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l. Indledning 

1.1 Formålet med undersøgelsen 

Som et led i den store udvikling indenfor befolkning~hi
storien, eller den historiske demografi, som h er fundet sted 
i de sidste omkring 20 år indenfor r~mmerne af familierekon

sti tu tionsmetoden, er nærværende undersøgelse blot et mikro
studie. 

Formålet med denne befolkningsundersøgelse for Ly~ er 
således at foretage en undersøgelse af et givet dansk demo
grafisk kildemateriale, primært i form af kirkebøger og fol 
ketællingslister, for gennem en vurdering af dette materiale s 
kvalitet, og fremdragelse af de befolkningsstatistiske ele
menter, som dette materiale måtte indeholde , at levere et 
beskedent bidrag til den igangværende forskning omkring be
folkningsforhold i Danma rk i det 18. og første halvdel ef det 

19. århundrede. 

Valget ef eu given population, som skulle gøres til gen
stand for befolkningsundersøgelsen, blev foretaget ud fra et 
ønske om st behandle et geogråfisk isoleret sogn, for at se , 
om denne isolation h ~vde indflydelse på de demografiske for
hold. Sognet skulle heve en kirkebog, som uden lakuner dæk
kede en periode på mere end 100 år forud for f olk e t~llingen 

1845, og befolkningstallet måtte ikke væsentlig overstige ca. 
300 personer. Desuden var det ønskeligt, om kirkebogen befandt 
sig på Landsarkivet for Fyn. Valget stod herefter mellem 
~ 

Strynø, Avernakø og Lyø, hvoraf kun Lyø på tilfredsstillende 
måde opfyldte de nævnte kriterier. 

Nærværende speciale vil i bøj grsd koncentrere sig om 3 

hovedpunkter. Udover en omfattende kildebes~rive l se og kri
tik, vil der blive lagt vægt på at foretage en lang række 
sammenligninger mellem denne undersøgelses resultater og de 
resultater, som er fremkommet i Hans Cbr. Johansens undersø
gelse over 26 danske landsogne i periodeb 1741 til 1801 (1). 
Af denne grund er der i specialets opbygning og form i høj 
grad v a lgt en samstemmende fremgengsmide med den nævnte 
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undersøgelse , for derved bl . a. et opnå et l e ttere sammenlig

ningsgrundlag. Endelig søges forholdet mellem gårdmænd os 
busrmend belyst i fremstillingen, og til dette formål er der 

hentet oply sninger om erhverv fra fæste- og sk ifteprotokoller , 

jordebøger og ma t rikler . 

1.2 Beskrivelse af Lyø 

Lyø ligger i det sydfynske øhav, umiddelbart syd for 
Horne land, kun adskilt ved det 2-4 km smalle s und, Lyø Krog. 

Øen er nogenlunde pla~med et høje s te punkt på 24 meter 

over havet og et samlet areal på 614 h~. I Pontoppidans dan
ske Atlas fra 1774 er øen be skrevet sål edes : 

"Lyø ligger midt mellem Fåborg og Ærøskøbine;, haver en 

liden mil i længden og noget mindre i bredden og er på 96 

tdr. hartkorn. Jorden er mådelig god til alle s l ags sæd for 

23 gårde og en del buse. På den nordre side er øen plat, men 
mod østen og sønden falde bøje jordbanker. På landet er der 

2 søer, nemlig Østre og Vestre sø. På vesterkanten er et rev, 

som skyder sig til nords mod Fyns land og gør en god havn, 

af hvilket landet måske også kaldes Lyø, fordi den giver ly 
og læ i hårdt vejr"(2). 

1. 3 Historisk be s krive l se af Lyø 

Øen bar muligvis været beboet siden stena l deren og vnr 
omkring 1200 en del af den kongelige øvildtber.e. Efter a t 
have været på forskellige hænder, overgik Ly ø til Egeskov, 

hvorunder den hørte indtil 1572. Fra 1591 indgik øen som en 
del af det tjenestelen , land s dommeren for Fyn havde og fulgte 

l andsdomI!!erembedet indtil 1693 , hvor Lyø s k0ded es med by eno 

23 gårde til vic eamtmand Didrik Schult til FiDstrup , det 

s enere Holstensbus (3). Lyø indgik i 1723 unde r s t amhuse t 
Holstensbus, fra 1778 baroniet Holstenshus, hvorunder deb 

hørte, indtil d er opnåcde s se lvejendom på øen i begyndelsen 
af det 20 . århundrede. 
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Ved hjælp af ekstraskattemandtallene fra 1640'erne kan 
man følge udviklingen i gård8ntallet fra det te tidEpunkt og 

) 

for Lyø har der på ethvert t i dspunkt mellem 1642 og 18~~ 
være t 23 gårde. 

Som følse Bf Lyø ' s be l iggenhed i forhold til eodset 
Hol stens hus på Fyn , f orrettede bønderne på øen ikke hoveri , 

men kunne nøjes med at betale sig fri . 

Af den ny e lcndmAlinssmatrikel af 1588 fremg~r det , at 

øens bed s te jorder blev sået i 2 år oe lå tll græs i 2 ar , 
m~n også at mange af jordene v~r så dårlige, at de måtte hvi 
le op til 16 år. Præstegårdens jord ~nsatt es til 4 tdr. 5 skpr 

htk ., degnejorden til LJ. skp . l fd. o~ hver ef de 23 gårde til 

3t tdr. htk. (4) . 

Udskiftningen på Lyø f~mdt s ted i efteråret 1804 , me n 
fuldførtes først i foråre~ og i løbet ef sommeren 180 5 , og 
i a lt 12 husmæncl fik hver et jordlod på omtrent 2 skpr . btk ' 5: 
Da i ng en ~trede ønske om udflytning , !ortlev alle gårdene og 
huse ne liggende semlet , hvorved et enestående l andsbymiljø 
er tlevet bevaret ~il vore dGge. 
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2. Forskningsovers ig_!i_:_ 

2.1 I ndledning. 

Dom krite rium fo~ hvilke undersøgelse~ der er medtaget i 

nærværende f'orskningsove.rslgt
1 

er vvlgt, at de medtagne under
søge l s er skal dække et dansk kildemeteriele og ikke blot 
være en deskriptiv an~elys e ef det indsamlede materiale, 
men OBSå have e ~ vider~ perspektiv og tillige indebolde en 
vis kritik af ki ldemateriBlet . 

I denne forskningsov~rsigt er der af praktiske grunde 
foretaget en opdeling mellem kirkebogsmaterisle og folketæl
lingsmaterial e og for kirkebøge.rne+s å ledes , et undersøge lser, 
hvori der indgår familierekonstitutionsmetodeL , vil blive 
behandlet f or siB· 

2 . 2 Kirkebøger 

På baggrund af 30 sjællandske landsogne s kirkebøger fore
tog Gustav Bang omkring sidste århundredskifte en undersøgel
se af befolkningsudvik l i ngen på S jælland fra 1640'erne frem 
til folketællingerne i sl utning~n sf det 18. århundrede (1). 

På baggrund ef summerlske optællinger i de pågældende 
kirkebøgers dåbs - og begreve l s es lister søgt e Gustav Bang at 
beregne fødselsover- eller unders kuddet og ang i ve tendenser 
i befolkningsudviklingen (2). Der ken af flere grunde ikke 
blive tele om andeL end tendenser (3) , idet undersøgel s en, 
s om se lv fremhæve t vf Gus tav Bang, ikke tager hensyn tll ge
ner~tlons udviklingen og vandringer (4 ) . 

Herudover behandler forfatteren problemerne omkring r e
gistr eringen vf de dødfødte. Disse er oft d kun opført i be
gravelses lis te~ o~ Gus t av Bang fendt frem til en gennemsnit
lig korrektion for dødfødte på 5 ,5% af vlle døbte (5). 

I s in bog med t itleri "Kirkebogss tudi er " frf. 1906 udvide
de Gustav Bang sine undersøge l ser til at omfatte hele Danmarks 
befolk~ing i tiden fra omkring midten af 1640 ' erne og frem 
+en-y<!erl'igere opdeling 
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til 1699 og bygger på 350 kirkebøger (6). Disse 350 kirkebø
ger er valgt alene ud fra et overleveringskrit~rium)og af 
dem er igen de tilsyneladende bedst førte udvalgt selektivt. 

Gustav Bang er således nok kritisk over for sit materiale, 
men kommer ikke ind på konkrete fejlkilder og mangler i de 
kirkebøger han anvender, og der savnes i bøj grad en vurde
ring af kildematerialet. Undersøgelsen kan på ingen måde si
ges at opfylde nogen repræsentativitetskriteriar og er des
uden baseret på simple optællinger i enkelt o kirkebøger. 

Målet for undersøgelsen var primært det rent befolknings
statistiske i et socialhistorisk perspektiv, med det kultur
bisto~iske som noget sekundært (7). 

Gustav Bang belyser vielsessldre, befolkningens mobili
tet, f~dsler og dødsfRld med en række detailundersøgelser 
af de enkelte demografiske størrelser, men skelner desværre 
ikke generelt mellem de forskellige socialgrupper i landbo
samfundet bortset fra enkelte sammenligninger mellem bonde
stend og adel (8). 

Bogen er velnok blevet me s t kendt for sine optegnelser om 
den befolkningsgruppe, Gustav Bang kaldte 11 det vagabonderen
de tiggerproletariat" oe; beskrev som et uhyggeligt tog af 
forulykkede eksistenser, forsultne og pjaltede og fu lde af 
utøj, småtørn og udslidte oldinge, frugtsommelige kvinder og 
krøblinge, rømte midædere og tatere (9). Deres samlede antal 
anslås til at udgøre benved en tiendedel af befolkningen i 

de sjællandske landdistrikter. Dette bygger Gustav Bang i 

det væsentligste 'på udsagn fra 6 sjællandske sogne og kan 
således ikke umiddelbart anses for at være dækkende, hverken 
f~r Sjælland eller hel e Danmark (10). 

Vægtigst i fremstillingdn står s kildringen af fødsler 
uden for ægteskab, hvor forfeGteren ikke blot undersøger de 
uægtefødte børns andel af samtlige fødte, men undersøge r bl. 
e . hvilke kat~gorier ar kvindar , det gik gH lt for, og bidra
ger således til at klarlægge en del socialhistoriske forhold 
(11). 

En begyndende kritik ef kirk ebøgernes indhold og oplysnin
ger forekommer i Georg Hansens undersøgelse af sædelighedsfor-
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holdene blandt landbefolkningen i Danmark i det 18. århundre
de, hvor forfatteren finder, at kirkebøgernes kvalitet er 
stærkt svingende (12). 

Georg Hansen mener, at materialet generelt ikke kan anven
des til at drage sociele skillelinier i landbefolkningen, idet 
sammenligninger af kirketøgernes sociele betegnelser med ·jor
debøger og fæsteprotokollers oply~ninBer vis8r, et endog sam
me prtest ofte bruger ret tilfældige benævnelser. 

Desuden peger forfatteren på, at de dødfødte volder s~r
lige vanskeligheder, og at en dal pr~ster blot noterede de 
enkel~e kirkehandlinger ned på en lap papir og først førte 
kirkebogen ved årets slutning, hvorved risikoen for fejl eller 
direkte manglende registreringer biiver langt større. Hertil 
kommer, at de steder, hvor det var muligt for Georg Hansen at 
foretage en sammenligning mellem pr~stens og de gnens kirkebø
ger . viste der sig i 7~ af de undersøgte tilfælde uoverensst0m
melser mellem præstens og degnens oplysninger om navne, stil
linger eller dato (13). 

Bogen viser bl. a'l hvorledes væsentlige kredse af samfun
dets. dannede leg i det 18. og 20. århundrede åbent vedkendte 

sig det tilladelige i løse forbindelser, mens man) . .romantik
kens periode synes at have stået helt på den offentlige mo
rals standpunkt, således som den doceredes i kirker og sko
ler (14). Den generelle udvikling i antallet af uægte børn 
viser et fald indtil midten af det 18. århundrede, konstante 
forhold indtil 1790 ' erne, hvor en langsom stigning satte ind. 
Efter århundredskiftet tog udviklingen voldsom fart og fik 
i løbet af E:3t årti procenttallet n..tsten fordoblet, og Fyn og 
Vendsyssel synes at ligge højest med hensyn til andelen af 
uægte børn (15). 

I Aksel Lessens stort anlagte værk om befolkningsudvik
lingen i Danmark fra 1645 til 1960 anvendes kirkebøger fra 
perioden før 1801 til at forbinde det korrig~rede tal for 
folketællingen i 1769 med folketallet i 1660, beregnet ud 
fra skattemandtallet dette år (16). 
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For Fyn vurderer Aksel Lassen udviklingen ud fre optællin
ger i kirkebøger fra et1 .vekslende ental sogne, der l 1769 
havde fra 3 ,7-8,6 pct. af Fyns og Langelands befolkning. Ulige 
sværere er forholdene for Jylland, idet der her ikke har kun
net skv!fes et repræsentativt materiale for hele den behandle
de periode, hvorfor Aksel Lassen bar inddraget de bevarede 
bispelister tilbage til 1695 og derudovør nøjes med stikprø
ver for de resterende år. For Sjælland-Møns vedkommende har 
forfatteren valgt at bygge på Gustav Bangs materiale fra de 
30 sjællandske sogne . (17). 

Ved at l ægge de årlige fødselsove~eller underskud til 
det korrigerede befolkningstal for 1660, når Aksel Lassen 

~ 
frem til et folketal for 1769 , og forskellen mellem dette 
beregnede f olketal og det korrigerede folketællingsresultat . 
for dette år forklares ved vandringer. 

I forhold til Gustav Bangs arbejder giver denne undersø
gelse mulighed'for at beregne vandringernes størrelse og ar
bejde med eksakte talstørrelser for udviklingen, hvor Gustav 
Bang kun påviste tendenser. 

Men samtidig må der også stilles større kvalitetskrav 
til en sådan type undersøgelse, som Aksel Lassen her har 
foretaget. Ikke blot for~dsætter det, at korrektionerne for 

1660-mandtallet skal være pålidelige, men også at de beregne
de fødse lsover- eller underskud er fremkommet på en videnska
belig betryggende måde. Hans Cbr. Johansen bar i en netop 
publiceret artikel påvist, at den anvendte matode til under
s~gelsen af de årlige fødselsove~eller underskud, som er 
baseret på simple optællinge r i de pågældende sognes kirkebø
ger, kan være behæftede med særdeles alvorlige fejl, som kun 
kan afsløres ved en systematisk og grundig gennembearbejdning 
og sammenstilling af de enkelts kirkebo 1~sregistreringer (18). 
Hertll kommer, et blandt andet Anders Kaare Frederiksen er 
fremkommet med en hård kritik af Akse l Lassens beregning af 
folketallet ud fra 1600-tellets mandtal (19). 

+ ~h 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



8 

2.3 Fsmilierekonstltutionsmetoden. 

Denne me toae ~: r tirJ speciel teknik , som i sin nuværende 
1'orm er blevet til blarid t, er1 gruppe forskere tilknyt te t INED 
eller Institut ~ational d'Etudes Ddmogrephiques, og går fun
dament~lt ud pt at elle personoplysningerne fra et givet kir
kebogs- eller kombineret kirketogs- og folketællingsmateriale 
samle~ personvis oller i'l?milievis, således at en række demo
grafiske mål , som den enkelte kirkebogsoplysning ikke indehol
der, karJ berttgnef;. Dette indebærer, et deL nu er· muligt at 
overføre s tat istisk-demografiske analyser på et materiale, 
som ·er århundreder ældre end de første europæiske folketællin
ger (20). 

Et af de første resultater var Etienne Gsutier og Louis 
Renry ' s undersøgel8e o~ analyse af befolkningsforholdene i 
Crulai, et lille sogn i Nordfrankrig, for perioden ce. 1612 
til 1800 (21), hvor det netop ud fre de sammenstillede oplys
ninger fr~ kirkebøg~rne var muligt at foretage en længere ræk
ke Rf beregninger og analyser af befolkningsforholdene. 

Decte studie, sammen med Louis Henry's undersøgelser om
kri nB Gen~ves befolkning (22) , ha r i høj grad dannet skole 
1'or en læne;era rækl<e c;i' tilsvBrende undersøgelser af større 
all~r mindre enheder af b~folkningen , ikke blot i Frankris, 

m1:311 o~sa i en r ække andre lande. 

flerhj~mme bldv famllierekonstitutionsmetoden først an
vendt l et studie øf bHfolkningsforholden~ i et helt herred 
(23). Hans Cbr. Johansens und~rsøgelse af Rovsø herred for 
p~rioct~n 1787 til 1801 med inddrage l se af kirkebøger og to 
folk ~ ttelllngel:' Vil;t;cl, et et koml":lneret dS!Wk kirkebogs- Of1, 

l'olketællingBmr1 ter'.LAlt: v1:1r velegnet til befolkningsund1:1rsø

geltier or d.e1l t;,yp ~ , oom keIJdef:: prlmcert fre Ti'renkrlp,. 

Den grundiRa unaars0gulse &f kildemHteri~laL viste , at 
eldørsangivdl~arne tillod et ralati~nøje~tigt gennerusn ~ ts

rt:sultHt ved beregninger er i' . eks. vielsøsald~r op; f'orældre
n~s 8ld~~ ved børnene s fødsel (24) . Civilstandsoplysnin~erne 

blev kun fundet fejlaetige i ~t tilfælde, hvorimod der for 
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dødfødte måtte foretages korrektioner på 7-8 pct. af fødsels
entellet, og det ver ikke muligt at bestemme omfanget af un
derregistrering ved folketællingerne (25). 

Af de mange rasultate.r fra undersøgelsen ken nævnes, at 
alderen ved ægteskabets indgåelse var så høj s om 34 , 5 år for 
alle viede mænd og 30,3 å.r for kvinder og henholdsvis 31,6 år 

og 27 ,G år for førstegengsviede, og at b~rnodødeligh8den an
drog omkring 18 pct. af ell~ levendefødte tørn (26). 

Anvendelsen af femil ierekonstitu tionsteknikken indebærer 
imidlertiQ en del metodiske problemer, hvoraf nogl a er taget 
op af Poul Tbestrup i en tefolkning~undersøgelse for Glostrup 

sogn for perioden 1677-1790 (27). 
Forfatte.ren skelner mellem 3 bovedproclemer i forbinde l se 

med anvendelsen 'ef materialet. Dels keu der forekomm~ en un
derregistrering i rnaterielet,os dels køn ikke alle elemen ter 
af befolkningen indgå i undersøgelsen,og enddlig ken dijr v~re 

pr.oblemer i forbindelse med identifikation af en person fra 
et register til at andet (28). 

Undersøgelsen viste, et skønt navnevalget ver ret begræn
set , havde det ikke skabt vanskeligheder for identifikationen 
for hver enkelt person, og ald~rsangivelserne l meterialet 
var re t præcise omend enkelte aldre va.r angivfjt '?-10 år for 
høje (29). 

Til beregning ef blandt andet fertilitetsmål kan der kun 
indgå. familier, som er fuldt rekonstituerede, det vil sige , 
et elle oplysninger om viel~e og barnefødsler, samt ægtefæl
lernes død forelisger for dan enkelta familie, og Thestrup 
demonstrerer, hvorledes de personer, der kan indgå i undersø
gelsen, var socicilt skævt rekrutteret med en overvægt af gård
mænd. D~tte forhold var hovedsagelig on følge af en højere 
geografisk mobilitet for husmænd og inds iddere ( 30). 

Forfatteren tør ikke nærmere bestemme omfanget of under
registreringer i materialet, idet der for en ef de indgående 
landsbyer, Avedøre, kan konstatere s særlig s tore mangler i 

antallet af fødte OB død~ . 

Af undersø~e lsens resultater fremgår de t, at de.r kan på
vises tydelige forskelle m0llem gårdmænd og hus m,-.encl, hvad angår 
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både fertilitet og mortalitet, idet gårdmændena generelt hav
de den højeste fertilitet og den laveste børnedødelighed af 

de to grupper (31). 

I 1976 blev der publiceret en anden sogneundersøge l se 
af Anders V. Kaare Frederiksen, som har gennemarbejdet Sejerøs 
kirkebog for perioden 1663-1813 (32). Forfatteren er s tærkt 

inspireret af en r&kke franske forfattere på dette område og 
anvender mange tabuleringer og analyser, som er mulige og nem
me at foretage qua EDB-teknikken . 

Foruden Sejerø er der inddraget Tårnborg sogns kirk~bog 
for omtrent samme periode for at opn~ hvad forfatteren kelder 
en sammenstilling mellem et l~kket og et åbenc sogn (3~} -

en sammenligning, som dog balter, idet Tårnborg sogn desværre 
ikke var nået at blive gen~emarbejdeS inden publikationen gik 
i trykken. 

Kaare Wrederiksen har kaldt sit arbejde et modelstudie, 
men er beklageligvis alligevel gået meget hurtigt igennem 
kildekritikken, hvilket er desto mere ærgerligt, fordi der 
tilsyneladende her er frdmskaffet et kildemateriale af en u
sædvanlig god kvalitet komtineret med en geografisk lidet mo
bil befolkning. Dette betyder blandt andet , at forfatteren 
kan fremvise lAngt flere rekonstituerede familier end der 

generelt er tale om i denne type af demografiske studier. 
Selvø undersøgelsen viste blandt meget andet , at ægte~ 

skabsalderen, som ved de andre studier, var m~get høj, både 
for mænd og kvinder , og at børnedødeligheden på intet tids
punkt var under 20 pct •. Kun omkring halvdelen af alle børn 
overlevede deres 20 års fødselsdag og den gennemsni tlige 
levealder for nyfødte på Sejerø var 30,7J,.i perioden 1787-1801. 
Desværre her Kaare Frederiksen undladt at skelne mellem for
skellige erhvervsgrupper indenfor landbosamfundet og har der
ved unddraget sit materiale en række in teressante perspekti
ver (34). 

Året før udkom an væsentlig større anlagt undersøgelse af 
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demografiske forhold, som dækkede be l e Danmark og byggede på 
en tilfældig og stratificeret stikprøve, bestående af i al t 
26 landsognes kirkebøger. Undersøge l sen dækker perioden 1741-
1801 og folketællingerne 1787 og 1801 og omfatter over 65 .000 
personoplysninger eller 1 pct. af Danmark s befolkning ved de 
to folketællinger.(35). 

Hans Chr. Johansen redegør særdeles grundigt for kilde

materia l ets konsisten s , fejl og mangler og når frem til meget 
overbevisende resultater angående ki ldematerialets kvalitet 

og de forbebold,der nødvendigvis må i agt t ages. 
Bogen gennemgår de demografiske komponenter vielse, fødsel, 

død og v e ndrin& og der skelnes i en række sammenhænge mellem 

gårdmænd overfor husmænd. 
Unde rsøgelsen viser bl andt meget andet, at der i landbo

samfundet var kraf t ige sanktioner overfor uønsket graviditet . 

For døtre af gårdmandsklassen kunne det ofte klares ved fæste 
e f et hu smandssted og et hurtigt br~llup , mens det of t est for 
de l ave s te sociale klasser betød udvandring fra bjemsognet. 
Den rigide ejendomsstruktur betød, at den gennemsnitlige vi
elsese lder vsr ret høj og høje re for gårdmandsklassen end for 
hu smandsklassen (39) . 

Social mobil itet af betydning forekom ikke, meryderimod 
en betragtelig geografisk mobilitet , især i r e tning mod køb
s t æderne . 

Erbvervsbetegnelserne ·i folketællingerne viste sig at vær e 
inkonsistente , idet der for de først e folketællinger savnedes 
faste r e tnings linier for præsten til et kunne ske lne mellem 
gårdmands- og husmendsklass en, hvilket for undersøge l sen her 

betyde t, at det har været nødvendig t at gennemgå hver enkelt 
præst s regis treringsmåde ved de to folke tælli nger (37). 

Hans Cbr. Johansen gør desuden op med den tradit i onel le 
opfa ttelse af husstandsstruk turen som bes~ående af 3-genera
tions fami l ier. Dette var kun tilfældet for omkring 10 pct . 

ef huss t andene, hvi lket t i ldels var en konsekvens af en lavere 
gennemsni t~ig l evea lder ( 38). 
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2.4 De første folketællinger. 

Denne kildegruppe har været genstand for en del undersø
gelser, som dels har været koncentreret om en samlet vurdering 
af rigtigheden ef de enkelte tællingers tal for hele befolk
ningen, og dels har søgt at analysere primærmaterialet bl.e. 

d 
ved in~ragelse ef andre kildetyper, primært kirkebøKer. 

Blandt de tidligst~ som bar beskæftiget sig med de samlede 
befolkningstal, er William Scharling og Marcus Rubin (39). 
De var enige om, at 1801-folketællingen var dækkende, at de 
to fore gående tællinger i 1769 og 1787 var behæftede med mang
ler og at der i den mellemliggende periode var sket en vis 
tilvendring til landet. 

Adolph Jensen bestred i 1935, at der kunne være tale om en 
nettotilvsndring , idet strømmene af ud- og indvendrede ver 
lige store, men var enig i , at 1769-og 1787-tællingerna var 
mangelfulde,og at 1801- tællingen ver dækkende for de faktiske 
forhold (40). Adolph Jensen begrundede sin vurdering af folke

tællingerne på følgende måde (41): 
1769- folketællingen. 
1. Militære personer var undtaget fra tællingen. 
2. Der fandt ingen registrering af den enkelte p~rsons navn 

stad, den lokale myndighed (på landet præsten) skulle blot 
udfærdige en tabel for områdets befolkning. 

3. Der ver ingen specificerede anvisninger på, hvorledes regi
streringen skulle foretages, hvorfor ma n tør regne med be
tydelige fejl. 

4. Tællingen fandt sted om sommeren og da man telte de-jure 

befolkningen (den hjemmehørende befolkning), vil der især 
optræde mengler for de grupper , som i sommerhalvåret v~r 
bortrejste, tjenestefolk og søfolk . 

5. Der herskede i befolkningen en almindelig mistænksomhed 
imod registrering, da en sådan ofte var forbundet med skat
tebetaling. Derfor her der været en tendens til at unddra
ge sig denne registrering. 
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1787-folketællingen. 

l. Hver person er med navn registreret i tællingslisterne. 
2. Der foreligger en nøjere anvisning på registreringen af 

personerne. Befolkningen skulle møde op hos præsten for at 
blive opført, hvad der i det enkelte sogn kunne strække 
sig over flere søndege. Uden for registreringen befinder 
sig med stor sandsynlighed dele af den omstrejfende befolk
ning. 

3. Tællingen finder stadigvæk sted om sommeren, hvorfor der 
igen vil være mangler med hensyn til tjenestefolk og søfolk, 
da de-jure-befolknin~en tælles. 

I forhold til tællingen 1769 er denne folketælling fra 1787 
af stærkt forbedret kvalitet, selvom der endnu er mangler. 

1801-folketællingen. 

1. Optællingen fandt sted i februar, hvor tjenestefolk og sø
_·. ".folk __ ikke ·." er . botbrejste. 
2. Uer er ikke samme frygt for registrering i befolkningen, 

da de tidligere tællinger ikke havde være t forbundet med 
skattepålæg. 

3. Myndighederne havde fået en større erfaring, hvorfor regi
streringen er mere entydig. 

4. Der fremkom i samtiden ikke indvendinger mod nøjagtigheden 
af denne tælling, hvad der havde været tilf~ldet ved da 
tidligere tællinger. 

Disse udsagn om folketællingernes værdi fra 1935 er kun i be
grænset omfang blevet ændret ef den sanere forskning. Benny 
Brinch har for 1801-folketællingen foretaget en kontrolunder-
søgelse for øen Fur i Limfjorden med inddragelse af kirkebø
ger1 lægdsruller, matrikelfortegnelser, udskiftningskort og 
folketællingerne 1787 og 1834 (42). 

Denne kontrolundersøgelse viste, at folketællingslister
ne for dette sogn i 1801 var behæftede med alvorlige mangler, 
idet der f. eks. for de 0-14-årige synes at mangle 60 børn, 
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Valget af øen Fur som kontrol :M1801-tællingen var imid
lertid på ingen måde udslaget ef et helt tilfældigt valg, 
men øen 01· tværtimod udsøgt med omhu .blandt de sogne, som 
havde den højeste stigning i befolkningstallet mellem folke

tællingerne i 1801 og 1834 og rokker derfor ikke ved den ge-
. nerelle konstatering ef, at det 19. århundredes folketællinger 

utvivlsomt var så korrekte, aom det på nogen måde kunne for
ventes, når enkelte småfejl nu engang ikke kan undgås (~i). 

En enkelt af folketællingerne fra 1800-tallut er blevet 
grundigt undersøgt i. Jørgen Elklits bog om metodi ske proble

mer ved databehandling ar et folketællingsmateriale ( 45). 
Denne bog analyserer fol~etællingen 1845 , som er valgt ud fra 

ørrnket C>m en tællJ.ng før industr•ialiseringens gennembrud, og 
det er netop den første tælling, som medtager oplysninger om 

personernes fødested. Undersøgel sen bygger hoveds9gelig på en 

stikprøve p~ 1 pct. af alle talte. 
Kepi tel fI i bog~rJ er en beskri vel.se og kritisk vurderiqg 

sf primærmaterialet, og konklusionen på dette kapitel er , at 
det ikke i undersøgelsen her været muligt at fremlægge ret 
monge konkre te oplysninger oin kvaliteten ef det bevarede ma
t er· i a lo ( 46 ) • 

Hvorvidt mciterialet er f1.ddstændigt for den helhe<l , som 
det giver sig ud for at dække, mener 3ørgen Elklit ikke bar 
kunnet a f gøres entydigt, hvorimod der i en række tilfælde bar 
kunnet påvises fejl og mangler i det indsamlede materiale, 
så l e des at f. ek s . omkring 25.t;Ctaf ~ldersopgivelserne og godt 
10 pct. af fødestedsoplysningerne var fork erte , lige som kva
liteten af erhvervsoplysningerne mU. antages at være dårlig, 
og heller ikke oplysninger om civilstand, opholdssted og f a
miliernes ar1tal k an arit ages et være fuldstændige og helt på

lidelige (47). 
På trods heraf mener Jørgen Elklit dog, at materialet 

med fo rbehold ka n envendeo til undersøgelser af befolkning~-

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



15 

forhold i Danmark i perioden umiddelbart før industrialise

ringen i urbaniseringen (48). 

2.~ Sammenfatning . 

Forskningen indenfor historisk demografi i Danmark her et 
næsten uoverskueligt stort kildemeterialA t il r8dighed og 
indtil deto hP.r kun 2 undersøgelser , nemlig Hans Chr . Johan
sens undersøgelse af 26 danske l endsogne og Jørgen Elklits 
unders0gelse af 1845-folketælling~n, kunnet gøre krav p& 
noBen repræsentativitet, iddt de beBse by ~ger på 1 pct. af 
befolkningen. Men uagtet at der således eksisterer værker, 
som t eBner et gdnerelt mønst er , er der stadig behov for 
undersøselser, som viser, hvorledes det generelle varierer 
i det speciel le og som viser udvikl ingen f or enkelte so5ne i 

lange tidsserier. 
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3. Kildekrit ik 

3 .1 Indledning 

Denne kritik af kildemateria let er ty5Ge t op af i alt 3 
fa ser. Først en kildebeskrivelse , s om skildrer de normative 
rammer for udfyldelsen af kirkebøger og folk etællingsli s t er 
indtil ca. 1850 , efterful~t af en gennemBang tf hvorledes 
diss e r ammer , de l s ge neralt og d~ ls speciel t for Lyø er ble
vet udfyldt • Dernæst følger en gennemg~ng ef , hvorl edes det 
taskrevne m~ terie le for Lyø e r blevet ind~amlet og bea rbejde t 
til brug for dclnne unders~ge lse, for endelig at s lutte Af 

med en kritik af kildemnterielets værdi , udt ry kt ved omfange t 
af msngl d r og fejle~tige oplys ninger i m~ teria let. 

3. 2 KildebGskriv~lse 

3 . 2 .1 De tidligste kirkebøge~ 

I gennem 1600-ta llet udsend t us fra den danske centr a l admi
nistrations side besked t.; i l bis ko p[.H:?rne om, a t p.ræs terne i 

deres myndighedsområde s ku lld f øre en kirkebog (1). 
~n sådan kirkebog sk ulle , j vf . miss ive til supe rintenden

ten over Fyns stif t frø 1646, indehol de ''dve; og dl~ to pA hvor 
mange bø~n der føde s i sognet , hv 8m der s tod faddere 06 hvor 
mar1ge

1 
dor å.rllgt blev viet og dødo'' ( 2) . Biskoppen s kull e 

selv hAve tilsyn med, et kirk e bogen blev korrekt udfyldt af 
de enk~lt d pr~s ter. 

Denne pligt til et f~re kirk ebog blev 5ente5et i Danske 
lov 1683 og var tillige ~n dal af kirk eritualet for Da nmark 
og Norge fra 1G85 (3). 

Gennem disse gentagne påtud om kirkebogsfør ing opnåedes 
ef t erhånd~n, at der bl ev ført en kirkebog i de fles te s ogne 
i t egyndels en af 1'?00- t ellet , men en næs ten total dækn i ng 
kom først ved indrør~ls~n af den trykte kirkabog ge nnem re
s cript a! 11.12 . 1812. 

I de forskellige påbud for kirke boBsføring i tiden indtil 
1812 blev der ikke gi ve t retningslinier for kirkebøg8rnes op-
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bygning, og det var soledes op til den enkelte præst et ud

forme denne kirk e bog efter eget ønske. Derfor foreligger der 

to hovedprincipper for kirkebogsføring, nemlig at præsten en

ten nedskrev alle typer af indførsl er kronologi sk ude n nogen 

form for inddeling, eller opd0lt~ kirkebogen after emner , så

lede s at henholds vis dåb, vielse , begravelse or, konfir·mation 
s tod opført i hv er sin kronologis k fø rte liste. 

De tidligsle kirkebøger medtager generelt ved dåbsregi

streringern e oplysninger om dato , event uelt deto for hj emme

dåt , det døbte barns forn a vn, faderens eller for~ldrenes nav

ne og faddernes navne. Desuden medtager en del kirkebøger op

lysninger om , hv em der bar barnet til dåben, og d~r kan fore

komne oplysninger om, hvornår kvinderne va r blevet introdu

ceret i menigheden efter en fødsel (4). Ved vielser medtages 

gerne både dato for trolovelse og viel se , indLil trolovelsen 

bl ev ophævet som kirkeli g handling i 1799, hvorefter kun vi
elsesda toen oplyses , foruden de viedes navne og ev en tuelt ogs~ 

om de viedes civilstand . Begravelseslisterne oplyser normalt 

om datoen for jordpåkastelsen , den begravedes navn, for børn 
tillige faderens navn og ofte alderen på den begraveae . Efter 

konfirmationens indføre l se i ~736 med t ager en del kirkebøger 
en lis te over de konfirmerede , hvor deres navne og også gerne 

a l der, samt undertiden ksrekter for kundskaber , er oplyst (5) . 

Kirkebogen for Lyø starter i 1728 i forbindelse med et 

præsteskift og forløter ud~n l a kuner fr am til 1845 og videre. 
Den er f~rt af i al t 8 hænder, både degne og præster , og har 
et udtalt præg af ensar t et førel sa , idet formen af de enkelte 

r~gistreringer er bleve t overtaget fra forgængeren , og der 

k ~n generelt ikke ska lnes mellem de forskel l ige hænder , hvad 
angår antell et af oplysninger som medtages , når der ses bort 

fra et s kifte i 1780 og overgengen til den trykte kirkebog . 
Kirkebogen er fr a begyndelsen tredelt med en særskilt li

ste over døtte , begravado og viede og adskiller sig med hensyr 

til form OG indhold ikke væsen tlig fra det genere lle mønster 
for kirkebogsføring , således s om det er skitseret ovenfor . 

For dåbs l istens vedkommende er fEderena erhverv kun und

t age l sesvi s t medt aget før 1780 OB er deref l er oplyst ved næ
sten alle registreringer. Dbbslisten indeholder en del død-
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fødte og medtaser ved næsten al le fødte moderens navn, hvor
imod oplysninger om forældrenes aldar og oprindelsessted mang
ler konsekvent . 

Begravel seslis t en m~dtoger normalt for gifte kvinde~ el
ler enker mandens navn, hvor imod det for• mænd ikke oplyseo" om 
de er gifte. For børn er moderens navn kun undtagelsesvis 
medtaget og det er da næs Gen altid i forbindelse med uægte 
eller dødfødte børn, hvor så f ederens nHvn ofte er uoplyst. 
Som ved dåbsregistreringerne er 1'aderens erhverv gener~lt 
først medtaget fra omk~ing 1780. Aldersoplysninger findes for 
næsten elle begravede med undtagelse af period~n 1728-1731. 

Vielseslisten indeholder fra 1780 oplysninger om de vie
de s civils tand og i de fleste tilfælde tilli ge orn erhverv. 
Der forekommer desud\:1n i vielseslisten otte tilf:.elde ef , 
s om det ud ·trykkes : ''Hans Kongelige Majestæts allernådigste 
tillade l se til indgåelse af ægteskab '' . ~n sådan tilladelse 
var nødvendig i tilfælde ef familie! mellem de to ægtefæller 
i indt il 3. l ed og dertil også , hvis den nye hustru havde 
familierelationer til den afdøde hustru (6). 

Foruden disse tre lister indeholder den tidliBe kirke
bog en liste over de konfirmerede fra 1736 og fre m, og tilli
ge en liste over uægtefødte og publice absolverede , som dæk
ker perioden fra 1735 til 1761 og rummer i alt 12 indførsler , 
hvoraf 5 er uæg t e børn (7). 

Af brevene ti l biskopperne fremgik det , at de ha vde pligt 
til se l v at føre opsyn med kirkerne og kirkebogsføringen~)Den 
f~rste gang det fremgår af kirketogen, ae ~n biskop har af l agt 
visitats er i 1788, hvor biskoppen indføjede i kirkebogen: ''·· 
med menigheden og dens uns dom såre vel fornøjet" og derefter 
he nvendt til præsten: ''Ved b~rnedåbs anmeldelse bør moderens 
navn ligeså lidt glemmes som faderens " . Denne påmindelse 
til præsten synes urim~lig , idclt moderens navn kun mangler 
en gang i de foregående 5 år , hvorimod det mangler næst8n kon
sekvent i begrevalseslist~n , men viser, at der i samtiden 
faktisk i:3r foretaget en vis kontrol med kirkebogsføriugen. 

+s kab 
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~ . 2 . 2 Den trykte kirkdbog fr~ 1812-rescriptet. 

I 1812 udi:;eridtt.i Det danske Cancelli et rescripli om ændret 
l<irkebogs1'øring, fordi, som det udtrykte~:"Vi haver bragt i 

erf8ring, at kirkebøg8rne ••.. føre~ på forsk~llig~ måddr, 
semt at disse bøger manglar den fuldstændighed, som de bør 
hev <:l ••. 11 

( 8). Deri nye st auderdisert)de kirke bog, som hermed 

tluv introduceret OP- som skulle føre~ in duplo, bestod af 7 
forske llige trykte skemaer, ph hvilke der foruden de kendte 
indførs:k3r om døbte, begreveue, vi~de o ~ konfirmerede, tillige 
skulle oplyse om til- og &fgeng fra sognet, samt eL jævn!ørel
sdsr~eistar, hvori elle personer i kirkebogen skulle opregnes . 

