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En tabells historie

STATI STI SKE OVERSI GT E R 1 914 var den første historiskstatistiske utgivelsen i Norge.1 Med publikasjonen ville Det
Statistiske Centralbyraa markere 100-årsjubileet for Grunnloven og vise hvordan landet hadde utviklet seg siden 1814.
Den enkle, men forseggjorte trykksaken er et uanselig hefte
med 46 tabeller. En av dem heter «Folkemængdens bevægelse
1735–1912». Den viser blant annet antall fødte, døde og
folkemengden gjennom 177 år, og var i 1914 den lengste tidsserien som noensinne var publisert i Norge. Utgivelsen preges
helt av denne ene tabellens nesten endeløse tallrekker.
«Folkemængdens bevægelse 1735–1912» har 10 kolonneoverskrifter, forspalten lister hvert eneste år fra og med 1735
til og med 1912, og i tillegg gis det, for oversiktens skyld, gjennomsnittstall for hvert femår, slik at tabellen har til sammen
212 rader eller linjer. Kolonnene og radene danner et usynlig
rutemønster med 2 120 felt eller celler. Ikke på langt nær alle
er fylt med tall. Likevel organiserer tabellen enorme mengder
opplysninger og sammenfatter befolkningsutviklingen fra
begynnelsen av det 18. til vel et tiår inn i det 20. århundret.
Ikke bare i norsk, men også i internasjonal sammenheng var
og er denne tabellen helt unik, en sjelden og kostbar, men dessverre ofte oversett og neglisjert skatt.2
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«Folkemængdens bevægelse 1735–1912» fra 1914 ble
publisert i ajourførte versjoner i 1926, 1948, 1968, 1978 og
1994.3 Det er denne tabellens historie, hvordan tallene er blitt
til, hvordan tabellen er blitt presentert, forandret og forklart
fram til denne dag da den igjen publiseres på papir, nå ført fram
til 1. januar 2014, som er grunnlaget for denne framstillingen
av befolkningsutviklingen i Norge. For å begripe denne tabellen
til bunns og forstå hvordan det var mulig å lage den i 1914, er
det nødvendig å kjenne til dens forhistorie. Derfor skal det også
gjøres rede for den, det vil si hvordan tallene ble samlet inn fra
1735, og hvordan noen av dem ble publisert første gang i 1786,
andre med ujevne mellomrom, i 1839 og 1869.
Tabellen som form og erkjennelsesmetode
når et statlig statistikkbyrå konstruerer en tabell, skjer
det etter gjennomtenkte regler, utprøvd over mange år. Statistisk sentralbyrå kan føre sin historie tilbake til 1797, da ble det
opprettet et dansk-norsk tabellkontor under rentekammeret
i København. Først i 1832 sentraliserte Finansdepartementet
i Christiania produksjonen av tabeller ved å opprette et kontor
som skulle bearbeide resultatene fra folketellinger og sammenfatte opplysninger fra amtmannsberetningene og tall for skipsfart og handel med utlandet til tabeller.
Erfaringer fra tabellkonstruksjon gjennom alle disse årene
er nedfelt i Statistisk sentralbyrås Håndbok for framstilling av
publikasjoner fra 1988. Her blir de grundigste, største og mest
prinsipielle instruksjonene for oppsett av tabeller gitt. Kapitlet
som beskriver tabellens enkelte bestanddeler og funksjoner, er
på over 60 tette maskinskrevne sider.4 Tabellens utseende er
også resultat av internasjonalt samarbeid og standardisering,
og derfor er dens form forståelig på et hvilket som helst språk
og like allmenn som tegnene for de fire regneartene.
Tabellhodet, skilt fra resten av tabellen med en vannrett
linje over og under, består av to deler, et forspaltehode, som

søbye folkemengdens bevegelse mat_søbye folkemengdens bevegelse mat 18.12.14 12:03 Side 15

en tabells historie

| 15

leses loddrett, og kolonnehoder med kolonneoverskrifter, som
leses vannrett. Teksten eller årstallet i forspalten skal
avsluttes med en prikket linje. Kolonnehodene består av tekst
som folkemengde, giftermål, fødte og døde.
Rutene eller cellene skal fylles med et tall, eller et standardtegn som forklarer hvorfor den er tom. Tallene skal høyrestilles i cellen, og tall større enn 999 skal markeres med et
åpent felt for hvert tredje siffer. Norges befolkning, registrert
av folketellingen 1. november 1960, skal skrives 3 591 234.
Forspalten og kolonnehodene utgjør et koordinatsystem, og i
visse typer tabeller angir forspalten årsak, tabellhodet virkning.
Tabeller brukes ikke bare i statistiske sammenhenger, men
også for å komprimere opplysninger, for eksempel sportsresultater. Fotballtabeller er så innarbeidet at det er tilstrekkelig å gjengi cellene uten både tabellhode og forspalte.
De sju kolonnehodene for spilte, vunne, uavgjorte og tapte
kamper, skårede og innslupne mål og poeng, og forspalten,
rangeringen fra nummer 1 og nedover, droppes i avisenes
resultatservice. Brukerne har tabellhodet og forspalten i

Statistisk sentralbyrås
håndbøker, nr. 64.
Publiseringshåndbok. Regler
og retningslinjer for
publisering i Statistisk
sentralbyrå,
Oslo–Kongsvinger 1997.
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øynene. Et ansvarlig statistikkbyrå kan ikke under noen omstendigheter sløyfe tabellhode og forspalte. Går en tabell over
flere sider, skal tabellhodet gjentas øverst på hver nye side.
Alain Desrosières, en innflytelsesrik statistikkhistoriker
som hele sitt yrkesaktive liv var tilknyttet Institut National de
la Statistique et des Études Économiques i Paris, legger i sin
framstilling av den statistiske rasjonalitetens historie stor
vekt på at tabellen oppsto da det ble mulig å bruke de to dimensjonene på en bokside, høyde og bredde, til å skape rekker og
kolonner, der for eksempel landene kunne stå under hverandre, mens bestemte kjennetegn som areal, befolkning og
jordbruksavlinger kunne ordnes i kolonner. Dette muliggjorde
at en leser enkelt kunne observere likheter og ulikheter mellom landene. Slik etablerte tabellen en radikal forskjell mellom det skrevne og talte ord og det Desrosières kalte grafisk
resonnering. Tabellens erobring av det todimensjonale rommet førte etter hvert til at cellene ble fylt, ikke med tekst som
til å begynne med, men med tallstørrelser, fordi dette muliggjorde en umiddelbar og øyeblikkelig sammenlikning. Det
innebar at fenomenene som skulle beskrives, mistet sin
singularitet og ble objektivert etter bestemte kriterier som
måtte holdes konstante. Denne reduksjonen av enkelthendelser og fenomener til tall for å muliggjøre sammenlikning i tid
og rom har vært opphav til en rekke kontroverser. I denne
sammenhengen er det avgjørende at det var tabellens form,
cellene dannet av rekker og kolonner, som skapte den
kvantitative, beskrivende statistikken.5 Tall for fødte og døde
var av de første som forelå, og eksistensen av dem bidro til å
utvikle tabellens form.
