 7.9 9.7 5.6 EM /2.2
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Tabel 16. Husstandsoverhovedernes aldersfordeling. 1845 
Samlet og efter erhverv.
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Tabel 17» Husstandsoverhovedernes aldersfordeling. 1845«
Samlet og efter erhverv.

J O l|(XviøLr£Ak*H

tV\. kl VtA.. kv-.. tv,,

Tx4|<^ - Avvdx

ALD2P •/. V.
lo -IS 1 o-4 1 /.5

■c* - Z<i * 8 t.4 45 1 u 7 ILS 7 i-v.X

1» - 7S 18 I o.° lo 15.9 1 1.8 3.3 lo '5.4 1 /1 ❖
*5 - 1) IL 74 1 /0.8 71 3 9.9 7 lo.« /
4t . <i‘»’ Ix.« lo /S. H 1 i*.S 2 13.1 2 <!•? / z

*<€■- w? 4o 14.1 7 lf>.* u n.6 9 H.S 8 11.3 3 2

6» - rs | X' l.t 3 'Z.3 10 n.9 9 G.S 1 2.1 / /

55 -$*} lu 5 7,7 & *4.3 7 li.5 ith m 11 i

- *• ’/ -5 n.r lo 15.4 (> U7 9 144 8 12.3 1
*5 - 69 16 5.7 u> 3.1 Z 3.6 G IS 4 1.5 3 1
7o -—> 15 1. 3.1 é /0.7 G 9.« 1 3.1 ?

i Q1 *-Jo loo. 0 66 lo«\© S£ lo©.© Gi 1 GS IoOlO jL 2 15 /7



74

Tabel 2J. Civilstandsfordelingen 1845» Efter erhverv
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Tabel 24» Civilstandsfordelingen 188o. Efter erhverv.
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Tabel 26. Civilstandsfordelingen 1845« Efter erhverv og alder
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Tabel 27. Civilstandsfordel ingen 188o. Efter erhverv og alder.
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Tabel J2. Fødestedsfordelingen efter alder. I procent af samtlige 

i aldersklassen. 1845-
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Tabel 55« Fødestedsfordelingen efter alder. I procent af samt
lige i aldersklassen. 188o.
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Tabel 41. Personerne født i by. *R-C4<M»bor^ 1
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Tabel 43* Husstandsstørrelse og -fordeling. I alsoluttc tal og 

procent. 1845»
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Tabel 44« Husstandsstørrelse og -fordeling. I absolutte tal og 
procent. 188o.
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Tabel 46. Husstandssammensætningen. 1845
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Tabel 47• Husstandssammensætningen. I880
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Tabel 48. Gruppen "andre familiemedlemmer". 1845«
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Tabel 49» Gruppen "andre familiemedlemmer". 188o.

I880 StrtCjtzr - 

t^>^u

^►«»'n.cLy./XA 
►*. terdbldrf. U/iXw, Lo* - 

Å Uu»d.

Otdu- ^ovt£>td>£ S<rsl?x^«t£ 1
•bails'?

i—;----------
1 D » w J cJU

1 ’aAAclvd^UAH l 1 1 D 0 0 0 4

^CVvd Vw.cCZA.t4
I 3 v± 6 Ö 4 2 0 U

lltASVvtfltwi 3 é> o 0 s / i
2

i
n

1
0 1 1 0 3 0 0 5

Atvwx’AC- 0I 0 / / 0 0
1

D
1

2

Avvd»-e 0 0 2 0 0 0
i

13 ©Ja 7 31 iz / lz 3 4 7o
t - ___

Tabel 51. Familierne, inddelt, öfter antaxlet af børn. 1845.
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Tabel 52. Familierne, inddelt efter antallet af børn. 188o.
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Tabel 58« Antal kvinder inddelt efter vielsesalder. 184o-49«
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Tabel 59« Antal kvinder inddelt efter vielsesalder. 1875-84.
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Tabel 60. Antal mænd inddelt efter vielsesalder. 184o-9«
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Tabel 61. Antal mænd'inddelt efter vielsesalder. 1875-84«
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Tabel 62. Forholdet. mellem brud og brudgoms alder. 184o-9«
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Tabel 65. Forholdet mellem brud og brudgom alder. 1875-84 •
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La.'.-........ 11 - & ; 1 a i
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Tabel 75- Antal døde. Efter alder og køn.