I løbet ef ganske få år blev d~ll nye, trykte kirkebog ta
get i brug i næsten a lle sogne og indførelsen af disse trykte 
skemaer betyddr generelt e~ stærk forøgelse af det samlede 
antBl oplysninger, s om medtage s ved hver indførse~. Således 
oplyser dåbslisterne nu generelt foruden de tidligere anførte 
oplysninger tillige om føoselsdnto, faderens erhverv og bopæl 
samt moderens nRvn. Ved vielser medtages de viede s aldre, er
hverv o~ opholdssted og ved begrevelsa dødsdag og den begra
vedes erhverv 05 opholdssted. 

På Lyø sker overv,Pngen til den nye trykte ·kirkebog s& 
sent som j_ 1817 i forbindelse med et præstoskift, men hvor 
præsten her. gjort sig den ulejlighed at medtsgt3 oplysninger 
t ilbi;ge ti 1 1811.i, hvilket hvr betydet, flt de ovdnnævn to for
øge ls~r af oplysningernes antol ved kirkebogsregistreringerne 
gør siR gældenae nllereue fra dette år. 1 øvrigt adskiller 
kirkebog~ns oplysninger aig ikke .fra det gener~lle mønster 
på anden mbde, end At der i vielse~list~n er opgiv ut de vie

des f~dselsår, i ~te~et for a lder på vielsestldspunktet. 
'ril- oe afgengoli s teri stertur, pe trods ef et indskærpende 

r eocrlpt om den:. førtdlse cif' 24/7. 1822 , først i 1830 og medta
ger personerne E.: nc-1vn(J, fødo~lsår , drbverv og hvilkeri deto

1 
· 

personorn~ enten er ~fgåeL fre eller ankommet til sognet, samt 
hvorfrr eller hvo~t i l tie vandrer. 

Kickaboge~ for Lyø stert~r såledeE ret sent af en dansk 
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kirkebog, men har til gengæld den fordel at være ført uden 
lakuner, og et den medtager lldt flere oplysninger ved de en
kelte kirkebogsindførsler end hovedparten af de danske kirke
bøger, som går ti lbag~ til 1700-talJet. 

3.2.3 De første folketællinger 

Den fø r ste folketælling i Danmark fandt sted i sommeren 
1769 1og ved denne tælling indhentede centraladministrationen 
ved hjælp ef et fast skeme oplysninger om antallet af kvinder 
og mænd og fordelingen af disse på et begrænset ental alders
klasser , ligesom man skelnede mellem ugifte og gifte. Desfor
uden søgte men at inddele befolkningen i 9 erbvorvsgrupper(9). 

~or de følgende tællinger i 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 
er navnelisterne ·næsten bevaret fuldstændigt og er udfyldt 

af enten præsten eller degnen. På denne navneliste skulle 
der for hver person angives navn, alder , stil ling i husstan
den, civilstand og eventuelt erhverv. Hertil kommer, at lis
terne fra 1834 blev ledsaget af udførllge instrukser, som 
sku lle sikre en nogenlunde ensartet udfyldelse (10). Fra 
1840 skulle angives antallet af familier i hver gård og hvert 
hus og fra 1845 tillige oplyses om de enkeltes fødested med 
angivelse af enten købstad ell~r amt og sogn . 

De to første tællinger i 1769 og 1787 blev afholdt om 
sommeren og de følgende om vinteren, i februar måned, hvilket 
blP.ndt andet skete af hensyn til fiskerne, som oftest ikke 
ver hje~m~ om sommeren . I øvrigt havde m~n faktisk teget 
hensyn ti l dette problem, idet den befolkning man ønskede at 

tælle v~r den hjemmehørende befolkning (de jure), hvilket 
betød, et personer, som på tællingsdagen var midlertidigt 
fraværende, skul l e medtælles. Der skelnedes dog ikke klart 
mellem de jure og de facto- principuet , idet uctl:.:endinge skul
le medtælles. 

I praksis foregik de f' ."rste tællinger ved, at præsten fra 
prædikestolen indkaldte husfædrene til tælling og fortsatte 
de fø l gende sønd~B~ indtil alle v ~r tplte . Denne ordning kun-
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ne medføre, at det V'erede adskillige uger
1

inden listerne var 
færdigudfyldte. Derfor ændredes denne praksis i 1834-tællin
gen til, at skolelærerne skulle gå fra hus til hus og fort
sætte tællingen de følgende dage, indtil elle ver talte, og 
præsternes arbejde tlev indsk~ænket til at føre overopsyn med 
tcellingen. 

Fre 1834 skulle præsten eller skoleholderen foruden mand
talslisterne udfylde et ~kemD, dels med oplysninger om antal
let ef kvinder og mænd og fordelingen af disse på 5-års al
dersgrupper, inddelt efter civilstand o~9~&d oplysninger om 
næringsvejene, foruden oplysninger om religionsbekendelser. 

For Lyø er alle 6 folketællinger bevaret, men på grund af, 
at der for 1769-folketællingen iklfl er bevaret navneliste r , er 
det kun de fem andre , som er indgået i nærværende undersøgel
se. Af de skemaer, som fra 1834 skulle medfølge folketællin
gerne1 er kun skemaet ror 1845 bevaret. 

3.3 Materialeindsamling og bearbejdelse 

Grundmaterialet til denne undersøgelse af bafolkningsfor
boldene i Lyø sogn for perioden 1728 til 1845 er indsamlet 
på Landsarkivet for Fyn i Odense, hvor kirkebøgerne i ori gi
nalen og folketællingslisterne, i kopi , findes for øen (11) . 

Selve indsamlingen er foragået i 3 tempi, idet der first 
er foreteget en total udskrift of de ovennævnte kilder for 
Lyø sogn over på kodeerk til hulkort. Det anvondte kodesystem 
er udviklet af Hans Chr. Joha nsen til brug for undecsøgelsen 
af de 26 l andsogne , og til brug for nærv . .0rende unders2gelse 
er der kun foretaget utetydelige korrektioner og ændringer . 
Derefter er oplysningerne overført til hulkort på Odens~ Da
tacenter. ~fterhånden som hulningen af de i alt 11 anvendte 
hulkorttyper skre~ frem, blev der foreteget separeta udskrif
ter for d~~ enkelt e hvlkorttyper og i hvert enkel~ tvivlstil
f~lde d~aget semmenligninRer mad kildematerialet på l endsar
kivet .1 f·/"I· 

Efter at denne tidskrævende kontrol af det indsamlede ma -
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teri&le var tilendebragt og elle oplysninger ne overført t i l 
hu l kort, bl ev de transmitteret t il NEUCC (DanmFiPks tekniske 

Højskole) ov lf•gret på bånd . 

Ti l hjælp for den egentlige sor t e r ing af de indsamlede 

oplysninger, som her til f ormål et samle alle oplysninger om 

hv er enkelt person ( kausuis tik ) , bley der foreteget en maski
nel udskrift efter fornavn, eftarnpvn og årstal . Denne maski
nelle sortering blev derefter suppleret af en manue l gennem

erbe jdnlng oe end&lig med en særlig kontrol i kildematerialet 

af de reg~streringer, som ikke her kunnet sæt tes i f orbindel
se m~d andre . 

3.3.1 Identifikationsproblemer. 

Identifikationen me llem r~gistreringerne af de forskelli

ge typtJr f:lf kirkabogsirldfø rs1Br oe; folketællinger er præget , 
af en række vansk e ligh~der. Kerakterdn af disse vauske ligh e..:. 
dtH' er forskellig f rv moteriale til meter iele og er nært f or
bundet med de indsamlede oplysningers valid i tet og r e l iebili

tet, antAllet ef oplysninger pr. indfø r sel og størrelsen af 
d en popul ation, som gøres til gens tand for unders øge l sen, 
foruddU vandringsintensitet o ~ nevnesammenfa ld. 

Betydning~n pf ident ifikationen for et, befolkningsst udie 

kHn næppe overvurderes, idet næsten e lle beregninger bygger 
på og f orudsætte r kendskat ti l mere end den enkelte kirkebogs
indf~rs~ l af dåb , v ie ls~ eller begravelse . 

Ved indsamlinsen ar ki ldematerialet er det vigtigt , at 
d e r li .i krat.; en næBt er; fuldst.-endig i<.ien ti tt3 t, me llem kilderne te 

rlb l e , kodeerk oe hulkort. Jørgen mlklit anf~rer ~ forhold , 

nom lwrJ µ;0 r e sig su:lucnd1;; v0d kodriinBcrn tlf' e t ældre dansk 
m~ terl ~le . Wor det. f ør s te, et kilden s ke l være læsber og op

ly sning~ rne fuldstændige , ldcH ui' uldstændigtt oplysninge1' kan 
tænk{:H'. a t blivn ko cJe;.iL fors kell i gt, nlt efter hvorden de opfat

t eLJ . Derm!wt krav til kodningen om, at kodt! rn ti sk~Jl være sy 
s tenwti nke , fuld s t ær)dige Of~ biuandcrn gensldip;t udelukkende 
( 12 ) og endelig kEev til kodere n se lv f . eks . angående mot i -
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vation og kondskab til datidens samfundsforhold i almindelig
hed. For nærv,:erende undersøgelse er både kodningen og hulnin
gen for~ta get af fo~fatteren selv, hvilket foruden motivetio
nen her betydet et afvigende fænomener er blev~ t kodet ens 
for hele meterialet og e r blev~t opfattet ens af både koder og 

fortolker. 
Selv med den st~rste omhyggel i ghed k&n der nemt indtræffe 

\ 

personlige fejl i overf~rslen ef oplysninger fra kildemateria-
let til magnetbånd. fDlklit nævndr en fejlprocent på 0,5 mel
lem kilde og kodeark, og Henning Nygård Larsen vurderer chan
cen for at en koder skriver forker t i aldersangivelser tll 
at være højst 2 pct., hvilket sidsts ve l nok er lovlig højt 
set

1
idet der under kodningen meget hur tigt opnås en vi s ruti

ne (13). 

Ved g~bejdet med populationer fra de forrige århundreder 
vil men ofte støde på problemer med n8vnesemmenfald, idet nav
nevalget traditionelt var koncentreret om ganske få navne, 
hvilket også gjorde sig gælderlde på Lyø ( lL~). Som det fremgår 

Tabel 3 .1 Fordelingen af de 8 mest anvendte fornavne !or begge køn i det indsamlede 
meteriele. 

Møndkøn 
navn 

He:oa 

Peder 
RBBDIUB 

Anders/andre es 
Niels 

Lers/Lsur1dtz 
Jørgeri 
Mede 
32 andre navne 

I alt 
n • 632 

% af alle 

l9 
H 
lO 

8 

7 
7 
5 
5 

25 

99 

Jivindekøn 
nevn 

Ane/Anne/Anns 
Maren 
Keren 
Mette 
Johanne 
Marie/Meris 
Kirsten/Kirstine 
Woldborg/Vslborg 
25 andre oøvne 

I alt 
n • 545 

% af alle 

27 
l~ 

l2 
7 
7 
5 
5 
4 

20 

lOl 

af tabel 3.1 gjorde koncentrationen på enkelte fornavn~ sig 
stærkest gældende for kvindernes vedkommende, idet kun 3 nav
ne d~kker over halvde len af kvindernes forn avne og et enkelt, 
Ane, dækker alene 27 pct. Men der er typisk t ele om sammen-
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stillinger af fornavne med Ane, såsom Ane-Malene, Ane - Margre
the, Ane-Martine, Anna Hedvig e l ler i alt 18 forskellige sam
menstillinger som letter identifikationen betydeligt. Et an
det protlem i forbindelse med navnene, er brugen af sti l liogs
betegnelsen som efternsvn, ligesom opri ndelsen kan findes an
vendt, således at Anders Nielsen både optrædet s om Anders Ni

elsen Smed og .Anders Smed"· . Der.til ken en ændret stavemåde af 

efternevnet bidrage t il ~ . at Anders Laersen kan findes s om 
Anders Biørnøe, Anders Leuridtsen og Anders Larsen. 

For Lyø ' s vedkomme nde har disse ovennævnte faktorer ikke 
voldt vanskeligheder ved ident i fikationen, idet antallet a f 
personer er ret begrænset1 og kildematerialets righoldi ghed af 
oplysninger generelt har gjort muligheden for fejlidentifika
tion meget ringe. Endelig er der ved identifika tionen taget 
hensyn til, om der er lo~iske uoverensstemmelser mellem ciplys
ninger tta, f. eks. at ægtefællerne ved en vielse ikke må være 
under lfr _år~ _et~kviode~1 der får børn døbt, i~ke ar væsentlig 
over 50 år gamle og at personer, som bliver genviet, vitter-

' ligt har mistet deres t i dlige r e ægtefælle, hvilket begrænser 
fejl i dentifikationsmulighederne yderligere(l5). 

I praksis vis t e der s ig ved identifikationen to hovedpro
blemer, nemlig forbindelsen mellem vie lsesregistreringen og 
og dåbsregis treri ngen for de viede og forbindelsen mellem 
tjenestefolkene fra folketæl lingslisterne til dåbslisten. 

Mens der i dåbslisten generelt opgives både fa dere n s og 
moderens n a vne, indeholder viel s eslisten kun de co"~>ulerede s 

na vne , i ndtil der i 1780 ' erne kommer c ivil standsopgivelser, 
og først efter 1814 ken de viedes aldre beregnes, hvi lket 
især for den ældre kirkebog kan give identifikationsv ansk elig
hed er til dåbslisten. Problemet afhjælpe s dog tildels ved, 
at de fleste viede finde s i 1787-folketællingen, hvorved men 
ud fra aldersoplysningen ken find e frem t il dåbsåret og t il
lige h e r en ypperlig kontro lmulighed for eventuelle overle

v end e børn af ægteskabet. Derudover kan dåbsregistreringen 
hyppigt fin des , hvis pers onen er begra vet i sognet , ide t der 
i den forbindelse opgives en dødsalder. Desforuden kan der 
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hentes en del hjælp fra skifteprotokoller , hvor bl. a. ægte
fællens navn, samt arvin~clrs, herunder overlevende børn, navn 
erhverv, alder og civilstand, opgives. Især denne kilde er 
Bf betydning som hjælp til bl.a. identifikation , idet den er 
uafh~ngig i forhold til kirkebøger og folketællinger, som 
skiftevis er ført af degne og præster (16), men skifterne har 

deres begrænsnipge:b , idet de mErngle r i en del tilfælde, hvor 
det fortrinsvis drejer sig om mindre toer (17). 

Til forskel fra vielseslisten foreligger der generelt for 
tjenestefolkene i folketællingerne fo~uden oplysning~r om 
nevn desuden personernes aldre, hvilke t i bøj grad letter i
dentifikationen mad en dåtsregistrering. Når en sådan identi
fikation imidlertid kun har kunnet finde sted i de færreste 
tilfælde hænger det sammen med, at tjenestefolkene traditio
nelt udgjorde et vandringsint~nsivt befolkningselement (18). 

I modsætning til . det almindelige mønster i familierekon
sti tutionsstudier, hvor maJ!ft:ndt identifikation samler oplys
ningerne om hver enkelt fami lie på et specielt ark (19), er 
oplysningerne her blevet fordelt på enkeltpersoner (kausuistik) , 
således som det er beskreve tjaf Hans Chr . Johensen ·.(20) . Imid
lertid er der til forskel fre Hans Chr. Johansene indsamlings
procedu.re i nærværende undersøgelse foretaget en dobbeltregi
strering ved f. eks. barnedåb, således at der både for mode
ren og faderen er udskrevet kort over kirkehandlingen. 

Denne arbejdsforstørrendd procedure er foretaget primært 
af hensyn til ønsket om en 8ikrere identifikation i mellem de 

forskellige kirkebo5sindførsl er, primært fra 1700-tall et. 
Hertil kommer, at det på denne måde i højere grBd er muligt 
et følge den enkelte kvinde gennem flere ægteskaber

1
og ikke 

mindst ved uægt e børn har den velgte metode vlst sig frugtbar , 
idet fede.rens navn mangler generelt ved uægte b'.'>rn, som er 
født før år 1800

1 
og denne metode letter eftersporingen af 

mødrene til disse uægte børn, . 

ffin afspejling af ident ifikøtiOLSmullghederne ~ materialet 
ses i tabel 3.2, som viser)hvorledes de indsamlede 4815 hul-
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Tabel ~.2 Fordelingen er entsllet et oplysninger pr. person i det indaemlede mete

riøle. 

Antel oply sninger 

l elt 

l opl ysnins· ·· ··· ······ ·· · ·· · · 
2 oplysninger •••••••..•.•••.•• 

' 4 
5-& 
'7- 8 
9-10 -

11 

.. ".~··'!'••······· ...... ..... ...... 

... -............ . 
" . " ...... " ...... . 
eller !løre ••. •• 

Antal personer % er elle personer 

282 2~ 

351 29 
l~O 12 

106 9 
9} 8 

e; 'l 
68 6 

8~ 7 

1216 101 

kort er f ordelt på de i alt 1 218 personer i materialet. Det 
giver således 4 hulkort pr. person i gennemsni t og den per
s on• som her flest oplysninger, er gårdmand Jens Pedersen, 
gift 1744, med ikke mindre end 26 hulkort. 

tbr undersøgelse n over de 26 ibndsogne o~b~'d t e 6ter~ 50 
'• . 

pct. af de indgående personer kun med en enkelt registrering, 
og for 10 pct. 4 eller flere oplysninger (20a). For Lyø f ore 
ligger der 4 eller f l e re oplysninger for 37 pct. af alle per
soner, hvilken forskel der dog i bøj g r ad kan tilskrives den 
forskellige regis t reringsmåde ~or ae ·to undersøgelser. Indsam
lingsformen til nærværende undersøge l se indebærer et fuldstæn
digt s top med 1845, hvilket bevirker, a t der i kildema teria
let kan findes yderligere oplysninger om nogl e af de personer, 
der er omfattet af undersøgelsen, blot ved at gå ud over d e 
fastlagte tids- og s t edsremmer. Derfor er tabellerne 3.2 og 
3.3 kun udtryk for et mi ni ma af oplysninger pr. person , der 
under optimale omstændigheder vil kunne trækkes ud af materia
let. Det s tore antal personer , som er f undet både i dåbs-

Tobel 3.3 Antslle t sf identifi cerede personer frs dåba- og begrsvelses l iaten til 
ot nndet register. 

Antel regi- Heraf ogs å fundet 1 : 
str eringer 11 12 131 142 8? 

Dåbaliste:o .•.. • ..•• •• • 648 - 340 194 175 159 
Begrevelseslisten .. • . • 601 34-0 - 20 9 198 16? 

Ol 34 

146 175 
109 47 

40 

193 
24 

45 

20} 

9 
Anmterkning; ll s dåbsliste , 1 2 • begrevelsesliate, 13 s vielaenliete, 14 • fåot et 
bern døbt, 87 • !olketæll1Dg 1787, Ol • folketælling 1801 og 6å fromdeles. 
l. Pers onor, som or viet more eud bo gvng er kun mødtelt en gang 
2. Kun det !0rs t e barn er medtelt. 
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og begravelseslisten jvf. tabel 3-~ er i høj grad en konse
kvens af den bøje børnedJdelighed. 

Poul Tbestrup opregner i sin undersøgelse af Glostrup 
so~ 

sogn 4 punkter,vskal opfyldes for et forhindra1 at identifika-
tionen skal blive for usikker (21): 

l. Den eftersøgte persons fo.v-og efternavn skal være kendte 
2 , Faderens navn skel VÆre kendt 
3. Det skel være kendt, Rt faderen har boet i sognet 
4 . Disse oplysninger ske l kunne genfindes ved dåben. 
Disse 4 betingelser udg~r idealet for en identifikation, men 
er ingenlunde problamfrie. Itlentifikationsbetinselserne må 
nødvendigvis afhænge af, hvilke typer ef oplysninger der er 
til stede i det givne materiale 03 i hvilken forbindelse. For 

Lyø er disse 4 betingelser kun til stede i et vist omfang ved 
tilbagesøgning fra folkdtællinger til dåbslister og der kan 
ved at opstille sa stringent~ krav kun foretages forholdsvis 
få, man til gengæld sikre identifikationer. Omvendt vil mindre 
stringente krev betyde flere , men til gengæld lidt usikre 
identifikationer, men derved opnås en større repræsentativi
tet og færre isolerede registreringer. Hvor meget der med ri
melighed kan slækkeo på kravene til identifikationssikkerhe
den afhænger meget af de enkelte kildematerialer og må afgøres 
individuelt under hensyntagen til formålet med identifikatio
nen. Der må som et absolut minimum kræves mindst en samstem
mende oplysning og dertil, et d~r ikke må være inkonsistens 
mellem de øvrige oplysninger i indførslerne. Men som nævnt 
kan der kun meget vanskeligt angives retningslinier for iden
tifikationen, idet denne i høj grad for hvert enkelt kilde
materiale beror på dets validitet, reliabilitet og præcision. 

3.4 Kildematerialets værdi. 

For at kunne anvende det indsamlede kildemateriale på en 
meninBsfyldt måde, er det nødvendigt at søge at klhrlægge 
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fejlkilder og manglet for derigennem at danne sig et indtryk 
af materialets kvalitet. 

Som påpeget af Hans Cbr. Johansen1 sin undersøge lse ef 
befolkningsudviklingen i det 18. århundrede, kan kvaliteten 
af det indsamlede belyses gennem 2 hovedspørgsmål, nemlig om 
de indsamlede oplysninger er pålidelige

1
og om kilderne er 

fuldstændige (22), det vil sige, om de er dækkende for den 

historiske virkelighed, som danner baggrund for deres eksi
stens, eller med andre ord, om der mangler registreringer i 

enten kirkebogen eller folketællingerne . Hertil kan man så 
kn1tte spørgsmålet om,med hvilken præcision o~lysningerne er 
givet. 

Pålideligbeden af oplysningerne i det indsamlede materi
ale er af meget stor betydning for bele arbejdet , idet fami-
lierekonstitutionsmetoden netop bygger på, at det ud fra 
identificerende oplysninger fra den enkelte kirkebogsindfør
sel er muligt at foretage en sammenstilling af de enkelte 
begivenheder for hver enkelt person, for derigennem at opnå 
et mere sigende udtryk for befolkningsforholdene. 

3.4.1 Kildematerialets pålidelighed. 

En ret udbredt metode til undersøge l se af pålideligheden 
af materialet er en sammenstilling cf de forskellige typer af 
registreringer med henblik på at kontrollere aldersangivelser
ne. I det indsamlede materiale forekommer der aldersopgivelser 
i begravelseslisten fra 1731 og frem, i folketællingerne og 
i vielseslisten efter 1813. 

Tebol 3.4 Fordeli ogen øf oldersongivølaerno omkring de runde cifre i begravelses-
listen l?~l-18l~5-

Sidste cif !er i Aldersgruppe 
eldersengivelsen 08- 12 18-22 28-32 ~8-42 48-52 58- 62 68-?2 78-82 88-92 I slt 

8 år ..••.•••.•... ~ ' 6 ~· 3 3 2 6 5 4 36 
9 - . -........... 3 3 2 2 l 11 6 1 29 
0 - ... " " ........ 3 1 5 5 2 7 4 10 37 
l - ... " ...... " .. 3 4 3 1 5 5 9 4 l 35 
2 - ... " ... . " .... 1 3 6 2 ' 4 7 7 33 

I alt 10 17 21 1, lS 19 3? 32 6 170 
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For Bt belyse på lideligheden ef aldersoplysningerne l begra
vel seslisten er der i tabe~ 3.4 foretaget en opstilling med 
henblik på at undersøge den generell e antagelse om en tendens 
til et opgive wr.unde aldre 11

• På trods af det rinp;o anta l 
aldersopgivelser, afspejl~s der i tabellen en t endens til, et 
personer, hvis faktiske d0dsa lder entlte på 9 , blev f orhø jet 
til nærmeste runde alder. 

'H: t mere prc:ecist ud tryk for pålidelii.~heden af aldersangi
ve l s erne i begravelse s l is t en fås gennem an s ammenligning 
med. dåbsregistreringan for de d~de . En sådan sammenstilling 

Tabel 3.5 Fordelingen et atviseleer =ellem alder opgivet i begravelaeslis ten og 
beregnet ølder ud tre dåberegietrerins for elle personer på l år og derover . 

Afvigelse Alder i begreveleealieten (Ar) 
1 Ar 01- 69 10-19 20-29 ~0-~9 40-49 50-59 60-69 70-/9 80-89 90- I 

ant!li personer 
-+5 A.r • • • . • • . • • ' • 

+4 "' .... .. . ' ... 
+?i - ••• •• ••••• ii 1 

+2 - • i • •• •••••• l 
+l - I ••• e t t t t t t 1 2 1 1 

0 - . " ......... 52 20 10 9 4 9 15 ll 8 2 
l - .... ... .. .. 5 6 5 5 1 4 10 13 9 
2 - ..... ...... l 3 
3 - .. ... .... .. l 

4 - • I I •• t t t t t • 

5 - ........... l 

I alt 57 27 15 16 6 13 29 29 17 2 

Genn11manitlig 
ø!vigelae ... . . .• •.. 0,1 0,2 0 , 3 0 , 2 0 , 5 0,3 0,3 0,7 l,l 

Stand orde!vigelse . . .. 0,3 o, 5 0,5 0,6 0,8 0,5 1,3 0 ,8 0 , 5 

slt 

l 
1 

; 
140 

58 
4 

1 

l 

211 

o,~ 

0,7 

er vist i t abel 3.5, hvor der <log ar set bort fra børn, som 

døde indenfor det først~ l eveår. Teb~llen viser en meget høj 
grad af overensstemmelse mellem den fektisk~aldGr og alder 
op~ivet i begrave l seslisten, men afslører tillige, et dar har 
været nogen usikkerhed med hensyn til angivel se af l øbende 
alder overfor faktisk a lder. Spredningen viser en tendens til 
s t ørre usikkerhed ved højere a lde r . Tabel l ens v~rdier for 
spredningen må nødvendigvis v~ra udtryk for et minimum, idet 
s t ærkt afvigende a ldersengive l s~ r f or personer med et omtrent
ligt nevnesammenfald oftest vil bind~e en identifika tion. Også 
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i denne forbindelse optræd~r de generelle problemer ved fami
lierekons ti tution s me todan , idet kun personer, for hvem der 
foreligger både en dåbs- og b~gravelsesregistrering,kan medgå 
i en sådan undersøge lse, hvilket betyder, at de mere vandrings
intensive elementer af befolkningen vil blive· underrepræsen
teret. Herudover betyder den årr~kke på 118 år, som undersø
gelsen dækker, at f. eks. aldersangivelser på 70 år og dero
ver kun kan kontrolleres for 1800-tallet på denne måde. 

OmtL'Elii de samme indvendinger kan men rette mod de føl
gende undersøgelser af aldersoplysningarne i folketællingerne, 
som dels er foretaget som en sammenligning mellem aldersoplys
ningen~ folketælling en og den f aktiske alder, udtrykt i dåbs
listen og d~lsen . intern sammenligning mellem de ankel te folke
tællingslister. 

Tabel 3.6 Fordelingen af a!vigeløer mellem alder opgivet i folket~llingen 1787 og 
dåbsåret (beregnet som 1787 + alder i folketællingen + dåbaår~ . 

Afvigelse Alder i !olket~llingen 

1 Ar 01-09 10-19 20- 29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90- I slt 

- +5 år .......... l l 
+4 - ...... " ... 
+3 - .......... l l 

+2 - .. ........ l 1 
+l - .... ..... . 16 12 6 4 9 6 53. 
0 - f • f e I f f f f f 19 17 14 7 19 8 84 
1 - ..... ..... l l 3 2 3 10 
2 - f f I f f f • f I I l l 2 

3 - .......... 
4 - • • •• • •• i •• 

5 - ... f f 41 f f f It 

I ølt 37 30 24 15 29 17 152 
% e! elle1 86 67 67 65 91 85 67 

Gns. afv •••.••..••. +0,5 +0,4 o,o +0 1 1 +0 ,5 +0,2 +0, 3 
Btd. sfv " • • •• III ••••• 0,7 0,5 0,7 l,O 1,0 0,7 0,8 

l. Procent et elle i den pågældende elderegruppe. 

Tabe l 3.6 viser en sådan sammenstilling mel lem det bereg
nede då bsår ud fr a folketællingen 1787' s aldersoplysn inger og 
de fundne dåbsår . Den let fo~enk lede beregnipgsmåde af alders
varie tionen, som ikke tager b~nsyn til datoer 1 betyder kun en 
mindre forøgelse af den samlede afvige l se os bar •iage betyd-
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ning for det samlede resultat. Kirkebogen starter først i 

1728 , hvilket tetyder, at der i tatellen ikka optræder perso
ner, som er mere end 60 år gamle. 

Tebellen viser en me ge t klar overensstemmelse mellem 
folketællingens aldersangivelser og den faktiske aldar 1 og 
standardafvige lsen er så l ev som 0,8, og inger1 tendens til 
større usikkerhed ved højere alder. 

De følgende to tabel ler 3.7 og 3.8 viser resultatet af 

Tebel 3.7 Fordelingen af afvigelser mellem alder opgivet i folketællingen 1801 og 
dåbeåret (beregnet som 1801 + alder 1 folketællingen + dåbsår). 

A!vigelee alder i f olketællingen 
i Ar 01-09 10-19 20-29 30-39 40- 49 50-59 60-69 ?0-79 80- 89 90- I elt 

-+5 (lr • • ••.. •. • • 

+4 - ~ ..... .... 
", - .......... l 2 ' +2 - ...... .... l l 
+l - ••••••• •• i 4 4 3 2 3 5 l 22 
0 - ..... ..... 19 l? 20 19 9 14 8 2 108 
l - .... ...... 2 ' 5 l l l 13 
2.- ~ ......... l l 

' - .......... 
4 - ........ .. 
s - .......... l l 

I alt 21 25 29 23 13 20 15 3 149 
9' af elle1 88 78 67 96 60 83 83 30 76 

Gne. efv, • •• •. .• • •• O,l +0,2 o,o O,l o,o +0 ,6 0,1 +0,3 +0 1 1 
Std. arv. e IJ e • • e • •• I 0,3 0,8 0,6 0,4 0,6 l,O l,4 0,3 0,8 

l. Procent er elle i den pågældende ølderagruppe. 

helt tilsvardnde undars0ge l ser for henholdsvis 1801- og 1834 -
tællingens vedkommende og har et tilsvarende sæt fejl og mang
ler, som gjorde sig g~ldende ved tabellen for 1787-tællingen. 
I undersøgelsen over 1801-folketællingen ligger alddrsgr~n
sen ved 74 år, mer~der for 1834-tællingen ikke g~r sig nogen 

aldersgrænse gældende. 
De tre tabeller afspe j ler en næst en forb løffende overens

stemmelse med standardafvigelser på henh oldsvis 0,8 , 0,8 og 
0 ,4, hvilket må være en konsekvens ef sognets. lidenhed og 
veldefinerede periferi, hvilket har betydet, at p~æsten eller 
degnen

1
foruden at heve været meget omhyggelig 1 tillige her 
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T&bel ,.8 Fordol1ngen af øfv1gelsor mellem slder opgivet i folketællingen 1834 og 
dAbøAret (beregnet øom 1834 + el4er 1 !olket~lling + dAbaår). 

slder i folket~llingen Afvigelse 
1 Ar 01-09 10- 19 20-29 '0-39 40- 49 50-59 60-69 70-?9 80- 69 90- I alt 

-+5 lr •.. . .....• 

+4 - ........ ~ . 
+' - .... " .. " .. 
+2 - .......... 
+l - ......... il • • ll 6 4 1 4 4 2 3 35 

0 - .. " ..... " . 28 19 22 l? 13 15 6 9 2 l 132 
l - ........ " . l l 2 
2 - ... . " .. ... 
3 - .. " . " . " ... 
4 - ...... .... 
5 - + ........ 

l ølt 39 25 27 18 17 19 8 l' 2 l 169 
~ øf elle1 95 51 50 ~ 61 ?3 80 ?2 lOO 100 66 

Gnø.ofv ••• ••••••.•• +o,, +0,2 +O,l o,o +0,2 +0, 2 +0,3 +0,2 o,o 0,0 +0 , 2 

Std.øfv; .•. .•. •.•• • 0,5 0,4 0, 3 0, 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 ,4 

1 . Procent af ol l e i den pågældende oldersgruppe. 

kendt sognet s indbyggere godt . 
Vandringsproblematikken er afsp~jlet i tabellerne, idet 

de udregnede procentsat~er fo r ande l en af en 10-års alders
gruppe, som medgår i tabeller~es undersøgelser, viser, at det 
især er de 10- 19- og 20-29-årige , som vandrer, hvilket i sær 
gør sig gældende for 1834-tællingen, hvor kun halvde l en af de 
talte fre folketællingen i di sse aldersgrupper har kunnet 

indgå i undersøge l sen . 
For folketællingerne 1840 og 1845 er der foretaget paral-

lelle undersøgelser,og resultatet af disse undersøgelser 
h~vde så s tor en ov erensstemmel se med de tre viste, er de er 

bleve t udeladt. 

Jørgen Elklit påviser for 1845-tællingen, at ca. 25 pct. 
af aldersangivelserne og omkring 10 pct. af fødestedsoplys
ningerne ver forkerte (22a). For Lyø er e ll e , på nær 2 pct., 
ikke fundet i det opeivne sogns dåbsliste. Med hensyn ~il 
a ldersopgivelserne har 1 opgivet 2 år for meget, 11 opgivet 
1 å r f or meget, mens 10 her opgivet 1 år for lidt, eller en 
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Te bel 3.9 Fordelingen Bf efvigeleer mellem alder opgivet ved folketælli~gerne l?S? 
og 1801. 

Alde:ra- elde:r ved fo lketæl lingen 1787 
!orskel Ol- 09 l.0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 60·89 90- l elt 

-ll år ..•... ... l l 
12 - . ' " ..... ' l l 2 

13 - ' •• ' li • •• • 13 12 6 3 ? 6 l 46 

14 - " .. ' ..... 16 6 12 6 l,3 4 2 59 
15 - .... ..... l 2 5 3 2 3 l l? 

16 - 't '• •. 6.' I l l l 3 
1? - + .. ..... l 2 l 4 

I alt 31 21 24 12 25 15 6 134 

% er opt elte1 72 47 67 52 78 75 43 59 

Gns. afv .. " ..... .. . 13,5 13,? 14,0 14,0 13,9 14,l 14,0 13,9 
Std. sfv.,, .... .... 0,6 1,0 o,s 0,7 l,2 1,2 1,3 l,O 

l. Procent af alle optalte i 1787-tlllllingen i den pågældende aldersgruppe. 

standardafvigelse på 0 , 3 og en f~jlprocent på 8. Dog skal der 
t ages et mindre forbøhold for i alt 12 personer, som ikke 
har kunnet indgå i undershgdlsen. 

Der k&n forebages en enden type undersøg~lse af eld~rsen
•nttn 

givel~arne i folketællingerne , id~tfi stedet for at sammen-
ligne med den faktiske alder fra dAbslisten, kan sammenligne 

Tabel 3.10 Fordelingen af afvigelser mellem alder opgivet ved folketællingerne 
1801 og 1834. 

Alders- a lder ved folketællingen 1834 
forske l · 01~09 10-19 20-29 30-39 40-'+9 50-59 60-69 ?0-79 80-89 90- I 

~29 år •...•.... l l 
;o - ..... ' ... 
31 - ' ........ l 

32 - I. t I I f f I I l l 2 

33 - ......... 9 10 17 3 12 1 l 
34 - I I I I i I I I I l 5 ; 4 l 

35 * . '' '' '.'' l 

36 - I • li ;;, • I I I e 

37 - ....... ' . 
I alt 10 18 21 8 15 2 l 

% et optalte1 36 64 81 80 63 100 100 

Gns. af:v • • , • ••• , , . , 33, l 33,2 33,1 33 .0 32, 9 31,0 33,0 
Std. e!v .•. ••• . •• .• 0,3 0,9 0,1+ 1,6 0,4 2,0 

l . Procent &! elle optalte i 1834- !olketmlliogen i deo pAgæl dendo aldersgruppe . 

alt 

2 

l 
4 

53 
14 

l 

?5 
30 

33,0 
0,9 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



34 

aldersangive l eerne i en anden folketælling for de samme per
soner. mn sådan undersøge l se vil, som den foregående , blive 
præget af mere stabile be f olkningselementer, men darimod vil 
der for denne under szge l se kunn e indgå personer, s om ar til
vandret sogne t. Ta bel 3 , 9 og 3 .10 viser sådanne sammenlignin
ger me l lem to folketwll ingers a l ddrsopgivelser, og afsp~ jler 

et generelt probl~m, ide t de forholdsvis store tidsmæssige 
spring stærkt r educerer de t antal personer, som kan indgå i 
en sådan type undersøgelse . Som ved den foragående undersø
gelse kan der konst a t eres en me get høj erad af s ammenf ald 
mellem oplysningerne om alder i to på hinanden fø lgend e fol
ketæl lince r med værdier for standardafvigelsen på henholdsvis 
l,O og 0 , 9 . 

Sammenfa ttende kan derfor. sigeo , ~t meterio l dt ud fra de 
f or e t aBne undersøse l sar synas at have en meget bøj gr ød ef 

p~lidelighed , - et ind tryk som styrkes af , a t der ikke er kon
sta teret fejl i civilst andso p~jvel se rne, hverken i folketæl
lingerne eller i ki r kebogen . 

3 .4. 2 Mangl ende registreringer i ki l dema t eriale t. 

Dat ge nerelle indtryk af s vaghederne i den tidlige kirk e
bogsføring i Danma rk er, a t der nevnlig forud for 1J70 ' erne 
mengl er oplysninger om adski llige fødte og døde , af otørrel
sesordenan 10 til 20 pct . og i slutningen af 1700-tHllet på 
5 til 10 pct. ( 23 ). Ibegy11delsen af 1800- t al let i ndf ørt es 
den trykte kirkebog, og de rmed r atlucerddes manglerne formodent
lig yderl i gere. 

Disse mangl er kan være tilf~ldige , se l aktiv~ eller syste
ma tisk e . Tilfg.ldige mangler ken f . eks . ops tå ved , at præsten 
i en periode bar været ~yg eller ved simpel forglemmelse , 
hvor i mod selektive udeladelse~ nærmere rammer bestemte grup
per i samfundet . Systemati ske man gl er kan !or0komme i de til
f ælde, hvor præsten opfatter kirkebogen som en for tegnelse 
ov er kirkelige handlinge r og derfor udeleder .alla udøbte børn. 

Udeladelsernes kvrek t er o ~ anta l varierer magob fra kir
kebog til kirkebog OB kræver en omhyggelig detailundersøgelse 
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af hver enkelt, med undersøgelser af, om en eller flere af de 
3 typer af mangler gør sig gældende. Hertil kommer, at det 
ofte ikke er nok at foretage disse undersøgelser for hele 
kirkebogen under et, Ideelt set må undersøgelserne udvides 
til at omfatte hver en-este hånd, hvilket dog i praksis ofte 
er meget vanskeligt og her udeladt, idet der for mange hænder 
kun foreligger et ret begrænset antal registreringer. 