Når fenomener var forenklet til tall, plassert i celler i en
tabell, muliggjorde det at ett tall kunne brukes til å bekrefte et
annet.6 Tabellen ble derfor et viktig instrument ikke bare for
å presentere resultater, men også for å kontrollere at oppgavene som ble hentet inn, var rimelige. Ved store endringer i
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antall fødte eller døde fra år til år måtte de som satte opp
tabellen, spørre seg: Her er det noe som ikke stemmer, hvilket
av de to tallene er riktig? Viste undersøkelsene at begge
tallene var riktige, ble spørsmålet et annet: Hvordan skal
denne store endringen forklares? Tabellen bidrar derfor både
til grundigere undersøkelser av virkeligheten og til å forklare
hvordan og hvorfor den endrer seg.
Uheldig tverrvending
d e t s t o r e a n ta l l e t kolonnehoder i «Folkemængdens
bevægelse 1735–1912» gjorde det nødvendig å tverrstille
tabellen i Statistiske oversigter 1914. Høyden på heftet var
større enn bredden, så ved tverrvending av tabellen 90 grader
til venstre fikk det store tabellhodet plass. For å studere
tabellen måtte leserne rotere heftet 90 grader til høyre. Å
måtte snu en publikasjon for å studere en tabell blir betraktet
som tungvint og uhensiktsmessig. Alle håndbøkene advarer
derfor mot tverrstilte tabeller.7 Ingen av håndbøkene nevner
engang muligheten av foldetabeller, trykt på større ark som
må falses (brettes) separat og limes eller legges løst inn i
publikasjonene. Foldetabellene ble ofte revet i stykker eller
mistet. Det innebar dessuten en ekstra kostnad å lage dem.
Dobbeltsidige tabeller ble også frarådet, ved innbinding ble
radene gjerne forskjøvet, og det kunne lett oppstå misforståelser.8
Håndbøkene advarer generelt mot mange kolonnehoder
også fordi det gjør en tabell uoversiktlig selv om sidebredden
ikke skulle nødvendiggjøre en tverrvending. Blir det mange
kolonnehoder, kan det gå på bekostning av kravet om at
tabellen skal være enkel, klar, tydelig og lett begripelig.
Det er mange kolonnehoder i «Folkemængdens bevægelse
1735–1912»: folkemengde per 1. juli, definert som hjemmehørende middelfolkemengde, det vil si befolkningen ved begynnelsen av året pluss befolkningen ved utgangen av året delt på
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to; inngåtte ekteskap; levendefødte; barn født utenfor
ekteskap, «Uegte-fødte»; dødfødte; døde; utvandrede. Disse sju
kolonnene viser absolutte tall, mens de tre siste viser inngåtte
ekteskap, levendefødte og døde per 1 000 innbyggere, altså
antall fødte i ett år delt på folkemengden i det samme året
ganger 1 000. Dette tallet, som i 1864 var nesten 33, i 1938 vel
15, kalles fødselsraten. Tilsvarende rater var regnet ut for
dødsfall. På engelsk heter det crude birth rate og crude death
rate. Dette er standardmål som gjør det mulig å sammenlikne
tall fra år til år, fra region til region og fra land til land.
Forspalten skal heller ikke ha for mange variabler, men i en
tidsserietabell som «Folkemængdens bevægelse 1735–1912»
består forspalten av kun én variabel, tid, i form av årstall. I forspalten til slike tabeller skal det eldste tallet alltid stå øverst.
For oversiktens skyld kan forspalten krympes ved at det gis
gjennomsnittstall for fem, ti eller 25 år. Tallene for fødte og
døde fra 1735 til i dag er en beskrivende referansetabell. Hvert
tall har betydning og verdi som dokumentasjon, men det har
også interesse å se om tallene i det lange løp varierer på
bestemte måter og danner mønster.
Tabellen har fått autoritet fordi den er enkel, klar, selvforklarende og logisk konsistent. Alle disse kvalitetene har gjort
den til armeringsjern i politiske, økonomiske og administrative resonnementer. Tabellens høye status er resultatet av
funderinger, avveininger og et møysommelig pirkearbeid. En
riktig oppstilt tabell kan sammenfatte et stort materiale og
klargjøre kompliserte sammenhenger så de begripes på et
blunk, og da blir tabellen et sterkt argument. Slike tabeller kan
ha en blendende skjønnhet, som også kan bedra. Tabeller har
stor retorisk kraft og må behandles med største varsomhet.
En tabelloverskrift med sentrallyriske kvaliteter
h å n d b ø k e n e s t i l l e r m a n g e krav til en informativ
tabelloverskrift; den skal være kort og presis og avsluttes med

denne og motstående side
Statistiske oversigter 1914,
Kristiania 1914.
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det tidsrommet tallene dekker. Den skal verken gi bakgrunnsinformasjon, gjenta det som står i kolonnehodene, repetere
eller kommentere det tabellen viser. Overskriften skal være
så kort som mulig. Disse kravene oppfyller «Folkemængdens
bevægelse 1735–1912». Den har dessuten en substantivisk
form som anbefales av The Chicago Manual of Style, utgitt
første gang i 1906, som sammen med andre internasjonale
anbefalinger konsulteres når Statistisk sentralbyrå utvikler
sine standarder for tabelloppsett.
Overskriften i tabellen fra 1914 består av to lange substantiv, kjedet sammen til ett begrep av en genitivs-s. Den
gjentatte e-lyden som gradvis setter seg i løpet av åtte stavelser, skaper en rytme av nesten homerisk velde, en alvorlig
bølgende ro som hugges av med to sifre, syttentrettifem og
nittentolv. Ta bare nittentolv, hvilke historiske assosiasjoner
vekker ikke årstallet 1912 og det som skulle følge etter, det
peker også mot 1812, Napoleonskrigene, Tsjajkovskijs
ouverture. En funksjonær i Statistisk sentralbyrå av den
gamle garde vil øyeblikkelig tenke på Sandtorg kommune på
Hinnøya i Troms fylke som hadde kommunenummer 1912, og
som 1. januar 1964 ble innlemmet i Harstad. Sifrene dette årstallet består av, er bemerkelsesverdige. Først nitten, delelig
bare med seg selv og én, etterfulgt av tolv, et tall alle må se opp
til fordi det kan deles i alle bauger og kanter med to og tre og
fire og seks. Det har ikke sin make, med sine utallige
faktoriseringsmuligheter skaper det forundring og ettertanke,
som glir over i indignasjon og sinne over titallssystemet. Hvor
mye enklere ville ikke alt ha vært med et tallsystem basert på
tolv? Alle slike digresjoner forsvinner som dugg for solen når
det utrolig lange tidsrommet tabellen dekker, fra og med 1735
til og med 1912, gradvis synker inn i bevisstheten etter hvert
som alle tanker om at det ikke dreier seg om en misforståelse,
om en innbilning, om ønsketenkning, om feillesing eller en
trykkfeil, én etter én blir ryddet av veien. Det er sant, det er
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virkelig: I Norge fins det en tabell med tall for fødte og døde
som går helt tilbake til 1735.