lfi.4© -«‘i l - »4

HA.U E> KVI N 06'R MA__N O kvi n eerR
o 5"1 47 2-7

1- 4 2>) ZZ l o Z
S- <) X * Z 3
lo — 14 z 5 0. Z
IC - 13 1 o 3 1
do -X4 é. 1 1 4
d5 -2/> 3 1 1 5 1 4

7 Z 1 i
Q>5- V} 3 1 % 3
4o- 44 °1 4 *3 1
45- 44 é - 7 1 3
So -54 7 2> 7 4
55-54 7 H Z
kt>-64 5 é> 7 11,

45- 3 9 3 9
13 12 27 7-3

l4>2. 15 1 *> l Zd U7
U-cLfcv«. oXdULK.<ba*~C&vtjiiZ.



84

Tabel 75. Antal døde 184o-9. Efter erhverv og alder.

A' DER
UcM/x-C^- GrO^rol.- Hu-<> - 

v*^au«jcl
T^yt/vde Avtcb-e. □ a,f

0 s II 54 26 n
1 - 9 i »5 Z8 3 53
5-9 X 3 9 l 1 / l c
Ir - \Li 1 4 / 7
15- 19 / i 1
2r - 2^4 ’ / Z 7
ZG - 7,9 3 S 8

1 3o-^^ / 1 ' b 1 9
3 1 5 9

Ao -44 / 4 r* / zu 13
AS - A9 X 1 - S i / 13
So -54 / Z 4 i 10 i

55-59 X 3 9 z Ib
Go -£*4 1 6 / 3 1

II
65-0 / X 5 / z II
/0 —> % 8 lu 8 3 31 !

3 3G 5/ lk.q 35 X|> é 313
V D*4;l fcVv L

Tabel 76. Antal døde 1875-84« Efter erhverv og alder.

1

alder 1 UoAuÅ-
'/Q-’rVetK

G-o^vCk-

Vwcb*tfil U 6V'./a£»'
A-^ot^e 3

0 lo lo 23 Ib 3 bZ
1- 4 3 9.... 3 • 8

■5. 3 / 7 5
lo - iq / % 1 4
IS- 19 3> / 4
Ko - 2.9 7 1 z / s’

• 25- Z9 2 1 z 1I ____ __ 1 XI
3o-39 X

1 -5-39 x X / s
1 1 z. 1 3
45-49 / z 1 ¥
Sn - 54 4 b / il
55- 59 5 z 7 1 7' 1 Ib
C O ~ e>4 4 b /9

X s 5 1 n
■7-c * 3 lo 17 ! |1 £0

L_J^‘ . 46 37 9z zz z4 9 I
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Tabel 78. Spædbørnsdødeligheden i Eggeslevmagle.

IS4o-49 1875 -84

5o5 396
l 5

L-Cu-t/t* cl e cLlc 49 0 *S83>
i. Lmxcx»' SS 49

kux»'’ 1 i <5 Aol 334

E>ødlfi, z% 1. (jtxX.cur Z % lfc.9 12.?

Tabel 79. Spædbøinsdødeligheden i Eggeslevmagle. Efter køn.

CA rpiA.fi M©ud

TedUe 247 258 212 uq
Rer^C dgfclf^clk G 9 7 b
Lx\R*^ d £ i^sd-lc 2.4 1 249 2q5 178
Dp$de 1. Iax>e5> 45 38 28 21

, dLlzir ►xov*’ l wn'» CqpctsditLo^ 1 9 b 2 1 1 177 157

b^de a. 1. UxAta* Å % IS.7 15.3 13.7 ii.s

Tabel 84. Tilgang 184o-9.
Efter alder.