3.4.2.1 Dødfødte 

En korrekt registrering af et dødfødt barn i en kirkebog 
ville kræve en indførsel både i dåbs - og begravelseslisten. 
I praksis viser det sig, at præsterne i deres kirkebogsføring 
har anvendt vidt forskellige fremgangsmåder, som generelt gi
ver problemer med at anslå antallet af dødfødte (24). 

I Lyø kirkebog forekommer de dødfødte både i dåbs- og be
gravelseslisten, sål ~des at i alt 22 børn er nævnt i dåbslisten 
som dødfødte og i begravelseslisten 17 som dødfødte. Af de 22 
fra dåbslisten er de 16 genfundne som dødfødte i begravelses
listen, mens der for 5 børn kun foreligger en registrering i 

en af listerne, hvoraf der for 2 i dåbslisten er tilføjet "be
gravet" og datoen for begravelsen, og 2 er fundet i begravel
seslisten, blot uden betegnelsen dødfødt og uden aldersangivel-
se. 

Foruden disse 23 d~dfødte er der i materialet 8 børn, for 
hvem der er angivet samme dato for fødsel og d0d. 

Kønsproportioneu for de d~dfødta er 12 drenge, 10 piger 
og et barn uden k~nsengivelse. En undersøgelse over tid af 
ford~lingen af de 23 d~dfødta overfor det samlede antal fødte 
vis ar, at i årene indtil 1780 udgør de dødfødte 4,8 pct. af 
alle fødte, mens de kun udgør 2,2 pct. for perioden 1781-1845, 
hvilket giver en samlet and e l på 3,6 pct. af alle fødte i 

hele den behandlede periode. I forhold til den g ~ nerelle an
tagelse af de d~dfødtes andel af alle fødte på ca. 5,5 pct. 
(25), kan der således konstateres en vis und~rregistrering af 
dødf~dte, - en underregistrering, som især gør s ig gældende 
i sidste helvdel af den und~rsøgte periode, men som lkke be
høver et være et reelt fænomen, id ~ t der må t ages forbehold 
ud fra det forholds vi s ringe ent a l fødsler. 
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3.4.2 .2 Mangler i dåbslisten. 

For et belyse udeladelser i kirkebogens dåbsliste i for
bindelse med et barns eventuelle død inden dåben i kirken, 
er der i tabel 3 . 11 opstillet en fordeling af tidsafstandene 
me ll em f~dsel og dåb i det omfang angivelser herfor er givet 
i kirketogen. Af tabellen fremgår det, at det ~ den ældste 
periode indtil 1780 v~r almindeligst, at barnet blev døbt i 

Tebel 3.11 Fordelingen ef tidsefstenden mellem f0deel og dAb ror perioden l ?28-l845t 

antal døbte 
Antel dage 1728-1780 1781-1845 1728-1845 

0-1 deg.. ... . ... . . .. .... 87 28 
2-? dage. • • • . • . . . . • • • . . . 201 135 
8- - ..•..•.••. ·.. .... 13 51 

I alt 301 214 

115 
336 

515 

1. I perioden 1?99-1816 er fødselsdatoen kun undtageleeaviat medtaget . 

kirken indenfor an uge efter f0dslan (førstkommende søndeg1 
og et der i den sene periode fra 1781 til 1845 skete en mindre 
forrykkelse henimod en længere tidsafstand mellem fødsel og 
dåt (26). Den ringe afstand mellem fødsel og dåb, især for 
den ældste periode ar kirketogsførelsen skulle således bidra
ge til, at et optimalt ant~l fødsler kunne registrer~s. 

. .I 
Kønsproportionen for 1000 fød te V8r generelt for 1800-tal-

le~514 drenge og 486 piger, og som det fremgår af tabel 3 . 12, 
var kønsproportionen clandt de fødte på Lyø 344 drenge og 296 

piger , samt 8 ef ukendt køn, hvilket giver 538 drenge og 463 
piger pr . 1000 fød t e . Denne skævhed i forhold til det generel-

Tebel 3.12 Fordelingen af elle !0dte på 6 tidsperioder e!ter køn. 

Periode drenge piger " 

iintal personer 
1728-1745. . . . . • . . • . • • • . . . . . • 69 56 

1746-1765"". "" .. "" "" 45 43 
1?66-1785...... .. .... . .. . ... 56 58 

1766-1805" " " " .. """". 39 ~6 
1806-1825 •.•..••••.....••.. • 
1826-1845 .•.•• • . . . . .• • .. . . •. 

47 
68 

1728- 1845... . . . . • . • . . . . . . • • • 31+4 290 

ukendt køn 

; ~" . . 

2 
4 

l 

l 

8 

Drenge i % øf 
piger og drenge 

% 
61 
51 
49 
52 
51 
5'1-

53,8 

.. • ! 
·' 
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le mønster k~n i høj grad tilskrives årene 1728-1745, hvor 
81 drenge modsvares af 56 piger. Denna store forskel kunne 
således tyde på en underregistrering for den pågældende pe
riode. Men i betragtning ef det høje fertilitetsniveau for 
denne period~ jvf. tabel 4.1 , og egelitetan i dødeligheden 
for børn for begge køn, jvf. tabel 6. 3, er der næppe grurJdlag 
for at opretholde en påstand om en større underregistrering 
ef piger for denne periode. Hvis man beregner muligbeden for 
en så skæv kønsfordeling ud fra en l i gelig chance for at få 
enten en dreng eller en pige, giver det t-1 pct. ' s chance for 
at en sådan kønsfordeling ken indt.ræf fe og er sål i~des .Lkke 
usandsynlig. 

En metode til at påvise mangler i fødselslisten k~n være 
en undersøgelse @f andre typer sf r~gistreringer med henblik 
på at finde personer, som logisk også burde ~ere i fødse ls
llsten . Det store problem i dQnne fortindelse er vandringer, 
som bevirker, at en given pcrson , som f . eks. optræder i en 
folketælling, ikke nødvendigvis er døbt i det sogn, hvor 
tæll ingen her fundet sted. Dette betyder for folketællinger, 
et en sådan undersiigelse nødv.::ndigvis må indskrænke s til 
kun et omfatte parsoner, der er opregnet som hjemmeboende 
børn eller børnebørn og i praksis gå ud på en eftersøgning af 
disse børns dåbsregistreringer. ~n sådan e~tersøgning er sket 
for 1787- , 1801- og 1834-folketællingen, og som det ses af 

Tabel 3 . 1~ For delingen er h jemmeboende børD 1 folketællingerne 1787, 1801 os 183~. 
eo~ er genfundne i dåbs l iaten . 

Ant a l bJemmetoende børn 
Folketæl ling e l ler børnobørn 

1787 . . . . . .... ..... . .... , . . .. 77 
1801 . . ,... . . .. .... . . . . .. ... . 70 
l8'"4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9? 

Herøf fundet 
i dåbsliaten 

7? 
?O 
95 

tabel 3 . 1~ hersker der en fuldstændig overensst~mmelse fva~-
folk Gtælling til dåbsliste , bortset fre, at der både i 1787-
og 1834- tællingen forekommer et søskendeper , som ikke kan fin
dee i dåbslisten, men hvor det så til gengæld !remgår af de 
øvrige registreringer, ~t forældrene er indvnndrade umiddel
bart inden tællingen . 
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En tilsvarende undersøge~se for begravelseslisten må nød
vendigvis indskrænke sig til kun at omfatte børn, hvilket i 

praksis vil sige elle pers oner, for hvem faderens og/eller 
moderens navn er opgivet . I alt rummer begravelseslisten 228 
registreringer af døde børn, hvoref 8 ligger i de første år 
af kirkebogen og mangler alderen på det døde barn, og der bar 
ikke kunnet finde en identifikation sted med en dåbshandling. 

Af de resterende 220 er der .i alt lO~ begravelser , herunder 1 
dødfødt, hvor barnet ikke bar kunnet sættes i forbindel s e med 

en dåbsbandling. Disse 10 er tidsmæssigt nogenlunde jævnt for
delt over hele den be handlede periode, og aldersangivel serne 
for børnene ligger på nær 2 mellem 20 uger og 2f år, og det 
drejer sig i alle 10 tilfælde om fædre, s om har opholdt sig 
i sognet ved barnets fødselstidspunkt, hvorfor der sands3nlig
vis er tale om en underregistrering i disse 10 tilfælde, for

delt på 5 drenge og 5 piger. Der er således tale om en kon-. 
stateret underregistrering af bør nefødsler på ce. 4 pct. af 
de døde børn. 

En tilsvarende undersøgelse for vielsesalderen vanskel i g
gøres af, at der konsekTent .. ikke foreligger oplysninger om de 
viedes forældres navne, og at der indtil 1814 ikke findes op
lysninger om de viedes aldre. Hertil kommer, at der for 43 
pct. af de viede mangler oplysningen om fødesogn, jvf. tabel 
4.10, og 24 pct. er fødte uden : f.or Lyø, mens de rest erende 
33 pct., som her opgivet at ~ære fødte på Lyø, alle er fun
det i dåbs listen. 

Konfirmationsli sterne bar vist sig uanvendelige til dette 
formål, idet der kun opgives navn og alder, hvilket ikke har 
kunnet give tilstrækkelig sikker identifikation, ide't der hyp
pigt optræder personer fra andre sogne. 

Den ovenfor anvendte me tode bar imidlertid den store svag
hed, at den kun påviåer personer, som generelt er udeledte . 
Sammenfattende må derfor siges , a t der ved de ovenfor anvendte 
interne metoder til undersøge l se af en eventue~underregistre
ring i dåbslis ten kun er påvist små mangler i f orbold til de 
i alt 648 dåbsregistreringer, hvilket tyder på en samlet under-
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registrering i denne liste på ikke. væsentligt over 2 pct., 
hvilket er særdeles fint for en dansk kirkebog, der går til
bsga til første halvdal ·af 1700-tallet. 

3.4.2.3 Mangler~ begravelseslisten 

For at få et indtryk af manglerne i begravelseslisten 
kan der foretages en undersøgelse af samme type som ved dåbs-

registreringerne, nemlig ~n gennemgeng af de børn, for hvilke 
der kun foreligger en dåbsregistrering. I materialet indgår i 

alt 63 tilfælde af isolerede dåbsregistreringer. Af disse er 
de 4 børn, som er døbt~ efter folketællingen 1845 og kan der
for ikke medregn~s. De resterende 59 døbte børn fordeler sig 
over tid som vist i tabel 3.14, hvor der samtidig er sket en 
Tebd ,.14- Fordelingen over tid øf d0bte bG1rn, orn bvilke der ikke toreliggor andre 
typer et registreringer. 

ltun i dllbs- Hera!: faderen 
Periode liste:c død!' ødte død1 pr/dg2 stebil3 uatabil/rejst4 

ental bør:c 
1728-39 . •••.• 14 l 5 2 3 3 
1740-49 ••••.. 10 l 2 l 4 2 

1750-59···· · · l l 
1760~69 •.•••• 1 l 
1770-79······ 2 2 
1?80-89 ••...• 5 2 3 
1790-99······ 7 2 l 4 

1000-09 .•.•.. 7 ' 3 1 
1810-19 •••.•• 6 3 3 
1820-29 ••• • .. 2 2 
1830-45-••..•. 4 1 3 

I ølt 59 4 7 13 12 23 

l. hvis !øderen er død inden barnet blev 14 år. 2. faderen prt11st eller degn . 3. stabil 
betyder ber forblivende fast i sognet også efter barnets fyldte 14. Ar. 4. ustebil 
hvis !øderen ses st bove rejst ud og ind ef eller rejst bort fre sognet. 

opspl i tning efter faderens situation. For i alt 13 børn var 
fædrene enten præster eller degne, og disse to erhverv havde 
et specielt vandringsmønster, som betyder, at men ikke kan 
forvente at finde oplysninger om disse børns skæbne, og det 
virker lidet sandsynligt, at der i disse til~fælde skulle 
være tele om en underregis trerlng ef dødsfald. 

Ski llålinien mellem stabile og ustabile fædre er ved 14-
års alderen for børnene, således at hvi s faderen ses at have 
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været bortrejst fra sognet1 inden ternet blev 14 år, er faderen 
blevet regnet som ustacil1 og bornet må indtil. 14 års alderen 
forventes et være rejst med forældrene. I 11 of de 23 tilfæl
de drejer det sig om uægte børn, hvor faderen t 'ypisk er tje

nestekarl og vandrer ud og ind af sogne~ og resten af fædrene 
i denne gruppe tilhører klart hus mandsgruppen. Det er vanske

ligt at afgøre, om der foreligger en underregistrering blandt , 
di sse 23, men"~er formodentlig meget ringe; idet t21rnene også 
k en være begrovede i andre sogne. 

Børnene af de "stabile" fædre fordeler sig karakteristisk 

i begyndelsen Af den omhandlede periode oe lige efter 1801-

tæl lingen, altså nelop således at de i kke umiddelbart kan for
ventes at findes i en folketælling og må formodes a t være 
udvandrede. 

Et særligt træk viste sig for i alt 7 børn, alle placeret 
først i den behandlede periode, idet der for disse børn var 
tale om, at faderen var død1 inden børnene var nået 14-års 
alderen. Børnene kan så enten være bortadopteret eller måske 
være flyttet til et endet sogn s~mmen med moderen , hvilket er 
tilfældet for i alt 4 af disse 7 børn, og dermed kan der kun 

vanskeligt påvises mangler i denne forbindel se . 
Der mangler i alt 4 registreringer af dødfødte, som er 

fundet i dåbslisten, hvortil kommer , et der for et bern i 

1745 er tilføjet "døede straks" i dåbslisten, og registreringen 
mangler i begravelseslisten •. I 1797 er et barn blevet døbt, 
hvis fader er talt i 1801 sammen mod eo yngre søster på 1 år, 
bvilket kunne tyde på en underregistrering. 

En anden metode til at under~~ge mangler i begravelseslis
ten er en gennemgang af det samlede materiale for et kontrol
lere, om der foreli~ger eksempler på navnegentagelser blandt 
to~samtidigtlevende børn i en familie. I materialet forekom
mer adskillige eksempler på navnegentagelse efter et afdødt 
barn, endda således at 3 på hinanden følgende piger bar fået 
samme nav~ og 4 drenge af samme fader alle blev kaldt Hans(27). 
Kun i 2 tilfælde kab der konstateres navnegentagelse for to 
samtidigt lavende børn, og det er i begge tilfælde mest sand
synligt, at der foreligger en underregistrering af begravel
sen af det første af børnene ( 28). 
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~n tredje og mere avanceret metode er en undersøgelse af 
tidsefs t endene mellem en moders fødsler . Baggrunden for en 
s~dan unddrs~gelse er, at der generelt er større chanc~ for, 
at moderen bliver hurtigere gr~vid igen, hvis det første barn 
dør

1 
inden det når 1 års alderen , idet amningsperioden 

tliver forkortet (29). 

derved 

Tebel ;.l~ Fordelingen sf tidss!standeoe mellem fødsle r belyst ud fre deL foregå
ende barns skæbne indtil 1. leveår, !or perioden indtil år 1800. 

Tid safstanden 
.Lil 1.iws te børn 

- 14 mdr ...•... " •• • • , • • 

15-20 -
21-26 - .... . ' .. ....... . 
27-32 - •...... ... . ... • • 
33-38 - ••....•......... 
39-44 -
45-50 -
51-56 -
57-

···antal b0rn· 
2 

19 
34 

59 
37 
10 

\9 
3 

23 

19 
30 
5 
7 
2 
2 
2 

l. berns skæb
ne ukendt 

2 

9 
3 
l 

··- ·- ---------------------- -----
I elt 206 67 
- ·-·-"-----···-··- --------- - --------- -------- - ----

Den velnok st0rste ul .. ;inp1:1 ved metoden er, ot det kuCJ e.r 
mødre, for hvem der foreligger m.Lnds L to døb Le b-H'11, som kan 

indgå i undersøgelsen , hvorfor kun 288 af i e lt 41 3 døbte tørn 
før år 1800 har kunnet inddrages. Forde lingen af disse 288 
b~rn ud fra det foregående b~rns sk~bne er vist i tabel 3. 15 , 
soM umidda lbart tckræfter den generelle te se om, at hvis det 
førstu tern dør inden udløbet ar 1. leveår, vil det følgende 
tDrn komme hurtLsere, end hvis det første barn hr vde overlevet 
1. leveår. Tabellen synes sålede s et understr~ge det møn s te~ 

der tegn edes ved gennemeeng~n af de isolerede dAbsrdgistrerin
ger , Hiledes a~ tidsmønsteret for de tørn, hvor 1. barns skæb
ne er ukendS minder mere om grundformen for de børn , hvor 
1. b ~rn overl aver, end hvor ternet dør inden opnåelsen af 
hele første leveår og Lyder således ikke generelt på en under

rep;istrerinP,; ::;f d"de sp:.:€cleørr1 . 

Sammenfettende vist~ diss~ undersøgelse~ af begravelses

listdn , aL der synJs at være somma lHve antel msn~l~r 1 denne 
liste som .L dåtsllsteL. De interne Hammenligninger påviste 
i Plt 8 mane lenda regi8 L~ e rin ~er og i betrastning ef det sem-
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lede antal begravelsesregi s treringer på 601, tyder dette så
ledes på, at Lyø kirkebog er af en særdeles god kvalitet med 
en underregistrer ing på ikke væsentligt over 2 pct. i begra
velseslisten, idet manglende begraveilisesregistreringer af 
voksne antagelig er meget få. 

3.4.2.4 Mangler i folketæl l ingslisterne 

Det generelle indtryk af de første folketællinger herhjem
me er, når der ses bort fra 1769-tæl lingen , at de i kraft 
af navnelisterne og de meget nøje og udførlige instrukser for 
udfyl dninge n ar ret fuldstændige. 1787-tællingen er på lands
basis blevet t i llagt visse mangler, og 1834- tællingens tal 
for hele landets befolkning for at være nogle tusinde for højt, 
men derudover anses t ællingerne for at være af god kvalitet 
(30). 

For 1769-folketællingen eksisterer der for Lyø et skema 
med befolkningen inddelt efter 8-års aldersgrupper indtil 48-
års alderen og efter køn. Som kontro l af denne folketælling 
er der foretaget en optælling af de personer i det indsamlede 
materiale, som må antages at have været i sognet den 1/7 1769. 
Der kan rettes en del bere t tiget kritik mod en sådan register
befolkning, idet den f.eks. kan være stærkt præget af van
dringer , men som udtryk for mini mum må den anta ges at være 
nogenlunde påli delig. I tabel 3 .16 er vist en sammenligning 

Tabel 3. 16 Befolkningens aldersfordeling på Lyø ved folketællingen 1769 sammenlignet 
med registerbetolkningen. 

Mandk0n Kvindekøn 
Aldersgruppe FT. 1769 reg.hef. FT . 1769 reg,bef. 

antal personer 
~1~ 8 A.r • • • • • • • f • • • " • • I • 13 13 12 12 
9-16 - .............. ' . 12 12 10 9 

l?-24 - .. .. .. .......... 14 12 13 12 
25-32. - " • " • • •••• • •• •• t • 20 16 15 14 
33- 40 - I t • • t t t • t f t • • • • • 14 12 5 7 
41-48 - f t t • • • • I t • • ' I t • • 10 7 10 ? 
49- •••• • •• li • ••••• • • 19 22 16 23 
alder ukendt . .. • ... ••. .. 3 4 

I a l t 102 97 8 1 88 
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mellem folketællingsresultatet i 1769 og registerbefolkningen, 
fordelt efter 8-års aldersgrupper. Semmenligningen viser for 
begge køn for aldersgrupperne indtil 40 år an maget fin over
ensstemmelse, mens der for aldersgrupperne over 40 år kan kon
stateres en vis underregistrering, - en underregistreriug, 

. -;, I 
som især ramte kvinderne og synes således at kunne bekræfte 
den generelle antagelse om en underregistrering ved 1769- fol
ketællingen. 

I rescriptet af 28. november 1800 om afholdelse af en fol
ketælling i 1801, hedder det bl. a. : ''Ved denne folketælling 
iagttages den regel, at de børn, som fødes efter den 1. febru
ar, man førend tællingen endnu er fuldendt, anses for ufødte 
og tælles ikke; . bvorimod personer, som måtte døe i det tids
rum fra folketællingens begyndelse indtil den er fuldendt 
tælles som levende ..•. 11 (31) og lignende regler gjaldt for de 

øvrige tællinger. En sammenligning mellem kirkebogen og fol
ketællingslisterne for Lyø viser, at denne praksis er fulgt 
nøje, undtagen i 1801, hvor Rasmus Jensen blev begravet d. 5. 
februar 1801, men ikke talt i t ællingen, hvormed der givetvis 
foreligger en fejl fra præstens side. 

Ligesom der for dåbs- og begravelse s listen kunne foreta
ges interne undersøgelser, kan der for folketællingernes ved
kommende foretages undersøgelser ud fra kirkebøgernes dåbs-
og begravelsesliste. Ved at anvende dåbslistans registreringer 
fra en 14-års periode op til en folketælling skulle det såle
des være muligt at genfinde samtlige børn, bortset fra dem, 
som enten er fundet i begravelseslis ten eller hvis forældre 
ikke er medtagen, og derfor umiddelbart må anses for et være 
udvandrede, hvorimod hvis barnets forældre er talte, og barnet 
mangler, må der ud fra barnets ringe alder sandsynligvis fore
ligge en underregistrering enten i begravelseslisten, eller 
i folketællingslisten, medmindre barnet er bortadopteret. 

En sådan undersøgelse af dåbs listens registreringer ind
til 14 år forud for 1787- og 1801-tællingerne er vist i tabel 
3.17 på næstfølgende side. Ligesåvel som der ved. undersøgelsen 
af mangler i dåbsl is ten konstaterede s en fuldstændig overens-

L ' · l .I 
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Tebel 3,17 Fordelingen af d0tte frø period~rbe 1774-87 og 1?87-1801. 

T•lt i ll'T. 1787 •••...• , ••••. , •••• • 
Talt i 'FT. 1801. , • ..•••••• ••.• .••• 

l>cøde • • i! f' • • I • • to • • ' 9 • • • • 6 • • • • •• • • • • 

Udv•ndrode . ................• . •.. . 

Saalet antel dabte 

1774-1787 

52 

15 
4 

71 

ental bern 
1787-1801 

32 
12 
8 

44 

stemmelse mellem de talte børn og dåbsregistreringerne for de 
påg9ldende børn, kan d&r her, ved den modsatte undersøgelse, 
konstateres et fuldstændigt sammenfald mellem de forventede 
i folketællingen og de faktisk ·fundne. 

Ihukommende Benny Brinobs undersøgelser over f olketællin
gen 1801 for 0en .Fur, er der for Lyø !oretaget en kontrol af 

. . 
1787- og l80l-folketæl1ingerne ud frø lægdsrullerne for 1786 
og 1602 (32)• og der bar ikke ad denne vej kunnet påvises , 
mangler ~ f~l.k.&tlellingerne. Dect il koDtlller, et amtallet ef be-
bo.i.øøa.e.nhe.dlt:o '"4 .4e enkelte tællinger er i nøje indbyrdes 
ov.a.renaste.mmelse og harmonerer fuldstændigt med de beboelses
registrøringert der torek,Qmmer i benboldsvis 1688- og 1844-
matriklerne. 

Bortset !re 1769-folketællingen giver tællingerne for Lyø 
indtryk af at være ret fuldstændige billeder af den f ektiske 
befolkning, idet de anvendte undere~gelsesmetoder ikke bar 
kunnet påvise væsentlige fejl. 

~.5 Sammenfatning 

Vurderingen ef et givet kildemateriale kan koncentreres 
i besvarelsen af spørgsmål om materialets validitet, præci
sion og reliebilitet. 

Validiteten; eller gyldigheden, kan søges vurderet ud fra 
to spørgsmål, formuleret af Jens Jeppesen (33): 

1. Hvordan er helheden, enheden, egenskaberne og kendetegnene 
definerede? 

2. Er materialet fuldstændigt for den helhed, som det giver 
sig ud for at dække? 

- Dette kan forbindes med spørgsmålet om, hvordan forbindelsen 
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til den his toriske virkelighed er e t et leret ud fr a den mængde 
rester og s por, som de fortidige hændelser har efterladt og 
b"ilke dele af disse mængder ef rester og spor , som er til 
s tede i nutiden;og s om kan gøres til genstand for historiske 

undersøgelser. 
For Lyø må enheden siges a t være særdele s ve ldefine~et, 

qua deu er en ø og denne ø' s befo lkning 's enkelt e elementer, 
som ønskes undersøg t. 
Grundmateri alet udgøre s ef kirkebøgerne fr~ ca. 1/7 1728 til 

1/1 1846 og folketællingerne 1787 , 1801 , 1834, 1840 og 1845. 
Alle kirkeb~gerne for den pågæl dende pe riode findes be varede 
i dag og er førte helt uden l akuner for hele den undersøgte 
periode, og folketællingslis t erne synes ligeledes beva rede 
intakte. Det protlematiske er forbindels en mellem de givne 
udsagn i kirkebøger og f olke t æll i ngslister overfor den histo
riske virkelighed. 

Muligheden for at vurdere eventuelle manglende registre
ringer i kirkebøgernes lis ter ov er døtte, viede og begravede 
er ret begrænsede og må i hovedsegen inds krænk e sig til inter
ne semmenligninger i fo.rm af sa~menligninger mell em opl ysnin
gerne i de forskellige registre . Sådanne sammenl igninger vi-

.... va;::. 
s t e for Lyø-materielet , at det kunvi ganske få tilf~lde , hen-
holdsvis 10 og 8 for dåcs- og begravels eslisten , der synes at 
kunne påvises direkte manglende regi s treringer , hvilket giver 
en formodet underregistrering · i de to lister på væsentlig un
der 5 pct . og dermed angiv~r en kvalitet , som især for 1700-
~al~e t ligger lang t under det ge n~rølle indtryk

1
som kom til 

udtryk i Hans Cb r . Jobansens und er søae l se for det. 18 . århun
drede ( 34). 

Reliebiliteten eller pålideligheuen af de givne oplysnin
ger og den fuldstændighed

1
hvormed de er givet , er he lt centralt, 

bl.a. til vurderingen vf ud sagnskraften af den interne under
søgel se a f mangleude registreringer . Også ved afprøvningen 
af pålide ligh'1.en a f de eivne oply s nlnger udgør de interne un
dersøge l ser ls~gt det væsentligste vurderinssgrundleg . Diss e 
int erne unders øgelser vist e for begravelseslis t e n s aldersan-
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givelser for døde, at der kunne påvises en mindre tendens til 
opgivelse af runde aldre, og st sammenholdt med dåbsregistre
ringen var over 2/3 af aldersangivelserne korrekte, , og 27 pct. 
var præget af usikkerhed omkring angivelsen~'! !aktisk alder 
overfor løbende alder, mens kun 5 pct. vsr direkte fejlagtige. 
De angivne 5 pct. er dog udtryk for et minimum, idet der for 
enkelte _tilfælde med stærkt afvigende aldersangivelser ikke 
har fundet en identifikation sted mellem de to lister. 

De eksterne, men ikke uafhængige, sammenligninger mellem 
folketællinger og kirkebøger viste en generel tin overensstem
melse mellem aldersangivelser i folketællingen og den bereg
n~de alder ud fre dåbslisten. For 1845-tællingen viste Lyø at 
adskille sig væ~entligt fra det generelle mønster i Jørgen 
Elklits undersøgelse, hvor ca. 25 pct. af aldersopgivelserne 
og 10 pct. af fødestedsoplysningerne var forkerte, idet for 
Lyø var højst 10 pct. af aldersopgivelserne og ·5 pct. af fø
destedsoplysningerne urigtige. Hertil kommer, at der ikke er 
fundet nogen fejl i civilstandsopgivelserne, hverken i kir
kebogen eller i folketællingerne. 

Foruden den relative høje grad af pålideligped af materia
lets oplysninger, må der også focuseres på entallet af oplys
ninger, der er medtaget, idet generelt jo flere oplysninger, 
desto sikrere identifikation. Identifikationsprocessens cen
trale sbilling i et familierekonstitutionsstudie kan ikke ·· 
pointeres kraftigt nok, og identifikatiori~mul1gbederne · for 

L$ø-•~c~~iilefi jr "krifbi~t ' hjul~~t ~f~ ~t p~vn~t på ~både de 
" •t • • '· • 

" ~ . ' ' ' f døbte og begravede er opgivet konsekvent, kun undtaget død-
fød~e. ~ert~i ~omme~, ~P, qer for næ~ten n~l~ perioden v~O~ o~-

l. • . • " \ • '" • 

tren~ samtlige døde 8~ riævnt den afdød~s alder, samt for af-
døde gifte kvinder ellar~ enker mandens navn. Desforuden er 
moderens navn nævnt for næsten samtlige døbte børn, hvilket 
har betydet, at der i identifikationsprocessen så at sige er 
sket en dobbelt identifikation i og med, at familierne først 
er blevet gennemidentificerede efter faderens navn og deref
ter efter moderens navn, og de to udgaver sammenholdt med 
hinanden. 

Af afgørende betydning for identifikationsprocessen bar 
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~et været, at befolkningen indtil et stykke ind 1 1800- tallet 
ikke væsentligt har overskredet et befolkningstal på 225 per
soner, og på intet tidspunkt har den samlede population over
steget 300 personer, og selv om navnevalget især for kvinder
ne var koncentreret om enkelte meget anvendte navne, bar det 
dog i praksis vist sig at være muligt med relativ stor lethed 
og sikkerhed at foretage den fornødne identifikation. 

Altså s~nes der, til brug for denne undersøgelse ef befolk
ningsforholdene på Lyø, at være fremskaffet et kildemateriale, 
der er bedre end det generelle indtryk af kildematerialet til 
.det 18. og første qelvdel af det 19. århundredes befolknings
historie, og som med forbehold for de påviste fejl og mangler 
må anses for at kunne gøres til genstand for en nærmere ana
lyse. 
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4. Befolkningsundersøgelsen 

4.1 Hovedlinier i tefolknlngsudviklingen 

Undersøgelsen af Lyø ' s tefolkning dækker over i alt 117,5 
år med start omkring juli 1728 og slutning ved nytåret 
1845-46. Det saml ede befolkningsta l for øen varierer i denne 
periode mellem ca. 180 og 294 personer. 

Den gene re lle udviklin3 i befolkningstallet synes at have 
vær e t den, at der er sket et fald banimod 1760' ernrj , derefter 
en stigning med et foreløt ig t højdepunkt omkring 1785, for 
derefter at falde indtil ca. 1805 , hvorefter folketallat sti
ger, først l engsomt og darefter kraftigt fra 256 personer til 

294 personer 11 ar senere . 
Lyø udgjorde kun en forsvind endd lille del af Danmarks to

telb~folkning med henholdsvi s 0,3%o af hele rigets befolkning 
i 1787 og 1801 og 0,2%o i 1845 , eller 0,3%o af den samlede 
l andbefolkning i 1845 (1). 

Anta llet af kirke bogsindførsler svinger meget for de en
kelte år med gennemsnit på omkring 5,5 døbt~ , godL 5 begrave
de og vielse af kn ep 2 par . ] n nærmere undersøge l se af ental
l e t af kirkebogsindførlse~!ordelt på 6 omtrent lige s tore 

Tabel 4.l Oversigt over de forskellige demogratiske komponenters udvikling over 
tid. (incl. mindre korrektioner j vf. kildekritisk afsnit p. ) 

Antal Anslået be- Gns. Arlis ontal 
År !ødte d0de viede befolkningstal !ødte d2lde 

Periode i ~ af bøf. 

l ?28- 1 7'+5 •••• l?,5 150 146 '+8 210 41 40. 

1746-1765 .••. 20 95 110 33 180 26 3-l 

1766- 1785 •• .. 20 116 102 36 190 31 27 

1786-1805 .... 20 ?8 82 37 190 21 21 

1806- 1825 •..• 20 94 68 32 210 22 16 

1826-1845 •... 20 126 100 37 260 24 19 

1728-1799· ... 71,; 4!1 418 117 190 31 31 

340 

l?l 

226 

155 

163 

154 

231 

K • generelle tertilitetokvotient(ente1 børn pr. 1000 år i ægteskab !or kvinder 1 de re-
proclqkcive aldersgrupper) 
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tidsintervaller, som vist i tabel 4.1, afslør~r r et store for
skelle over tid i antallet af fødte og døde, samt i nogen 
grad antallet ef viede, i forhold til t~folkningens størrelse. 

Da der er tal~ om en reL lille population, v i l udsvingene 
for enkelte p~riodar nemt bliva større end for en bredere po
pulation, id~t Jer med et større antel personer er en tdndens 
til at mindske forskellene. 

Langtidsbevægelsen f or fertilitet og dødelighed for hele 
Da?lmark frA ce. 1735 til 1839~/i følge Otto Andersens undersø-
gelser on konstant fertilitet og faldende dødelighed 
(2) . Dødeligheden fulddr dog ikke jævnt og først fra midten 
af 1770'erne. Dette død~lighedsfeld fortsætter, afbrudt ef 
mindre epidemier, indti l begyndelsen af 1820'erne, hvor en 
koldfelerepidemi bryder billedet. Samme tendens kan for Lyø's 
vedkommende aflæses af tabel 4.1 af fertiliteten oe mortali
teten, udregnet som %0 ef t otelb~folkningen, især hvis der 
for fertilit~ten ses bort fra den tidlige periode fra 1728 

til 1745 . 

I hele den behendlede periode er der på øen i elt 23 gårde, 
hvor al ders- OB kønssammensætningen af beboerne på disse gårde, 
især for 1700-tvllet, har en ret afgørende betydning for be
folkriingstallet oe variationer i antallet af fødte os døde . 
De høje fertilitetste l i den første periode frem til 1745 kan 
således i h ~ j grad forklorQs ved, at der i 1740 ver gifta 
kvinder i den raproduktive &lder p& 18 ef de i alt 23 gårde, 
sAledes ~t i Al t 25 gårdmandskoner har født børn i denne pe
riode, korobinara t med et højt børneta l pr. kvindu . Dette kan 
ef læs~s of st3rrelsen K i trbel 4.1 , so~ her er et må l for 
ant ~ llet af født e bør11 pr. 1000 år i ægtesket for kvinder i 

de reproduktive eld0rsgrupper, også kalde~ den gener~lle fer
tilitetskvotient. TEllet 340 for den først e periode er mulig
vi s for hø jt, idet i Blt 7 ~ift0 kvindor er døde i perioden 
fra 1728 til 1731, hvo r der ikke er opgivet dødseldur og en-

. I 
kelte ef dem kAn s~ leads tænk~s et være døde i den reproduk-
tive alder . 
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Den enke lte type kirk~togslndførsel ken dog ikke anskues 
isoleret , idet der i høj srad er sammenhænge msl l ~m antollct 

af de forskellige typdr ef re~1streringer . Således vil en stor 
vuksendød Jlighed kunne pAvirke antalldt af vied0 , s om så oft e 

vil re s ul t ere i et forst~rrat antal børnefødsler , der så igen 

kan påvir ke an t alle t af døde gdnn em en st i gning i antallet 
af Jade børn , og der kan opre5na~ en l~nge re r~kke ef muliga 

kF.usa l sammenhænge. 

I s t ore de l e af 1700-tallet lA·an tel l et af døde på Lyø 
over antallet af !~dt~ , m~d en genere l befolkningsnedgang til 

følge . De højd dødst a l er bl.a. en følga e f epidemier, som 

rasede i det 18 . ~rh~ndrede og ofte rnmt d børn og sp~dtørn. 

For 3 år , nemlig 1737 , 1754 og 1755 , døde 3 senBe så m~nga 
børn , som bl ev født de~ pågældende år eller henholdsvi s 12 , 

9 og 6 børn . Ligelddds er der 3 år , hvor der d~de mere end 

10 vok sne , neml ig årene 1730 , 1737 03 1743 . Det fr~mBår såle
des , a t det er i tegyndelsen af den beh pndlede tldsporiode; 
de s t ore dødsår bef ind0 r s ig , id~t der senere skar en vis 
stabi l isering i antallet af fødte og døde samt viede . 

En seromenlignlng mad fertili t d t en og døda l i gheden for det 

18 . århundrede , så l eues som det kommer til udtryk i undersø~ 

gelsen a! de 26 landsogne fr~ pdrioden 1741- 1801 mad benholds
v is 33%0 og 27%0 (3) , viser 1at fertilitetan for Lyø li~ger 

lidt und e r den generel l e , mens dødeligheden liggor lidt over , 

såledds et mens de r for de 26 lentl s ogna oe i den gsnere lla 
befo l kDingsstat istik k~n afl~ses et fødselsoverskud på godt 
f pct . pro anno , ~ r der for 1700-tallet ikk e no ge t overskud 
på Lyø . Derimod er d~r i perioden 1800 til 1845 en gennemsnit
l i g befolkningstilvækst på godt t pct . p . a . • 

4 . 2 Viel s er 

4 . 2 . 1 Trolove l se og vie lse 

Tro l ove l sen bl e v indført i 1538 og skull e efter Frederik 
den ander,s ordinans fra 1582 foreteges i n~rv~rel$e af pr æs-
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ten og 5 andre vidner (4). Ildrefter skulle der lysHs 3 gange 
for parret i kirkdn, 08 hvis ingen havde gjort bere ttiget ind
sieelse mod forbin~l~sen , kunn~ de trolovade lede s i g vie. 

Gelve trolovøl sen kunn0 jvf, kirkeritualet for Norg~ og Dan
mark fr a 1764 enten fore~å i kirken eller i hJemruet, af hvil
ket det sidste synes at hr ve været alm1ndeliRst i 1700-tsllet. 

Trolovelsen tlev afskaffet som ægtesk etsstif tonde handling 
ved en forordning af L~./l. 1799, hvorimod de 3 lysninger til 
ægteskat bl~v bdveret h0lt ti l 1960 ' erne. 

Tidsafstanden mellem trolovdl 8e og vielse var jvf. tatel 

Tabel4.2Tidse!standen mellem trolovelse og vielse 1728-1799. 

Tidaafstand i dsge 
1-14, · 15-29· ;e-44 45-59 60-74 75-89 90 og !lere I alt 

·---- ·-·-·----· ·- -----
pct. 28 12 7 6 8 100 

·-·--·- ·---·--·· - -··· ------··-··--·"~~------ - ··-. ·-----
4.2 norm~lt på Lyø 4-6 uger med yderpunkter på henholdsvis 
11 og 164 dage. Over tid er der en klar tendenb til en forkor
telse i tidsefstanden op mod år 1800 , velsagt~nE s om fø lge 
af forordningen af 19./12 . 1783, hvori dat bestemtes , at 
ingen trolovolse måtte vare mere end 6 uger (5). 

Sammenligninger m~llem fordelingen af trolovelser og viel
ser på årets måneder, som e~ vist i teta l 4.13 , afslører en 

Tebol4i3Måneds!orQelingec for trolovede og vi ede 1728-1845 på Lyø. 

Januar .. . . . ...... 
Februar ...••. . • .. 
Marts .••. .. . .• ... 
April .. .......... 
Mej ..• ", •• •...•. . 
Juni ............• 

Juli ...• • .....•.. 

August ••••• . ..... 
September . ....... 
Oktober •• . ....•.. 
November •.... ... . 
December .. ..... . . 