Tabellen «Folkemængdens bevægelse 1735–1912» fra 1914
er ikke bare en lang tidsserie, men består av de mest relevante
og derfor også de mest attråverdige kvantitative opplysninger
det er mulig å forestille seg. Alle land vil gjerne ha en slik
tabell, men det er et ønske det er umulig å innfri. Alt dette gir
tabelloverskriften «Folkemængdens bevægelse 1735–1912» en
nesten erotisk tiltrekningskraft, som skaper et heftig begjær
etter å studere alle sider ved denne fantastiske tabellen.
Personer, handlinger eller hendelser
d e t f i n s t o typer tabeller: deskriptive tabeller (også kalt
referansetabeller) og analytiske tabeller. En referansetabell
nøyer seg med å ordne observasjoner i tid, mens en analysetabell etablerer relasjoner ved summering, beregning av
andeler og/eller rater som forbinder tallkolonnene med hverandre. «Folkemængdens bevægelse 1735–1912» er hovedsakelig
en deskriptiv tabell, den gjengir observasjoner, men relaterer
dem også til hverandre, konstruerer tall og beregner rater.
Tabellen fra 1914 består av ulike masser: personer, ekteskap
og rater. For fødte og døde er telleenheten én person, ekteskap
og skilsmisser er handlinger som omfatter to personer, mens
ratene er fødte og døde per 1 000 inbyggere. Både benevning,
for eksempel tonn, og telleenhet, for eksempel 1 000, skal
være en del av tabelloverskriften, hvis da ikke telleenheten gir
seg selv. Hvis en tabell består av tall med flere benevninger,
skal disse angis i kolonnehodet og ikke i overskriften. En trent
tabelleser vil se at «Folkemængdens bevægelse 1735–1912»
inneholder tall med flere benevninger.
Hva er telleenheten for fødsler og dødsfall? Tilsynelatende
er det enkelt, det kan være personen som blir født, eller
personen som føder; det nyfødte barnet eller moren. Det er
likevel ikke så enkelt, for hva er en fødsel? En handling eller
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en hendelse, begge deler, for moren en handling, for barnet en
hendelse. Er det fødsler, altså handlinger, eller de nyfødte
barna, altså hendelsene, som skal registreres? En av de
største vanskelighetene ved de eldste tallene er knyttet til
dette. Skulle barn som var dødfødte, også telles som fødte,
eller bare som døde? Hvor lenge kunne et dødfødt barn ha
vært i live? Opptil én dag. Og hva med flerfødsler? I 1826 ble
det registrert 6 trillingfødsler og 442 tvillingfødsler, det gir
902 barn på 448 fødsler. Differansen på 444 er ingen
trivialitet. Hvordan ble dette ført i 1826? Det er ingen som vet
det. Betegnelsen dødfødt er merkverdig, både født og død på
samme tid, og derfor ingen av delene.
Hva med døden, er den en handling eller en hendelse?
Døden er et forløp, det å dø, og en tilstand, det å være død.
Døden inntrer idet forløpet slutter og tilstanden begynner,
manifestert ved tidspunktet angitt i legens dødserklæring,
som på grunn av uleselig håndskrift og slurvete utfylling
skapte vanskeligheter i den tiden kopier av dødsårsaksskjemaet ble sendt til Statistisk sentralbyrå og var grunnlag
for statistikken.
Først fra og med 1836, 121 linjer ned i «Folkemængdens
bevægelse 1735–1912», er det tall under alle kolonnehodene.
Fem kolonner har tall fra og med 1735, det er hjemmehørende
folkemengde, levendefødte, døde, samt rater for fødsler og
dødsfall per 1 000 innbyggere. I virkeligheten var det bare antall
fødsler og dødsfall som var basert på innhentede opplysninger.
Hjemmehørende folkemengde, «middelfolkemengden», samt
fødsels- og dødsraten var beregnede størrelser. Kolonnen for
inngåtte ekteskap har tall først fra og med 1770, men mangler
tall igjen fra og med 1784 til og med 1794. Kjennemerket for
barn født utenfor ekteskap fikk tall først fra og med 1770, men
mangler tall fra og med 1784 til og med 1800. Kolonnen for
dødfødte fikk tall først fra og med 1801,9 mens tall for
utvandrede til oversjøiske land mangler til og med 1835, med
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unntak for årene 1821 og 1825 da tabellen opplyser om henholdsvis én og 53 utvandrere.
Selv om det er mange tomme celler for det 18. århundret, er
en tabell av et sånt kaliber som «Folkemængdens bevægelse
1735–1912» et åndsverk av første rang. Den er et resultat av
kollektive anstrengelser, et stort antall ukjente menneskers
flid og aktpågivenhet gjennom århundrer. Det noen har
påbegynt, er videreført av andre. Tabellens eksistens og utvikling etter 1914, og ikke minst dens lange tilblivelseshistorie
før 1814, er viktige og avgjørende kulturelle manifestasjoner.
Denne tabellen har en egen tyngde, som blir skapt av skiftende
instansers bestrebelser på å registrere fødte og døde. Den
hviler også i sin egen velde når den lukker seg rundt kolonnene
med tall. Når tabellen studeres, flammer den opp og kaster lys
i vide omkretser. Det skal seinere redegjøres utførlig for de
første ansatsene til tabellen, som ble påbegynt lenge før 1914.
I forbifarten er det fristende å nevne at det var i 1735 at bispedømmene i Norge ble pålagt å sende oppgaver over fødte og
døde til København. Vel 50 år seinere ble det lagt ned et
betydelig arbeid med å sammenfatte disse opplysningene til
trykte tabeller, muligens langt utenfor Danmark-Norges
grenser, av Adam Gaspari, professor i geografi og statistikk
ved universitetet i Königsberg, der selveste Immanuel Kant
hadde levd og virket. Nå var riktignok Kant død før Adam Gaspari kom til universitetet i østersjøbyen, men likevel, der kan
en yrkesbror av ingen ringere enn Kant ha sittet og plundret
med en tabell over fødte og døde i Norge. Det er omstridt hvem
som har redigert bokverket med tre foldetabeller, «X. Tafel»,
«XI. Tafel» og «XII. Tafel», som viste tall for fødte og døde i de
norske bispedømmene. Noen har holdt på Adam Gaspari,
andre på August Adolph von Hennings,10 men det fins en tredje
kandidat: Georg Christian Oeder. Alle var opplysningsmenn
av første klasse. Antakelig var Carsten Anker, han som huset
den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll i 1814, den

Materialien, Flensburg und
Leipzig 1786.
