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- og kan man også lave diagrammer er meget nået



Kragsøs opland
Det besåede areals udnyttelse 1683-1997
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Kragsø, husdyr 1837-1919
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Den uundværlige håndbog – for 1800-årene

Jens Christensen:
”Landbostatistik, Håndbog i dansk 

landbohistorisk statistik 1830-1900”
Landbohistorisk Selskab, Kbh. 1985.

Kilderne for 1800-årene:
• Danmarks Statistiks forskellige rækker.
• N.P.Jensen, Dansk Landbrug ved overgangen til det 20. 

århundrede, 1-2 (1901-02).
• Amtsbeskrivelserne (1826-1844).
• J.B.Krarup og S.C.A.Tuxen, Beskrivelse af landbrugets udvikling i 

Danmark fra 1935 indtil nutiden, 1-7  (1895-1912).



”Landbrugsforhold i Danmark siden midten af det 19.århundrede”

Statistisk Tabelværk, 5. række, Litra c, Nr. 4, Kbh. 1911.

Indeholder samlede oversigter over de centrale statistiske data fra 
landbrugstællingerne i 1838,1861,1866,1871,1876, 1881,1888,1896, 1901 og 1907.

I forbindelse med sammenstillingen af data, har man haft et kritisk øje til de 
indsamlede data, så der er en vurdering af de gennemførte landbrugstællingers 
pålidelighed 



Den enkelte landbrugstælling
Disse vil normalt være indledt af en gennemgang af 

indsamlingsmåden og en vurdering af de indsamlede data. For 1881
tællingen er denne indledning på ca. 90 sider.

1881- tællingen for arealets udnyttelse skriver at samtlige sogneråd og 
byråd gennem Indenrigsministeriet er blevet pålagt at udfylde de 2 
udsendte skemaer – i udgivelsen af tællingen er disse gengivet.

I skemaerne kræver man oplysninger fra hver ejendom – disse 
optællingslister er by- og sognerådene så blevet pålagt at summere for 

hvert sogn eller købstad i et nyt skema. 

Hele tællingsmaterialet er herefter blevet indsendt til det statistiske 
Bureau, hvor man har gennemgået materialet og for ”mangfoldige 
sogne” har måttet gennemgå de oprindelige optællingslister igen.

Herefter er materialet blevet udgivet som et bind i Statistisk tabelværk.    



Kun for de 4 første tællinger og delvist fra 1881-tællingen 
er der bevaret et komplet arkivalsk tællingsmateriale – for 
de senere er grundmaterialet blevet kasseret.

Rigsarkivet, Danmarks Statistik, Lister vedrørende det 
besåede areal 1861, 1866, 1871 og 1876

(Jens Christensen, Landbostatistik, side 55)

Vurdering af de trykte tabeller:

Der er uhyre får fejl – trykfejl eller sammentællingsfejl - i de trykte 
tabeller – så dette arbejde synes at være udført meget omhyggeligt. 

Har kontrollen af det indkomne basismateriale været lige så 
omhyggeligt er det ikke her problemerne opstår.

Det er derfor sikkert rimelig uproblematisk med diverse enkeltstående 
data fra tællingerne.



Tidsserier - problemerne
• Har man optalt det samme?
• Har man optalt på samme måde?
• Har man optalt på samme tidspunkt?
• Hvad er den mindste rumlige tællingsenhed –

gården, sognet, sognekommune, kommune, 
amt, region.

• Falder de optalte enheder (landbrug) indenfor 
den samme administrative grænse (sognet) 

• Ændringerne i de administrative statistiske 
grænser.



1837-landbrugstællingen
- forfra

Problemet med at benytte kilden:
Vi har ingen arealoplysninger, men kun oplysninger om 
udsædens sædvanlige størrelse for de forskellige 
afgrøder.

Som noget særligt har vi sognevise oplysninger om 
foldudbyttet.



En løsning?

• Bruge 1861-landbrugstællingen, idet vi her 
har oplysninger om både det besåede 
areal og udsædens størrelse for de 
forskellige afgrøder.

• Lægge 1837 og 1861-tællingen ind i et 
regneark – vi får så arealer ud, der kan 
anvendes til at lave tematiske kort m.m.







St. Økssøs opland
det besåede areal 1683-1997
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Gundsømagle Søs opland
det besåede areal 1837-1997
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1881 - landbrugstællingen

Tematiske kort
