Trolovede 
172871?99 

9 
12 
8 

9 
? 

13 
7 
2 

10 
4 

13 
6 

viede viede 
1728-99 % 1800-4; 

7 
2 

15 
5 
7 

10 
22 

4 

2 

5 
8 

12 

8 

7 
5 
? 
2 
9 

14 
4 

2 
16 

19 
6 

·--··---·--- -·------ -----· _"_ ---···· .............. - - ---- ·--· 
l alt 

1l • 

100 

114 

101 

130 
·-····- -- ... " ."" "_ . ·- ·"· - ....... -. ... -· -·· --· -·-

99 
85 

viede 
1?28-1845 

7 
4 

11 

6 

5 
10 

19 
4 

2 
10 

13 
10 

101 

215 
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vis sammerJhæng, ldet 11ånedJ.r med mang~ trolove lsa.c , såsofil fe 
bruar , juni OB novomter , modsvares af månederne mart5, juli 
og d~cdmter med msnga vi0ls0 r . Månedsfordelingen af vielserne 
afspejler tydeligt , a t der er tA l e om et agrarsamfund , idet 
høstmånedern~ eugust og september bar de absolut lcvest~ an
tel ægt,rnkatsindgåel sor . i~ndvidere synes tyngd1:3punktet af 
vielser at bliv8 rykket fra i det 18 . århundrode at ligge på 
sommermånederne juni op juli , !2r høsten , til i 1800-tallat 

at lisge på månederne oktober og novemter , efte r høs t en. 

4.2 . ~ Vlelsesa l der 

Vi e l sesalderen i en tefo l kning er resultetet af en l eng 
ræk ke fe.kto r er . Bl andt de vigti~s te kari nævn t:1!:i , at dels stil
led~lovgivningsmagten no gl a forme l le kra v, f.eks . om rnyndig
hedsa ld~~~ 9t f 0milierelationerne ikke m&ttd være for nære , 
dels havde de økonomiske forhold i landbosamfundet indflydel
se , og endelig havde ikke mi11dst b9fo l kn i ngens kJns- og a ld~rs

sammensætning stor betydnicg . 
Foruden at de viede i forvejen ikke måtte være bundne af 

andre ægteskaber , Kja ldt ddr dengFng anderledes strenge regler 
fo~ hvor nært man mått u være i slægtsk&b med hinanden , for at 
ægteskabet kunne blive godkendt , således at kun personer, som 
var i familie med hinanden i t redjd ldd eller længere ude , 
kunne gøre sig håt om en dispensBtion gennHn1 en ansøgning om 
kong~ns ~llernådigst~ til l adelsd (6) . 

~gteskabe t var især i 1700-t allet nært knyttet til opnå
else af eller for bliven vod et fæste ef en g~rd dller et bus . 
De ret få bevarede f~s tet~dve fra Lyø viser , at der i mere 
end 2/3 Bf de i a l t 41 tilfæl de ~f fæstebreve fra det 18 . år
hundrdde er tale om ægteskatsindgåelse i umiddelbar forbindel
se med opnåelse Bf f ·.estti brev / og kun to pc .csoner opnår f æs te 
uden at være gifte , - det drejer sig dog i begs~ tilfÆlde 
om parsoner , som opbolddr sig hos forældrdne

1
hvis gård de har 

overtrge t . :"'.J). 
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Antallet af gårde og huse·på Ly ø er ret konstant gennem 
hele den behandlede periode, og kombinere t med et s tigende 
befolkningstal vil dette trække i retning af en b~jere viel
sess lder. Omvendt ken skævheder i befolkningens sammensætning 
med hensyn til køn og alder trække nedad i vielsesslderen, 
f. eks. ved en tendens til en~skæv kønsproport i on eller en 
årrække med lsve fødselstal, hvilket naturligvis også kan vir
ke med modsa t fortegn. En bøj vandringsin t ensitet kan dog i 

meget bøj grad bevirke ændringer i mønsteret . 

De faktiske gennemsnitlige viel sesa1dre for Lyø er vist i 

Tabel 4.} Den gennems ni tlige vielsesølder på Lyø 1728-1845, opdelt efter !ørste
gengsviede overfor ølle viede , efter køn og 6 tidsintervaller . 

Msndkøn 
Periode Alle viede; beref l . gong 

1728-1745 .... •.. ... • ••.. 
1746-1765 .• . .....• .•. • . . 
17&6- 1785 .... •••.• • • . • •• 
1186-1805 •• • • •. . • .••... . 
1806-1825 •..•..... . ..... 
1826-1845 • ••.. . .• . • .• . •. 

1728-1845 

n -

Pct. a! aamtl lgo viel ser 
i 111a t ex-i11 lot 

35 
34 
36 
35 
36 

35 

35 
202 

91 

gns. vielsesaldar 
29 
31 
33 
33 
33 
32 

~2 

160 

Kvindekøn 
Alle viede ; heraf l. ga ng 

30 28 
32 29 
29 29 
32 29 
32 29 
27 27 

30 28 

197 17? 

88 

t abe l 4. 3, hvoraf det fremgår ~ a t der på trods af det ret 

ge ants l vielser pr. 20-års periode er en stor ensartethed 
rin= 

i vielsesslderen over tid, både for før s tegangsviede og elle 
viede , såvel f or mænd som kvinder. 

De fundne genn emsnitlige vie lsess ldre for Ly ø på 35 år 
for a lle viede mænd og heraf 32 år for elle førs tegaogsviede 
og 30 år for all e vied e kv inder og 28 år for førstegangs viede 
barmonerer udmærk e t med de i:esult e t er , som er opnået i andre, 
tilsvarende undersøgelser, således som det fremgår af tabel 
4.4, hvor der er refereret til 4 endre undersøgel ser ~f et 
dansk be f olkningsrneteriale. 

I den første periode fra 1728 til 1745 sker der, som nævnt 
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Tebel '~.4Ekee~pler på violoeasldre !ra ondre tilsvarende danske betolkningaunde~
. sc&gelser. 

Mondk00 Kvindek0n 
Undersøgelse Alle viede liers! l.gsng Alle viede Heref 1. gang 

Guetøv Bangs underiiøgelse 
tor det 17.årb ••• •.•. ..• •.. 31;J 30 30 27 
Hs110 Cbr. Johsasen: Dsxrnke ' . . I 

~ . 

la od sogne 1760-1801 ....•••• 34 31 30 27 
Hans Cbr. Jobansen:Ro:vsQIJ 
herred 1787-1801 ... ••.. ..• • ,5 ~2 30 28 
Poul Tbectrup:Glo$trup 
l ?41-1790 •••••• ••.••. •.•••• 30 27 

" 
I · ' · 1: 

Kilde~ Gustav Bang: "Kir'kebogastudiorlt, 1906 p. 4 1:, Ilses. Cbr. J obsnsen : "Befolknings- . 
ildVilcling og .ts1111~iestru'ktur i det 18. årb. ". 1975 p. 85. Hsns Cbr. Johansen: "Befolk-· 
nings1,1dviklingen °pA lsndot i Danmark omkring Ar 1800'' i Hiutoriø bd. 25 p. 109 og 
Poul Theatrup: 11_iletbologicel i'ro.b~øma •••• " i SEHR 1972 p. 24. . 

__ _ .......,. _ _ .... ". . .. __ . " . _ , __ __ _.."AA»~ •. j.._._. j ... " •• 

i indledningen, en udskifthing ef ejerne på næsten alle går
dene, hvilket trækker vielsesaldereil i nedadgående retning, og 
ligeså er vielsesalderen generelt i den sidste periode fra 
1826 til 1845 lavere end i de foregående perioder, bl. a . 
som en konsekvens af en tilgang til de jordløse erhvervsgrup
p er, husm~nd , håndværkere og indsiddere. Dette fremgår af 

tabel 4.5, hvor der undtage~s~svis er søgt opretholdt en 
s killelinie mellem de 3 grupper indenfor husmandsklassen, hus
mænd, indsiddere og håndværkere. Det er kuneEegrænset antal, 

Tabel '~.5 Erhvervsfordelingen og vialsesoldaren ror f0rstegangsvieda mænd. 

Periodø Gårdmænd Husmænd Håndv~rkere Ind~iadere m.m. Andre 

gns. vielsesalder 
l. 728-l '185 •...••• 30 31 29 26 
l 786-l8l~5 •.••... .33 37 27 31 29 

1728-1845 •.•. •• . .31 .3l!. 28 .30 29 

n " 58 35 15 26 4 

s om bar kunnet indgå i und ~rsøgelsen, idet der ved udarbejdel
sen ef tabellen er taget hensyn til pe~sonernes stilling ef
ter viel sen, fordi der normalt må regnes med en etableriDgs

periode på mindst et par år . Derfor eb tallene kun udtryk for 
tendenser og skal ikke tillægges deres eksakte værdier. Det 
ses af t abe l len, st det er de ejendomsbesiddende grupper, hus-
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mænd og gårdmoond, som generelt her de højeste vielsesaldre, 
og et denne viels~selder er højest i den sidste periode fra 
1786 til 1845, og synes således at afspejle an sammenhæng mad 
ejendomsstrukturen. 

Men generelt er der tale om en vis afvigelse fre det almin
delige mønster for førstegengsviede, idet billedet af en ge
nerelt faldende ægteskabse l der for førstegangsviede kun bekræf
tes for den sidste periode i 1800-tellet fra 1826-1845 jvf. 
t@bel 4.2 (8). 

Af betydning for vieleeselderen og entallet af vielser 
er befolkningeris køns- og alderssammensætning og denne frem
går ef tabellerne 4.'iftog 4.~ifor folketællingerne 1787, 1801, 
1834 og ·1845. Af disse ses det bl.a. , at Lyø er e typisk i'or 

Tabel 4.? Ly~'s befolkning !ordelt e!~er civilstand ved tolketællingerne 1787 og 
1801. 

Alders-
gruppe u 

0- 9 år 16 
l 0-19 - 28 
20w29 • 17 
30-39 - 11 
40-49 - 2 
50-59 - 1 

60-69 -
70- 79 -
80-89 -

I alt 75 

1787 1801 
kvinder mænd kvinder 

g ,e u g e u g e u g e 

24 8 14 
16 17 15 
14 7 23 l 17 2 

6 3 4 a 5 s & 
12 '14 3 4 6 1 12 
11 1 8 l 1 l3 5 3 
6 1 4 3 6 2 6 5 
2 3 2 4 2 2 2 4 
2 l 

39 5 57 39 ll 61 33 5 51 33 13 
------~--·--·--··-· · --·--- -· ---·----~----------
Forkl aring: u w ug1ft 1 g • gitt, e • enke eller enkemand . 

danske lAndsogne som helhed i og med, et mens der for semtlige 
landdistrikter ver et overskud sf kvinder, ken der for Lyø 

ved samtlige tællinger konstateres et underskud (9). Antallet 
af enker ligger på mellem 11 og 13, mens entallet af enkemænd 
ar på 3-5· For samtlige t~llinger gælder det således, at an
tallet ef ugifte mænd langt overstiger antallet af ugift ~ 

kvindf;:lr. Dette misforhold ken i bøj grad .tilskrives en til
vandring til Lyø af tjenestek8rle, hvilke t bevirker uforholds
mæssigt .bøje tal for ugifte mrend i aldersgrupperne 10-19 år 
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Ta bel 4. 8 Ly0 ' a befolkning fordelt efter civi lstand ved folkøtællingerne 18;4 og 1845. 

Alders
gruppe u 

mænd 
g e 

kvinder 
u g 9 

mænd kvinder 
u g e g 0 

-··--·-·---·----------~-----

0- 9 år 

10-19 k 

20- 29 -
30-39 -
40-49 -

50-59 -
60- 69 -
70-79 -
80-89 -
90-99 -

I alt 

20 
25 
27 5 
9 6 
l 15 
2 9 
2 4 
2 4 

l 

88 lt4 

4 

1 

5 

21 
l? 
15 9 

1+ 10 

'• 10 
2 7 
1 5 

3 

64 44 

5 
l 
4 

1 

ll 

29 
32 
30 
10 

2 
2 

1 

106 

3 
15 
ll 

11 

7 
1 

48 

Forklaring: u • ugift , g • gift, e • enke eller enkemand. 

l 
1 

l 

22 
27 
22 

l 

2 
1 

4 

79 

5 
17 
11 
10 

3 

46 

l 

2 
l 

3 
3 
2 

12 

OB 20-29 år, og af t allene for a ldersgruppen 30- 39 årige s e s 
dis s e tjenestekarle ig~ r1 &t have forladt ø~n. Det er ~ndvide 

re bemærkelse svær digt, at d a t Vd d de to f ~rs t e tæll i nger i 

1787 og 1801 ikke var nogen ugi ft e kvinder på mere end 35 år, 
hvor der generelt er over 3 pct . ugifte kv i nder på 40 år el l er 
me r e for he l e Danm~rk (10). 

4.2.3 Genvi elser. 

I den ~ldste del af det i nds emlade kirketogsmateriele , 
som dækker tidsrummet i ndtil ca. 1780 , ar de viedes civi l stand 
ikke oplyst, hvorfor det på trods af den almindelige r ekonsti
tution i kka er lykkedes at fR s Gslå civilstanden for henholds 
vis 11 - og 14 pct . ef aLle vie de , jvf . t abel 4 . 6 . Af denne 
fremgår det , at m~ndene i høje re gr ed end kvinde rne bl~ v gi f t 
igen , idet ikke mindr e end 15 pct. af mændene v8d ægte s ka bs-

Tabel 4.6 ~ordalingen af de viede på antal gense i ~gte skab og køn. 

Antal gange i ægteska b Mandkøn 

l. gang .. ..•.•............ ... . ·· .... · 72 
2 . - •.. t. t " • ••• ••• • •• • •• •• ••• • ••• • 15 
3. ... .. . .. . .. . t •••• •• • f • •• • • • • • • • • • 2 

Uvist antal gønge .. .•.•. . . .. . .• •. . ... 11 

I alt 100 

n " 
223 

% Kvindekøn 

7? 
9 

14 

100 
22} 
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stifte~sen allerede bevde 6t ægteskab bag sig og 4 elle~ 2 
pct. af mændene havde gennemlevet 2 ægteskaber. Af kvinderne 
havde kun 9 pct. æg t eskaber beg sig .og l kvinde havde været 

' . 

viet 2 genge før. 

Bland·t mændene dominerer gårdmændene med over 2/3 af gen
vielserne, hvilket afspe j ler et driftsøkonQmisk synspunkt, 
idet en ankemand ud fra hensynet til fæstets bevarelse ofte 
var nødsaget til enten et ansætte en husholderske aller blive 
gift igen. Derimod kan der for kvindernes vedkommende ikke 
peges på nogen sammenhæng mellem erhverv og mulighed for gen
vielse. Det er i øvrigt et kerakte~ristisk træk, som også 
kendes kendes fra lignende undersøgelser, at personer, som 
bl&v··· ~ ~enviet, på nær 3, alle blev viet til yngre og ugifte 
personel' (ll ) . 

Materialet rummer i 23 tilfælde oplysninger om tidsafsten
den mellem, at a.n mand får sin kone begravet og troloves med 
en ny, og denne tidsperiode er for langt den overvejende part 
på 3-6 måneder, dog i 3 tilfælde under en måned. Tilsvarende 
findes i materialet tidsafstanden mellem begravelse ef hustru
en og indgåelse af nyt æg t eskab i 32 tilfæld~ og det typiske 
tidsinterval er her, som ved trolovelsen 3-6 måne~er. 

4,2.4 Ægtefællernes indbyrdes alder. 

Den konstaterede relative mangel på kvinder ken til en vis 
grad !orventes et afspejles i ægtefællernes indbyrdes alder, 
i retning ef at øge forskellen. I samme retning trækker effek
ten af, a t mange gårdmænd og en del husmænd, efter et have 
mistet deres hustru , blev hurtigt gift igen og de næsten al
tid med yngre og ugifte piger, og der vil da blive tale om en 
større aldersforskel end den gdnerelle på cø. 4 år for første
gangsviede. 

Fordelingen af de indbyrdes vielsesaldre for Lyø er vist 
i t sbel 4.9 , af hvilken dat fremgår, et Lyø har en lidt stør
re aldersdifferentiering end den f. eks. kendes fra undersø
gelsen af de 26 danske landsogne (12), idet mere end 44 pc t . 

•• i· 

i'··: 
,' 

". 
". 

' t 
. " 
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Tabel 4.9 Fordelingen a! ægtefællernes indbyrdes aldre vod vielsostidapunktet 

Brudgommens alder + Brudene 
ol der - +16 år +LS-+6 år 

20- 29 år ••. ... •••. -

30-39 - ·•· • ·· ·•·. 2 
40-49 - . . . • • • . . . • l 

50-59 - . . . . • • • . . . -
60-69 - • . . . . • • • • • -
70- '.' ....... -

ll 
8 

brudens alder 
+5-4 år 

43 
28 

2 

1 

5-14 år 

9 
38 
12 

'+ 
1 

15- år 

10 
6 

6 
l 
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af æg t eskaberne havde en a ld~rsdifference på 5 år aller mere 
og for 12 pct . var forskellen ikke mindre end 15 år el l er der
over. Des uden reflekteres en klar tdndens t il , at der med hø
jere vielsesaldervarstørre aldersafstand mellem æg tefællerne. 

Den største aldersforskel me ll em to ægtefæll e~ forekommer 
i 1825 , hvor 'en 63-å.rig enkemand blev gi.f b med en 20-årig pi
ge , - a lt s~ en aldersdifferenc e på 43 år. For de ægteskaber, 
hvor kvinden er æl dra end manden , dr forskel l ene generelt 
ikke så store; og den st~rste forskel forekommer i 1824, hvor 
en ungkarl på 41 år blev gift med en enke på 65 år eller en 
forskel på 24 år. . 

4.2 . 5 Geografisk mobilitet i forbindelse med indgåe l se at æg
teskab . 

Kirkebogen for .Lyø meclteger indti l 1818 kun fødesteds op
lysning for 1 alt 4 mcend ud af i a lt 171 viede par og dækker 
naturligvis s l et ikke den geogrefiHke r~kruttering af æg t efæl
ler. ffifter 1818 er der ved de fleste viedcl medtaget oplysnin
ger om hvert af æ~tefællernes oprindelsdssogn e ller 1 - sted, 
men det er i disse tilf;elde usikker t om den ang ivne geografi
ske enhed er den pågældendes fødested, eller blot en oplysning 
om, hvor vedkommend e sidst her opholdt sig . Imidlert i d er 
m~nge ef de viede efter 1818 også truffet i folketællingen 
1845 , hvor der er medtRge t oplysninger om fødested , som derfor 
kan tjene som en sla~s kontro l. 

En nærmer e undersøgelse viser et enkelt tilfæ~de, hvor 
Anders Madsen ved vielsen i 1834 kom fra Skjoldemo se i Sunds 
herred, men bevi seligcln er fadt på Lyø og ovenikøbet ta l t i 
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folketællingen 1834 sammen med sine forældre, og et andet ek
sempel viser en person, ankommet fra Espe sogn, som ved fol
ketællingen 1845 angives at være født i Diernisse (Diernæs ) 
sogn. Dette kunne tyde på, at præsterne ved viel sen ang iver, 
hvilket s ogn den pågældende kommer fre og ved folketæl l ingen 
1845 angiver føde s ognet, der dog i de fleste t ilfæld e er et 
og samme sogn. 

Tabe14. 10D~n geogre!iske mobilitet i forbindelse med indgåelse e! ægteskab. 

Mænd 
Fødoeogn 1728-1817; 1818- 45 

e. fedt C~r 172~·-····"~·· ···· ··· · · ··~ ····· 
Møngls-b. født efter 1/7 1728, me~ ingen dåb~reg ~ •• 
fordi: c . older og fødestod uken4t ••••••••••••••••• 

i.,ø øogn.---~·· · ······· · ······-·· ··· ~··· ···- .. .... . 
Nøb~eogzf (.AveJ"nalua, Bo~ne, Bjørnø, Svel111ø) ••••••••• 

.Andet 80f511 1 S&llinge herred •••....•..•..••.•• • .••• 
Pli.bors b1 . ••••• , •. ~ •••••. " • " .. " •. " .. " " .. " .•. ~ •...•. 
Fyne Sti!t + Sallinge berred • ••••••••• •• •. •.•••.•• • 
Uden.for F1ne Stift """ ..• "~ ... " ...... " •....• "" •. " .•. , 

I elt 

69 
13 
ll 

'/4 

3 
1 

l?l 

32 
l 

e 

2 
4 

52 

X vinder 
1728- 1617;1818-4 

6:J 
17 
14 
?4 

l 

l 

l 

171 

l 

33 
2 

' 2 
6 

5 

52 
l berunder er medregnet elle viede til og ~ed 1744,uenset om ølderen ør oplyst eller 

ej. 

2. 'Nsbosogn er lidt vønstelig et definere .for en ø. sil ud !re et efatøndskri t
0

erium er 
øerne Ærø og Als, som hørte urider bertugdøil!IDerne, medregnet under "Udenfor F.}'t16 

Stift" 

Som det fremgår a f tabel 4 .10 ligger hovedprobl eme t i be 
s temmelsen af den geografiske mobilitet før 1818. Der må så
ledes ses bort fra de 69 mænd og 63 kvinder, der er fød t føl.~ 

1728 , ide~deres vandringer dog formodentli g- ikke hsr adskilt 

sig væsentligt fra perioden efter 1/7 1728. De 11 mænd og 14 
kvinder, hvor hverken alder eller fødested er kendt

1
udgør 

u s ikkerheden i materialet. Derimod hidrører de 13 mænd. og 17 
kvinder, for hvem der ikke foreligger en dåbsregistrering ef
t er 1728, elle fra s ogne udenfor Lyø, omend enkelte af dem 
skylde s- manglende i dentifikation. 

For den tidlige periode f ra 1728 til 1817 kan derfor siges , 
at mindst 75 pct. a f alle viede, både kvinder og mænd , stam
mer f r a sognet. En t ilsvar ende undersøgelse af den geografiske 
mobilitet for; 26 danske landsogne viste , at mindst 30 pct. af 
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brudgommene under en eller anden form bavae haft tilknytning 
t i l et andet sogn, hvilket synes at vis e en væsentlig mindre 
geogr afisk mobilitet for Lyø i forbindelse med indgåels~ sf 
ægteskab (13). 

For perioden fra 1818 til 1845er~der kun 52 vielser. Dis 
se vi ser, at ca. 2/ 3 af de viede var fødte i sognet1 og et kvin
derne generelt rejste over større af s tande eod mændene, idet 
godt 20 pct. af kvinderne var rekrutteret udenfor Sollinge 
herred. Der s3nes således et være tendens til en generelt 
større geografisk mobilitet i det 19. århundrede i forbindelse 
med indgåelse af ægteskab. 

Tabel4~11Fordelingen e! de i ndgåode .eesteskobor 1728- 1845 på Lyø og 1700-181~ t or Sojerø 
efter oplysning om mgte!ællernes fødsels~ og d0dsdoto. 

Sogn og Hustru Mgtemand 
periode Faidseladato FødseiMato 

oplys t uoplyst 
Dødsdato 1>0dsdvto Diadsdato Dødsdato I alt 

oplyst uoplyst oplyst uopl.:yst 
(1) ( 2 ) 0) ( 4 ) ( 5) 

- ._. 4--
Sejerø 

1700-lBU 
( 1) 15? 13 19 6 195 
( 2 ) 4 l 3 '~ 11 

0) 69 6 19 2 96 
(4) 5 9 2 u 27 

( 5) 235 29 43 23 330 

Lyø 

1728-1845 
(l) 47 8 7 2 64 
( 2 ) B 28 ' 13 52 
(3) 2 2 53 5 62 
('+) 2 10 13 20 45 

~•Kilde: ~8Ell'Ø ( :~odei:ik sen, 59 48 76 40 223 

op. cit. p. 20. 

De n viste sammenligning med Sejerø sogn for omtrent samme 
• 

tidsperiode indicerer umiddelbart en væsentli g s tørre geogra-
fi sk mobil i t e t for Lyø, ide t fødselsdatoen er oplyst for 80 
pct. ef mændene på Sejerø , mens dette kun er tilfældet for 
48 pc t. på Lyø. Denne forskel er dog ree lt ikke helt så stor, 
i det de udregnede procen t satner by gger på en forskellig af -
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grænsningsmåde over tid(~Et problem i denne forbindelse er 
de tilfælde, hvor materialet kun indeholder meddelelse om, 
at den og den dato er den og den blevet viet og derudover L 
hverken dåb eller begravelse af nogen ef de viede. Lyø mate
rialet indeholder i alt 20 sådanne viede eller ce. 9 pct. af 
alle viede, mens det tilsvarende forhold for Sejerø andrager 
11 eller 3 pct •• Tallene for Sejerø vidner om en næsten utro
lig stabil øbefolkning, hvor langt de fleste af de viede ople
vede både dåb og begrave~se på øen, mens tallene for Lyø af
spejler en noget større mobilitet, uagtet et der for denne ø 

ikke er inddraget oplysninger om personer, som enten er !ødte 
eller døde udenfor det angivne tidsinterval. • 

Den.geografiske rekruttering kah også opdeles efter de 
sociale skille linier _i landbossnfupdet, 1 1~.d 1., Ved folke'liællin
gen 1845 var ? af de 23 gårde besat med·&llhl~ge som overboved , 
og de resterende med et ægteper1 og samtlige disse 39 personer 
ver født på Lyø, mens ikke mindre end 41 pct. af husenes over
hoveder var fødte udenfor Lyø og procenten af ~remmedfrad-te 

var endnu ~tørre for indsidderne. Den geografiske rekruttering 
synes således i høj grad socialt betinget. ·( se i øvrigt af
snittet om vandringer). 

4,2.6 Social mobilitet i forbindelse med indgåelse af ægteskab. 

Anders V. Kaare Frederiksen finder i sin undersøgelse over 
Sejerø's befolkning på baggrund af Fridlev Skrubbeltrangs un
dersøgelser og egne erfaringer fre Sejerø, et det ikke er mu
ligt på grundla g af erbvervsoplysninger fra spredte tællinger 
et redegøre for de indgående personers sociale positioner 
gennem et helt liv (15). Dette er tildels en konsekvens af, 
at kaere Frederiksans undersøgelser går tilbage til 1663 , hvor 
de første folketællinger starter efter 1760, men må ikke mindst 
tilskrives, at forfatteren behændigt er veget udenom fæstebre
ve, jordebøger og mat r ikl er og meget andet, som netop kunne 
være inddraget med fordel på grund Bf den meget stabile befolk
ning, og det forekommer især mærkeligt, fordi der netop for 

.· 
.. , 

• • • t 
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Sejerø foreligger et register over hver gårds fæster gennem 
tiden (16). 

Keare Frederiksen bar ret i, at de socio-økonomiske grup
per i landbosamfundet skel defineres og behandles med stor 
omtanke, men dette forhindrer ikke, at der ken foretages en
kle undersøgelser ud fra veldefinewede enheder. 

For Lyø er der foretaget en meget enkm opsplitning af land
bobefolkningen efter erhverv med gårdmandsgruppen overfor hus
mandsgruppen, bestående af husmænd, håndværkere, daglejere, 
fiskere og indsiddere. (Om berettigelsen af at behandle dis-
se erhvervsgrupper under et, se afsnit 9). 

For at belyse den sociale mobilitet i forbindelse med 
indgåelse af ægteskeb er det nødvendigt ikke blot at kende 
begge de viedes fædres erhverv, men også de viedes erhverv 
nogle år efter vielsen, idet der må påregnes en vis etablerings· 
periode. Ægteskaberne dækker perioden fra 1758 og frem og 
inddrager 43 pct. af de indgåede ægteskaber fra denne periode. 

'l'øbel4.l2Den sociale rekruttering til gårdme11dcstsnden 1 belyct ud frø de ægteskaber, 
bvor begge ægtof~llers forældre~ erhverv kondes. 

HuGtru Æ:gtemand . 

Faderen 'F'sderon 
gårdmood ikke sårdmend1 

Eget erhverv Eget erhverv Eget erhverv Eget erhverv I dt 

( l) 

(2) 

(3) 

( 4 )-

( 5) 

gllrdmsnd 
(l) 

43 

6 

49 

ikke gårdmand 
(2) 

'.j 

3 

B 

gårdiuond ikke gllrdmend 

(') (4) (5) 

43 
6 11 

6 

4 ? 

10 67 

l. botegnel.soo "ikko ·gårdm».nd' dækker de 3 erhverv: bunmond, blindværker og indaiddor. 

Det fremgår tydeligt af tabel 4.12, .at døtre af busmænd 
i en række tilfælde blev gift ind i gårdmandsklassen, meo 
var man søn ef en "ikke gårdmand", ver mulighederne .for at 
få en gård i sit fødesogn me get ringe, idet ingen ef de under
søgte opnåede det. Gårdmændenes børn havde store chancer 
for selv et blive gårdfolk, men antallet af gårdmandsbørn, 
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som nåede ·en voksen giftefærdig a lder , oversteg det aktuelle 
behov for unge til at r eproducere gårdmandsstanden/og adskil
lige gårdmandsbørn ses at bave giftet sig ind i husmands kla s
sen. 

4.2.? Sammenfatning . 

.. ''· Undersøgelsen af vi el serne viste, at opnåelse eller 
bevaring af fæste havde en stor indflydelse på vielsesmønste-
ret. Ikke blot skete mange vielser i 1700-te ll et i forbin-
delse med opnåelse e! fæste, men også hensyne t til bevarelsen 
af fæstet betød, at man hurtigt giftede s i g igen, i 3 tilfælde 
under 1 måned efter at ægt~ fællen ver be gravet, ide t begge 

ri 
ægtefællers arbejdsi~sets var påkrævet i landbruget . 

På grund af den rigid e ejendomsstruktur (jvf. kapitel 9), 
var vielsese lderen for førstegengsviede særlig høj for ·de 
ejendomsbesiddende grupper, gårdmænd og husmænd ,og vielsesal
deren ses at hRve været ekstra høj for husmænd efter ca. 1800, 
blandt andet som en følge af en større befolkningstilvækst i 

denne gruppe. 

Hans Cbr. Johensens undersøgelse for 26 dans ke landsogne 
viste blandt meget andet, en generelt faldende .alder ved ind
gåelse af før s te ægteskab for såvel mænd som kvinder. Dette 
~ønster kan ikke bekræftes for Lyø, id0t der for denne ø kan 
k~natateres en nogenlunde konstant alder for før s t egangsviede, 
kun uodtaget en periode i det 19. århundrede. Dette forhold 
har muligv~s en vis sammenhæng med det konstaterede underskud 
ef ugifte kvinder ved folk etællingerne 1787 og 1801. Hertil 

kom~er, at der rimeligvis e~ en forbindelse med den ret rigide 

ejen~omsstruktur idet' der dog opret tedes en del buse i slut-' . . 
ningen ar l700-tal1et

1
og heller ikke udskiftningen ca. 1805, 

hvor i alt 12 husmænd fik jord, synes at have påvirket viel
sesalderen i nedadgående retning. Den ret h ø j~ ande l af gen
vielser af især mænd se s at have betydet en genare_lt større 

aldeftsafs tend mellem ægt efællerne for Lyø, end det var tilfældet 
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i undersøgelsen af de 26 lAnd•so~ne for det 18. århundrede. 

Den geografiske rekruttering af de viede viste, a t mindst 

75 pct. af elle viadci, både mænd og kvindo~, var født på Lyø. 
'r ilsvarende viste Hans Chr. Johansans undersøgel8d, at mindst 

pO pct. af brudgo~mene under en eller anden form havd~ hDft 

tilknytning til et ande t sogn . Dette udsagn cy~ger på en un
dersøgelse af de geografiske oplysninger i forbindelse med 

indgåelse af ægteskab, hvor 41 pct. af brudgommene er opgivet 

som værende fra trolovelses/vielsessognet,og at den geosrafiske 
opl ysning mangler for i nlt 28 pct., hvorfor der for brudgom

mene kan konstateres en ret stor forskel i den geografiske 
mobilitet me l l em Lyø og de 26 andre sogn0. Derimod synes der 

for trudene at være en vis overensst0mrnelse i og med, at der 

for tegge undersøg~lser ken kons tat eres en ret l ov geografisk 
mobilitet. 

Den soc i ale mobilitet blandt de vidde viste for Lyø en 

ret skarp opdeling mellem de to hovedgrupper , ~ardmænd og hus

mænd. Af elle de tilfælde, hvor f aderens erhv~rv er kendt for 
begge viede, bar ingen husmendssøn kunnet opnå fæste af en 
gård, mens dor blandt kvinderne kan konst0teres en mobilitet 

i begee r etninger . Blandt gårdmænden0 hDr det i høj grad været 
kutyme , at sønnerne overto5 gården efter federen, og hvis der 
ikke var en s~n , overtog d~tteren eller en søn fra en anden 
gård bedrif Gen . Det overskydende antal børn fre gårdmendss tan

den, som mere end reproduc~rade sig su lv, blev så busrru:end og 
var dermed med til et; forøg0 befolkningstilvæksten og armoden 
i d~nne erhvervsgruppe (17) . 
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5. Fertilitet 

5.1 Indledning 

Danske lov 2.5.6 krævede, at børn skulle døbes senest 8 da
ge efter fødslen ,og hvis dette påbud ikke blev overholdt, skul
le der betales 20 lod sølv. Imidlertid blev dette strenge påbud 
mildnet af Struense i loven af 27.7. 1771, hvor hensynet til 
barnets ve og vel gjorde, at kravet om en hurtig dåb blev af
skaffet (1). Kirkebogen for Lyø viser , at indtil omkring 1785 
blev loven om den hurtige dåb overholdt ret nøje, hvorefter 
der kan forekomme enkelte tidsafstande på op til flere måneder 
mellem fødsel og dåb. 

Tsbol ~l ~Aneds!ordelingen tor dAbsbandl1nger pA Lyø tor elle fødte og !0rste!0dte 

1 ægteskab, snmmenlignet ~ed 26 dønske sogne. 

Omrldo og 
periode 

VAnedernes •ndel 1 ~ 
Jen 

Ly~ 1728-1785····· 9 
Ly• 1786-1845.•··· 9 
Ly• 1728-1845 ••••• 9 

26 dønskø lend
øogno 1741-99 ••••• 8 

YADedo!ordelingon 
tor t~rute!~dtø 
1 ll!!gteøkeb 
L7• 1728-1799· ···· 6 
Ly• 1800-1845 •• • .• 9 

Feb Mar 

? 9 
8 8 

7 9 

? 9 

12 11 
9 ? 

Apr 

9 
11 
10 

9 

? 
9 

Mej 

9 
? 
? 

9 

6 
9 

Jun Jul Aus Sep Okt 

5 8 11 9 6 

? 10 9 8 ? 
6 9 10 9 7 

8 8 a 9 9 

5 19 10 7 4 
6 11 6 11 11 

Xildø• Bens Cbr. JobønHen op . cit.1975 p.100 

Rov 

9 · 
9 
9 

8 

4 
? 

Dee 

9 
8 
8 

8 

9 
6 

I alt 

100 
101 
100 

100 

100 
101 

Generelt forholder det sig således, at tidsafst$ndene mel
le~ fødsel og dåb er så små , at der ikke er nogen nævneværdig 
f orskel i månedsfordelingen. Tabel 5.1 viser en månedsfordeling 
for de døbte på Lyø sammenlignet med undersøgelsen for de 26 
landsogne. De 3 månedsfordelinger for Lyø viser en ret jævn 
fordeling over alle årets 12 måneder og svarer således til det 
kendte mønster fra Han s Cbr, Jobansens undersøgelse ( 2). 

Det kan i denne forbindelse undersøges, om der er en sam
menhæng mellem månedsforde lingen for de førstefødte børn i 

ægteskab ud fra kendskab til den gennemsnitlige tidsafstand 
mellem vielsen og fødslen af det første barn, samt måneds for-
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delingen for vielser. For pertoden fra 1728 til 1799 blev ikke 

mindre end 32 pct. af ægteskatarne indgået i juni-juli måned . 
( jvf. tabel 4.3), og jvf. tabel 5.2 blev . de fleste børn 

døbt omkring 12 måneder efter vielsen. Dette kan i bøj grad 

medvirke til et forklare, at månedsfo~dalingen f or førstefødte, 

som er vist nederst i tabel 5.1, viser en tydelig pukkel om
kring juli måned for denne periode, mens der for den følgende 

periode fra 1800 til 1845 ikke er nogen større udsving for 
samme månedsfordeling. 

Men uagtet, et der i hvert fald for den tidlige periode 

fra 1728 til 1799 syneo at kunne konstateres en vis sammenhæng 

mellem månedsfordelingen af førstefødte og den gennemsnitli~e 
tidsefstend mellem vie lse og dåb, har dette dog ikke givet 

sig ud s lag i den samlede månedsfordeling for alle fødte . 

5 . 2 Børn f0dte udenfor ægt~skab 

I d~t førindustrielle lsndbosAmfund skelnede man skarpt 
imellem, om børn var født i ell~r udenfor ægteskab , dog såle
des, at børn,født mellem trolov~lsen (afskaffet 1799) og vi
else~ almindeligvis blev betegnet som v ~rende ægte. 

~n sådan skelnen mellem uægte og ægte børn siver sig i 

kirkebogen ikke blot udsleg i, at der for perioden fre 1735 

til 1761 er en speciel liste til uægte børn og publica absol
verede, men også at præsten , efter overgangen til den trykte 

kirkebog, hold9r regnskeb i marginen over entallet af gange 
de enkelte personer bar gjort sig skyldige i at bringe e t uæg
te barn til dåben. 

Et mere nuanceret billede ef et eventuelt samliv før ægte

skabets indgåelse kan opnåes gennem en undersøgelse ef tids
afstanden mellem ægteskabets tek.ræftelse og fødslen af det 

første barn i ægteskabet . Tebel 5.~ på den føl5ende side, vi
ser , et i det 18. århundrede V8r ikke mind~e end 26 pct. af 

de brude, som her fået børn i æg t qskab , srevide vod t~olovel
sen og hele 35 pct. gravid~ ved vielsen . og der er her tele om 
atsolutte minimumstel, idet blandt andet antallet af aborter 
ikke kan erkendes. Tallene s t emmer nogenlunde overens med de 
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TøbelS.~ Afstøndon mølle~ trolovelse/vielse og !~rate børnefødsel i ægteskab. 

1?28- 1799 
tidsafstand mellem 

trolovelse og dåb vielse og dåb 

1800- 1845 
tidasf s tend mellem 

vielse og dåb ----------------- '----·---· ·-· -· -·· 
0-2 mlneder ...••. ....•. 

3-5 - .. ' . " .. ' .... 
6-8 - •.It • •••• • •• 

9-ll - ... ......... 
12-1? - ' . ' ........ . 
16-23 - ... ...... . .. 
24-'5 ~ ... · ..... .... 
~6 ..... 99 - ............ 
I alt 
Il • 

9 
12 

5 
17 
35 
9 

10 

3 

100 

93 

procent 
12 
ll 
12 

17 
30 
10 

5 
3 

100 

93 

15 
26 

8 

17 
15 
9 
6 
4 

100 

53 

67 

________ ..:__ ________________ - -·· ·----
resultater som kandes fre undersøgelsen over de 26 danske 
landsogne, bvor de tilsvarunde t e lv~rdier var hanholdsvis 
20 og 40 pot (3). For 1800-tsllet's første halvdel ses antal
let af gravide brude at have en•drsget 49 pct. og som for den 
foregående periode er det eb absolut minimumstel. 