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første som laget et håndskrevet utkast til tabellen i slutten av
1770-årene. I 1802 ble det gitt ut et verk i Paris som markerer
et nytt steg på veien til tabellen fra 1914. Å kjenne historien og
forhistorien til «Folkemængdens bevægelse 1735–1912» er
ikke bare nødvendig for å forstå tabellen, men en ubetinget
kulturell forpliktelse. Historien til tabellen kan betraktes som
en sammenhengende refleksjon over hva en folkemengde er,
og hvordan den utvikler seg.
Uhørt med forklaring mellom overskrift og tabellhode
«folkemængdens bevægelse 1735–1912» er den fjerde
tabellen i Statistiske oversigter 1914. De tre første er viet tall
fra folketellingene. Ved siden av årlige oppgaver over fødte og
døde var folketellingene den andre hovedkilden til kunnskap
om landets befolkning før Det sentrale folkeregister ble operativt i 1966. Den første folketellingen i Norge ble holdt i 1769,
den andre i 1801. Noe av det første den unge staten besluttet
etter 1814, var at det i 1815 skulle holdes en folketelling. I
instruksen sto det: «Under Tællingen inddrages Alle og Enhver,
af hvad Stand de være maatte, saavel Indfødte som Fremmede,
der paa den bestemte Dag opholde sig her i Rigerne, samt de
Indfødte, der vel kunde være fraværende paa Reiser, men om
hvilke vides, at de enten her have deres sædvanlige Opholdssted, eller at de igjen agte sig tilbage, for her at etablere sig.»11
Det var vakkert sagt, alle skulle med. Deretter ble det
arrangert tellinger hvert tiår fram til og med 1875. For å
komme i takt med folketellingene i andre land ble det så gjort
et opphold på 15 år12 før det igjen ble arrangert folketelling i
1891 og deretter hvert tiår.
De tre folketellingstabellene i Statistiske oversigter 1914,
hver på én side, presenterer folketallet for hver telling fra og
med 1769 til og med 1910 etter bosetting i by og bygd, kjønn,
alder og ekteskapelig status, og står som en innledning til den
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store, tverrstilte tabellen. Folketellingene registrerer en
befolknings tilstand, antall, kjønn, alder og så videre på en
bestemt dag hvert tiende år, folkemengdens bevegelse beregner
årlige folketall. De to statistikkildene brukes til å kontrollere
hverandre.13
Dette er tema for redegjørelsen som gis under tabelloverskriften og over tabellhodet til «Folkemængdens bevægelse
1735–1912». Å plassere en tekst her er helt eksepsjonelt.
Publiseringshåndboka fra 1988 stiller tre krav til utformingen
av en tabell: best mulig opplysning om hva tabellen inneholder;
presis og lett forståelig tekst; kortest mulig tekst. I noen grad,
slås det fast, er disse kravene uforenlige, og da er det
nødvendig med avveininger. En tre år eldre håndbok er
strengere: Hver eneste tabell skal kunne forstås uten tekstkommentarer, tabellen skal være selvforklarende, slik at
leseren ikke behøver å lete i en tilhørende tekst etter forklaringer. De seks linjene med tekst under tabelloverskriften
må derfor betraktes som et grovt stilbrudd.14
En tabell skal klare seg med forspalte, tabellhode, overskrift og om nødvendig eventuelle fotnoter, samt standardtegn
som * (foreløpige tall), – (brudd i loddrett serie), | (brudd i vannrett serie) og .. (oppgave mangler). «Folkemængdens bevægelse
1735–1912» er den eneste av de 46 tabellene i Statistiske oversigter 1914 som det ble funnet nødvendig å utstyre med en
betenkning. De andre tabellene klarte seg med kortfattede
fotnoter som for eksempel: «Heri støpegods», «For aaret 1829
mangler opgave over utførselen av fiskevarer for Nordland og
Finmarken», «For aarene 1821, 1822 og 1823 er utførselen av
rogn indbefattet under saltet fisk», «Denne og følgende tabel er
utarbeidet av Finansdepartementet» og så videre. Når det har
vært nødvendig å gjøre et unntak og gå til et så drastisk skritt
som å plassere en forklaring over tabellhodet, understreker det
at «Folkemængdens bevægelse 1735–1912» er enestående,
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men også at den har sine problematiske sider. Det er ingenting
som er enkelt med denne tabellen.
I forklaringen heter det at den hjemmehørende middelfolkemengden fra 1769 til 1801 var beregnet ved at fødselsoverskuddet (antall fødte minus antall døde) for de mellomliggende årene ble lagt til folketallet fra tellingen i 1769. Hvis
alle tallene var riktige, skulle de årlige fødselsoverskuddene
summert med dette tallet stemme med folketallet fra tellingen
i 1801. Det gjorde de ikke. Tellingstallet var for lavt, det ble
antatt å komme av utvandringen i perioden. De utvandrede ble
ikke registrert av folketellingen. Differansen mellom det
beregnede tallet og folketellingstallet for 1801 ble jevnt fordelt
på de mellomliggende årene og trukket fra fødselsoverskuddene, og da ble tallene konsistente. Videre forutsatte
teksten at utvandringen hadde vært på samme nivå fra 1735 til
1769 som fra 1769 til 1801, og de årlige fødselsoverskuddene
ble derfor redusert i samme omfang. Med den forutsetningen
ble folketallet for 1735 beregnet til 607 031. Det ble ikke forklart hvordan folketallene etter 1801 var beregnet, derimot ble
det opplyst at fra 1866 gjaldt oppgavene ikke de registrerte,
men de «stedfundne» fødte og døde, og fra det samme året ble
nordmenn døde i utlandet tatt med, men ikke utlendinger som
var døde i Norge. Ved hjelp av folketallene som ble konstruert
på denne måten, ble antallet fødsler og dødsfall per 1 000 innbyggere beregnet fra 1735.15
Folkeveksten fra og med 1769 til og med 1801 kan måles på
to måter: ved hjelp av folketellingene i disse to årene, og ved å
trekke antallet døde fra antallet fødte i den samme perioden.
I forklaringen i 1914 ble det uten videre antatt at årsaken til at
folkeveksten målt ved folketellingene ble mindre enn veksten
målt ved folkemengdens bevegelse, var utvandringen i denne
perioden.
Redegjørelsen for beregningen av de eldste folketallene
svarer ikke helt til kolonnehodets presise hjemmehørende
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middelfolkemengde 1. juli. Det er først helt mot slutten av
tabellen fra 1914 at det fantes kilder og rutiner som muliggjorde årlige folketall som kunne fortjene en slik betegnelse.
Tatt i betraktning forklaringen på hvordan de eldste tallene i
tabellen var blitt til, er det drøyt å benytte to desimaler i
ratene for fødte og døde.