Tabel 85. Afgang lb4o-9.
Efier alder.

«uu V fiu-, i9 x^ -jul.-

THjS'A b?6- tt^o

M>WC 9
0 -H XI
s-3 y> II
lo-lH . n IS i
ib -l^ lo t ixt
X©-2^ Ixx 141
15 -Z<j Ao Hb |
3e»-3M 45 53 I
55 -V) Xlx 1* 4 >
Ho lo Il i

45-4^ 3
♦

1 1
So-5*< X %
55’ -59 0 2»
i>O-> 0 C.

4'0 b

AFGANG 184,O -4^ 1

ALO6R M/3? ND 1 «<v 1 fos

o -4 i 5 2"

5-~91 7 7
lo -lq 32 2 1

is'- r-i 115

2o-2M ‘33 I4&

2.5’-?5j 72 l oX
3o-3W At 45
3b‘-X9 l& i1 x-

^0-49 .2 •0 i
45-^9

1
3 8

5o-5s s 3
55-51 • l

to —* 0 0
471 ~ '5 3 4* "j

‘2PK.> <2. o.kttr' S Z 4 ucf<_ JO/

rpiA.fi
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Figur 1. Aldersfordelingen i 1845

Utcex-S-

Figur 2. Aldersfordelingen 1845 efter køn. Lggeslevmagle sogn 
og landdistrikterne i hele landet (markeret med lod

rette streger).

-4- 
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Figur 3. Aldersfordelingen I880.

Figur 4. Aldersfordelingen I880 efter køn. Eggeslevmagle sogn
og landdistrikterne i hele landet (markeret med lodret
te streger).
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Figur 5. Aldersfordelingen i håndværksgruppen. 1845*
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Figur 6. Aldersfordelingen i håndværksgruppen. I880.
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Figur 7• Aldersfordelingen i gårdmandsgruppen. 1045
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Figur 8. Aldersfordelingen i gårdmandsgruppen. 138o.

AL D6R.

} O —* 

CG’iO 

Co-tv 

SS'S<i 

5o-5V

^©-wv 

*s-yj 

3©'2V

15'14

lo-H

S -3 

t>- M
4- •r-

(4
O/ 
/O

-4- 

to4

i o *> fyr, * X 5 c)



o«

10. Aldersfordelin-
daglejergri'ppen. 188o.

11. ildersfordelin
husmandsgruppen, 188o. 
nd med jord).

9 . J* lder s f ord e lingen 
andsgruppen (husmænd 

rd + daglejere). 1845*
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Figur 12. Aldersfordelingen for tyendet. 1845
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Figur 13. Aldersfordelingen for tyendet. I880
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Figur 14. Aldersfordelingen hos fattigleniirerne. 1845
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Figur 15. Aldersfordelingen hos fattiglemroerne. I880.
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Figur 16. Aldersfordelingen i gruppen "andre”. 1645*

Figur 17. Aldersfordelingen i gruppen "andre”. 3B8o.
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Figur 18. Husstandsoverhovedernes aldersfordeling. 1845 og 188o.
Samtlige.

Figur 19« Husstandsoverhovedernes aldersfordeling. ie45 og I880.
Håndværkere.
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Figur 2o. Husstandsoverhovedernes aldersfordeling. I845 og I880. 
Gårdmænd.

Figur 21. Husstandsoverhovedernes aldersfordeling. I845. Husmænd.
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Figur 22. Husstandsoverhovedernes aldersfordeling. 188o.
Husmænd og daglejere,
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Figur 25. Fødestedsfordelingen efter alder. I procent af samt

lige i aldersklassen. 1845«

Figur 24. Fødestedsfordelingen efter alder. I procent af samt

lige i aldersklassen. I880.
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