Hertil kommer så selve antallet af uægte børn, som ar født 
i sognet og som ligeledes er udtryk for seksuelt samliv uden
for ægteskabet. Af det samlede ental fødte børn på i alt 648 
(excl. korrektioner), udgør de uægtefødte 50 børn eller 7,7 
pct. ef elle fødte. 

Fordelingen a~ disse uægte børn over tid er imidlertid 
meget skæv. Mens antellet af uægtefødte i 1700-tellet 

Tøbel5·3Fordelingen &f fødte på 6 tidsperioder efter køn, død!ødte, uægtefødte og 
flerfødsler)(d • dødfødt, u • uø:gte!ødt og f • fler!ødtø) 

Drense Pigf!r Uk~ll!tt k~ Ti lsammen 
Alle Høre! Alle Heraf Alle Heraf Alle Hera! 

Periode fødte d u ! fødte d u f !!lidte d u ! !ødte d u 

antal persoDer 
1728-45 89 4 2 3 5& l - l 2 2 147 ? 2 
l?46ø65 4.5 2 l - 4} - 2 6 4 4 92 6 3 
1?66- 85 56 2 2 2 56 2 2 2 l - l - 115 4 .5 
1?85wl805 39 l l 2 3e l l 4 l l 76 3 2 

f 

4 

6 
4 
6 

' 1806-1825 47 - 10 - 45 l 5 - - . - - 92 l 1.5 
1826-1845 68 l 1 1 2 58 l 12 2 - ~ - 126 2 23 4 ~I ··- " .. "." .. __ . ···-· . . 
1?2!..,1845 344 10 2? 9 296 6 22 15 8 ? l - 6'+8 23 50 24 

·· I 
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ligger på ·1-4 pct. af a ll e fød te, stiger det i 1800-tellet 
til henhol4s vis 16 og 18 pct. af al l e fødte for perioderne 
fra 1806 til 1825 og 1826 til 1845 jvf . tabel 5. ; . Denne høje 
andel af uægtefødte stemmer udm~rket overens med det generel
le mønster for Fyn i første halvdøl af det 19 . århundrede , 
hvor der f.eks. i perioden fra 1840 til 1844 ver 16 , l pct. 
uægtefødte i de fyenske l anddistrikter (4). 

På trods af , et Georg Hansen i sin undersøgelse &f sæde
lighedsforholden0 for hele Danmark m~ner at kunne påvise , at 
der tilsyneladende ingen semmenh~ng var mellem mødrenes socia
le placering i samfunde t og antellet ef uægtefødte børn i det 
18 . århundrdde (5), viser en n~rmere undersøgelse for Lyø, 
fortrinsvis for ~et 19. århundrede, over m~drenti til disse 
50 u~gtefødte børn, et der synes at v~re en vis social sank
tion fortundet med fødslen af et uægte barn. Tabel 5 .4 illu
strerer , hvorledes det l over ha lvdelen af t i tf~ldene drejer 

Tebel 5ASociel mobilitet for kvinder. eom bar født børn udenfor ægteskab pA Lyø • 

!edereno erhverv 
~gtemends gårdmand ikke gårdmand Opritide lse 
erhverv (l) (2) ukør1dt I elt 

øntel tilfiølde -··-- .. " ... .. ·--··-- - ~ 

(t) 4 1 l 6 
(2) 9 9 11 29 

Slrmbne ukendt 1 14 15 

I alt l~ 11 26 50 

Forkl&riog: betegnelsen "iklte gårdrnend 0 dækker erbvervene husmand. indsidder og b~.nci"". 
vsrker4' . ~ 

sig om kvinder, der er kommet til øen , næsten alle som tjene
stepiger og efter barneføds l en enten forsvinder igen , eller 
bliver gift med en porsen fra gruppen ef husmænd, håndværkere 
og daglejere. I de 13 tilfælde, hvor moderens f~der var gård
mand, blev 9 ud af 13 gift meJ en person fra en l a vøre social
klai:rne, men omvendt blev an enkol t el' de 11 bli!smandsdø tre gif.t 
med en gårdm8nd. Der er således t ale om en s tørre s ociel ned
gang end den, som kunne sporas for elle viede jvf . tabl 4.12 . 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



69 

Den sociale nedstignir.g for gårdmAndsdøtre skal givetvis ses 
i forbindelse med ægteskab og f æs te, idet det uægte barn kan 
formodes at have fremskyndet et ægteskab og i tilfælde af, 
at der ikke har været et ledigt gårdfæste , har men måttet tage 
til takke m0d et bus . 

Det er således kerskteristisk , at de mødre med børn uden
for ægteskabet, som forb l ev i sogne t efter fødslen, alla blev 
gifte med den udlagte barnefader, mens mindst 3 af de mødre, 
som forlod sognet , efterlod tillige faderen til det uægte barn, 
hvor så faderen senere er blevet gift med en anden kvinde. 
Alt så for de kvinder, som blev i sosnet efter fødslen ef et 
uægte barn, kan der generelt konstateres en socia l nedadgåen
de eller ingen mobilitet, mens de kvindclr, som forlod sognet , 
synes ikka at have gået en socialt bedre tilværelse i møde 
end dem der elev, bl.a. fordi fettigbuset i de sene tællinger 
rummer flere eksempldr på stakkels ulykkelige enlige kvinder, 
som stemmer fra andre sogne . 

I øvrigt ses de u~gta børns dødeli5hed ikke at afvige 
væsentligt fra den generelle spædbørnsdøde lighed for Lyø jvf. 
p. ~'1f. 

Fødse l shyppigheden udenfor ægteskab kan v~re påvirket af 
anvendelsen af præventive midler og provokerede abortdr, men 
det forekommer ikke umidde lbart sandsynligt i betragtning 
af det høje antal uægte fødsler, at prævention og fo$ter
fordrivelser bar haft væsentlig indflydelse på fødselshyppig
heden . i det 19. århundr~d~s første halvdel. 

Fra centraladministrationens side blev der i 1800-tellet 
udsendt love, som bl.a. hPvde til formål at virke børnebegræn
sende. Ved forordningen af 30 ./4. 1824 blev der indført en 
ægteskabslov, ifølge hvilken fattigkommis~onen .i det sogn, 
hvor manden var beret tiget til forsørgelse, fik hjemmel til 
at forbyde ægteskab, såfremt han nød, e ller hs vde nydt, ure
fundaret understøttelse fra dat offe ntlige (6) 

Fem år før, i jor~lovene af 3./12. 1819 vor der blavet 
vare tRget en restriktiv jordpolitik, hvis hensigt · var· at be
grænse ent eller. af nye jordtrug, for derved at begrænse en+. 
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tallet ef ægteskaber, idet det gjaldt om, at der ikke skete 
for mang~ børnefødsler og ddrmed en for besv~rlig befolknings
f orøe;~ lse ( 7). Virkningeu af 1824-lover.i er svær at bedømme, 
id~t ingen ses at heve fået forbud mod indgåelse af ægteskab 
p~ Lyø , men detbe b ~ tyder ikke, at dan ikke har forhindret 
enkelte i at anmode fattigkommis~onen om tillad~lse til at 
indgå ægteskab, os jvf. 1819-lovan forblev husenes antal kon
stant på Lyø i første h~lvdø l Rf det 19. århundrede. 

Ophævelsen af trolovelsen, som generelt lå ca. 3 måneder 
før vielsen betød, at de børn, d~r tidligere fødtes mellem 
trolovelsen og vielsen 1 og s om var blevet rdgnet som æ~ta, ef
ter trolovelsens bortfald blev anset for et v~re uægte, og dette 
skulle derfor betyde et stigende antal uægte børn i 1800-tal
l~t. Dette fænomer: kan imidlertid ikke alene forklare dan sto
re stigning i antellet af uægtefødte i begyndelsen af det 19. 
århundrede

1
og for Lyø kan et forøget antal kvinder i de repro

duktive aldersgrupper udenfor ægteskab (jvf. tabel 4.8) også 
kun delvist forklare denne stigning i forhold til det 18. 
århundrede. Hovedforklaringen ligger formodentlig i et ændret 
mor~lsyn kombineret med en rigid ejendomsstruktur (8). 

5. 3 Tvillingefødsl~r 

I undersøge lsen over de 26 danske landsogne var hver 61. 
fødsel an t villingefødsel og hver 6000. fødsel en trillinge
fødsel (9) . 

For Lyø forekom der i purioden fra 1728 til 1845 i alt 
12 tvillingefødsler eller en for hver 53 født~. Med hensyn til 
køn fordelt~ de sig m~d 4 tilf~lde af en dreng og ~n pige, 6 
tilfælda af 2 piga r og 2 tilfælde af 2 dreng~. Det et her be
mærkel s værdigt et en enkcllt kvind~, Johanne Jensdatter, får 
tvillingdbørn både i 1784, 1787 og 1792 eller helvdelen af de 
i a11,, 6 gange hun har født . gfte1r et have fået 9 børn på 9 

I 

år dør denna kvinde i 1792 umiddelbart eftor siL sidste tvil-
lingGfød s~ l, 37 år gRmmel . 
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5.4 Antal børn pr. feder og moder 

De fødte børn på Lyø i perioden 172'3 t;il 1845 kan forde
le s efter forældre, således s om det er vist i tabel 5.5. 
Tebel 5.; ?ordeliogeo ef elle bG1rn og egtef11dte barn pl !æd.re og mødre. 

Alle bQJrD Ægtehdte bH•Jl 

Fædro/mGldrø med Allte l fædre Antal mG1dre Antal tmdre Ai>tel racadro 
- ···-- - ·-- · 

l berJ) .• ......... " .• • 58 53 37 40 

2 b•rD • •• • • · · • • • • • • • , 35 42 32 35 

" ; - ..... ..... ... " . 28 29 '27 26 
4 - ....... .. ...... 26 27 29 32 
5 - ... ' ... ........ B 16 9 14 
6 - •••• • •••• ' •• !!I •• 17 15 15 ll 

7 - ... ........ .... 5 ? 5 7 
8 - • • "' ••••••••• i •• 4 4 4 4 
·9 - ............... 2 2 2 2 

10 - eller flere ... 7 4 ? 4 

I elt 195 199 167 1?5 

Antel børn pr . !øder/mod.er 3,3 3.2 3,6 3,4 
Std. efv. 2,5 2,3 2,5 2,3 

Tabellen udtrykker en ret stor overensstemmelse mellem 
det gennemsnitlige antal børn for fædre og mødre, hvor man 
måske ud fra de hyppigere genvielser af mænd skulle forvente 
et væsentlig større antal børn for hver fader end hvar .·moder. 
Det høj es te antal ~ørn f or enkelt feder var 13;og tallet er 
det samme for en enkelt moder. Tallene for antallet af børn 
pr. fader og pr. moder er minimumstel, idet børn fødte tør 
1728 og efter 1845 ikke er inddraget, ligesom vandri ngerne 
betyder, at adskillige forældre får deres børn døbt e i for~ 

skellige sogne og derfor trækker i samme retning. Forældre 
til uæg te børn er typisk r e t vandri ngsintensiv9.1 og over ha lv
de len af både mødre og f ædre til uægte børn har kun fået et 
enkelt barn døbt i sognet, hvorfor der i tabel 5.5 er sket 
en opsplitning på all e børn og ægtefødte børn. Dette viser, 
vt gennemsnittet for e lle mødre var 3 , 2 børn, mens gennemsnit
tet for de æg tefødte var 3 , 4 børn pr. moder . Tilsvarende for 
fædrene var henholds vis 3, 3 og 3,6 børn, ' hvi lket sidste t a l 
kan semmenlignes med undersøge lsen over de 26 danske landsogne, 
hvor det gns. antal børn i ægt eskab pr. fader var 3 ,4 (10). 
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5.5 Fertilit~tsstrukturen i ægteskab 

Den tidsmæssige afstand mellem børnene i et ægteskab va
rierer meget og er ofte afhængig af det foregående barns skæb
ne, således, at hvis dat første af de to børn dør indenfor 
cø. 3 måneder efter fødslen, vil ·afstanden til det bæste barn 
typisk være mellem 12 og 18 måneder, mens hvis det første barn 
overlever det første leveår, vil tidsafstanden til det næste 
bern hyppigt l igge på godt 3 år. Tabel 5.6 viser hvorledes 
Tø bel 5.6 Afet111den 1iiølle111 b111rnøtødsler i ægteskab 

Antal 1.-2. 2"-~. 3.-4 . 4.-5. 5.-6. 
måneder bern børn børn børn børn 

I 8DtBl tilfælde 
.Q--11. • .... • f • •• ' ' •••••• 3 
12-23. ' .... t • ••• ' •• • ••• 45 25 12 12 7 
2c\.·-35- .. t •• • ' •••••••••• 38 32 23 13 8 
36-·4? ...... . ... t ••• • t •• ll 12 18 6 4 
48-,9 , f • f I f It tf t tf i , e et ~ 5 2 2 
60-99 .................. 10 8 6 2 

Antal tilfælde i alt 112 82 61 33 21 

G11s. tidsøtøtønd.1 . md~ •. '39 , 8 ~2 , 9 ~5.5 29 , 5 29 ,5 
Std. etv. 18, 3 18,0 17,0 16,7 l~.7 

der synes at kunne spores en tendens · til en forøget tidsaf~ 
stand mellem fødslerne ind~il det 4. barn, hvorefter tidsaf
standene bliver mindre (11). Et sådant skifte ved det 4. barn 

kan virke ulogisk og må forklares ved, at det herefter er fa
milier med mange børn, som slår igennem, og at disse familier 
gendrelt her en mindre tidsafstsnd mellem børnefødslerne, så
ledes som det fr~mgår af tabel 5.i på den følgende side, Af 
d~nne tabel fremgår det tydeligt, hvorledes tabet af det før
ste af t o på· hinanden følgende børn, præger tidsafstanden til 
det næstfølgende barn. 

Fertiliteten sds ud af denne tabel 5.7 at kunne onts~e 
forskellige mønstre, idet der for enkelte fsmilier generelt 
er tele om lange tidsint~rva ller, hvilket gælder f.eks . Carl 
Hansen og Peter Hansen, hvorimod generelt korte tidsinterval
ler præger Hons Lauritzen Grævis og Tønnes Larsen. Alt i alt 

r/ep 
må dat konstatere s , a~rfor de enkelte fædre er så store for-
skelle, at det er sv~rt et trække generelle linier for ferti-
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Tabel ~.?Dåbeatstande ved ægteakaber 1 hvor der er t~dt mindst 5 barn. 

Federens 
navp barn 

Anders Blarnøe ••. •• • ,. 20 
Carl ff•naeu •. . ••••••• . 65 
Hane Hansen •••• , •••• ,, 29 
Hans Hansen..... • • . • • • 18 
Hane Joaephsen •• , ••• , • 182 

Høns Løuritseo GlWWie. 19 
Hans Laraeo ••••••••• ,. 28 
Hans Pedørsøn,,, , ,,,,, 152 

Kana Pedersen • • ••••••• 30 
Hana Rasmuøaen ••••••.• 18 
Hans Raamuea•n........ 29 
Hane Tenneaen ••••••••• 18 
Jscob Hansen •.•••.••• • 172 

J~na Micbdlaen ••••••.. 22 
Jeøe Pedera~n •••.• .• • • 38 
Jargen Nieluen ••••• •.. 15 
Jargen Re smueaen ••.•. . 25 
Knud taraen . •• ••••.•.• 11 
Laur1t~ Jouephsen .•••• l? 
Mads Røømuesen .• , •• , •• 21 
Yade Haamuasec •••••••• 18 
Niela J9rgenaøn •• ,,,,, ~ 
Peder Andersen.,,,,.,, 40 
Pedor Hansen • .••• •• • • . 35 
Podor Raemuasen •••••.• 152 

Ped~r ~(aømu8t!SD 1 i : ! 1 •• 22 
Reamus Chri~tenøen ••... 28 
Ra smus Ohr1at1ansen ••. i~2 
Rasmus ClButien •.. ,,,,, 20 
Rasmus Jargenaen •••• , . 24 
Rasmus Madsen •• •••.•.. 242 
Svend Raømussen ••••••• 36 
T~nøoø Larsen .•••••••• 172 

Ona. t1daa1'stand 24,l 

Dåbaørstend 1 måneder mellem 
2.~3. 3.-4. 4.-;. ;.-6. 
barn 

H2 

23 
27 
10 
21 
29 
33 
202 

36 
142 

27 
35 
162 

27 
}O 
26 

l? 
2,2 

252 

19 
32 
2? 
34 
33 
19 
46 

~4 

35 
29 
26 
19 
~ 

14 

barn 

22 
56 
35 
132 

21 
23 
36 
472 

39 
30 
34 
31 
202 

34 
162 

24 
22 
31 
30 
35 

37 
26 
38 
40 

24 
25 
~o 

152 

32 
35 
26 
31 
15 

29,5 

børn 

24 

43 
29 
;s 
20 

27 
162 

26 
22 
22 
26 
66 

162 

23 
34 
32 
25 
23 
28 

38 

73 
39 
23 
33 
15 
4l1 

30 
152 

26 

3? 
30 
152 

17 

barn 

25 
B 
41 

2? 

36 
49 

30 

29 

23 
16 
52 

25 
19 

29,5 

6.-7. 
barn 

4-9 

21 

30 

40 

27 

73 

7.-e. 
betD 

68 

42 

28 

22 

litetsstruktur~n. Dog kan der peges på, at den gennemsnitlige 
tidsefstnnd mellem do to 6id~t~ børn i OOBteskaber mdd m~re end 
4 børn er knap ~4 m~nuder, hvilket ligger noBdt over den ~e

nerelle tidsafst~nd~ 
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5.6 Fertilitetsberegninger 

Fertiliteten for en given population kan beregnes på menge 
måder. Indledningsvis i kapitel 4 blev anvendt den s ummariske 
fertilitetskvotient, som er et mål for antallet af levende-
fødte børn pr. 1000 indb~ggere. Dette mål bar den hovedsvagbed , 
at det ikke tager hensyn til befolkningens alders- og kønssam
mensætning, herunder antallet af kvinder i de reproduktive 
aldersgrupper. Et mere anvendeligt mål er derfor den generel
le fertilitetskvotient, som er et mål for anta llet af levende
fødte børn pr. 1000 kvinder i de fødedygtige aldersgrupper. 
Denne størrelse tager imidlertid ikke hensyn til kvindernes 
vielsesalder og alderssammensætningen blandt kvinderne i den 
reproduktive periode. Derfor er den aldersspecifikke fertili
tetskvotient det mest nuancerede mål, fordi det ikke blot om- . 

fatter kvinder i den reproduktive periode, men tillige tilla
der en opdeling både efter moderens alder ved vielse og alder 
ved børnefødsler. 

En beregning af den aldersbe tingede fertilitet for Lyø er 
vist i tabel 5.8 for hele den omhandlede periode, omend ikke 
alle fødte er medregnede. Beregningen omfatter således ikke de 
uægtefødte

1
og for 58 børn var det umuligt at beregne moderens 

alder, hvorfor ogs å disse børn er udeladte, mens der ikke er 
taget hensyn til, om forældrene var i første eller senere æg
teskab. 

Generelt er der tale om, at den højeste fertilitet findes 

.T&be,l 5.8Aldersbertinget fertilitet i ægteskab !or Ly~ sogn 1728-1845 og 3 udvalgtct 

tiArs-periodor 

.Ald0rsbetinget tertilitet for aldersklas s orna 
. _ 15.:.19 20- 24- 25-29 30- 314 35-39 40-44 45-49 Antal 

Periode Ar lir Ar å .r Ar år år b0rD 

1728-1845 .. ••.. .. 250 379 3•~1 287 210 95 1'1 538 

1n1.-1740 •••.... . 350 40l~ 509 396 2;a 48 84 

1796- 1805 ...•. . •. 363 400 :;15 172 73 28 34 

1831-1840 ...... • • 272 338 246 69 66 59 
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i aldersgruppen 20-24 år og falder derefter jævnt for de føl
gdnde aldersgrupper. De t forholdsvis lave fødselstal for al
dersklasserne 15-19 år hænger sammen med en generel laveste 
vielse se lder på 19 år og f ørstcl børnefødsel adskillige måneder 
derefter, hvorfo~ kvotienten nødvendigvis må blive lav. 

Et mere nuanceret billede af fertiliteten kan opnås gennem 
en und~rsøgelse af fer tiliteten i de enkel t e alddrsgrupper 
over tid og en opdeling af de enkelte aldersgruppers f ertili
tet efter alder ved æg teskabets indgåelse. I tabel 5. 8 er der, 
foruden det ge nerelle fertilit~tsmål, angivet den aldersbetin
gede fertilitet for 3 t iårs perioder, hvor den første ligger 
i en periode med en summarisk fertilitetskvotient på omkring 
40, den anden i en periode med en kvotient omkring 20 og den 
s ids te i en periode med en kvotient på 25. På t r ods ef, at 
tallene bygger på et ganske lide t antal børn, fremviser den 
en tydelig tendens til, at fertiliteten indenfor ægteskab ber 
været faldende for samtlige aldersgrupper igennem hele den 
behandlede tidsperiode. 

Det er bemærkelsesværdigt, at perioden fre 1731 til 1740 
her den højeste fertilitetskvotient i a ldersgruppen 30-34 år, 
mens den højeste kvot ient for de to andre perioder ligger i 

aldersgruppen 25-29 å r, og t il l ige ligger de næstfølgende al
dersgruppers fertilitet væsentlig over , ikke blot de øvrige 
to period~rs fe rtilitetskvotienter, men også over de generelle 
kvotiente r jvf. t~bel 5.6 . Detta hænger bl.a. sammen med, et 
over 1/3 af ue ægteskaber , hvor der er født 5 tille r flere børn, 
er indgået før 1740. Ta llene f or perioden 1831-1840 er reb 
lave i forhold t il den summariske fertilitetskvotient, hvil
ket hænger sammen m~d, at der i be r egningerne af de aldersbe
tingedo fertilitetskvot ie ntf~\kke indgår uæ!Stefødt(;;I. 

rnn opd~ling eft1.:r hustru0ns alder ved vielst:tn , sådan s om 
de t fremgår ef t e b~ l 5.Y ,på næs tfø lgeIJde s i de , afslører hvor-

. lecltrn vi e l sesalderBli påvirke r kvind":HH:J f~rtilitet, i det kvin
der , s om inde;å.c ægt0skeb i en senere alder tmd 15- ti l 19 årige , 
ge nerel t har en højere f ertilitetskvotient end kvinder i de 
t ilsv Dr~nu~ aldersgrupper, der al l erede er i ~gteskab. Dog 
betyder det forholdsvis ringe Rntel kvinde~ , der icdgår i un-
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Tabel 5.9 Aldorøbetinget fertilitet !~rdelt etter hustruens alder ved vielse. 

Bu$trucna Ald~rsb~tinget !ertilitet i aldersklosserne Antsl 
alder ·ud 15-19 20-24 25-29 30-.34 ,5_,9 4-0-~ 45-49 børn 
Yielee Ar Ar ål:' år A.r Ar Ar 

15-19 A.r •••••••• 250 478 2,0 16 

20-24 - ........ 361 305 254 116 56 55 18? 

25-29 - ••.•••••• 366 296 221 87 7 218 

30-34- - ..... ,_ .. "' 271 126 19 91 
,,_,9 - ........ 255 lll 18 22 

40-44 - ........ 148 4-

---- · - -· . --- -•··--- -... 
dersøgelsen, især for aldersgrupperne 15-19 år og 35-44 år, at 

der må tages væsentlige f orbebold for talværdierne for disse 

aldersgrupper. 

5.7 Familierekonstitutionsmetodens fertilitetsmål 

Et generelt problem ved undersøgelser ef fertiliteten for 

en given fortidig befolkning er vandringer, idet der sjældent 

rådes over så stort et materiale, der dækker et geografisk 

område, der kan opsuge alle disse vandringer, således at op
lysninger om de migreredes færden ikke går tabt. For at undgå 

vandringsproblematiken bar man i bl.a. en række franske under
søgelser udvalgt den del af familierne i den undersøgte popu

lation , om hvem man havde kendskab til, at kvinderne havde 

gennemlevet perioden fra ægteskabets indgåelse til slutningen 

af dan reproduktive periode omkring 50-års alderen i ægteskab 

i det pågældende sogn eller lokalitet. 
Flere franske undersøgelser opererer med i alt 5 hovedgrup

per af viede, hvoraf de 2 (I og II) anvendes i de videre un

dersøge lser af fertiliteten (14). For gruppe I er de formel-

le krav til ægteskaberne, at tidspunktet for ægteskabets op

hør er kendt; og at kvindens dåbs- eller fødselstidspunkt er 
kendt. De formelle krav til gruppe II er de samme, blot med 
den forskel, at kvindens fødselstids-. - punkt skal kunne be

regnes ud fra endre oplysninger. Hertil kommer, at kvinderne 
i ingen af de to grupper må være over 4.4. år ved ægteskabets 

indgåelse, og a t hale den reproduktive periode ska l gennemle
ves i et og samme ægteskab. Der er sål edes tale om ret strin

gente kra~og anto llet af familie~ der opfylder disse betin-
_gel ser; er derfor beskedent. For Lyø er der sket en mindre re-
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vision af disse kriterier, således et i alt li femilier, hvor 
beege ægtefæller levede i 1845 folketællingen, men hvor kvin
den forlængst hevde passeret 50-års ald~ren og dermed overstå
et den reproduktive periode, medtalte. 

I Etienne Gautier og Louis Henry's undersøgelse over befolk
ningen i Crulai i Frankrig indgik 49 familier af gruppe I og 

36 af gruppe II ud af i alt 603 viede. (15). For Lyø er tal
lene 48 af gruppe I og 30 ef gruppe II, i alt 78 familier el
ler 35 pct. af alle viede, altså 2t gange som stor en andel af 
de viede som ved Crul ai-undersøgelsen. Dette er dog intet mod 
Kaare Frederiksans Sejerø-undersøgel se, som frembød 96 fami
lier af ·type I og 77 af type II eller godt 52 pct. af alle 
viede, hvorfra der dog blev trukket 36 familier, hvor manden 
var i andet eller højere ægteskabsnummer, idet disse ægteska
ber havde et lavere børnegennemsnit end de resterende ægte~ 
skaber ( 16). 

Det gennemsnitlige antal børn f or Lyø's 78 "komplette 11 

ægteskaber er 3,3, hvilket er det samme som entallet af børn 
i ægteskab for sam~lige kvinder. Ud af disse 78 familier er 
6 ef type I og 8 af type II, ægteskaber, hvor dan ene af ægte
fællerne er i endGt eller højere ægteskabsnummer. Fertilite
ten for disse 14 ægtaskaber adskill~r sig ikke væsent l ig 
fr8 de øvrige fPmilier, hverken hvad angår antallet af børn 
eller hustruens eld~r ved ægteskabets indgåelse. 

Disse 78 familiers repræsentativitet som indikatorer for 
fertilitetsniveeuet er diskutabelt. Der kan således fremføres, 
at en sådan udvælgelse vil fremhæve de fastboende overfor de 
VRndrende befolkningselementer. Dette argument her dog kun 
vægt , hvis deL kan påvises , et de fsstbodnde her et fertili
tetsmønster , som adskiller sig v~sent ligt fra de vandr~ndes. 
f .ek~. gdnnem en påvisning ef, at de fastboende domineredes 
uforholdsmæssigt af gårdmænd

1
og at gårdmænd g.;nerelt hevde 

et andet fertilitetsmønster end de andre ~ocislgrupper. 

Som ved de foregående undersøgelser med opdelinger efter 
erhvervsbetegnelser vil der også her tlive skelnet mellem 
gårdmænd og husmænd, bvor husmænd omfatter husmænd, daglejere 
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og håndværke r e. En undersøgelse for de 23 gårdmænd og ·18 hus
mænd i 1787-tællingan, som ligger midt i den undersøgte perio
de, viser, at 17 af gårdmændene eller ?4 pct. indgår blandt de 
komplette familier, mens det for husmændene er 14 eller 78 pct . , 
og der k~n således ikke påvises nogen repræsentativ ·.s løvhed 
for erhvervsgrupperne blandt de fastboende. Men spørgsmålet om 
en eventuel anderledes fertilitetsatruktur for de mere van
dringsintensive befolkningselementer må forblive ubesvaret i 

denne saaaenbæng. 

Til slut skal mevnes, at udvælgelseskriteriet rummer en 
mindre skævhed, idet kvindernes dødsrisiko i forbindelse med 
b"rnefødsler var betydelig større dengang .end vi kender den i 

dag, og ·dødsrisikoen steg aed antallet af fødsler, således at 
kvinder, der blev tidligt gift og gennemlevede m8nge svanger
skaber, beyde en betydelig større dødsrismko end kvinder, der 
blev sent gifte og ikke fik børn. Blandt ded 18 !Ømli.li&.æ\:1var 

ikke mindre end 12 barnløse. Alle disse 12 kvinder var i 1. 
ægteskab og bevde en gennemsnitlig vielseselder på 35,2 år, 
•ens gennemsnittet for alle førstegangsfødende var 28 år eller 
nøjagtigt gennemsnittet for alle førstegengsviede. Andelen 
af barnløse ægteskaber er således 15 pct. af alle ægteskaber, 
og den samme andel forekommer i Crulai-undersøgelsen (17). 

Tobel 5.10 Paailierekonøtitutionemetodens fertilitetømAl ror Lyø . 1728-1845. 

Hustruens Aldersbetinget !ertilitet 1 slderøkleeserne Antal 
alder ved 15- 19 20· 21~ 25-29 30-:34 3S-:39 40-44 45-49 børn 
vielse år år l!.r llr Ar år år 

15- 19 lr .. . ... ... 600 200 200 ~ 100 ll 

20-24 - . " ....... .514 ,26 242 156 ?4 21 92 
25-29 - .......... 550 267 207 89 7 106 
.50-34 - • • li' t • III e • • 292 1?6 62 12 3? 
.55-39 - •••• • ' 'P • • 148 111 9 
40-44 - . " .. -.... 214 ' 
15-44 6.r ..•. ••••. .561 321 260 l?O 91 10 258 

Antal børn: ....•• 22 62 75 60 :35 4 

Antal kvindeår i 
ægtesksb •••....• 2 61 19:3 288 352 384 ~90 

Gllrdmænd 356 301 277 180 99 14 

Hu smænd 400 3:3:3 265 159 71 6 

v. 
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~ Resultatet af beregningen af den aldersbetingede fertili-
tet for de komplette familier er vist i tabel 5.10, og resulta• 
tet varierer en del f re beregningen af samme størrelse for be
le befolkningen, navnlig hvad angår aldersferdelingen efter ~u
str.uens alder ved vielsen. Bortset fra aldersgrupperne 20-24 år 
og 25-29 .år bygger beregningerne på så små tal, at der i bedste 
fald er tale om tendenser. En sammenligning af den samlede fer
tilitet med tilsvarende undersøgelser for fuldstændig rekonsti- . 
tuerede familier, som vist i t abe l 5.11, røber en generalt 

Tabel 5.ll Eksempler på end.re undersøgeleer af i'amilierekonstitutionsmetode.os !ertili

tetS111ll. 

Aldersbetinget fertilitet for øldarsklasaerne 

Sogn og periode 15-19 
Ar 

Crulei(l6?6- l?42) •••• ;20 

Glostrup(l6?7-1?90) .. ;s9 
Bejerø(l?00-1799) •••• 400 

Danske landsogne 

(1760-1801) ••••••..• 364 

Lyø ( l72B-1845) .. .... . 

20-24 
Ar 

419 

588 

481 

495 

3&1 

25-29 
Ar 

429 

426 

422 

321 

30-~ 
Ar 

358 

260 

292 

;14 

230 

326 

l?O 

40-44 
Ar 

142 

191 

,8 

181 

91 

10 

51 
17 

36 

lO 
---- --------

Kilde: Hans Cbr. Johensen "Befolkningsudvikling og femiliestru\i;tu1' i det. 18 . å.rh . " 
1975 P• 112, .Alldera V. Kaøre Frederiksen: "FemUierekonstitution '' 1976 p. 67 os 
Poul Theatrup : "Metbodologicøl ProUems ... • " i SEHR 1972 p. 19 . . 

lavere fertilitet for Lyø for samtlige aldersgrupper. Dette 
forhold må forklares ud fra flere faktorer. Dels rækker Lyø
undersøgelsen længere ind i 1800- talletrnd nogen af de andre 
undersøgelser , hvor der bl.a. kommer et problem mod en høj 
andel af uægtefødte og en generel nedgang i fødselstallet 
jvf. den demografisk~ transition, begynder at gøre sig gældende, 
os dels her Lyø-undersøgelsen en høj andel af kvinder uden 
børn . Hertil kommer, at den høje vielseselder giver sig udslag 
i ingen fertilitet for alderugruppen 15-19 år, og en del for
klaring kan givetvi,s findes i erhvervsstrukturen. 

Takket v.nre jordebøger, fi:.esteprotokoller oe; skif teproto
kollor ken hovederhvervet bestemmes for samtlige 72 familier, 
idet selv om kirko bøg~rne og især folketællingerne indeholder 
manga oplysn inger om erhvclrv, er det dog først af· dækkende 
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karakter efter ca. 17~G. Diss e 78 familier fordeler sig med 
43 gårdmænd og 35 husmænd, håndværkere og inds i ddere , og som 
det fremgår sf tabel 5 . 10 neders t , er den aldersbetingede fer
tilitet for de to erhvervsgrupper meget lig hinanden, men en 
svag tendens til, at husmændene i aldersgrupperne 20-24 år og 
25-29 år har en lidt højere ferti l itet, og derefter her gård
mændene den højeste fertilitC:lt., - et mønster, som også afspej-

J(. 
les i Hans Chr. Johansans undersøgelse (18 ) ~ 

Imidlertid fremviser t abel 5.13 en stor for skel i anta l -

T•be17.J3Fordelingen e! entellet ar børn i de komplette femilier efter føderens 

erbver• ok derneøe e!ter •Dtøllet e! lr i ægteakøb f~r aødrø 1 de reproduktive elders

grupper . (20-49 lr). 

.letal bern i Federens erhverv Antal lr i eegtukeb f or kvinder( 20-49Ar) 
19gtuk•b Gild. Had. 0"9 10-19 20-
~ antal iilfelde 
c b•rn .. . . .... .. 41 •• 5 7 .2 e .2 
1 barn . .. ... . , . . ... 2 6 l 5 ·2 

l b•l'll • . ' • • •••••..• 1 6 l ·4 6 

3 - .... ... "' ... .. 5 '5 3 7 
4 " ............. ? 8 ..: 6 9 
5 - .... ... .. ... . 3 1 4 

6 - ............. 6 1 9 
? - ............. 2 2 

8 - ............. 2 2 

9-1~ bern ..... ..... 2 1 3 

Gns. øntal bern 3,8 2, ; o,a 1 1 8 4,4 

let af børn mellem de to a l der s grupper , således at husmændene 
i gennemsnit fik 2 , 5 børn, mens gårdmændene fik 3 ,8 børn eller 
l f gang s å mange pr . æg teskab . Denne forskel køn forklares 
gennem den markante di s tinktion i hustruens alder ved i ndgåel
se af ægtdskab, i de t, s om det f r emgår af t a be l 5 .12 , husmæn-

Tabel , . l? Kv imdornes al der ved 1ndgAelae øf ægteskab for de kompletto !erailiør . 

Kvindens elder ved 
vielsen 

20-24 å.r • .. • •• • •. " •••••• . . • •• 

25-29 -
30- '4 -
35-39 -
40-44 -

...... ..... .. . ' .. .. . . 

Gns. viel s esa lder 

GArdlllønd Huamand 
øntel tilfælde 

15 3 
17 9 

6 ll 
3 8 
~ 2 

27,5 31,2 
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denes hustruer typisk blev viet i midten af 30'erne og gård
m~ndenes typisk midt i 20 'erne og tabel 3.13 viser t i llige, 
at dd~ er særdeles stor forsk~l i fertilitJten imellem gifte 
kvinder, som ved vielsen var 20-årige og 30-årige. Dette ·i l
lustrerer således det generelle udsagn om problemerne i hus
mandsk lassen især i første halvdel af det 19. århundrede, 
hvor et stop for anlæggelsen af nye buse kombineret med et 
stigende befolkningstAl betød et hårdt pres mod husmandsklas
sen, hvor den højere vielsesalder og dermed forbundbe levere 
fertilitet i ægteskab blev en naturlig følge. 

5.8 Sammenfatning. 

Undersøgelsen viste, at samliv før ægteskabet i høj grad 
praktiseredes, og et det i 1800-tellet ofte fik følger i form 
af uægte børn. I betragtning sf den nære sammenhæng mellem 
vielse og opnåelse af fæste for 1700-tallet kan eh ufrivillig 
graviditet have betydet, at man har måttet gifte sig uden der-

~ å . med'V'opn et fæste. 
For moderen synes et uægte barn forbuudet med en vis so

cial konsekvens . og disse mødre ses ofte et have forledt sognet. 
Det er sigende, at folketællingerne rummer adskillige vidnes
byrd om enlige mødre fra andre sogne som lemmer i fottigbuset. 

Dette høje antal illegitime fødsler, især for 1800-tellets 
første halvdel, kunne være udtryk for, at anvendeloen af præ
vent i ve midler var meget sparsom. Derimod kunne t a le, ~t kvin
derne i ægteskab i den reproduktive periode l Angt frA fik det 
optimvle antal børn, hvilke t især gælder aldersgruppen over 
40 år. At men i samtiden k~ndte til og anvendte p.ræventive 
midler, herunder især coitus interruptus, er en række forskere 
ikke i tvivl om, man problem~t er, hvorvidt anvendelsen af 
disse præventive foranstaltninger, som f .eks . indtagelsen af 
ene, der kan beL~Bges med eksempler fra Fyn, he r v~ret almin
deligt udbredt (19) . 

~idsafstanden mellem børnefødslerne i ægteskabet viste en 
stigning, således at tids0fst enden til det sidste barn gene-
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relt ver højere end de andre tidsafstande mellem de fødte børn 
i ægteskabet. Dette ken t~gdo som indtægt for en vi s familie
planlægning, men ken også tilskrives biologiske f~ktorer, 

som f.eks lAVera potenscgstørre andel af aborter, hvortil da
tidens lave hysiejne muligvis bar kunnet medføre sterilitet(20). 

15 pct. ~f de fuldt r ekons tituerede f amilier fik ingen børn, 

hvilket kan forklares v~d, at dels kan ikke elle kvinder f å 
børn ud fra biologiske forhold 1 og de l s blev mange ef kvinderne 
gift i en ret sen alder, dvs. 35 år eller derover, for hvilke 

det også ud fra en nutidig erfaring kan være problemetisk , 
idet f .eks risikoen for aborter er v~sentlig større for før

stegangsfødende over 35 år. 

Det kan dog .ikke ud fre nærværende undersøgelse afvises, 
at omend i kke en femiliep1an:l-ægning, så dog en vis familiebe
grænsning har fundet sted, og den væsentlig større andel af u
ægtefødte i førs t e halvdel af 1800-tallet er velnok snarere et 

udtryk f or en generelt større accept af samliv udenfor ægte
skabet. 