Lav dødelighet i et fornuftig folk
n o r g e h a d d e i fø l g e «Folkemængdens bevægelse 1735–
1912» vel 607 000 innbyggere i 1735, i 1800 hadde tallet økt til
nær 880 000, deretter var folkemengden omtrent uforandret
til 1815, ifølge folketellingen dette året. De årlige fødselsoverskuddene fra 1801 til 1814 summert med folketellingsresultatet fra 1801 gir et folketall på nær 907 000. Det ble da
også opplyst i en fotnote til den første tabellen i Statistiske
oversigter 1914, som viste den hjemmehørende folkemengden
fra 1769 til 1910, at tellingen i 1815 var «ufuldstændig». Det
lave folketallet fra 1815-tellingen har, på tross av at denne
fotnoten har vært gjentatt utallige ganger, vært med på å
skape et inntrykk av en plutselig og rask folkevekst ved
Napoleonskrigenes slutt.16
Ifølge de beregnede folketallene i «Folkemængdens
bevægelse 1735–1912» ble 1 million innbyggere passert i 1823,
million nummer to ble nådd i 1891, og i 1912 var folketallet
nesten 2,5 millioner, altså ganske nøyaktig halvparten av
folketallet 100 år seinere, i 2012. Økningen i folketallet etter
1814 skulle føre til gjennomgripende samfunnsmessige
omveltninger. Én av disse er godt synlig i tabellen: utvandringen til Amerika. I 1882 og 1883 var den til og med så stor at
folketallet gikk litt tilbake, det vil si at antall fødte minus
summen av døde og utvandrede ble et negativt tall. Reduksjon
av folketallet fra et år til et annet hadde ikke skjedd siden
Napoleonskrigenes dager, den gangen fordi det døde flere enn
det ble født.
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E ilert Su n d t (1817–1875),
portrettert av Knud Bergslien.
Født i Egersund, tok teologisk
embetseksamen først i 1846 fordi
han måtte avbryte studiene på
grunn av en langvarig hodepine.
Politiske frihetsidealer gjorde
ungdommen lettsindig, ble det
hevdet på Sundts tid, de giftet
seg uten å ha noe å leve av. Dette
skulle være forklaringen på alle
fødslene fra slutten av 1840årene. Ved å bruke statistikken
fant Sundt ut at det ikke var lettsindighet som førte til mange
fødsler i disse årene, men det at
så mange var i den alderen da
det var vanlig å få barn. Dette
kom av at det også en generasjon
tidligere var mange fødsler.
Denne bølgende bevegelsen er
blitt kalt «Eilert Sundts lov».
Sundt forklarte i 1855 hvordan
han hadde gått fram for å utlede
denne loven, som innebar en helt
ny forståelse av befolkningsbevegelsene. De lot seg i liten
grad forklare med endringer i
næringsveier og livsgrunnlag:
«Så vendte jeg tilbake
til prestegården og gjorde et
annet slags uddrag af ministerialbøgerne; jeg talte samme
antallet af ægtevielser år for år
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Et annet grunnleggende trekk blir like klart illustrert i
tabellen fra 1914: Ratene for fødte og døde per 1 000 innbyggere
lå på et høyt nivå og krysset hverandre av og til fra 1735 til 1814.
Dødsraten falt ved Napoleonskrigenes slutt fra et nivå godt over
20 til under 20, i 1912 var det 13 dødsfall per 1 000 innbyggere.
Raten for antall fødte per 1 000 innbyggere holdt seg på samme
høye nivå, rundt 30, fra 1735 og fram til 1900, altså i hele 165 år.
Først ved skiftet mellom det 19. og det 20. århundret sank
fødselsraten varig til under 30, og i 1912 var den 25 per 1 000
innbyggere. Dødsraten falt, fødselsraten holdt seg uforandret.
Det skapte en folkevekst som aldri tidligere i historisk tid, dette
skjedde ved at færre døde, ikke ved at det ble født flere.
I midten av det 18. århundret ble det erkjent at dødeligheten
var lavere i Norge enn ellers i Europa.17 Hundre år seinere
skrev Eilert Sundt at lykken ved å kunne leve lenge i landet
måtte tilskrives Ham som hadde skapt og opprettholdt alle
ting, men Sundt mente at den også skyldtes «Folket selv, der
har vidst at indrette sit Liv på en fornuftig og rigtig Måde».18
Femten år tidligere, i 1840, uttalte Anton Martin Schweigaard
(1808–1870) at det var «Fremadskriden i Civilisationen»19 som
førte til færre dødsfall. Schweigaard forklarte i Norges Statistik at den lave dødeligheten i Norge kom av økende bruk av
poteter i kostholdet og koppervaksinasjonens utbredelse, men
han la også vekt på det sunne klimaet, og at en så stor del av
befolkningen bodde på landsbygda. Levealderen var kortere i
byene, skrev han.20
Den vanligste dødsårsaken i det 18. og det 19. århundret var
infeksjonssykdommer. Det var den spredte bosettingen som
førte til at dødeligheten var lavere i Norge enn i land hvor en
større andel av befolkningen bodde i byer og tettsteder, der
smittefaren var større. Forklaringen på at fallet i dødsraten
skjedde så langsomt gjennom det 19. århundret, kan være at
en stadig større del av befolkningen bosatte seg i byer og tettsteder.
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Med i underkant av 900 000 innbyggere var Norge i 1814
mindre enn Danmark, Finland og Sverige, og også et av
landene i Europa med færrest innbyggere. Riktignok hadde
enkelte av de minste tyske fyrste- og hertugdømmene lavere
folketall, men Hannover, Sachsen, Baden, Württemberg,
Bayern og Preussen hadde alle en atskillig større befolkning,
det samme gjaldt Sveits, Holland, Belgia og naturligvis
Frankrike, Russland, Østerrike-Ungarn, Italia, Portugal,
Spania, Storbritannia og Irland. Selv om folkeveksten i Norge
var blant de høyeste i Europa gjennom det 19. århundret, var
landet i 1914 fremdeles det minste i Norden og ett av de minste
i Europa. Norges areal var derimot stort i forhold til de aller
fleste andre europeiske staters. Kombinasjonen av lavt
folketall og stort areal gjorde Norge spesielt, selv om dette, om
enn i mindre grad, også var tilfellet for Sverige og Finland.
Siden det var så god plass i Norge, hvorfor dro forholdsvis
flere nordmenn til Amerika enn innbyggere fra tettere
befolkede land gjorde? Det kan ikke skyldes at Norge var
fattigere enn andre europeiske land. Hadde Norge vært herjet
av nød og elendighet, kunne landet, også sett bort fra den
spredte bebyggelsen, ikke ha hatt Europas laveste antall døde
per 1 000 innbyggere. Virkelig fattige mennesker kom seg dessuten ikke til Amerika.21 Kanskje var den store befolkningsveksten hovedgrunnen til at utvandringen fra Norge ble større
enn fra andre land. Norge var en sjøfartsnasjon, så muligheten
for å komme seg til Amerika var større og fortonte seg ikke
som så skremmende som den nok kunne gjøre for folk på kontinentet. Så å si hver eneste kystby hadde én eller flere ganger
i året direkte skipsforbindelse til Amerika.

Kommerselester og vekseldiskonto før 1850
i fo r o r d e t t i l Statistiske oversigter 1914 skrev Centralbyraaet at det ville belyse landets utvikling med en samling

fra 1736 – så langt op i tiden gik
disse bøger – indtil nutiden. […]
Og ved at stille disse sammen,
ved at sammenligne det gamle
med det nye, ved at sammenholde
dette med tallene i den lange
liste, ved at uddrage ﬂere lister
af ministerialbøgerne (over ægte
og uægte fødte samt døde), ved
atter at stirre på tallene og pønse
på tingene, se, så skede det lidt
efter lidt, at der dannede sig
ligesom en anskuelse om sagen,
og det ingenlunde den samme,
som jeg havde taget med mig da
jeg kom til bygden.»
I 1861 var Sundt i England og
studerte Charles Darwins
Artenes Opprinnelse fra 1859.
Sundt mente at teorien om det
naturlige utvalg kunne anvendes
på utviklingen av for eksempel
både hustyper og båter. Blant
annet forklarte han i 1862
utviklingen av Nordlandsbåten
ved hjelp av det naturlige utvalg.
Her tok han feil. Utvalget av
båter er styrt av et bevisst valg,
mens det i naturlige utvalg ikke
er noen styrende bevissthet eller
formål.
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tabeller som viste befolkningsøkningen og endringene i
næringslivet i et lengre tidsperspektiv enn det som var vanlig.
Det fantes ikke mange lange tidsserier, ni av publikasjonens
50 små sider dekkes av «Folkemængdens bevægelse 1735–
1912».
Det tynne heftet forsøkte likevel å gi et bilde av landets
framskritt etter 1814. Selv om det var sparsomt med statistikk
så langt tilbake som til Napoleonskrigenes dager, fantes det
noen tidsserier. Priser på jordeiendommer, kreaturhold, avl
etter fradrag av utsæden og antall fabrikkarbeidere kunne
føres tilbake til en gang mellom 1820 og 1850. De eldste tallene
for den registerpliktige handelsflåtens størrelse, som
omfatter fartøyer ned til ett tonn, går tilbake til 1800 og viser
at det da fantes 1 156 seilskip, med en lasteevne på til sammen
121 072 tonn, omregnet fra kommerselester etter forholdet
2,1:1. Norges statsgjeld ble gitt fra 31. desember 1815, den var
da på nesten 29 millioner 1914-kroner, eller vel 32 kroner per
innbygger. I 1913 hadde den økt til vel 148 kroner per innbygger. Tabellen med Norges Banks vekseldiskonto, renten
banker måtte betale for rediskontering av veksler i
sentralbanken, går tilbake til 22. oktober 1818,22 mens tabellen
over antall underviste barn ved faste skoler i byene og
omgangsskoler på landet begynner i 1837.
Siden utgivelsen av Statistiske oversigter 1914 var motivert
av grunnlovsjubileet, er det litt pussig at tabellen for stortingsvalgene ikke ble ført tilbake til 1814 eller 1815, men først
begynner med valget i 1829. Det er også egnet til å forundre at
heftet ikke inneholder noen opplysninger om universitetet.
Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge inneholdt hvert år fra
1880 en tabell som viste antall professorer og studenter etter
fakultet, en rekke andre statistiske opplysninger kunne enkelt
vært hentet fra universitetets årsberetninger og ført tilbake til
1813 da det første kullet på 18 menn avla examen artium ved Det
Kongelige Frederiks Universitet i Christiania. Valgstatistikk fra
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1815 og statistikk for universitetet fra 1813 ville, sammen med
tabellene som viste folketellingenes oppgaver over bosatte i
byer og bygder, befolkningen etter kjønn, alder og
ekteskapelig stilling fra 1801, statsgjelden fra 1815, innførsel
og utførsel fra 1821 og selvfølgelig folkemengdens bevegelse
fra 1735, gitt et ganske så fyllestgjørende bilde av utviklingen
i landet i de 100 årene som hadde gått etter 1814.
Tabellene i heftet viser tydelig at det skjedde store endringer fra midt i det 19. århundret. Byene vokste ved at befolkningen på landsbygda flyttet til tettbygde strøk, men det
skjedde ikke fort, i 1910 bodde fortsatt sju av ti på landsbygda.
Her dukker imidlertid problemet med byer og tettsteder opp,
bare kjøp- og ladestedene ble regnet som byer, mens tettsteder
som ikke hadde hatt privilegier, ikke ble regnet med. Det førte
til at Hølen, en husklynge med vel 300 innbyggere, ble regnet
til byene, mens Røros med vel 3 500 innbyggere ble regnet
som landsbygd.23
Tabellen for mengde og verdi av de viktigste innførte og
utførte varer viser at utførselen i 1850 ennå var dominert av
fisk og trevarer. Importen av bomull til spinneriene og
veveriene ved Akerselva i hovedstaden hadde begynt, og innførselen av jern og stål, maskiner og lokomotiver ble betydelig
i 1850-årene og varslet industrialisering. Så seint som i 1865
var det bare vel 24 000 fabrikkarbeidere, og vel 10 000 av
disse var sysselsatt i teglverk, sagbruk og møllebruk, altså ved
verk og bruk som var virksomme bare noen måneder i året, og
ikke i moderne fabrikkindustri. En annen tabell dokumenterer
en sterk økning i antallet sparebanker, også det fra 1850, og
den rivende utviklingen av post, telegraf og jernbane fra 1855
framgår tydelig av tre små tabeller på side 35.
Det ville nok vært mulig å kompensere for mangelen på
lange tidsserier med eksportpriser på tørrfisk, klippfisk,
bjelker og bord, stangjern og smijern for deler av det 18.
århundret. Tallrekker for utvinning av jern og sølv kunne vært

Statistiske oversigter 1914,
Kristiania 1914.
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gitt fra 1620-årene, fra 1644 for kopper,24 men slike tabeller
ville vært basert på oppgaver fra én gruve, én eksportør, ett
handelshus eller én smeltehytte og kan vanskelig regnes som
statistikk. Det kan heller ikke opplysningene Henrik Mohn,
professor i meteorologi, hadde samlet om hovedkirker og
annekskirker som var rammet av lynnedslag fra 1392 til 1874,
og som han publiserte sammen med instruktive tegninger om
montering av lynavledere i 1875.25
Produksjonen av statistikk for stadig flere samfunnsområder
og hyppig publisering av resultatene var ved siden av jernbane,
post og telegraf også en avgjørende del av de bedrede kommunikasjonene i andre halvdel av det 19. århundret. Etableringen av publikasjonsserien Norges officielle Statistik i
1860 var en avgjørende milepæl, og fra slutten av 1860-årene
ble det gitt ut flere statistikkpublikasjoner hvert eneste år; tidligere hadde noe slikt hørt til sjeldenhetene. Fra 1839 til 1860
ble statistikk publisert i Statistiske Tabeller for Kongeriget
Norge. I denne serien kom det i alt 20 publikasjoner.