Undersøgelsen af fertilibeten for Lyø vis t e gonere lt man
ge fællestræk mad det mønster, som kenda i:; frs undersøge l sen af 
de 26 danske l endsogne , f.eks. hvod angår månedsfordelingen 
af de døbt~, andelen af gravide trude af alle brude og anta l

let af børn pr. familie, idet denne undersøgelse viste, at 
på trods af en væsentlig s t0rre hyppi3hed ~f genvielser hos 

mænd, ver der ikke nogen særlig forskel mellem entallet af 
børn f or de to køn. Den eneste forskel til dan størr0 anlag
te undersøgelse lå i fartilitetsnlveeuet, idet dette var stærkt 
delende indenfor ægteskabeb i den undersøgte periode. 

Den engelske forsker E.A . Wrigley anfører, at dt feld i an
tallet e f børn kPn væra resultntet af en stigning i den gen
nemsnitli ge vielse sa lder for førstegengsviede; eller ændring i 

det gennemsnitlige interval mallem børnefødslerne (måske som 

resultet ~f ændrin p;ar i behandlingen af spædbørn , anvendelserJ 
af aborter eller benyttelse af præventive midler) ,-.. eller i 

nogle sa mfund som at resultat af e t fald i en t a llet ef uæ~te 
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børn. Hertil kommer m~ligheden for en stor udvandring eller 
ændringer i alders- og kønsforde lingen af befolkningen (21). 
Hvis d~r herudf re skBl angive~ nogle forklaringer på den fal
dende fertilitetskvotient for kvinder over tid på Lyø, kan 
der først og fremmest peges på det store ental uægte børn i 

1800-tellet , som udgår i fertilitetsberegningerne, men også 
den stærkt nedsatte børnedødelighed, som ikke blot her betyd
ning i forbindelse med en tidsforøgelse ef intervallerne mel
lem børnefødslerne, men også efterhånden betød et generelt 
lavere niveeu som led i ddn demogrAfiske trensition. De ek
stra høje fe~tilitetsmål for perioden 1728 til 1745 synes så
ledes at kunne forklares ved en kombination af et stort antal 
kvinder ·i ægteskab i den reproduktive eld~r, kombineret med 
en generel højere fertilitet for kvinder i ægteskab og en lidt 
lavere alder ved indgåelse af ægteskab for kvinder end de se
nere 20-årsparioder. 

Anvendelsen af femilierekonstitutionsmetoden er forbundet 
med en række vanskeligheder med r~præsentativiteten. som bør 
afklares for hver 1enkelt studie. Poul Thestrups undersøgelse 
over Glostrup viste, et der blandt de rekonstituerede familier 
var en overrepr-æsentation ,ef gårdmænd overfor husmæod.og in
derster. Lyø's rekonstituerede familier synes ud fra an sam
men l igning med 1787-tællingen ikke at være socialt skævt re
krutterede, meu dette gælder kun for de fastboende, idet de 
migrerende befolknings~lementer muligvis her at andet !er
tilitetsmøns ter, man det kan blot ikke belyses ud fra denne 
undersøgelse . 

En und~rsøgelse ef fertilitetsniveauet for forskellige 
socialgrupper kræver, et der dels kan opstilles klare skille
linier mellem grupperne og dels ikke optræder kerrieremobili
tet. Kaare ~rederiksen angriber ud fra en ret stringent meto
deopfattelse Thestrups undersø~elser af fertiliteten og her 
ret i, et Thestrup velnok burde have g jort nærmere rede for 
en eventuelt kerrieremobilitet i sit meteriale.(22) . Samme 
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kritik kan bi~dels også rettes mod Hans Chr. Johansens under-
' søgelse f or de 26 landsogne, iddt karrieremobiliteten kun 

undersøges for perioden 1787 til 1801 (23). 
For Ly~ er foret aget en undersøgelse af karrieremobilite

ten i kapitel 8, hvoraf det fremgår, at der ikke i nogen til
fælde kan påvises overgange mellem gårdmandsstanden og husmands
gruppen, således, at hvis man blev gift og fæsti.~en gård eller 
et hus , beholdt maL de tte fæste igennem kvindens reproduktive 
periode. 

De fuldt rekonstituerede familier viste en markant f orskel 
i ~ntallet af børn mellem gårdmænd og husmænd. Denne forskel 
syne s primært at hænge sammen med en forske l i vielsesalderen 
for de to erhvervsgrupper, idet den ald0rsbetingede fertilitet 
for de to grupper var ret ensartet, og denne forskel i viel
sesalderen må · fortrinsvis tilskriv~s den rigide ejendomsstruk
t ur i husmendsklasson , som ikkd blot måtte lide under et be
grænQet ant& l huse o~ fr~ 1819 till ige forbud mod oprettelsen 
af flere, men tillige skulle opsuge den forøgede befolknings
vækst i det 19. århundredes første halvdel. 
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6. Mortalitet 

6.1 Indledning. 

Bortset fra de 3 første år af kirkebogen for Lyø, indtil 
1(31 , er der næsten konsekvent opgivet dødsa lde~ for de begra
vede. Dlsse aldersangivelse~ især for 1700-t a lle~ vidner om 
en betydelig omhyggeligh ed fra pr~stans side, idet der i l ang t 
de f l este tilfælde er tale om aldersangivelser m0d større 
nøjagtighed end blot årsangivelse og f.eks. Chresten Peder s en, 

som dør i 1747, var 13 år , 5 måneder, 3 u5er og 3 dage gammel, 
og som det fremgik af kildekritikken, pessar dis ue aldersangi

velser i reglen ~et nøjag tigt. 
Ud af de i alt 601 begrav~de er der for 599 opgivet en 

begravelsesdBto, og månedsforde lingen f or disse begravelser 

er vist i tabel 6 j 1. Denne Rfspej l er e~ klart sæsonmønster , 

Tebel 6.l Månedefordelingen ! or døde l ?28- 181+5 og udvalgte store dødc;år. 

1728-1845 1729 1730 1737 1743 1746 1754 1767 
t.!ånecS % antal personer 

Jenuer ...... ! , , •• ", • • 11 l 5 2 6 1 

Februer •.•.•....••..• 10 1 l 6 2 ; l 

li.arts • •••••••.. , •• " •. 12 2 1 6 4 

' Ap::r11 • .•••.••. , •• , • " • 9 l l 2 4 1 

Maj ••••••••..•••••••• 10 1 5 2 l 2 ; 
Juni ...•......... " ... 8 4 l l 2 l 2 
Juli ..... . ... ... ,,. ,, 5 2 1 1 

August ••••••.• " ...•.. 6 l 3 2 l 
Septe~ber •... . .. , ..•• 6 l 2 
Oktober •.••• .• • .• •••• 6 l l l 
November .••. . . . .••• •• 8 1 1 l 1 1 2 
December .••. •• . •••.• . 6 l 

Sum 99 13 15 25 13 ll ll 12 

184, 

5 
l 

3 
1 

l 

12 

således at der i vinter- og f orårsmånede.rne er rel~tivt mange 

dødsfald med en kulmination i murts, mens sommer og efterårs-

månederne hPI' andele 0 pa 5-8 pct. af de begravede. 

Månedsfordelingen for fødte viste jvf. tabel 5.1 en svag 
koncentration for månederne februar-marts og juli- august måne
der og ud fra de almind~lige dødelighedsforve ntninger for spæd
børn, kunne men således forvente en større andel af børn blandt 
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de døde for n~top disse måneder. En undersøgelse .af månedsfor
delingen af 107 besra velser af levendefødte børn, oom er d~de 
inden udløbet af l. leveår viser i midlertid, at 58 pct. af 
børnene dør i løbet af årdts ) første måneder, mens det til

sverehde tal for re s ten af befolkningen er 52 pct.,oB til gen
gæld er kun 6 pct. af børnebegravelserne henlagt til mAnederne 
juni og juli, altså synes børn i første leveår at ha ve en stør
re f ølsombed over!or sæsonsvingninger end den voksne befolk
ning, hvor men velnok logisk ville forvente det modsatte. 

6.2 Store dødsår 

I gennemsnit dør 5 personer om året på Lyø, men der er 
store forskelle i antall~t af døde i de •nkelte år, således at 
der for 4 år, 1803, 1812, 1823 oi 1833 overhovedøt ikke er regi
streret nogen begravelser og for i ait 9 år kun et enkelt døds
fald. Til gengæld har i alt 8 år mindst dobbelt så mange døde 
som gennemsnittet, herunder 1737, bvor der blev begravet 25 per
soner ud af en befolkning på ca. 210 personer. Denne usædvanlig 
bøje dødelighed bar været genstand for en undersøgelse ef an
tallet a~ begravede i de omkringliggende sogne for årene om
kring 1737, og der kan generelt spores en bøjere dødelighed for 
dette år, ligesåvel som 1737 i den officielle statistik har hø
jere dødelighed end de omkringliggende år, men ingensteds i de 
omliggende sognes kirkebøger er der fundet tilsvarende dødelig
hedstal og ejheller nogen dødsårsager for dette år (1). 

I tabel 6 .1 er til lige vist en månedsfordeling for de døde 
i store dødsår1 og denne fordeling afspe~ler, bortset fra 1767, 
et tydeligt epidemisk præg , me.d en udpræget koncentration af 
de døde på en enkelt måned, eller som i 1737 på 3 måneder. De 
døde i juni 1729, januar-februar 1754 og marts 1845 er alle 
børn, mens, de begravede i april-juni 1746 alle er voksne. For 
årene 1730, 1743 Of 1767 kan der ikke peg~s på nogen bestemt 
eldersgruppe1 og specielt for 1737 er 12 børn ( ._i ølderan ind- . 
til 4 år) og 13 voksne begravede. De 12 b~gravede børn dette 
år skal ses i relation til, at der samme år kun blev født 4 
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børn. For to andre å~ , n emlig 1754 og 1756 begravedes lLgele

de s 3 ga nge så mange børn, . som der bldv i'ød t pll Lyø oa mme år , 

eller henholdsvis 9 og 6 t egraveluer. For 1756 kend~s apidemi-

13ns nG vn, idet der er vedf ø j-3 t '1 børnekopper" ved 3 af børn~ne1 
og for 1845 e.r tilføjt::t ''kigho ste". 

Masseepidemier har en t endens til at dække større område r, 
P t· os hvor vi for Denmarkt~in~e stillet med hensyn til oplysninger 

om de enke l te ep idemier , findes der f or Sverige et stlort ma

t eria l e til bestemmelse af de fors kellige epid~mier. Ved års 

skiftet 17~6/1737 og l angt ind i foråret 1737 hærgedes Sveriga 

af en heftig maleri~ og det er s~ledes rimeligt at antage , at 
den s tore dødelighed i 1737 for Lyø kan have været m& l aria, 2) . 

På lignende måde . ks n der i 1743 konetateres dysenteri i Sve 
rige og Norge os ti llige plettyfus i Norge. I 1746-47 er der 

for Sverige indbere t ninger om lysenteri og sids t i 1747 om 
koppe r og mæs linger·, hvoraf dy l:)en te ri virk 1dr me st sandsynlig 

for Ly2 , idet denne frygtelige sygdom var sæsonbetonet med 
hov edvægt på i sær sommer og efterår og h jemsøgte både voksne 

og børn (3) . 
Imidlertid døde langt de fleste i ældre tid af helt almin

delige årsager, såsom alder dom og for spædbørn infekt i oner el
ler i en senere tid uskadelige s ygdomme (4), men det er sand
synligt et sygdomme som tyfus, influenza, dysenteri, mæslinger, 

koppe~ og for det 19. årh. kolera, har gjort sig gældende på 
øen. 

6 . 3 Børnedødelighed . 

Takket være den ret bofaste popula tion på Lyø , er det mu
ligt et foretage en undersøge lse af b~rn~dødeligbeden for hele 

befolkningen og i kke kun for de fuldt rekonsti tuerede fa mi lie r , 
hvilk e t bl. a . betyder, at der bedre kan opde le s i tidsperioder 

for de be g~ave~ børn. Kun for 43 eller 5odt 7 pct . af alle 
fødte 1728 til 1845 ( inc l. korrektioner for de konst a terede 
manglende jvf . kildekritikken) kendes de r es skæbne ved det 

10. l eveår ikke. Langt de f l este af diss~ 43 må formodes at 

vær e flyttet bort fra sognet , en ten sammen med dereG forældre , 
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eller a lene i en moden alder og det er svært at bs ve en begrun
det formodning om , at disse 4~ børns dødeligb~d har adsk i lt 
sig ~Esentlig fra den, der kendes for de resterende børn med 
kend t s~m~bne. 

e 
DødeligtlG.en for de resterende 549 børn kan aflæse s af ta-

bel 6 .2, som viser en Benerelt stærkt faldende dødelighe d for 
børn over tid, således at det i den f ørste periode fra 1728 til 

Tebel 6 . 2 Børnedødeligheden på Ly 0 1728-1835 !ordelt over 6 tidsperioder for børn 
indtil 10 Ar.incl. korrektion~r mht . fødselstal. 

Periode 

1728-
1745 

Alle !ødte . . ...••••••.• 148 

Heraf : 
Skæbne ukendt •••• •• • •• • . 11 

Dødfødt................ 6 

D0dsslder: 
1- 6 dege • • • ••• • •••• 10 
7- 30 -

31- 90 -
91-180 -

181-360 -

13 
6 
4 

7 
Fra 1-5 år .•.•.• ••• ... • 14 

6-10 - . . . • . . . . • . . . . 7 

Overlevet 10 .leveår . •.• 70 

1746-
1765 

96 

4 

6 

2 
6 

5 
2 

13 
3 

55 

1766-
1785 

Antal børn 

1786-
1805 

116 ,78 

5 

4 

6 
10 

5 
:J 
3 
9 
4 

67 

12 

4 

6 
4 

1 
2 
1 

48 

Overlevelaestavle pD. 1000 børn, hvor deres skæbne er kendt: 

1806-
1825 

8 

l 

l 

3 
2 
2 

l 

ll 
2 

63 

1826-
1835 

60 

3 
l 

6 
l 

45 

O. år 956 935 964 939 988 962 
l. 

5, -
10. -

664 
562 
511 

772 
630 

598 

721 
640 

604 

773 
742 
'/27 

884 

756 
732 

912 
807 
789 

1745 kun er godt he lvdelen af de født~ der oplever deres 10-
års fødselsdag til perioden 1826 til 1835 , hvor over 3/ 4 opnår 
10-års alderen. De beregnede værdier for overlevelsestavlen 
bygger på et ret teskedent anta l fødte og er derfor kun uutryk 
for tendenser , -men dor synos at kunne konstatares en særlig 
kraf tig ændring i børnedødeligheden omkring 1780'erne. 

På nær 7 dødf ødte og e t enkelt uægtefødt barn , er kønnet 
angivet for samtlige født~og ovarlevel sesberegningen har 
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derfor kunn~fo~etages for piger og drenge adskil t. Res ultatet, 
som ses i tobel 6.~, viser en stor ensartethed mellem de to køn, 
omend der for den sene periode fra 1?86 til 1835 er en vis 
overdødelish ed for pigerne, hvor mRn ud fre de generell e døde
ligh~d serfsringer skulle fo r vente en mindre overdødeli~hed 
Tsbol 6.3B0rned0deligheden pb Ly ø fordelt efter de afdøde børns køn. 

1728- 1785 1?86-1835 
drenge piger drenge piger 

Levendef0d tø . .. .•.....•.••..••. 1000 1000 1000 1000 
Overlevende 1. leveår .... , ..... ?38 778 901 853 

3. . ..... ' ... 686 692 871 ?94 
5, ... . ' ... .. 645 647 802 ?65 
7. ....... ... . 634 627 792 755 

10. ... ... .. .. 599 601 782 ?45 

Antal levendefødte børn 172 153 lOl 102 

for drengene , lli:ill i bt:t trag tning af det forholds•ris ringe 

entG l fødsler kan forskellen næppe hævdes et være s ignifikant. 
På samme måde kan de fødte deles op efter forældrenes er

hv ~rv , idet , s om nævut tidligere, takket være jor debøger, skif-
. c:M 

t er og fæstebreveYer muligt for langt de fleste fædre a t sted-
fæs t e deres erhverv. Tallene , som er vist i tabel 6.~ enskue
Tebel 6.4 B~rnedødeligbeden på Lyø fordelt efter forældrenes orbverv. 

1728-1785 l?BS-18~5 
GArd111snd Bj glt.rd111end Glrd111end Ej gArdmand 

Levende!ødtø .•••..• •••••. .• • ..• 1000 1000 1000 1000 

Ove rlevonde l. leveår . ...... ••• 752 ?76 86? 859 
5. - ........ '' 644 660 786 769 

10. - ... ' ..... . 608 596 786 ?18 

Betegnelsen "ej gårdmeod" dækker erbverveno busmend, båndværker og inders te. 

liggør , ot der for den f~rstø pe r iode fr~ 1728 til 1785 ikke 
karJ puvises nog~n forskel i b~rnedøde ligheden efter forældre
ne~ erhve rv , mens der for perioden 1785-1835 kan spores en vis 
overdødelighed blandt husm~ndenes børn, - en overdødelighed, 
s om især gjoldt de 5-10 &rige. 

6 . 4 a ødoligheden for flerfødta og uæstefødte 

Mate r ialet indeholdclr oplysninger om i alt 24 tvillinger, 
os deres dødelighed ses at have været betydelig størr e end 
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gennemsnittet af elle børn. Kun 9 eller godt 1/3 overledede 
det 10. levear, mens 2 var dødfødte, 12 døde indenfor det før
ste par månede~ og en enkelt døde som 6 årig. 

Derimod synes der ikke generelt at kunne konstateres nogen 
væsentlig større dødelighed blandt de uægtefødte overfor alle 
fødte. Uhdersøgelsen 0f dødeligheden for de uægtefødte vsn
skeligBøres af, at der for 12 ud af 50 børn kun foreligger en 
dåbsregistrering. Af de resterende 38 børn er 7 døde inden 
udgangen af 1. leveår og yderligere 5 børn er døde indenfor de 
5 første leveår, men ikke mindtSCf9 ses at heve overlevet det 
10. leveå~ og yd~rligare 7 ~a~ overlevet til 1845-folketællin
gen. For de tørn, hvis skæbne er kendt

1
var det således knap 

1/3 af de levendefødte, som døde inden det fyldte 10. år, hvil
ket er samme dødelighed som for elle fødte i første halvdel 
af det 19. århundrede på Lyø (jvf. tabel 6.2). ~~ 

6.5 Voksendødelighed. 

Ved beregninBar ef dødelighed for et lille sogn som Lyø, 
støder msn uvilkårlLgt på vendringsproblemet. Disse vandringer 
forhindre~ at man kan følge en given population fre vugge til 
grav i sin totalitet

1
og man er derfor nødsaget til at foretage 

approximerede beregninger ud fra en given oversigt over befolk
ning~ns ~lders- os kønssammensætning. En sådan oversigt skel 
foreli~ge både for en given undersøgelse~periodes start og 
slutning, hvorfor beregninger over voksendødeligheden kun kan 
ske på dette Lyø-mat~ri~le fr~ ca. 1787 og frem (5). Det for
holdsvis ringe antal mennesker på Lyø omkring år 1800 (cø. 200) 
bevirker tillige, et beregningerne må foretages ud fra ret 
grov~ aldersopd~linger. Beregningen er vist i tab~l 6.5 ~på 

næstfølgende side, og afslører bl.~. en vis overdødelighed 
for kvinder, en overdødelighed, som især gør sig gældende bos 

kvinder i den ældre rijproduktive periode, eller netop den al
dersgruppe hvor kvinderne, i kraft af den høj~ gennemsnitlige 
alder ved indgåelse uf ægLeskab, hyppigst fødte deres børn. 
Det bøje dødeligheds t e l for mændene i eldur-sgrupperne 63-82 
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'l's bel 6 · ' A ldersapeci.1.'ik dt»dsbyppigbed for perioden l ?80-1810 

Mænd Kvinder 
Folketælling begravede Follutælliog be13rsvede 

.Alder 1787 1801 1780-1810 Dl 1787 1801 l7BO·-al0 Dl 
·--"-- -

0~-1? år ....... 36 23 5 0,55 ~ 21 B 0,94 
18-32 - ....... 25 27 3 0,37 28 26 7 0,84 

33-4? - ..... .. 22 20 2 0,31 14 21 6 l,ll 

48-62 - ••• f " ~ • 21 18 4 0,66 14 15 8 l,78 
63-82 - · .....•• 9 9 27 9,68 n 12 19 4,9 

··.-- .... 

D1- d111dariaiko i % pr. år. 

år, som langt overstiger uet tilsvarende tel for kvinderne, 
er i høj grad en konsekvens af små tal og bør ej tillægges 
videre betydning. 

På baggrund af begravelseslistens oplysninge~om døde i 

årene 1760 til 1820 er der forete6et en beregning af dødelig
heden ud fra folketællingerne 1787 og 180~ og den derved 
fremkomne overlevelsestebel ses i tabel 6.6. Det er i denne 
forbindelse beklageligt, at det her vist sig nødvendigt at 
inddrage døde før ca. 1780 for at opnå et tilstrækkeligt eosål 
begr~vede, idet der både i den generelle statistik og også for 
Ljø synes at kunne konstateres et skifte i dødeligheden om~ 
kring dette H.rsteL· Men inddragelsen ken tiJ~iels forsvares 
men , at bdfolkningsstrukturen for de ældre årgange er et pro
dukt af den dødelighed, der gjorde sig gældende frem til ce. 
1780. 

Sammenligninger med Hans Chr. Jobansens resultater fra 
de 26 landsogne,oombygger p~ perioden 1780 til 1801 for de 
begra vede er vist i t ebe l 6.6. Denne sammenligning viser, at 
der for du yn~ste årgange og unge indtil ce. 40 års alderen 

e. 
er en fin overensstemmeloe i dødeligh"den, rner1 at der derefter 
optræder an tydelig forskel i retning ef en levere dødelighed 
for Lyø, hvilket afspejler en t endens til, at havde en person 
fr& Lyø først opnåe t ægteskabsalderen , var der store chancer 
for et blive temmelig gammel . 

6 .6 Dødsfald i forbinde l se med børnefødsler . 

I betregtnins ar dotid~n ~ hygiejniske forhold har børne-
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Tabel 6.6 Overleveleestevle for Lyø beregnet ud fr6 dødeligbeden 1760- 1820 selDl!len
lignet med dødeligbeden es. 1?80-1801 for bele Denmerk. 

Lyø Hele Denmerk.1 

Nyfød te ( levendefødte) •.. .... ..... ...... ... 1000 1000 

Overlevende ved . l Ara fødselsdag ...... •.•. 835 820 
2 - • ' f • •••••• 800 795 
7 . " . .. .... . 765 735 

- 12 - •• j ••• ! • • " 745 71!) 

- 17 - ..... ..... 727 70S 
- 22 - .... ... " .. 69~ 685 

- 27 - •• •• •• • '. + 670 660 

- 32 - ...... ... . 645 635 

- 37 - .. .. .. .... 610 605 
- 42 - • • • • • • ~ ! •• 600 565 

- 47 - ....... ' .. 590 530 

- 52 - ........ .. 580 490 

- 57 - •••' . • I fe • 535. 450 

- 62 - ...... ' ... 485 380 

l. tallene for hele Danmar~ er fremkommet som eritmetiske gennemsnit øf værdierne 
for m:xind OB kvinder p. 122 i Hans Chr. Jobenaen "Befolkningsudvikling og femiliestruk~ 
tur i det 18. århundreded Odense 1975· 

fødsler givetvis været forbundet mad en ikke tinge risiko for 
moderens liv. Omfanget ef risikoen er svær et bestemme nøjag
tigt, id~t dødsfeld for kvinder i den reproduktive aldersgrup
pe ikke nødvendigvis behøver et have forbind~lse med gravidi
tet og børnefødsler og hertil kommer, at omfanget af aborter 
ikke er kendt. 

I alt er 25 gifte kvinder med s ikkerhed døde i den repro
duktive alder. Af dissa er 4 døde indenfor 10 dage efter sid
ste barnefødsel og må derfor formodes et være døde i barsels
seng . Eertil kommer , at 5 kvinder er døde indenfor 10 måneder 
efter fødslen, hvilket kan være r~sultatet af , at kvinden var 
svækket efter føds len op, d~rfor mere disponeret for sygdoms
an3re b og yderligere 8 kvindur dada indenfor 3 å~ efter sidste 
barnefødsel, i hvilke tilfælde kvinden _evt. bar været så svæk
ke~ at en mulig senere graviditet ikke her kunnet gennemføres. 

Et for s i gtigt skøn vil d~rfor tekræf te den generelle an
ta5e l ee ( 6 ) , et i ce . 2 pct. 8f børn~fødslerne er moderen død , 
hvilke L betyder , at hvor en ~nkelt moder of te får flere børn, 
for Lyø op til 13, er der således en genske betydelig risiko 
for kvinderne foc et dø, som følge af børnefødsl er. 

.. 

'- ·~ . 
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6.7 Dødså~sager 

Kun for enkelte personer er dødsårssgon anBive t i kirke
bogen . Udover de nævntv eksempltlr på børnesye;domme (jvf. 6. 2), 

dør Hans Jespersen i 1?1~6 som 48-årig , fordi hen var f a lde t 

i an t~rvegrøf t, og 2 år senere døde drengen Andreas Madsen ved 

en drukneulykke. Mere dramBtisk er dot, a t Rasmus Hansen i 

1825 "ved en ulykkelig hændelse blev kørt ihjel" 18 å r gammel 
o ~ direkte ondt g~r d~t at l æse, e t en 34-årig tjenestepise 
ved n?vn Johanne Sørensdet ter i 1841 ''blev fund cl t død i .Arens
mose" - hvor men fornemmer det tragis ke forspil til denne tri s

te s kæbne . 

6 .8 Sammenfatning 

Traditionelt er der bleve t set en st~rk sammenhæng mellem 
høs tens udfa ld or, dødeligheden f or de enke lte år. Dette kommer 
til udtryk hos f.e ks. Adolph Jensen, s om for perioden 1734 ti l 
1799 opdeler i 33 år med middelhøst, 20 år med dårlig bøst e1.
l er misvækst og 13 år med høst udbytt e over det norma l e . Ved at 

sammenligne den offentlig~ s t a t i stiks t a l for f ødtcl og døde 
f or hver a f de 3 typer af år, nå r Adolph Jensen frem til , at 
fødselsoverskuddet er hennolds vis +0 , 6 for år med då rlig høst 

og 3, 3 og 6 ,4 for år med middel og god avl (7). 
Denne beregning indeholder imidlertid adskillige ·indven

dingsmuligheder, idet ikke blot den offentlige statistiks ud
sagn med hensyn til antallet af fødte og døde er behæftet med 
fejl, men også anvendelsen af kapitelstaksterne volder proble
mer. Kapitelstaksterne tager i ' denne forbindelse ikke hensyn 
til egnsforskelle, kornets kvalitet, og prisstigninger, foru
den det er diskutabelt, hvorvidt kapitelstaksten er et rime
ligt udtryk for bøstudbyttets størrelse. Meget af denne kri
tik er fremført af Aksel Lassen, som har påvist, at stignin
gen i kapitelstaksterne indtræder før epidemierne, på et tids
punkt, hvor det ikke har nogen umiddelbar i ndflydelse på dø
deligheden, og anser epinemierne som hovedårsag til år med 
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ekstraordinær·dødelighed. I denne forbindelse menes epidemier, 
som udløs te s af krige i ~~uropa eller Norden og Østersøområdet, 
idet der tradit ionelt forud for dis s e krige foregik store korn
opkøb (9). 

Undersøgelsen af de begravede på Lyø viste, at der kunne 

kons~eteres enkelte år m~d specielt m~nge døde på enkelte må
neder, hvilket sandsynligvis hænger sammen med epidemier. For 
1729-1730 er det svært at pege på nogen årsag beg epidemien, 
men landbrugskrisen ce~ 1730-36 antyder en muli~hed , ligesom 
1737 kan være en kons~kv~ns ef denne langvarige krise, efter 
hvilken befolkningen måske h?r baf t mindre modstandodygt igbed 
overfor en epidemi. I øvrigt er kapitei%sksten for Fyn særlig 
høj de~te år (10). Dødeligheden i 1743 kunne jvf. Lassen tænkes 
3t hænge sammen med Sveriges krigsforberedelser og krige mod 
Rusland og 1746-47 være forbundet med den østrigske arvefølge
krig (1740-48). Derimod er det svært at forklare dødsfaldene 
i 1754 og 17671 og den stor~ epidemi 1762-63 , som følge af Den
merk-Norges krigsforberedelser synes slet ikke at have ramt 
Lyø. De store epidemier og årsagsforklaringer til disse i 

det generelle er således på en række punkter svære at tilpas
se det specielle. 

Mens der i den generelle befolkningsstatistik kan af læse s 
et generelt årligt fødselsoverskud på omkring i pct. for hele 
Danmark, er der for Lyø ikke noget fødse l s -overskud i 1700-
tellet. Dec te kan ikka alene forklares ud fre den bøje spæd
børns dødelighed især i tegyndelsen af det 18. århundrede, men 
må i høj Bred tilskrives disce voldsomme epidemier, som f.ek s . 
i 1737 bor trev over 10 pct. af befolkningen. 

Børnedødeligheden viste for Lyø en generel stærkt faldende 
tendens over tid. I første halvdel af 1700-tallet opnåede kun 
godt halvdelen af de fødte deres 10 års fødselsdag, og 100 
år senere var det over 2/3 af alle fødte. Materialet synes 
at vise, at der for perioden 1786 til 1835 var en vis overdø
delighed for husmændenes børn overfor gårdmændenes, mens der 
ikke kan påvises en sådan tendens for parioden indtil 1785. 
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De uægtefødtes dødelighad kunne ikke påvises at adskille sig 
væsen ligt fra det generelle dødelighedsmønster for børn. 

Semme11ligninger mellem dødeligheden for Lyø overf'or det 
mønster

1
der kendes f.eks. fra Hans Cbr. Johansens undersøgelse 

over de 26 danske landsogne,, viste, at der for aldersgrupperne 
indtil ca. 40 år ver en klar overensstemmelse mellem de to 
sæt resultater, men at der derefter var en forskel i retning 
af en mindre dødelighed for Lyø i de mere modne aldersklasser 
for 40-60-årige. 

For dødelighedsberegniuger over 1?00-tallet skater epide
mier vonskeligheder, idet disse ofte ramte specielle alders
grupper, som så nemt vil komme til et veje ekstra tung~ .fht 

nndat problem er; et der for Lyø kunne konstateres et fald i 

børnedødeligheden omkring 1780, og et lignende fald kan kon
stateres for hele Darime.cks b~folkninggo..Det er derfor usikkert, 
når Hans Cbr. Johansen i sin atore und~rsøgelse tager en døde
ligbedsberegning baseret på åren~ 1780 til 1801 til indtægt 
for hele perioden 1741-1801 (12), idet der for perioden 1741 
til 1780 synes et gøre sig andre dødelighedsforhold gældende. 
Den ændring 1 som her kommer · til udtryk, er kendt som den 
demografiske trsnsition, som betegner overgangen mellem en 
periode med en høj dødelished og fertilitet overhi elt·.3 mel
lomfes0r til en periode mod lav f~rtilitet og død e lighed. 
I øvrist mener Bvend Lge Hansen, at denne nedgang i mortalite
ten allerede s~tter ind omkring 1775 c1i). 
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7. Vandringer 

Stavnsbåndet , som frA 1764 omfattede alle bønder fre det 

fyldte 4 . år , bar givetvis påvirket vandringsmønstere t for 

det 18. århundrede, men det gjaldt kun for mænd og tillod van
dringer indenfor samme gods.distrikt. Albert Olsens undersøgel
ser viser, at det især for Jyllands ve.d..kommende lykkedes for 
bønderne et bevare den samme f orholdsvise bevægelsesfrihed som 
tidligere, idet vandrin~ern~ dels fra land til by og dels mel
lem landsdelene fortsattes (1). 

ImidlØ~tid er dat forbundet med en del vanskeligheder at 
få nøjagtige udt~yk for mobiliteten, idet der som mi~imum må 
kræves, .at hver enkelt vandring bar sat sig spor i ~t bevaret 
kildemateriale, hvilket ikke er biifældet · i langt de fles te 
t i lfælde i l?OO-tallet. Et vist indtryk kan opnås via en un
dersøgelse af gennemstrømningen i kirkebogsmaterialet (dvs. 

en undersøgelse over personer, om hvilke der blot foreligger 
isolered~ vidnesbyrd om et korte~e ophold, som f.eks. dåben 
ef . et bern eller vielse i sognet)tog en del oplysninger ligger 
gemt i lægds- og søruller, hvor man oft e ken følge h~er en
kelt persons vandringer fra sted til stad og år for år , men 
de ls er der for lægds- og sørullerne t sla om, at de kun dæk
ker niændane (fra 4 til 40-års alderen) og dels er kirkebogens 
oplysninger af så tilfældig karakter, at der kun dårligt kan 
et6bler~s an vandringsstatistik på dette materiale . 

Ved kirkebogsreformen af 11/12. 1812 blev der indført ske
maer til registrering ef indvandrede til og udvandrede fr a 
sognet, de såkaldte til-oe afgangslister, hvilket s kulle bety
de, at der for 1800-tallet var helt anderledes gode muligheder 
for . bestemmelse af mobilit~ ~ tens omfang. Imidlert i d blev 
mange af til- og afgan~slisterne først - ført efter en skærpende 
forordning af 24./7. 1822, og listerne indeholder som regel 
kun tjenestefolk 05 ligestillede, som havde pligt til at mel
de sig hos sognapræsten i tilfælde af bortre jse fre - ell e~ 

tilflytning til soenet (2). 
For Lyø eksis terer til- og efgengslisterne først fra 1830

1 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



97 

og indeholder for årene 1830 til 1845 navnene på 233 indvan
drede og 213 ·udvandrude. Af disse vandrede er kun 3 personer 
tetegnet andet end tjenestefolk og tallen~ fre til- og afgangs
listen er såled~s at betragte som udtryk for bruttovandringen 
af tjenestefolk for den påg~ldende periode, idet samme perso
ner udmærket kan være vandret ud og ind sf sognet indtil fle
re gange i den n~vnte 16-års periode. 

Nettovandring~n for en bestemt periode for etf'givet sogn 
ken bestemmes ud fra en sammenstill~ng af to folketællinger, 
idet disse ksn opfattes som bestandsopgørelser på et givet 
tidspunkt. Dette kroover en fuldstændig korrekt identifikation, 
·, ikke blot mellem personerne i d~ to folketællinghr, men også 
mellem folketællingsllsterne og begravelses- og dåbslisterne 
og beror på, st der ikke foreligger underregistreringer eller 
fejl i nogen Bf de 3 lister. Disse stringente krev er velnok 
ikke helt opfyldte for Lyø-materialet, men et forsøg på en 
sammenstilling af folketællingerne 1787 med 1801, og 1834 med 
1845 er vist i tAbellerne 7.1 o~ 7.2. 

Disse tabeller bygger på følgende logiske definition af 

Tebel ?.l VotxJl.ngerne belyst ud !re Folketællingerne l?B? og 1801 og opdelt efter 
ølder. 

Alder 

?olk•t•llingen 1787 

!ert1t 

Alle døde 
1767-
1801 

ud vendrede 
• Ir 

talt 
1801 

antel personer 
0- 09 6.r ••• . ~ . 3 l 3 33 

10-19 - ····"-· 4 11 6 23 

20-29 - .... ,s. 4 4 6 24 

30-39 - ••• . 24. 3 6 3 12 

40-49 - ••• . ~1 . 5 l 25 

!50- - • ~" .. 49 ,. ' ·:29 l 19 

I elt 226 48 23 19 136 

De vendrende& pct. 
eiidel ef folketøllet 19 

Folketællingen 1801 

22 

32 

43 

24 

23 

52 

196 

~ 

hdt• 
1787-

1801 

22 

lQ 

Ind vendrede 
III li: 

4 

6 

l 

5 

3 3 

l 2 

2 1 

16 12 

14 
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Tabel 7.2 Ve~~ringerne på Lyø belyst ud !ra Folketæll1ngerne i 1834 og 1845. 

Alder 

0- 9 Ar ... 

iå..:i9 -
20-29 -

30- 39 -
40-49 -

50- - ... 

Folketællingen 1834 

Alle, 

41 

42 

56 

29 

30 

58 

Her at 
de11de 18~'+

l / 2 1845 

4 

2 

ud vendrede 
M K 

talt 
1845 

antal personer 
l 2 ~ 

8 4 30 

13 7 36 

; 24 

l 26 

l 1 24 

Folketællingen 1845 

Alle 1 

51 

59 

60 

43 

28 

53 

!!!!.!1 
!0dte 1834-
l/2 1845 

51 

9 

I alt 256 26 15 174 294 . 41 60 

De vandr e.odes pct. 
andel øf tolketøllet 16 

Indvandrede 
M K 

ll 6 

17 13 

5 ; 

2 l 

l l 

36 24 

20 

~ 
I 

vandrede: 1. de udvandr~d~ er personer, som er talt i den før
ste folketælling, men ikke ~den . enden,og som ikke er begravede 
på Lyø i perioden 1/7 1787 til ·1;2 1801, henholdsvis 18/2 
1834 til 1/2 1845,og tilsvarende er 2 . de indvandrede bestemt 
som personer, talt i den sidste af de to folketællinger og 
ikke født på Lyø i den me llemliggende periode. Ved denne be
resni ngsmåde er sålddes set bort fra alle personer, som kun er 
nævnt i kirkebogen, i<let de kun her betydning for bestemmelsen 
af omfanget af bruttomigrationen for den behandlede periode. 

For landdistrikterne i Danmark ~r der sket en vis udvan
dring (3~ og denne udvikling fortsætter op gennem første halv
del af 1800-tellet, hvor der for perioden 1840 til 1845 er 
sket en nettoudvandring frB landdistrikterne pA øerne på 18 
pct. af fødsølsoverskuddat (4). 

Ved undersøgelsen af de 26 landsogne viste en tilsvarende 
sammenstilling af be f olkningerne ved 1787 os 1801 folke t ællin
gerne , Pt de udvandrede udgjorde 41 pct. af bafolkningen i 

1787 , men s de i ndvandrede s ende l af befolkningstallet i 1801 
var 32 pct. De tilsvarende tF.l for Lyø, således som de frem
går af tEJbel 7.1, er henholdsvis 19 og 14 pct.

1 
og der kan så-

1.·. 
~ .. 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



. • . ~ . f t • 1\ I 1 '• 

99 

ledes konstateres nøjagtig samme vandringsmønster , blot er 
pct.-tallene for Lyø knapt halvt så store og tillige ses det, 
at gennemsnitsalderen Ior de vandrede er højest for de ind
VRndrede og det kan tillige bemærkes, at kønsproportionen 

I 

blandt de hanboldsvis ind- og udvandrede er den samme .(~ 
Hvor d~r for Landdi s trikterne på øerne generelt er t~le om 

en nettoudvandring i dat 19. århundredes første h a lvd~l, viser 
ta~el 7.2, at der for Lyø gør sig d8t mods atte fænomen gæl " 
dende, idet antellet af indvandrede væsentligt ov~rstiser en
tallet af udvRndrede, eller udtrykt i pct., udgør de udvandrede 
16 pct. sf befolkningen i 1834, men s de udvandrede udgør 20 

I 
pct. af de telte i 1845. Selv om det ber drejer sig om kun 
11 års mellem~ti~ · ~ellem de to t ællinger , er t allene for de 
migrerede do g væsentlig l avere end det niveau, ddr angeves 
i undarsøBelsen over de 26 danske landsogne for perioden fra 
1787 til 1801. 