Overgangen fra bruk av statistiske tabeller til offisiell
statistikk uttrykker vitenskapelige ambisjoner. Tabellene
skulle være mer enn hjelpemidler for administrasjonen. Endringen ble også uttrykt ved at Tabellkontoret skiftet navn til
Det statistiske Kontor, og til slutt ved at Det Statistiske
Centralbureau ble skilt ut fra departementet i 1876.
En tabell kan gå i stykker
tallene for inngåtte ekteskap, fødte og døde ble samlet
inn i en gjentatt, årlig rutine fra 1735. Disse tallene utgjør to
av hovedkomponentene i befolkningslæren. Sammen med
tallet for inngåtte ekteskap gir de en hel rekke opplysninger
om alt fra helse og hygiene til økonomiske og sosiale levekår i
aller videste forstand. Folkemengdens bevegelse fanger opp
alt som skjer. Det betyr ikke at befolkningsutviklingen bare lar
seg påvirke av noe annet, noe ytre.
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For å kunne gi et komplett bilde av folkemengdens bevegelse er det nødvendig å ha gode tall for fødte, døde, innvandring og utvandring. Det er meget vanskelig også i et moderne
samfunn; først fra 1951 gis det tall for alle de fire størrelsene.
Tabellen fra 1914 kan ajourføres med tall til 2014 og dekker
da nesten hele det 18., hele det 19. og 20. og begynnelsen av det
21. århundret. I det 21. århundret assosieres død umiddelbart
med høy alder. Slik var det ikke tidligere, i tiåret 1846–1855
var det 253 261 dødsfall, av disse var 48 248, eller 19 prosent,
barn under ett år. 100 år seinere, i tiåret 1946–1955, var det
289 092 dødsfall, av disse var 17 311, eller 6 prosent, barn
under ett år. Av vel 41 000 dødsfall i 2013 var 147, eller snaut
0,4 prosent, barn under ett år.

Det var ikke et nordisk eller protestantisk fenomen at prestene
måtte føre kirkebøker. Likevel er det bare Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige som har årlige landsdekkende oppgaver over folkemengdens bevegelse fra begynnelsen av det 18.
århundret, tallene fra før 1749 for Sverige er beregnet. Island
og Norge var i 1735 underlagt Danmark, Finland var underlagt
Sverige. I Stockholm og København hersket et opplyst enevelde

Summary of Proceedings:
Second International
Conference on Cause of Sudden
Infant Death Syndrome (SI DS),
Seattle 1969.
Funksjonærene som arbeidet
med dødsårsaksstatistikken,
fulgte med i hva som skjedde på
nyfødtmedisinens område. Det
var særlig viktig for en diffus
diagnose som Sudden Infant
Death Syndrome. Tallene hadde
økt langsomt fra 1970-årene. De
økende dødstallene ble ikke sett i
sammenheng med anbefalingen
om å legge spedbarn på magen så
de ikke skulle kveles hvis de
gulpet eller kastet opp i søvnen. I
1989 ble det i Nederland og England dokumentert en sammenheng mellom mageleie og
krybbedød gjennom kasus-kontrollstudier. Ved Barneklinikken
i Bergen ble det samtidig oppdaget at ﬂertallet av krybbedøde
ble funnet i mageleie. Dette førte
til at barnelege Trond Markestad
i 1990 advarte mot mageleie, og
på de 23 årene som har gått, har
skiftet fra mage- til ryggleie
reddet om lag 2 600 barn.
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gjennom en sentralisert statsmakt. Da beslutningene om
registrering først var tatt i de to hovedstedene, gjaldt de for
hele Norden. Videre var det innført statsreligion i disse
landene, og hele befolkningen, med ytterst få unntak, bekjente
seg til den. Dermed hadde registreringen av de kirkelige
embetshandlingene dåp og begravelse forutsetninger for å bli
en registrering av de fleste fødsler og dødsfall i rikene. Dette
var imidlertid ikke hensikten med registreringen. Kirkebøker
ble pålagt innført i Norge fra 1685. Pålegget skulle kontrollere
presteskapet og passe på at folk fulgte de religiøse budene, at
barn ble døpt og at døde ble stedt til hvile i vigslet jord. Den
eldste bevarte kirkeboka er fra Andebu i Vestfold og ble
påbegynt i 1624.26 Det tok imidlertid tid før kirkebøker ble tatt
i bruk overalt.
Kirkebøkenes registrering av fødte og døde er ingen feilfri
kilde, likevel må «Folkemængdens bevægelse 1735–1912», også
de eldste delene av tabellen, betraktes som et dyrebart
nasjonalt klenodium. I internasjonal sammenheng er en tabell
over fødte og døde som strekker seg så langt tilbake, en sjelden
kostbarhet. England og Wales har tall for fødte og døde først
fra 1838, Skottland fra 1855 og Irland fra 1864.27 For Frankrike
fins det ikke oppgaver før fra begynnelsen av det 19.
århundret.28
Tabellen fra 1914 er et historisk aktstykke av første rang.
Som alle gamle, verdifulle gjenstander må den vedlikeholdes,
passes på og restaureres med jevne mellomrom. Muligens har
denne fantastiske tabellen falmet på samme måte som et
maleri som, umerkelig for de daglige betrakterne, har mistet
konturer, farger og glød på grunn av støv og skitt som har lagt
seg på bildet. En slik liknelse kan lede tankene i feil retning,
det er slett ikke sikkert det er mulig å skrape seg fram til en
autentisk førsteversjon av denne tabellen. For å kunne svare
må det undersøkes hvordan «Folkemængdens bevægelse
1735–1912» er blitt pusset opp og flikket på siden 1914.
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Tabellen ajourføres til Centralbyråets
50-årsjubileum i 1926
det tok bare 12 år før tabellen ble publisert på nytt etter
100-årsjubileet for Grunnloven. Heftet fra 1914 hadde vist seg å
være meget nyttig, heter det i forordet til Statistiske oversikter
1926, og derfor ble det laget en ny utgave til Centralbyråets 50årsjubileum. Det var og er en tabell for store begivenheter.
Denne publikasjonen var fyldigere, med 73 tabeller på 67 sider,
og tabellen over folkemengdens bevegelse var ajourført til 1925.
Tabellhodet var utvidet med en kolonne som viste raten for
utvandrede per 1 000 innbyggere. Selv om formatet på publikasjonen var det samme som i 1914, og tabellen hadde fått enda en
kolonne, ble tverrstilling unngått ved at det ble kuttet i prikkingen fra forspalten til den første kolonnen.