De to t e bell~r 7. 1 og 7. J afspejler tillige et andet fæ
nomen, idet de viser, hvorfor bc fo lkni 1.gstallet 1787 ti l 1801 
falder og tilsvarende 1834 til 1845 stlger . Hvor antallet 
af døde og udvandrede for de to porioder viser en næsten for
bløffende overensstemmelse, er det ant allet af fødte og ind
vandrede, som giver udslaget i befolkningsvæks t dn . Ant &llet 
af fødte indenf or de behandlede tidsperioder , som er medtalte, 
er henholdsvis 32 og 60 og an tallet af indvendrede 28 og 60

1 

og det fremgår således, at henholdsvis ned- og opgangen i be
folkningst~llet ligeligt kan tilskrives fødselsoverskuddet 
og nettomigretionen. 

I folketællingen 1845 optoges for første gang fødesteds
oplysninger for de telte, og omend diss e oplysninger s kal ta
ges med et vist forbehold (jvf. kildekritikken p. ;2), kender 
generelt konstateres en mindre andel ef indvandrede blandt 
Lyø' s befolkning end for de øvrige landdistrikter på øe rne, 
således som d~ t fremgåE af tabel 7. 3 på næstfølgende side. 
Den største foEs kel ses a t ligge l indvandrede fra andre s og-
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Tabel 7• 3Vandringer belyst ud fra 1845- tællingens t0deatedsoplysninger , sammenlign•• ;; 
med tallene tor bele Danm.erk1 

- L ·• ,. ' 

." ':':'2 . , _ " 
.,.lliDgBB~de• • ... • •.. • .. , , . , , • ." . 2 " . . 
R~boa9gn ..• . •.•.·. · .• " • • •.... • •.•. 
~llllle amt 1 Gt~igt •••.•.••••••••• 
Udenforaemme a~t •.......•.•••• 
Uopl11t" .• • ... ~ ..•...• . • .· ...... . 

t ·~t 
1l • 

L;rca 1 % 

?O 
12 
11 
? 

100 
294 

1. Er taget !re .t.rg•n !lklit op. cit. 1969 p.228 . 

Lønddiatrikter på ~erne 

63 
H 
16 

? 
l 

100 
1120 

2. for t-1• •r na'-oaogn ber detin.røt ••d Horne, Averneltø og Plborg, b\'orimod Ærø og 
Al• er b•nr•SD•- ~11 uden!or ••119• aat • . Jor Elklitø Ullderøagel" kan t i lgrænsende 
aogne i neboamt~~ Y1Bre aedregaet uader a•boeogn. 

ne på Fyn. Begrebet "nabouogn" er lidt vsnskeligt at def'inere, 
idet Lyø er en ø, og du~for skel tallene for de forskel l ige 

,, 

geogfa!i@ke inddelinger tages med et vist forbehold~ ~ 

\ • 
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8. Erhvervsstrukturen 

Et generelt træk i erhvervsstrukturen for Lyø er, at der 
kan konstateres 23 bøndergårde, en præstegård og en degnebolig 
igennem hele perioden, idet de findes både i Amtsstuematriklen 
fra lb8~ og i 1844-mat~iklen (1). Dertil kommer en række huse. 
Jordebogen fra 1724 opregner i alt 8 husmænd med nevns nævnelse, 
i jordebogen fra 1772 forekommer 12 husmænd, og i folketællin
gen 1787 er der i alt 18 husmænd og indsiddere. 

For folketællingen 1801 skete der bl.a. den forandring fra 
den foregående tælling, at man fra centraladministrationens si
Je nu ikke blot ønskede en erbvervsopgørelse for de enkelte 
husstande, men bad præsten anføre "eller hvad de leve af". Der
for er der i 1801 omhyggeligt forklaret i folketællingen for 
Lyø, hvordan husmændene uden jord var fiskere og daglejere, og 
et konerne tillige i flere tilfælde vævede for at skaf fe det 
daglige brød. En enkelt husmand synes allerede i 1801 at have 
et jordtilliggende, idet erhvervet er betegnet husmand med 4 
tdr. land, hvilket åbenbart ikke har kunnet give et tilstrække
ligt udbytte, for præsten har tilføjet daglejer. Ved udskift
ningen på Lyø i 1804 fik i alt 12 husmænd hver et mindre jord
tilliggende (2). 

Om størrelserne af de enkelte brug siger 1688-matriklen, 
at alle 23 gårde havde et jordtilliggende på mellem 3 tdr. 2 

skp. og 3 tdr. 7 ~skp. htk, og i 1844-matriklen ligger angi
velserne mellem 4 tdr. 3 skp. og 5 tdr. 6 skp. htk .. Der er 
således tale om ret små gårde (3), mens husmændenes jordtillig
gender ligeledes fremgår af 1844-matriklen til at·· ligge mellem 
1 og 4 4 skp. httk. 

Der er fra forskellig sid.e rettet kritik mod erhvervsbe
tegnelserne i de første folketællinger, idet der ikke var givet 
præsterne nogen rettesnor

1
hvad angår definitionen af en gård 

overfor et bus (4). Imidlertid kan der ikke for Lyø's vedkom
mende påvises uoverensstemmelser mellem erhvervsbetegnelserne 
i jordebøgerne og folketællingerne og heller ikke med kirkebø
gernes erhvervsoplysninger. 

Generelt anvendtes skillelinien 1 tdr. htk. som afgræns
ning af en gård overfor et bus (5). Omend der kan rettes kritik 
af denne definitions egnethed, gjalt det dog for hele 1700-tal

let fro Lyø, at kun et hus havde jordtilliggende udover 
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11 en liden kålhave 11
, hvilket, i betragtning af et sammenfald mellem 

definitionen af social sta tus i relation både til boligform og 
erhverv skulle vensk~liggøre sammenblanding ef de to erhvervsgrup
per, også fordi der for Lyø ikke ses at være nogen brug i nærheden 
af skillelinien 1 tdr. hartkorn. 

Som allerede omtalt i afsnit 4.2.6. hævder Anders Kåre Frede
riksen i sin befolkningsundersøgelse af S~jerø 1 at det ikke er ri
meligt at søge At opdele l andbobefolkningen efter erhvervs-økono
miske grupper~)Dette er imidlertid alligevel forsøgt i nærværende 
opgave. GArdmandsgruppen skulle give sig selv, idet den er 
defineret ved husstandsoverhovederne til de i alt 23 gårde samt 
husstandsoverhovedernes hustru og eventuelle børn. Mere kompli
ceret er husmandsgruppen. 

I det indsamlede materiale optræder udover degn og præst en 
række erhvervsbetegnelser såsom husmand uden anden betegnelse, 
håndværkere og indsiddere. Håndværkerne optræder i folketællinger
ne altid som husmænd ·og derefter erhvervet, som f.eks. busfæster 
og træskofabrikant, husmand uden jord og smed, . husmand og skræd
der og må derfo~ også betegnes som husmand. En undtagelse herf~a 
er erhvervet møller, idet møllen var tilknyttet an gård os erhvervs 
betegnelsen var derfor f . eks. i 1840-folketællingen gårdmand, 

sognefoged og møller. 
Indersterne inddeler Fridlev Skrubbeltrang i "Husmand og Inder

ste'' i 4 typer: ('1) 

1. Fhv. gårdmandsfolk, der nyQer aftægt og derfor ku~e%vivlsom 
ret kan medregnes ti·l grupp·en af husmænd og inderster . 

2 . Medbrugere af gårde, som heller ikke mad føje kan henregnes 
til busmandsstsnd~n. 

3. I fast tjenesteforhold til gårdmændene , som i virkeligheden va1 
lig den jordløse husmands otilling . 

4. Staklerne, enker og andre enligtstilled~ kvinder, invalider 
og gamle, som synes 8t udgøre det trist e flertal i indersternes 
brogede skare. 

Betegnelsen inrls ictder dækker således at vidt spekter i landbosam
fundet . Imidlertid her det for denne kirkebog vist sig , at beteg
nelsen indsidder ikke er blevet brugt om gårdm~nd på af t ægt, og 
medbrug~re kan kun konstateres i 3 tilfælde i jordebogen fra 1724, 
og betegnelsen indsidder l denne forbindelse er ikke brugt i kir-
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kebogan, idet erhvervsbetegnelser generelt først medtages fra 
1?80 1 erne. . 

Når der derfor i opgaven er brugt betegnelsen "ikke gård-
mand" som en fællesnævner for husmænd uden anden betegnelse og 
indsiddere samt håndværkere, er det en konsekvens af, som 
Skrubbaltrang selv nævner, at der realt ikke kan skelnes me
ningsfyldt mellem disse erhvervsbetegnelser, ~hver~fald ikke 
på så lille et materiale som omfattes af denne Lyø-undersøgel-
se. 

Derimod er betegnelsen tjenestekarl meget usikker at pla
cere i en af de to erhvervsgrupper, idet den både kan dække en 
gårdmande$øn, som er i tjeneste

1
i nden hen skal overtage en gård, 

og ligeså en søn. af en husmand, håndværker aller inderste, som 
senere vil havne i husmandsgruppen, og derfor er der i alle be
regninger , hvor der er foretaget opdelinger efter erhverv, 
taget hensyn til det erbverv1 som er nået i en moden alder, 
hvilket for de fleste vil sige nogle år efter vielsen, idet der 
generelt må påregnes en vis etableringsperiode. 

Denne enkle opdeling i to erhvervsgrupper har kun kunnet 
lede sig gøre for Lyø i og med, at der ikke i materialet fore
kommer eksempler på karrieremobilitet. 
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9. Husstandsstrukturen 

Ved de fi re folketællinger i 1787, 1801 , 1834 og 1845 s vinger 
entallet af indbyggere på Lyø mellem 196 i 1801 og 294 i 184~ . 

Disse pe~sonar var fordelt på 1 præstegård, i ddgn ab olig, 23 
gårde og 18-19 hus~ , såledds som dat fremgå r af t abe l 9.1. 

Tabel 9.1 Antel paraoner i husstanden ved folketællingerne 1787,1801,1834 og 1845 

---------------------------~-···-·--·~·--
Folketælling 

178? 1801 1834 1845 

Antal Alle, heraf Alle,beraf Alle, her&! Alle, here.f.' 

personer G, H G, H G, H G, H 
·---·· 

antal tilfælde 
l-2 per11oner ••• 7 ? 10 - 10 l l 1 l 

3-4 8 l ? 12 3 8 9 9 8 8 

5-6 i; 8 4 11 16 l 22 14 7 12 8 4 

7-8 11 lt l l 7 6 l 15 9 5 
9-10 - 4 3 - 3 3 - 4 3 - 6 4 l 

ll- l 1 ' 2 -
··--

Antal n~satende 43 23 18 41~ 23 19 44 23 18 45 23 19 
Gns. antal 

personer • . .. .. 5, 3 6,8 3 , 1 4, 5 5,8 2, 5 5 ,8 6 , 5 3,9 6,5 ?,4 5,0 

Stigningen i 8n ta llet af personer pr. husstand over tid bar 
bevirket et højere enta l personer i huss tanden for b~gge er
hvervsgrupper, omend s tigningen er s tærkest for hu smandsgrup
pen . Ved fo lk e tællingerne 1 787 og 1801 er. der vir kelig tale 
om en markant f orskel mellem gårdmænd ene og hus mændene , mens 
der ved de s idste to i 1834 og 1845 er tale om en s va B tendens 
Tabel 9 , 2 rordølingen af antollet af tjenes tefo l k på husetsode i folketællingerne 
178? , 1801 1834 og 1845. 

Folke t ælling 
1787 1801 1834 18'+5 

Ao tal Alle, ber&f Al let heraf Allat hera f Alle, bere t 
tjenestefolk G H G H G H G H 

antal tilfælde 

1 •.. . ' ••.• 2 2 - l1 10 - 5 4 - 2 2 -
2 •.. . . . .• ' 11 10 1 8 8 - ? 7 - 9 a -
3 . .. • ". " 7 7 - 3 5 - 7 7 - 7 ? -
4 • .. ~ ' •• t . l l - 3 3 - 4 4 -
5 ... 7. ~ ' ... . 1 l l l 

Gns . pr. G 2.0 l , 5 2 , 2 2 ,4 

G • gårdmand; H '" busmaod, båndV'~rker og indsidder. 

"·'~. ~. 
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imod udligning. Denne tenden s kan belyses ved , a t hvis antal
let af tjenestefolk, som vist i tabel 9 . 2, bos gårdmændene 
blev fratrukket, er der for 1787-tællingen knep 2 personer 

fl ere i gennemsnit i husstanden ho s gårdmændene end hos hus
mændene, mens der for 1834- og 1845-t ællingen ikke kan påvise s 
nogen f orskel i det gennemsni tlige ant a l personer i husstanden 
fraregnet tjeneste folk, for de to erhvervsgrupper . Denne for
s kel for de to første tællinger kan forklares ud fra to fak
torer, dels et der i 1787- tællingen blandt gåE1tnændene ar en 
del 3-generat ionsfemil ier , jvf. tabe l 9 . 3, og for 1801-tællin-
Tabltl 9. ~ Anta llet sf generationer i de enkelte !am1l1er i folketællingerne 1787 , 1801 
18?>4 og 1845. 

Folketmllingen 
1787 1601 1834 1845 

Antsl Alle, berøi' Alle, beret .Alle, heraf .Alle, beret 
generationer G ø G B G H G H 

øntøl tilfælde 

l generation ••••• 8 2 6 12 2 10 6 2 4 8 2 6 

2 generationer • .• 26 l' u 28 19 ? 25 14 10 ~ 13 15 

3 J " ••• 9 8 l 4 2 2 14 7 6 l.<j. 8 6 

I elt 43 2, 18 44 23 19 45 23 20 52 23 21 
3 gonerst1ons!em. 
andel ar elle ..•. 21% 9% 31% 27% 

-gen mange hjemmeboende børn , jvf. tabel 9 .4. 

Antallet af hjemmeboende tø.en er ret konstant for gårdmæn-

Tabel 9,4 Fordelingen øf hjemme boende børn og børnebørn efter !amilieovørbovede t s 
erhverv. ved folketællingerne 1787 , 1801, 1834 og 18~5. 

J'oll!:1t tælling 
1787 1801 1834 1645 

Alders- Alle, beref Alle, heraf Alle, beref .Alle, beref 
klassen G-:· .. H G H G H G H 

l- 9 år ..... . . 39 25 12 21 11 8 40 · 12 ' 25 50 29 21 
10-15 -...... . 18 9 8 15 15 16 8 ? 37 16 18 
16-21 -.... ... 6 6 10 8 2 15 13 l ? 2 3 
22-2? -. '" .... 6 6 10 9 l 12 10 2 7 6 l 

28- - -. 1i ••• • • • 5 5 14 11 2 16 9 7 20 13 ? 
Gns. entel børn l , 8 2 , , 1,1 l , 6 2, 3 0,7 2 , 3 2 , 3 1 ,8 2 , 7 2 ,9 2,2 

G • gårdmand; H • busmønd, båndv~rkar og indsidder. 
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dene, hvorimod det gennemsnitlige antal hjemmeboende børn 
for husmandsf emilier fordobles i løbet af de 4 folketællinger, 
idet der ovenikøbet skete mere end en tredobling mellem 1801-
og 1845-tællingen. Omend der er tale om små talstørrelser, som 
skal behandle s med varsomhed, kan der dog aflæses en tydelig 
social skævhed i aldersfordelingen af ~e hjemmeboende børn, 
således at der i aldersgruppen fre · det 16. år er betydeligt 
flere husmandsbørn i fremmed tjen~ste end gårdmandsbørn. I 
øvrigt er der mange, især gårdmandsbørn, der er blevet hjemme 
hos forældrene, seiv efter dan typiske vielsesalder, hvilket 
til~rls må toikes som en kon9ekvens af den rigide ejendoms
struktur. 

I 

Mens der for hele Danmark kan kqnstetaras et niveau af 3-
generetionsfamilier på ca. 10 pct. af elle Husstande ved 
folketællingerne 178? dg 1$01 (1), ligger det for Lyø på 
henholdsvis 21 og 9 pct .. Jørgen Elklit fandt i sin undersø
gelse af hele landet for 1845-tællingen, at ca. 12 pct. af 
husstandene var 3-generationsfamilier (2), mens der for Lyø 

kan konstateres andele på 31 og 27 pct. f or 1834-og 1845-tæl
lingen. 

Den høje andel af 3-generetionsfemilier kan for 1787-tæl
lingen forklares ved, a t der på adskillige af gårdene i 10-
året forud for. tællingen var sket et generationsskifte, hvor 
så den ældre generation sad på aftægt på gården. For 1834- og 
1845-tællingerne var der i høj grad tele om, at det ringe an
tal beboelsesenhe der tvang flere genåration~r sammen und~r 

f ælles tag. 
I unders~gelsen over 1845 tællingen fandt Jørgen Elk l it , 

at 73 pct. ef s amtlige private husstande i 1845 bestod af min
dre end 6 personer(3), og ua gt et, at der i ~lklits beregninger 
indgår både land og by, viser undersøgelsen af folketællingen 
1845 for Lyø, et kun 16 eller 36 pct af el~e husstandene på 
øen betod af mindre end 6 personer og dermed endnu et aspekt 
ef dan rigide e jendomsstruktur. 
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10. Konklusion 

Undersøgelsen af befolkningsforholdene på Lyø i . dåt ~l8~ og 
første halvdel af det 19. århundrede , mund8r ud i en konklu
sion, som fa lder i 3 boveddele; 

1. Vurdering af kildematerialets egnetbed som genstand 
for en befolkningsundersøge lse. 

2. En sammenlignins med de resultete.r for befolkningsud
viklingen og familios trukturen, som er opnået af Hans 
Chr. Johansen i undersøge lsen af de 26 danske landsogne. 

3. Oversigt over de forskelle mellem gårdmands- og hus
mandsgruppen, som her kunnet fremdrages i befolknings
undersøgelsen for Lyø. 

Kildematerialet, som danner beggrund for nærværende un
dersøselse, består hovedsageligt af kirkebøger og folketæl
lingslister for Lyø. Undersøgelsen af reliabil iteten viste, 
at kvaliteten af det indsamlede materiale ver god , omend der 
ved sammenligninger mellem begravelseslistens oldersopsive l 
ser og dåbslisten , kunne påvises en mindre tendens til runde 
eld.re

1 
og et præsten ved otnk'Eing · 25 1pct·;·, ·af a ldersengivelserne 

ikke her skelnet klart mellem løbende og faktisk alder. Også 
". 1845-folketællingens oplysnine;er om fødested og a lder 
viste sig for Lyø et være ef væsentli8 mere pålidelig karakter 
end det ge nerelle billede frø Jørgen Elklits undersøgelGe .· 

Validiteten var kendetegnet ved, at der for tørn, både 
blandt de døbte og begravede, kunne konstateresenkelte mang
lende registreringer. Omfanget af de konstaterede manglende 
registreringer var størst blandt de begravclde , i det der kunne 
påvises at mangle knep 4 pct. af de begravede børn, men alt 
i alt tyder undersøsel sern e of manglende i de to lister, samt 
de senere undersøgelser ef f .eks udviklingen i fertilitets
ni veauat og børnedøde lighed~~'På, et underregistreringen af 
kirkebo3sindførsler ikk e har· overskredet 5 pct. af registre
ringerne, hvilket må karakteriseres som værende meget fint 
for en kirkebog fra det 18. århundrede. 
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Centralt. i bedømmelsen af kildematerialet er vurderingen 
af dets egnethed som ~enstand for ~n femilierekonstitutions
undcrsøgelse. En s·ådan undersøgelse kræver, et det med stor 
højaRtighed er muligt at koble forskellige kirkebogsindførsler 
sRmmen for hver enkelt .person. Takket være den bøje ~grad af 
pålidelighed ef materialets oplysbinger og det ants l 1 de er 
givet i, her identifikationen for næ~værende studie kun voldt 
ubet,ydelige vansktiligheder, p'å trods af :f.eks . en ret bøj 
g~ed af nevnesommenfeld blandt de indgåede personer . . 

Et særligt aspekt af kildekribikkett kan udgøres af udsagns-
kraften af det bearbedd ede materiale, således om de fuldt 
rekonstituerede familier ken hævdes et være repræsentativ 
, for den samlede population. Tidligere undersøgelser bar vist, 
at gårdmandsgruppen generelt havde en tendens til at være 
dominerende overfor husmandsgruppen i kref t af en mindre geo
grafisk mobilitet. 'For de i alt 78 "komplette" famil ier for 
Lyø kunne der ikke påvises en sådan skævhed ud fra 1787-fol
ketællingen, men udsagnene for.de fuldt rekonstituerede fa
milier, s om udgj&"de 35 pct. af de viede i perioden, kan na
turligvis ikke dække forhold~ne i de mere vandringsintensive 
grupper. Disse vendringBintensive grupper har desværre måttet 
udelades fra en række beregninger, idet nærværende undersø
gelse bygKede på en meget snæver geografisk afgrænsning. 

Undersøgelsen Af befolkningsforholdene på Lyø viste, at 
bøfolkningstallet for øen hAr varieret noget fra det generel
le udviklingsbillede over tid for Hele Danmark. Befolknings
tolle~ for Lyø synes et f~ lde henimod 1760'erne , d~refter en 
stigning til et foreløbigt højdepunkt omkring 1785, for der
efter Pt felde indtil co. 1805, hvorefter folketallet stiger 
til i ~lt 294 i 1845. Udvik lingen er ·for 1700-tallet præget 
4els af en høj børnedødelighed, som i begyndelsen af den be
bAndle<le periode bevirkede, at kun ce. halvdelen af børnene 
opwå.ede 10-års vld\n~en , og dels en række store dødsår, med 
begravolaer pA op til over 10 pct.Yf befolkningen, hvilket 

,_ 

-· . ,. 
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tilsP.mmen betyder, at uer for 1700-tsllet ikke ken påvises 
no set fødselsoverskud for Lyø. Derimod ske~ der i slutningen 
det 18. århundred e et f~ld i dødeligheden, især for sp~dbørn, 
som sammen med cl n nogenlundo konstant fertilitet både i det 
18. og første halvdel af det 19. århundradd , bevirker, at der 
for den første balvd 0l af 1800-tall~t er et årligt fødsels
overskud på omkring t pct. 

Omfanget af vandringer kan i høj grad influere på de for
skellige demosrafiske komponenters s tørrelse. Undersøgelser 
af vendr ingsint ensiteten for 1787 og 1801- folketællingerne 
viste fork~~e en andel ef vandrede af den samlede befolkning, 
som kun ver halvt så stor som det senerelle mønster for Hans 
Chr. Johansens unu6rsøgelse. Tilsvarende viste Lyø-undersø
gelsen en geografisk mobilitet i forbindelse med ægteskab , som 
lå betydeligt under det niveau , som kendte s fra de 26 lsndsogne. 

Vielsesalderen var på Lyø ligeså høj
1

som den kendes fra 
tilsvsrebde undersøgelser, hvilket vil sige en gennemsni tlig 
vielsesalder for førstegengsvieda på 32 år for mænd og 28 for 
kvinder, men Lyø edskllte sig fra det generelle mønster i 

os med, et der i det 18 .århundrede ikke kunne påvises nogen 
fnldend~ g~nnensnitsa lder for indgåelse af ægteskab. Dette 
forhold hænger bl.a. sammen med , at man for Lyø kan konsta
tere et beskedent kvindeunderskud i forhold til re s ten af 
landet , men ikke mffindst er den hæje vielsesalder på Lyø en 
konsekvens af en rigid ejendomsstruktur, idet viel se traditio
nelt var knytt et til opnåelse af fæste. 

Fertiliteten indenfor ægteskab på Lyø var stærkt faldend~ 
igennem hele den undersøgte periode, men tilsvarende s teg 

andelen af uægte børn, i ndtil et niveau på omkring 20 pct. af 
alle f ødte i det 19. &rh undr~de. I mod sætning Lil andr~ stu
di0r af en eventuel soclal sanktion mod forældrene, synes der 
for Lyø at kunne konstateres en tendens til , st mødrene til 
uægte børn havde forringede chancer for en social opadgaende 
mobilitet og adskillige ef disse mødre ses at hev~ for l adt 
sogn~ t kun sammen med det uægte barn, hvor f (;ide.ren så er for-
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blevet i sognet. Dette har dog ikke virket afskrækkende , idet 
der på tilsvarenJ~ vi s , som ved s ndre undersøgelser, for Lyø 

k e11 konstateres en udbredt seksuel aktivitet udenfor ægteska

bet, idet ikke mindre end 35 pct. af brudene i 1700-tallet 
oe hal vdelen af bruden~ 1 f ør ste halvdel af 1800- t e llet var 
gravide, i det t 8llene er minimumstel , men dækker kun ægteska
ber, hvor der er fød t børn. Bland~ de fuldt rekonstituerede 
familier ver 15 pct. barnløse, hvilken andel også kendes fra 
uMdenlendske undersøgelser. Antallet af børn pr. familie 
viste stor overensstemmelse mellem Hans Chr. Johanse n~ under
søgelse og Lyø, idet der for Lyø tillige kunne konstateres et 
næsten ens antal børn f or de to køn, hvor man måske ud fra den 
betydeligt højere genvielsesfrekvens tor mænd vi l l e f orvent e 
en markant forskel. 

Udviklingen i dødeligheden er særlig markant for børnene, 
idet dar fra i be5yndelson af perioden et blive begravet om
kring halvdelen af børnene ~en· de bliver 10 år , er det hun
drede år senere kun omkring en -fjerdedel. Denne omvæltning i 

børnenes ~dødelighed sker kraftigst omkring 1780 , hvortil kom
mer, at de store epidemiske dødsår er ophørt for Lyø på de tte 
tidspunkt. Også for hele l andet kan der konstateres en gene-

e -
rel stærk nedgang i dødeligttden fra omkring 1775, s om ændrer 
i hele befolkningsstrukturen. Det er derfor us~kkert et be-

1 

r egne dødeligheden forud for dette årstal ud fra befolknings -
opgørelse r fra 1787 og fr~meft er. Overlevelsesberegningen 
for Lyø vi ste stor overensstemmelse med Hans Chr. Johansens 
undersøgel se indtil ce. L~O års- alde r en , hvore f ter Lyø se ~ at 
ha ve en mindre dødelighed , og dermed en tendens til at vok sne 
personer på Lyø hevde en større levetidsforventning end det 
øvrise Danmark. 

På baggrund ef erhvcl r vsoplysninger fra fæste- og skifte
protokol l er, jordebøger o~ matri kler , her det v~ret muligt 
at bestemme erhvervet for l angt de f lest0 ef familierne i 

ma trriola t . Erhvervss truk turen er for bt::: le periode ri præg~ t 
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af i alt 23 gårde og op til 19 huse , hvo~ antalle t af huse 
på intet tidspunkt her svaret til det f~kt iske be hov. Særl ig 
slem bl iver situationen i 1800-ta llet , ldet regeringsmagten 
forb'd ~~ opførelsen af fler e buse. Undersøgelsen af den ~o
ciale mobilitet i forbindel se med ægteskeb viste for mændene 
en tot a l se lvrekrut t ering blflndt gårdmændene , sål edes at 
kun gå.rdmendssønner kfln påvises otivære bleve t e;årdm:·:end, og det 
overskydende antal gårdmandssønn er måtte så tage til takke med 
en stilling som husmand. For kvinderne kunne der spore s en 
vis social mobilitet, idet enkelte døtre af husmænd ses at 
være blevet gårdmands hustruer. Ma teriale t indeholddr ikke it 
eneste eksempe l på karrieremobi li te t mel lem de to hovedgrupper. 

For de fuldt rekonst it ueredd familier kunne dec konsta t eres 
en s tor overensstemmel se mellem de to erhvervsgrupper med 
hensyn til den aldersb e tfungede ferti l i t et , men allig0vel fik 
gårdmandsf~milierne 1-t gange så mange børn som husmændene . 

:1~-De t te hænger sammen med en væseuu.ig højer e vie l sese l der for 
husm(:.end, som igen 3r en konsekve ns af den .cigide e jendomss truk
tur, idet der traditionelt var en fes t sammenhæng mel lem gif
termål og opnåelse af et f æs te. I øvrig t kunne der kun for 
perioden fra 1786 til 18 35 konstateres en tendens til hø j ere 
dødelighed for husmandsbørn. 

Den rigide ejendomss truktur betød till ige , et der for 
folketællingerne 1834 og 1845 kunne kons t ateres en vis sam
menhqbning ef den . bestigb voksende befolkning på de enkelte 
huss tande , således e t henholdsvis 31 og 27 pct. af befolknin
gen levede i 3-generetionsf 8milier, hvor det generelt for 
hele Danmark drejer s i g om ca~ 12 pct. 

Undersøgelsen øf befolkningsforholdene på Lyø i det 18 . 
og første ha lvdel af de t 19. å~hundrede, ber sål edes på en 
lang r ække punkter kunnet bekræfte, nuancere eller direkte 
modsige resultater fra den hidtidige fo rskning indenfor hi 
storisk demografi, men der eksisterer stadig en lang række af 
uoplyste område r , som kan tages op ef den videre forskni ng. 

I ! ( .' ~' ~ I : • \, 
p , :> 
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9. ibid. p. 25; deres stilling i landbosamfundet og hele situ

ation er skildret meget udførligt i bogens kapitel 4 p. 25-

37. 
10. ibid. 27 
11. ibid . p. 67-94 eller hele kapitel 7 
12 . Georg Hensen :ttsædelighedsforholdene blandt landbefolkningen 

' 
·· ' 
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i Danmark i det 18. årh". J:iborg 1957, med afsnittet "Kir
kebøgernes kildeværdi" p. 179- 81. 

13. ibid. p. 180 
14. ibid. P• 79 
15. ibid. p. 84-85 
16. Aksel Lassen: ''Fald og Fremgang" 1965 
17. ibid. -henviser til Gustav Bangs artikel i HT 7. rk. bd . II. 
18. Hans Cbr. Jobansen:"Danmerks folketal omkring år 1700 11 i 

Historie bd. XII p. 360-74. 
19. Anders V. Kaare Frederiksen: ''Familierekonsti tut ion, en mo

delstudie over befolkningsforholdene i Sejerø sogn 1663-
1813" Kbh. 1976. 

20. Sune Åkerman: 11 An Evaluation of tbe Family Reconsbitmtion 
Tecnique" i SEHR 1977 P• 160-170, bvor forfatteren bl.a. 
p. 160 nævner, at den svenske statistiker K.A.Edin udviklede 
et ''integrationssystem'' tidligt i dette år bundrede, men 
f endt desværre ingen elever. 

21. Etienne Gautier et Louis Henry: "La population de Crulai, 
paroisse normande" Etude bistorique 1958 p. 58 

22. Louis Henry: ;'Anciennes familles genevoises" :mtude bistorique 
1956. For England har det banebrydende arbejde været E.A. 
Wrigley:"Femily Limitation in Pre-Industrial England11 i 

EHR 1966 p. 82-109. 
23. Hans Chr . Jopansen, Eino Jutikkala, Bj. Teitson and Sture 

Martinus:"Current Research in Economic History in Scandi
na"l(ia1~ i SEHR 1972 p. 71-77, 

24. Hans Chr. Johansen~Befolkningsudviklingen på landet i Dan
mark omkring år 1800" i Historie, Ny rk. IX Århus 1970 p. 
85-122, ber specielt p. 97. 

25. ibid. p. 99-100 
26. ibid. p. 109 og 115f. 
27. Poul Thestrup: 11 Methodological Problemsofa Family Recon

stitution Study in a Danish Rural Parish befare 1800" i 

SEHR XX Kbh. 1972 P• 1-26 
28. ibid. P• 2-3 
29 •. ibid. p. 13 
30. ibid. p. 15 
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31. ibi d. p. 21 og 22-23 . 
32 . Kaare Frederiks~n op. cit. 1976 
33 . ibid . p. 9f. 
34. ibid. p . 59- 62 
35. Hans Chr. Johansen: 11 Befolkningsudvikling •..• " 1975. 
36. ibi d. p. 85f . . 
37. ibid.; he~tænkes spec i elt på ka~ite-1 IX 11Erbvervsstruktu

ren11 p. 131- 143 

38. 

39. 

ibid.; her tænkes specielt 
±-an" p. 144-1~9. 
V. Fslbe -Hanse~ og William 

på kapitel X "Husstandsstruktu-

I 

Scharling:"DanmerkS Statistik" 
' 

bd . I 1885 og Marcus Rubih:"Folketal 6g fødselsbyppighed, 
historisk-statistisk belyst" i HT 7. r~. III p. 1- 54, her 
specielt p. 45ff. 

40. Adolph Jensen:"Befolkningsforhold i de nordiske lande i det 
18. århundrede". i Nationaløkonomisk tidsskri!t 1935 p. 
1-63. 

41. ibid. p. 6f!, her citeret fra Jørgen Brobolm: "Befolknings
f'orhold i Senderum sogn år 1700 til år 1787" upubliceret 
speciale, Odense Universitet 1978, p. 31-32. 

42. Benny Brinch:"Folketællingen 1801" i Fortid og Nutid XXV 
1973 p. 279-298, her specielt p. 286. 

43. ibid. p. 291. 
44. Denne sentens kommer til udtryk hos .Adolph Jensen:"Tellenes 

tele" Kbh. 1941 p. 42 og Richard Willerslev: 11$tudier i " 

dansk industrihistorie" 1952 p. 11. 
4 5 . Jørgen Elklit:"Folketællingen 1845, metodiske problemer ved 

databehandling af et folketællingsmateriale" Århus 1969. 
46. ibid. p. 90 
47. ibid. p. 90-91 
48. ibid. l?.· 91 

Kapitel 3 

1. Det første påbud om at !øre kirkebog, der kendes fra Dan
mark, er fra 1607, da Odense-bispen Hans Knudsen Veile søg
te at få stiftets præs ter · til af føre fortegnelse over døb
te, viede og begr avede. jvf. Hatt og Febritius:"Håndbog i 

slægtsforskning" Kbh . 1963 (3. udg.) p. 178. Pligten til 

. , 

"' 
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at føre kirkebog blev officielt fastslået i 1641 ved et 
landemode moniturn jvf. Troels Dablerup:"Fromhed styrker ri
gerne, kirkebogsforordningen af 20. maj 1645 og dens bag
grund 11 i Afhandlinger om ark i var ved Rigsa.cki VE!t s 75 e.rs 
jubilæum, Kbh. 1964. 

2. Hans Cbr. Johansen:"Kilder til dansk befolkningshistorie 
ca. 1750-1914" i Odense Universitets skriftsserie fre Hi
storisk Institut bd. 8 1975 p. 4 

3. ibid. p. 4f. 
4. Introdukt ionen blev gjort frivillig ved rescript af 14.11. 

1754 jvf . Fogtmans rescripter, men blev undertiden bibeholdt 
indtil indførslen af kirkebøgerne med trykte skemaer, mens 
oplysninger o~ introduktionen helt mangler i andre kirke
bøger, herunder Lyø. 

5. Oplysningerne er generelt hentet fra Hans Chr. Johansen: 
''Dansk Socialhistorie" bd. 3 p. 4 2f (endnu upubliceret) 
og S. Nygård:"Danmarks kirkebøger, - en oversigt over de
res væsentligste indhold indtil 1891'' i Vejledende Arkiv
registreturer V 1933. 

6. Georg Hansen op. ci t. 1957 p. 115 og hertil udførlig rede
gørelse for slægtsforbold i Fabritius og Hett op. cit. 
1963 p. 32ff. 

7. Det åbenbare skrifte blev skærpet under Christian VI, som 
et udslag af pietismen, efter rescript af 19. og 26. august 
1736 og blev ophævet igen ved rescript af 8. juni 1767 for 
lejermål. Senere hen er det ganske forsvundet sammen med 
den øvrige kirketugt. Formelt først afskaffet ved lovgiv
ningen fra 19. årh., f.eks straffeloven af 1866. Fogtmans 
Rescript, register og Salmonsens Konversationsleksikon bd. 

1. 1915 P· 5. 
7a Jvf. Missive til Superintendenten over Fyns stift af 17/5 

1746, hvori det hedder "Wille wi och naadigst, att I siden 
schal hsffue goed Indseende med, at saadant aff denneom 
ef.fterkommes (at føre kirkebog) '' citeret fra Hans Cbr. Jo
hansen: ''Kilder til .. .• " 1975 p. 4. 

8. ibid. p. 5 
9. En fuldstændig oversigt over de regler, som var gældende 
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for de første folketællinger findes i Stat. Tabel. IV R 
Litra A nr. 8 e 1915 p. I -XLI . I øvrigt bar der eksisteret 
optællingslister til 1769-folketællingen jvf. Jørgen Elklit 
"Husstandsstruktur i Danmark 1769-ce. 1890tt i Fortid og Nu
tid XXVII p. 194. 

10. Stat. Tabel IV R Litra A nr. 8 a 1915 p. XIII: regler til 
vejledning blev ikke omdelt, hverken i 1787 eller 1801, 
først fra 1834. Reglerne og skemaerne til folketællingerne 
1834, 1840 og 1845 er aftrykt i Axel Holck:"Dansk Statistiks 
Historien 1901 bilag II p. 304-21. 

11. Landsarkivet for Fyn, kirkebøger for Lyø sogn nr. 1-3 , og 
folketællingslister for Svendborg amt, Sallinge herred, 
Lyø sogn for 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845. De originale 
folketællingslister findes i Rigsarkivet. 

lla De 11 anven·dte hulkorttyper indeholder fgl. hovedoplysninger 
11 en dreng bliver døbt 
12 en person bl i ver begravet 

13 en mand bliver gift 
14 en fader får et barn døbt 

15 en fader får et barn begravet 
16 en moder får et bar n døbt 

17 en moder !år et barn begravet 
18 en mand får sin hustru (enke) begravet 

19 en pige bliver døbt 

20 en person folketælle s 
21 en kvinde bliver gift 

12. Jørgen Elklit : op. cit. 1969 p. 220-221 og 126. 
13. Henning Nygård Larsen:"En undersøgelse af metodiske proble

mer i et befolkningsstatistisk materiale 1741-1801, belyst 
ved eksempler fra 3 sogne på øerne" upubliceret speciale 
fra Odense Univensitet 19?3 p. 14. 

14. Dette problem er nærme:r·e behandlet i E . A.Wrigley (ed.): 11 I 
dentifying People in t he Pest" 19?3 p. 6ff • . 

15. Eksempler på disse problemer e~ fremdraget i Hans Chr. Jo 
hansen: "Befolkningsudvikling ... 11 1975 p. 32f. I E.A.Wrig
ley (ed.) op. cit. 1973 opstilles i en artikel 8f E.A.Wrig
ley og R.S.Scboefield i alt 9 "logiske regler for hvornår 
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hvornår en identifikation ej kan finde sted. Disse regler 
er i hovedbrækkene blevet anvendt til nærværende undersø
gelse, omend med visse modifikationer. 

16. Folketællingen 1787 og kirkebo~en for årene omkring 1787 
er bAgge ført af sognepræs t en på Lyø1 og det samme forhold 
gør sig gældende for henholdsvis folketællingen 1801 og 
kirkebogen ca. 1801. Degnen her udfyldt navnelisterne for 
folket.ællingerne 1834, 1840 og 1845, og har ligeledes ført 
landsarkivets eksemplar af ki.rkebo~en siden 1817. DAr er 
således tele om to typer af re~istreringer, bvoD kirkebo
gen er den løbende registrering og folketællingen det mo
mentane billede af sognets be hoere, men der er ingenlunde 
tale om uafhængige kilder. 

17. Sklfbeprotokollernes generelle kilde~ærdi er nærmere be
handlet if. eks. Finn Stendal Pedersen:"Den økonomiske 
struktur i 1700-tallets landbrugssektor11 1975 p. 14-25, 
med speciel vægt på side 19. 
Skifteprotokollerne for Lyø dækker perioden 1746 til 1845 
og videre, og består af i alt 150 skifter, som indgår i 

Holstenshus godsarkiv. Imidlertid viser kirkebogens antal 
af begravede voksne på i alt 266 personer, at ·der forelig
ger en klar underregistrering, som især gør sig gældende 
tidligt i perioden og rammer de laveste sociale lag. Dette 
betyder, at det desværre ikke bar været muligt på et rime
ligt grundl ag at inddrage skifternes mangfoldige oplysnin
ger af økonomisk karAkter i detti speciale. 

18. Hans Cbr. Jobansen:"Befolkningsudvikling ••• " 1975 p. 35 
19. Denne metode er nærmere beskrevet af Hans Chr. Johansen i 

"Historisk demografi - metoder til studiet af dagliglivet 
hos ældre tiders befolkning" i Fortid og Nutid bd. XXVI 
p. 68-85. 

20. Hans Chr. Johansen: "Bef'.olkningsudvikling ••.. '' 1975 p. 32 
20s ibid. p. 39, beregnet ud fra tabel 5,5. 
21. Poul Thestrup, upubliceret ·•manuskript (afløsningsopgave) 

1971 p. 12. 
22. Hans Cbr. Johensen: "Befolkningsudvikling ••••• " 1975 p. 45 
2,3. Hans Chr. Johansen: "Dsnsk Socialhistorie" bd . .3 (endnu u

publiceret) p. 42f. 
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24. Rens Chr. Johansen; "Befolkningsudvikling •• . . '' 1975 p. 55 
25. Aksel Lassen op. cit. 1965 p. 42-43. Sammesteds omtales un

dersøgelser af ekspeditionssekretær Henry F. Holm for Århus 
stift for årene 1787 til 1801, hvor resultatet synes et vi
se, at de dødfødtes andel af det samlede antal fødte sna
rere ligger på 8 pct. og forklarer forskelleo til de gene
relt antagne 5,5 pct. som væsemligst et resultat af, et 
fødselstallet lå højt i forhold til dødsfaldenes ental. 
I det hele taget bar de dødfødtes antal og placering været 
genstand for en række debatter og diskussioner indenfor 
forskningen, også hvad angår vurderingen af de årlige ind
beretninger om fødte og døde, samt viede. ibid. p. 221-
238. 

26. Denne ændring skete bl.a. fordi det ved f orordningen af 
27.7. 1771 var blevet muligt at vente udover 8 dage med at 
få barnet døbt. 

27. Claus Rasmussen bar i 1744, 1745 · og 1751 fået en datte r 
døbt Maren og disse 3 er blevet begravet i henholdsvis 
1744, 1749 og 1754. Jacob Hansen får en søn døbt Hans i 

1733, 1734, 1740 og 1744 og får en dreng ved nsvn Hans be
gravet i 1733, 1735 og 1740. · 

28. I begge disse tilfælde drejer det sig om en dreng, som er 
født i 1738 og får en bror i begyndelsen af 1740'erne og i 

begge tilfælde drejer det sig om børn af ''stabile" foræl
dre, som kendes over en længere årrække i sognet. 

29. Metoden er nærmere beskrevet i Louis Henry:"Manuel de demo

grepbie bistorique" 2. ed. 1970 p. 22-25, hvor der tillige 
beregnes en underregistreringskoeffic ient, kaldet 0, som 
ikke er medtaget i nærværende undersøgelse, idet antallet 
af registreringer er skønnet for spinkelt. 

31. Hans Chr. Johansen: "Dansk Socialhistorie'' bd. 3 p. 44f. 
32. Hans Chr. Johansen: "Kilder . ... " 1975 p. 4J.~f. 

32a Benny Brinch op. cit. 1973. I hovedrullen for 1799 er der 
opregnet i alt 57 mænd for Lyø og i folketællitJgen 1801 
ar talt i alt 58 i alderen mellem 1 og 36 år af hankøn. 

33. Jens Jeppesen: "Forelæsningsnoter til statistisk metode'' 
Århus 1967 (duplikeret) p. 31-34, her citeret fra Jørgen 
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Elklit op. cit. 1969 p. 21. 
34. Hans Chr. Johansen:"Bef'olkningsudvikling •.. " 1975 p. 62 

og 67. 

Kapitel 4 

1. Tallene for hele Danmarks befolkning er hentet fra Stat. 
Tabeværk 5. rk. Litra A nr. 5 1905 p. 64 for folketællin
gerne 1787 og 1801, og for hele befolkningen i ianddistrik
terne 1845 ibid. p. 15. 

2. Otut) Andersen:"Dødeligbedsforholdene i Danmark 1735 til 
1839 i Nationaløkonomisk Tidsskrift 1973 p. 277-305, her 
især p. 289. · 

:;. Hans Cbr. Johansen:"Befolkningsudvikling •.. " 1975 p. 79-80. 
Disse %0 på henholdsvis 33 og 27 for fertilitet og dødelig
hed tager forfatteren til indtægt for hele den undersøgte 
periode 1741 til 1801. Disse størrelser er imidlertid pro
blematiske, idet der ikke foreligger kendskab til befolk
ningens størrelse og · ~aminensætning i 1741, men først 1 
1787. Der har givetvis været tale om et vist fødselsover
skud, hvoraf en del er udvandret fra sognene, men det er 
muligt, at æt fald i dødeligheden, som Svend Åge Hansen 
vil placere fra es. 1775, har påvirket befolkningssammen
sætningen i 1787 så meget, at der kan være baggrund for 
en antagelse af væsentlige ændringer i fertilitets og mor
tali tetsstørrelserne i den behandlede periode, med noget 
højere %o'er i begyndelsen af den undersøgte periode, 
velnok især for mortaliteten. Svend Åge Hansen:"En dispu
tats om de demografiske ænd'I'inger i Danm4rk'' i National
økonomisk Tidsskrift bd. 108 1970 p. 28 . 

4. Axel Steensberg (red.):"Dagligliv i Danmark 1720-1790" 

1971 P• 32:ff. 
5. Schous Forordninger 
6. Georg Hansen op. cit. ~957 p. 115 og Axel Steensberg op. 

cit. 1971 p. 35. Endvidere medtager Hatt og Fabritius op. 
cit. 1963 p. 32ff en udførlig redegørelse for hvorledes 
slægtsskab beregnedes" . ",;.: 
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7. Landsarkivet for Fyn, register over fæstebreve for Holstens
hus gods. 

8. Den generelt f aldende ægteskabsalder for 1700-tsllet kom
mer til udtryk hos Hans Chr. Johansen :"Befolkningsudvik
ling •... " 1975 p. 85. Denne udvikling fortsatte i 1800-tal
let jvf. Statistisk -Tabelværk op. cit. 1905 p. 67f. 

9. For hele Danmarks landdistrikter var andelen af kvinder 
i 1787 og 1801 henholdsvis 506 og 505 pr. 1000 indb. (be-

' 
regnet ud fra Hans Chr. Johansen: "Befolkningsudvikling .. '' 
1975 p. 187 og 190) mens de tilsvarende tal for Lyø var 
henholdsvis 47' og 495 pr. 1000 indb, 

10. ibid. p. 187 og 190 
11. ibid. p. 92 
12. ibid. p. 94 
13. ibid. p. 95. Den geografiske mobilitet i Danmark synes "~ 

således for landdistrikterne, især for .kvinderne, i for
bindelse med indgåelse af ægt~skab at være meget lev, idet 
en række franske undersøgels~r viser en endog meget stor 
geografisk mobilitet~ Således viser en undersøgelse over 
Meulan for perioden fra 1740 til 1850, at kun 23 pot. af 
de gifte mænd stammede fra byen. Marcel Laohiver:"La popu
lation de Meulsn du XVI!e au xrx0 si~cle (vers 1600-1870) 
p. 209. 

14. Anders V. Kaare Frederiksen op. cit. 1976 p. 20. Forskel
len i afgrænsningsmåden består i, Qt Kaare Frederiksen har 
søgt oplysninger om de indgående personer i undersøgelsen 
udenfor tidsgrænsen 1700 til 1813. 

15. ibid. :··p. 60-61, hvor forfatteren tilmed retter et noget 
urimeligt angreb på Poul Tbestrups undersøgelse over Glo
strup sogn (Poul Thestrup op. c i t. 1972), for at have for
søgt en sådan skelnen mellem de forskellige erhvervsgrup
per, Denne kritik hænger sammen med, at Kaare Frederiksen 
arbejder med en meget stringent metodeopfattelse og derfor 
er blind for de nuancer i kirkebogsmat·erielet, som afspej
ler erhvervsøkonomiske problemer. 

16. ibid. p. 61, hvor der henvises til Rasmus Nielsen:"Sejerø 
sogns historie" I-II Næstved 1923-51. 

I •. 1,1 i' , I ,_; 

', ( " ! ... 
11 f• , . • ; ,.,. 

.,J 

I ' 
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17. Fridlev Skrubbeltrang:"Det danske Landbosamfund 1500-180011 

1978 p. 418f.:"Blandt husmænd og inderster mødt e man på 
reformtiden ligesom forhen megen fattigdom ... Armoden øge
des med befolkningstilvæksten", 

Kapitel 5 

1. Schous Forordninger 

2. Hans Chr. Johansen: "Befolkningsudvikling ... '' 1975 p. 100 
3. ibid. p. 105. 
4. I et upub liceret speciale fra Odense Universitet er de 

uægtefødtes forhold blevet undersøgt i 8 fynske sogne for 
den førs te halvdel at det 19. årh undrede og denne und er
søselse viser bl.a., at andelen af uægtefødte for Sallinge 
herred i perioden lBle til 1821 androg 14,4 pct. af a l le 
f~dte og for perioden 1830 til 1834 ligeledes 14,4 pct. 
af alle fødte. Antallet af førstefødte i ægteskab , hvor 

besvangringen var ske~ udenfor ægteskab var f .eks 1830 til 
1844 32 pct. af alle førstefødte i Vester Åby sogn. 
Klaus Olsen: "Fødselshyppigheden uden for ægteskab på lan
det i første halvde l af det 19. århundrede " 1975· 

5. Georg Hansen op. cit. 1957 p. 74f. 
6. Schous forordninger 
7. Hans Jensen: 11 Dansk jordpolitik 1757-1919" bd. I-II 1936 og 

1945, ber bd. II p. 25-28. 
8 . Det er morsomt et se, at man fra tabelkommisionens side 

har gjort sig overvejelser om baggrunden f or denne høje 
andel af uægtefødte børn på Fyn og man anfører bl.a.: 
"Grunden til den høje andei af uægtefødte s kel også søges 
i andr~ årsager, nsvnligen at der i Fyen er færre jordløse 
e ller med ringe jordtilliggende forsynede huse end i Dan
marks andre hovedbestanddele, hvorved lejligheden til bo
sættelse formindskes •.•... :r Statistisk Bureau 1850 p. 22. 

9. Hans Chr. Johansen : "Befolkn ingsudvikling· ••. " 1975 p . lOlf. 

10. ibid. p. 105. Herimod finder P.C. Matthiessen op. cit. 
1970 p. 129, at generationerne født i perioden 1840 til 
1859 fødte 4,4 børn pr. kvinde. 
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11 . Et lignende mønster kendes også fra Hans Chr. Johansen 
op. cit . 1970 p. 111. I øvriBt er spø~gsmAla t om rigtis
heden ef anvendelsen af fertilitet og frugtb or bed som be
gre ber diskuteret mellem Mogens B?serup og P . C. Mattbies
StHI i "~~ome Jispe:::ts of th e Demographic Transition in Den
mnrk " i Netionr-iløkouomisk Tidsskrift 1970 p. 215-231. 

l ;~ .-1 ~ ude; [iet. 

11i.. J~tienne Gautier- og Louis Henry op . cit.1958 p. 92-93 op
regner følgende 5 hovadg,rupper: 
~ype I Tidspunktet for ægteskabets ophør er kendt. Kvin

d~ns fødse lstidspunkt er kendt. 
Type II Tidspunktet for ægteskabets ophør skal være kendt. 

Tidspunktet for kvindens fødselstidspunkt skal kunne ~~ 

beregnes ud fro øvrige oplysninger. 
Type III Tidspunktet for ægteskabets ophør er kendt, men 

kvindens fødselstidspunkt kendes ikke og kan ikke 
beregnes. 

Type IV ~idspunktet for ægteskabets ophør er ukendt og 
kvindens fødselstidspunkt kendes ikke. 

Typ~ V Tidspunktet for ægteskabets Qphør er ukendt, men 
m1~n v t:id omtrcllt hvilket år kvinden er født. 

15 . irid p. L.26 

lb. Knnr•J ·11'rederlb;en op. cit. 1976 p. 69 
17. '·:tienne Gautie.r.' og Louis Henry op. cit. 1958 p. 124, hvor 

det drejer sig om 38 familier ud ef 297 eller 13 pct. 
18. Hanf.; Chr. Johi:insen: 11 Ba1'olkr1ingsud vikling ... '' 1975 p. 112 . 
19. Arthur fi)rwin Imhof: ''Aspekte der Bevolkerungsentwicklung in 

den no.rdiscbe11 Lendern 1720-1750" I-II 1976 p. 446ff. 

20. Dette synspunkt er fremsat af Hans Chr. Johanseo:ttBe!olk
ningsudvikling ..• " 1975 p. 114 og modsvarer således P.C. 
Matthiessen op. cit. 1970 p. 132. 

21 . E.A. Wrigley op. cit. 1966 p. 85f. 
22. Kaare Frederiksen op. cit. 1976 p. 61 
23 . Hans Cbr. Johansen: "Befol_kningsudvikling ••. " 1975 p. 142!. 
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Kapitel 6 

1. Undersøgelsen omfattede sognene Fåborg Ulbølle, Drejø, 
Åstrup og Vester Åby og viste·, ud .,frå. . simple optællinger 
i de pågældende sognes kirkebøger, følgende antal døde 
i årene 1736 til 1739 ( kolonne I), sammenlignet med hele 
landet(kolonne II) 

1736 
1737 
1738 
1739 

I 

121 
160 
116 
110 

II 

22435 
25.3'.LO ·· 

22390 
21656 

Kilde: Hans Chr. Johansen: ''Befolkningsudvikling ..• '' 1975 
p. 162. 

2. A. E. Imhof op. cit. 1976 p. 623ff. 
3. ibid. ;;. 321 
4. ibid p. 37. hvor disse sygdomme indgår som nr. 3 af de 

i slt 5 mort~litetsinfluarende grupper, som Imhof opregner: 
1. Demografiske årsager: -en overrepræsentatition af en

kelte befolkningselementer, som f.eks. mange børn eller 
ældre. 

2. Alle typer af katasbrof~r: -oversvømme~se, bybrand, 
jordskælv, vulkanudbrud, krig etc. 

3. Isolerede dødsårsager:- tilfælde, hvor man ikke kan pege 
på konkrete dødsårsager, men hvor spædbørn blot dør i 

stort omfang og. ældre dør af alderdom. 
4. Epidemiske sygdomme: -pest , (før·. l 7l2)·, mæelinger·, dy-; 

senteri etc. 
5. Socioøkonomiske faktorer i sammenhæng med de 4 øvrige. 

5. Otto Andersen op. cit. 1973 p. 278 
6. Hans Chr. Johansen:"Befolkningsudvikling ... " 1975 p. 125 

hvor forfatteren finder, at risikoen for, a t moderen døde 
i forbindelse med en barnefødsel her ligget på 1-lf pct. 
pr. fødsel. 

7. Adolph Jensen:"Befolkningsspørgsmålet i Danmark" 1937 
p. 37-38. 

9. ~ki~i Le ~sen, pp. cit. 1965 ip. 281-86 og 294ff. 
)(' 

f' .:;··· . 
" I) ,';1 

., ·' \_.' 
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10. Kepite ~taks ten f o.r Fyn 1734 til 1740 
rug 

1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
174B 

1 rd . 1 sk. 0 mk. 
0 7 8 

1 

2 

1 

1 
1 

2 

0 

4 

1 

2 

8 

0 

0 

8 
0 

1 .rd . 

0 

0 

1 
·1 

0 

1 

124 

byg 

1 sk . O mk. 
(, 8 

5 8 

0 8 
2 0 
5 8 
0 4 

Kilde: Lanssa.rkivet for Fyn: Fyns Bispearkiv:"Regnskaber 
over kepit~ lstsk ster og folketæl llngstabeller 1661-1838~ 

11. Otto Andersen op cit. 1973 p. 289 . 
12. Hans Chr. tTohansan: 11 Bef olknirlgsudvikling .•. " 1975 p . 122f o 

13 . Svend Åge Hansen op. cit. p. 28. 

Kapitel 7 

1. Albert Olsen : "Bybefolkningen i Danmark på merkantilismens 
tid" Århus 1932 p. 50ff. Probleme t er endvidere diskute
ret af Aksel Lassen i "Befolkningsudviklingen i Danmark 
1660 til 1769" i Jyske -Samlinger ny rk. 5 1959 til 1961 

p. 188!. og Gunner Olsen:"Stevnsbåndet og tjene s tekarlene" 
i Jyske Samlinger ny rk. 1 1950-52 p. 207f. 

2. Schous f orordninger. Disse t i l og afgangslisters kildevær-
di er nærmere belyst · i Anna Thestrup op. cit. 1971. 

3. Hans Chr. Johansen:"Befolkningsudvikli ng .... 11 1975 p. 129 
4 . Statistisk Tebelværk 5. rk Litra A nr. 5 p. 32 
5. På trods af , at aldrene for de henholds vis ud-og indvan

drede er beregnet ud fra to forskellige tællinger, er for
skellen i retni ng af højere alder for indvendrdde reel. 
Denne aldersforskel kan i høj grad f or klares ved, at de 
unge, som rejser ud fra sognet, i bøj grad vende r hjem 
igen , et fænomen, som også afspejledes i undersøgel serne 
over aldersopgivelserne i folketællingerne i kapitel 3. 
Virkningerne af dette modsvares dog tilde l s af den modsat
te strøm af unge fra and+e s ogne. 

··. .. 
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Kapitel 8 

1. Lsndssrkivdt for Fyn. Nyborg Amtstuema t rike l 1688 og Sa l 
linge berred, matrikel 1844. 

2. Landsarkivet for Fyn, Holstenshus godsarkiv, sager vedr. 
udskiftningen på Lyø 

;. Johan Hvidtfa l dt (red)~Håndbog for lokalhistorikere" 1952-
56 p. 243. Gårdene på · Lyø var små i forhold til gennem~ 
snittet af gårde i 1688- matriklen, ide t den sjællands ke 
bondegård gennemsnitlig havde et tilliggendd på 6 ,15 td. 
btk. og den jys ke 5,41 tdr. htk. jvf. Svend Åkjær ! i"Nor
disk kulturhistorie " XXX 1936 p . 233. 

4. Hans Chr. Jo.hansen: "Befolkni ngsudvikl i ng ... " 1975 p. 131-
140 og Henning Nygård Larsen op cit. 19'73 p. 88f . 

5. Fridlev Skrubbel treng : ttHu.smaild OS' Inderste'' 1940 p. 16 
nævner, at Henrik Paderserl i "De danske Landbrug ·• 1688" 
regner e lle ejendomme på l tdr. hartkorn og derover for 
gårdbrug, men det t e e r et skelnemærke , s om ingenl unde blev 
fastslået med 1688~metriklen . Helt op til det 19. århun
drede savnede man en almindelig skillelinie mellem huse 
og gårdstørrelser. 

6 . Kaare Frederiksen op . ci t. 1976 p . 60f. 
7. Fridlev Skrubbeltrang op. cit. p. 60f. 

Kapitel 9 

1. Hans Chr. Johansen ''Befolkningsudvikling • •• " 1975 p. 155 
2. Jørgen Elklit op. cit. 1969 p . 254 ; tallet 12 pct. dækker 

landdistrikterne på øerne,· mens gennemsnittet for hele 
landet i Elklits undersøgelse var 10 pct. 

3. ibid. p. 14. 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



L~tteraturoversigt 

Agersnap, T 

Albertsen, .K. 

Andersen, Otto 

.Askholm, R 

Bang, Gustav 
,, li 

Borregård, S 

Brincb, Benny 
Broholm, Jørgen 

Christensen, A.E. 

Dabl·e.rup, T.roøls 

Dupaquier, J 

Elklit, Jørgen 

" " 

126 

"Studier over indre vandringer i Danmark '' 
ÅrbUB 1952 

'' Befolkningsgenealogi i Personelhistorisk 
tidsskrift 15. rk. bd. 3-4 1969 p.81-98 

"Dødeligbedsforholdene i Danmark 1735-1839" 
i Nationa l økcnomisk Tidsskrift 1973 p. 277-

305 
"Fra armod til velstand på Lyø" i Fynsk 
hjemstevn 8.årg.9 .hft. 1935 p. 129-34. 

"Kirkebogsstudier" Kbh. 190$. 
"Sjællands l andbefolkning i det 17. og 18. 
lrh.-et bidrag til ældre dansk befolknings~ 
statistik" HT. 7. rk. bd. 2 p. 41'7-54. 

"Danmark og Norges kirkeritual af' 1685" i 

Teologiske studier, Dansk teologisk tids
skrift 2 .afd.nr. 13 Kbh. 1953· 

"Folketællir.gen 1801" FoN 1973 279-298. 
''Befolkningsfo.L'hold i Sanderum sogn år 1700 
til år 1770'' Upubliceret speciale, OUC 1978. 

"Konfrontatiorisme toder1 ved udnyttelsen af 

historisk-statistisk materiale" i Studier 
i historiske metoder" bd. 2 p. 50-59 , Oslo 
1967. 

11Fromhed styrke .r rigerne, -kirkebogsforord
ningen af 20. mej 1645 og dens baggrund'' 
i "Afhandlinger om arkiver ved rigsarki
vets 75 års jubilæum~ Kbh. 1964 

"Probl~mes de represantetivite dans les e
tudes fondees sur l e reconstitution des fa
milles'' i ADH. 1972 p . 8)-91. 

11 Folketællingen 1845. Metodiske problemer 
ved databehandling af et folketællingsmate
riale " Århus 1969 

"Huss t andsstrukturen i Danmark 1769-ca.1890" 
FoN 27. 1977 p. 194-210. 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



127 

Fabritius os Het t "Håndbog i slæg tsforskning 11 Kbh . 1963· 
Felbo-Hansen , V oe 
Scherling, W. "Danmarks ste tis tik'' bd. l 1885 
Fogtmens rescrip-

ter ''.Kongelige re scripter, resolutioner og col
l egialbreve for Danmerk og Norge 1660-1870 
udgivet af Lauritz· Fogtmen Kbh. 1786-1918. 

Frederiksen,A~V~X. ''Familierakonstitution- En modelstudie over 
befolkningsforholdene i Sejerø sogn 1663-
1813'' Kbh 1976 

Fussing, Hsns .H. 
Glass, D.V.(ed.) 
Gouber t , Pierre 

Hansen , Georg 

"Herremand og fæstebonde" Kbh. 1942 
"Population in History" London 1965 
" Beauveis et l e beeuveisis de 1600 ~ 1730 , 
Cont ribution ~ l ' bistoire sociale de le 
France du XVIIe siacle. Paris 1958 

"Sædelighedsforhold blandt landbefolkningen 
i Danmark i det 18. århundrede, - en kul-

' turbistorisk undersøgelse " Kbh. 1957 
Hansen , Svend Åge "Befolkningsforløbet 1645-1960" Nat. Øk. 

li " 

!I li 

Henry, Louis 

,, " 

" I! 

" !I 

Il " 
Gautie r , E. 

Holck, Ax.;,il 

li 

li 

et 

Tidsskr. 1966 
"En Disputats om de demogrsfiske ændringer 

i Danmerk~ Net . Øk. Tidsskr. 1970 p. 2~-34. 

'' Økonomisk vækst i Danmark" bd. I 1720-1914 
Kbh. 1972 

"Ancienne fam.illes ·genevoises" ~Jtude Demo
grephique " Paris 1956 

''Demographie, analyse er mod~es " Paris 1972 
''Manuel d e demogrephie historique '' 2. ed. 

Paris 1970 
"01"1 the Measuremen t of Human Fertilitet·;
Selec t ed Writ i ngs of Louis Henry" London 

1972 

"La population de Cr ule i , paroisse normande" 
Paris 1958. 

"Dansk statistiks historie 1800-1850" Kbb. 
1901 

", 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



128 

Holli ngsworth, T.H. ''Historicel Damograpby" London 1969 
li "Tbe Importance of the ~uelity of t he Data 

in Historicel Demo graphy" Dædalus 1968 p. 
415-432. 

Hvidtfeldt,J.(red) "Håndbog for danske lokalbistorik ~re " Viborg 

1952-56 . 
Imbof, A·rthur E. "A spekte der Bevolkerungsentwicklung in den 

nordischen L~ndern 1720-1750" bd. 1.2 1976. 
Jensen, Adolph 

li li 

li " 

Jensen, Ha ns 

Jeppesen, Jens 

Johansen, H.C. 

li 

" 

,, 

li 

li 

" 

" 

"Befo lkningsforhold i de nordiske lande i 

det 18 . århundrede" i Net. Øk. Tidsskr. 1935 
"Befolkningsspørgs målet i Danmark" Kbh. 1937 
"Tallenes Tale" 1941 
''Da nsk Jordpolitik 1757-1919'' bd .1-2 Kbb 

1936 og 1945 
"F'ore l cesningsnoter til stati stisk metode" 
duplikeret, Årh us 1967 

"Befolkningsudvikling og f amiliestruktur i 

Danmark i det 18 . århundrdde '' Odense 1975 
"Befolknings udviklingen på l andet i Danmark 
omkring år 1800 , - be lyst ved eksemp l er fra 
Rovsø herr ed , Ra nders amt" Historie , ny rk . 
IX ,l +970 p. 85-122 . 

mf . "Chance and Change; Social and Economic Stu
di es i Historicel Demogrephy in the Baltic 
Area" Odense 1978 

mf . "Current research in .E::conomic bis tory in 
Scandinavia , Historice l Demography" SEHR 

XX 1972 p. 70-77 
"Danmarks falke tal omkring år 1700'' i Histo
rie bd. XII 1978 p, 360-374. 

"Dansk Socialhistorie'' bd. 3 (endnu upubli
c er et ) . ( 19 79 ) . 

"Historisk demo grafi ·~ - me toder til s tudiet 
af dagliglivet ho s ældre tid ers befolkning" 
FoN 26 1976 p . 68-85 . 

"Kilder til dansk befolkningshistorie ca . 
li 

1750- 1914. OUC, s krifter fra hi s torisk in-
s t itu t bd . 8 1975 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



Johansen, H.C. 

li 

" 

Jørgensen; H. 

Kancelliets brev
bøger 

129 

"The posit.i.on of the Old in tbe Rural Hou
sehold in a Tredi tional Soc.iety'' SEHR bd. 

XXIV 1976 p. 129-42. 
"Some .Aspects of Danisb Rural Population 
Structure in 1787" SEHR bd . XX p. 61-70. 

"Studier i Dansk befolkningshistorie 1750-
1890" Odense 1976 · 

"D e t offentlige fattigvæsens udvikling i 

Danmark i dat 19. årh. Kbh. 1940. 

11 -Vedrørende Danmarks indre forhold 1551-
1660" Kbb. 1885-

Lacbiv&r, Marcel "La population de Meulan du XVIe au XIX6 

siecle(verE 1600-1870), Paris 1969 
~arsen , H. Nygård. "En. undersøgelse af metodiske problemer i 

et befolkningsstatistisk materiale 1741-
1801, belyst ved ~ eksempler fre 3 sogne 
på Øerne" upubliceret speciale OUC 19?3 

Laslett, Pet~~ 

,, li 

Lassen, Aksel 

" ti 

" " 

" Femily life and illicit Love in ~arlier 
Generations, -Essays in histor~. <'!el Sociology" 

Cambridge 1977• 
"The Wo~ld we have lost" 'London 1965 
"Befolkningsudviklingen i Danmark 1660-1769" 
Jyske Samlinger 1959-61 ny rk. 5. 

"Fald og fremgang" i~rbus 1965 
"Tbe populBtion of Danmark': 1660-1960" SEHH 
XIV, 1966 p. 134-57 

Mat tl:liessen, P. C. "Befolkningens vækst'' Kbh. 1976 
li 

ti 

Nygård,S. 

Olsen, J\ lbert 

"Some aspects of the demog.rapbic T.ransiti.on 
in Danmark" Nat.Øk Tidsskr. 1970 p.215-31. 

11Teore tisk clemogr·af i'" bd. 1-3. Kbh. 1970 
"Dsnmnrks kirkebøger, -en oversigt over deres 
væsentligste indhold i ndtil. 1891" i Vejle

dandl.l arkivregistratu-rer V Kbh. 1933 
"Bybefolkningen i Danmark på markentilismans 
tid" J:rhus 1932. 

,, 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



Olsen , Gunnar 

,, li 

Ol sen, Klaus 

Ptidersen ,Henrik 
Pontoppidan 

130 

"Hovedgård og bondegård . Studier ove.r s tor
drlftens udvikling i Danmark i t iden 1525-
1774" Kbh. 195'/. 

"Sta vns båndet og tjenestekarlene " Jyske Sam
linger" ny rk . 1 1950-52 

"Ti'ødsels hyppigheden uden fo r ægteskab på 
landet i fø r s t e balvde l af det 19. årh." 
1975 (upubl icere t specia l e OUC) . 

"De danske landbrug 1688'' Kbh. 1928. 
"Danske Atlas" bd . 3-4. Kbh. 1774 

Resmussen Søkilde "Holstenshus og Nakkebøll e med tillig3gende 
sogne og Øer" bd . IV Odense 1878. 

Riismøller, Ped~r "Sultegrænsen" Kbh. 1972 
Rohman, J.L. "Bidr ag ti l det fynske archipe l ogs småøers 

historie '' i Saml inger til Fyns historie og 
topogrephie '' bd. 1. 1861 p . 121-34 

Rubinl Mercus ''Folketal og fødsølsbyppighed, historisk-
statistisk be lyst " HT 7. rk. bd. 3 p. 1-54 
1900-02 

Schoefie ld , R-S . ''Age -Specif i o Mobil i ty in an ffiigh teenth Cen
tu.ry Rural Engl ish Parish" Anne l es de Demo

" ti 

Schmid, Josef 

Schou, J,H. 

Simon, Ge org 

gr aphie histor ique 1970 p. 261-74 
'' Representa ti veness an Family Reconsti tu ti-:" ; 

ori" Annales de Demographie Histori que 1972 
p. 121- 25 . 

''Einflihrung in die Bevolkerungssociologie '' 

Hamburg 1976 
11 Cbronologisk register ove r de kongelige 
f or ordninger og åbne breve samt t r ykte an
ordninger, som f re 1670 ere udkomne" udgivet 
af J.H. Scbou Kbh. 1777-1850 . 

"En mtdtodi sk-kritisk undersøgelse af land
brugssta tistisk materiale og folke t ællinger
ne 1787- 1881, belyst ved eksempl er fra Fer
s l e v og Yding s ogne " Up ubl i ceret spec i ale 
Kø benha vn 1972 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



Simonsen, Asgar T. ''Husmandskår og husinandspoli tik i 1840' arne. 
Sociale forho l d blandt husmænd og indsid
dere og den politiske rejsning af husmands
sagen på Lolland-Falster ce. 1840-46" Kbh. 

1977· 
Skrut bel trang, F. '°'Det danske landbosemfund 1500-1800 " Kbb. 

' 
" 
" 
li 

ti 

Statistisk 
Tabelværk 

li 

1978. 
11 Husmsnd og Inderste" Kbh. 1940 
''Husmænd i Denmerk gennem 300 år 11 Kbh. 1942 

"Om brugen af landbrugsstatistisk talmate-
riale " FoN XIX 1954-56 p. 249-68. 

"Studier over gårde, gårdbrugerental og brugs 
størrelser i det 17. årh. 11 HT 12. rk b. 5 
1, 1971 Kbb. 

"IV R Litra A nr. 8a lffl5 

" V R Litre A Dr. 5 1905 
Steendal-Pedersen ''Den økonomiske struktur i 1700-tellets 

landbrugssektor" DUC-skrifter f re historisk 

institut 1975 
Steensberg,.A.(red)''Dagligliv i Danmark i det syttende og at

tend~ århundrede" Kbb 1971 
Thestrup, Anne 

Tbastrup, Poul 

Trap 

Wedeby, Jørgen 

"Kirke bøgernes til- og. sfgangslister" FoN 

XXIV 1971 529-544 
"Methodologicel Problems in e Fe~ily Recon
stitution Study in e Danish Rural Parish 
before 1800'' SEHR XX p. 1-26 l972. 

''Trap Danmark" bd. V, 2 Svendborg Amt Kbh. 

1957· 
"Beregning af dødf::llighed, fertilitet og re-
produkt ionsmål i Danmark '' Kbb. 1968 

Westenbolz, ~r. D. W. "Prisskrift om folkemængden i bondestanden 

1772" udgivet af A. Rasmussen Kbh. 1919 
Willerslev, Ricb. "Studier i dansk industrihistorie 1850-188011 

Kbh. 1952. 
Wrigley, E.A. '' Family Limi tf'tiorl in Pre-industriel England" 

Economic .Historical Review 1966 p. 82-109. 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



Wrigl ey , E • .A. 

li 

,, 

.Å kermen , Sune 

132 

11 Family limitation in Preindustria l England" 
Economic Historicel Review 19, 1966 p . 82-109. 

"Identifying People i n the Fast" 1973 
"Mortality in Preindustrial Englsnd 11 Dædelus 

1968 p. 5L~6-80 • 

' ' An Evaluation of the Family Reconstitution 
Tecnique" S l~HR 1977 p. 160-170. 

Anvendte t ids skriftsfor kortelser: 

HT Historisk Tidsskrift for Danmark (Kbh . ) 

FoN Fort i d og Nutid (Kb h) 
SEHR Scandinevian Economic Historical Review (Kbh·) 
Nat. Øk . Tidsskr. Nationaløkonomisk Tidsskrift (Kbh) 
ADH Annales des Demogrephiques Historique (Paris) 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



Arkivalier 

Rigsarkivet 

133 

Ekstraskatteregnskaber for Nyborg len -1657· 
E~straskacteregnskaber for Nyborg og Trane

kær amt 1664-
Hovedlægdsrulle 1799·, 
Sørulle 1799, 
Lægds.rulle 
Sørulle 

1803, 
1803, 

Svendborg amt 
Svendborg amt 
Svendborg amt 
Svendborg amt 

Landsarkivet for Fyn 

Kirkebøger for Lyø sogn .1728-1845 
Folketællings lister for Lyø sogn (original 

i Rigsarkiv) for 1787, 1801, 1834, 1840 ~ 

og 1845. 
Lyø birkedomme~s arkiv, tingbog 1661-1685 
Fyns bispaerkiv: '1Regnskaber over kapitelstek

ster og folketællingstebalJ:er 1661-1838'' 
Fyns bispeerkiv:"Salling herreds breve 1539- · : 

1689. 

Holstenshus godsarkiv: 

Jordebog over Holstenshus med underliggende 
bøndergods, skov, mølleskyld, jure patro
nøtus og kongetiende, indrette t 1/5 1724. 

Jordebog over Holstenshus med underliggende 
bøndergods, indrettet 1/1 1757 af Adam 
Christopher von Holsten. 

Jordebog for 1752, 1746 og 1748, 1757, 1761, 
1772; 1773' 1778' ·1779' 1817' 1821, 1824' 
1827, 1829, 1834, 1838. 

Diverse Landvæsensager (uskiftning og udstyk
ning) Dokumenter vedrørende udstykningen 
på Lyø 1805 

Pæstebreve 1729-1845, Lyø 1750-1845 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



Matrikler 

,, 

134 

Skiftedokumenter for Holstenshus gods 1727-

1850 
Udskrivningsvæsen, l ægdsruller mm. vedr. 

udskrivningsvæsenet 1730-1786 . 

Nyborg Amtsstue 1688 matrikel (kopi på læsesa~ 
Nyborg Amtsstue , m~trikel for Sallinge her

red 1701 (kopi på l æsesal) 
Matrikel 1844 , Sallinge h~rred, Lyø sogn. 

' ,. 

Befolkningsforhold på Lyø HISTORISK SAMFUND FOR FYN



135 

Ordforklaring 

Civilstand Ægteskabelig stilling, med mulighe
derne ugift, gift og enke (mand) 

Demografiske komponenter Består af fødsler, dødsfa ld, vielser, 
ind- og udvandring 

Demografisk transit i on 

Fertilitetskvoti ent, 
generelle 

aldersbetingede 

summariske 

Kønsproportion 

Mortalitet 
dødshyppighed 

Betegner overgangen fra en periode 
med bøj fertilitet og mortalitet til 
en periode med lav fertilitet og mor
talitet. 

antal levendefødte pr. 1000 kvinder 
i den fødedygtige aldar0a.15- 49 år) 
antal levendefødte af kvinder i en 
given aldersklasse pr. 1000 kvinder 
i den pågældende aldersklasse. 
ental levendefødte pr. 1000 indbyg
gere. 

Antal drenge pr. 1000 piger 

Angiver andelen af 1000 personer i 

en given alder, der vil dø indenfor 
et år, hvis de var underkas tet dø
delighedsforholdene i en bestemt 
tidsperiode 

summariske døds kvotient antal døde pr . 1000 indbyggere. 

Nettoreproduktions t el 

Reproduktiv periode 

8pædbørnsdødelighed 

Angiver hvor mange piger en genera
tion på 1000 kvinddr vil bringe til 
verden under givne omstændigheder 

Angivelse for de år, hvor kvinden er 
i st and til a t fød e børn, hvilket 
normalt vil dække å rene 15-49 . 

Angiver dødelighedden i den første 
l e veår, udtrykt ved anta l let af døde 
under l år pr . 1000 levendefødte 
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Vielsesel9~r 

gennemsnit lis 

Vielsesbyppighed 

136 

Angiver den gennemsnitlige alder 
for personer, som indgår ægteskab 
1 en given tidsperiode. 

Angiver andelen af 1000. ugifte per
soner i en given aldersgruppe, som 
indenfor et år indgår ægteskab ud 
fra de kendte vielseserfaringer og 
ingen af dem afgår ved døden. 
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