Den første versjonen av tabellen ble sannsynligvis utarbeidet
av Gunnar Jahn, sentral Venstre-politiker, direktør i Det Statistiske Centralbyrå fra 1920 til 1945, deretter direktør for Norges
Bank. Versjonen fra 1926 hadde Ingvar Wedervang ansvaret for.
Sammen med Ragnar Frisch opprettet Wedervang sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, fra 1937 var han den
første rektor ved Handelshøyskolen i Bergen.
Mellom tabelloverskriften og tabellhodet ble redegjørelsen
fra 1914 gjengitt. Tallene for hjemmehørende middelfolkemengde 1. juli og levendefødte ble endret, som regel
redusert med om lag 500 fra og med 1901 til og med 1912,
mindre endringer er gjort også i tallene for dødfødte. Det ble
ikke gitt noen forklaring på disse korrigeringene.29
«Folkemengdens bevegelse 1735–1925» viser at dødsraten i
1924 og 1925 hadde falt til 11 per 1 000 innbyggere, det vil si til
omtrent samme nivå som i dag, mens fødselsraten var vel 21
per 1 000 innbyggere. Ved vurderingen av ratene er det viktig
å huske på at denne enkle og i og for seg overflatiske måten å
måle antall dødsfall på ikke tar hensyn til at aldersfordelingen
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Medisinaldirektør K. Wefring
henstilte i forordet til samtlige
leger om å medvirke til at den
norske dødsårsaksstatistikken
ble nøyaktig og fullstendig og på
høyde med den som forelå i andre
land. Det var en nordisk komité
som hadde utarbeidet den nye
nomenklaturen, og den var
enstemmig vedtatt og skulle
ligge til grunn for statistikken i
Danmark, Norge og Sverige.
I den detaljerte veiledningen
ble det gjort oppmerksom på
at ubestemte diagnoser som
hjertesykdom, lungesykdom og
nyresykdom ikke måtte benyttes.
Vanskeligheten besto i å sondre
mellom to årsaksbegreper,
hovedårsak og medvirkende
årsak. Som eksempel ble
det angitt at hvis en person
døde av lungebetennelse som
komplikasjon under et anfall
av tyfoidfeber, meslinger eller
inﬂuensa, skulle tyfoidfeber
og så videre angis som hovedårsak, lungebetennelse som
medvirkende årsak.
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i befolkningen var en helt annen i 1925 enn den er i dag. I 1925
besto befolkningen av mange unge, i dag består befolkningen
av mange eldre. En konstant og lav dødsrate for en gradvis aldrende befolkning undervurderer fallet i dødsraten.
Tabellen fra 1926 viste også at fødselsraten var redusert fra
30 til 20 per 1 000 innbyggere, altså med en tredjedel fra 1900
til 1930. Da fødselsraten først gikk ned, skjedde det raskt, mens
dødsratefallet hadde skjedd langsomt gjennom det 19.
århundret. Bare fra og med 1944 til og med 1949 skulle fødselsraten igjen nå 20 fødsler per 1 000 innbyggere. På samme måte
som dødsraten undervurderer fallet i dødeligheten, undervurderer fødselsraten fallet i fertiliteten. I årene etter 1900, da
fødselsraten sank, økte den andelen av befolkningen som besto
av kvinner i fødedyktig alder (mellom 15 og 44 år).30
Tabellen fra 1914 og 1926 fikk en oppfølger først etter over
20 år, i Statistiske oversikter 1948. Her ble den ajourført til
1946 og dekker utrolige 211 år. Kortere utgaver av tabellen ble
imidlertid publisert hvert år både i den årlige publikasjonen
Folkemengdens bevegelse og i Statistisk årbok, begge steder
som en dobbeltsidig tabell med overskriftene «Hovedtallene
1901–1932»31 og «Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskudd av
fødte, utvandring og folkemengdens tilvekst i årene 1898–
1938».32
Alle gode ting er tre
I Statistiske oversikter 1948 ﬁkk tabellen nytt navn: «Hjemmehørende middelfolkemengde, ekteskap, fødsler, dødsfall og
utvandring.» Overskriften, som ramser opp noen av kolonnehodetitlene, kan ikke karakteriseres som et framskritt.
Tabellhodet ble i 1948 utvidet fra 11 til 13 kolonnehoder, de
to nye var antall døde under ett år og antall døde under ett år
per 1 000 innbyggere. Skilsmisser med tall fra 1886 ble innført
som nytt kolonnehode, mens kolonnen for inngåtte ekteskap
per 1 000 innbyggere ble sløyfet. Kolonneoverskriften som i
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m o tstå e n d e sid e
Statistiske meddelelser 1948,
«Statistisk oversikt over krigsdødsfallene 1940–1945».
Kildene til statistikken var
norske offentlige myndigheter,
bortsett fra for frontkjempere på
tysk side og for politiske fanger
som døde i utlandet. Statistisk
sentralbyrå ﬁkk melding om
falne frontkjempere fra nazistenes frontkjemperkontor i Oslo,
som mottok dødsmeldinger fra
tyske militære myndigheter.
Byrået gikk imidlertid ut fra at
ikke alle dødsfall ble meldt til
frontkjemperkontoret, og at
antallet dødsfall var større enn
statistikken viste. Når det gjaldt
de politiske fangene, hadde
Statistisk sentralbyrå benyttet
opplysninger som etter krigen ble
samlet i Sosialdepartementets
fangekartotek. For et stort antall
tilfeller var dødsfallene ikke
offisielt bekreftet verken fra
norske eller tyske myndigheter.
Opplysningene bygde på beretninger fra medfanger eller andre
som hadde avgitt erklæring om
at vedkommende var død eller
måtte antas å være det. Videre
het det i redegjørelsen at man
visste at de ﬂeste jødene var med
i den store transporten
seinhøstes 1942, og at alle
kvinner, barn under 16 år og
menn over 50 år ble sendt direkte
i gasskammer. Statistisk
sentralbyrå hadde derfor gitt
disse dødsdato 1. desember 1942.
Byrået gikk ut fra at resten av
jødene ble sendt til arbeidsleire
og døde i løpet av 1943.
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1914 og 1926 het «uegte-fødte», ble i Statistiske oversikter
1948 kalt «født utenfor ekteskap». Også i denne versjonen av
tabellen ble det gitt gjennomsnittstall for hvert femår, men
tallene ble satt etter hverandre rett under tabellhodet slik
håndbøkene foreskriver, og ikke etter hvert femår som det
viste gjennomsnittet for, slik det hadde vært gjort i 1914 og
1926. Redegjørelsen for hvordan de eldste folketallene var
beregnet, som tidligere hadde stått over tabellhodet, var
sløyfet. Tabellen hadde heller ingen fotnoter, bortsett fra at
det ble opplyst at tallene for 1946 var foreløpige.
Statistiske oversikter 1948 er en bok i stort format på over
400 sider med 227 tabeller samlet i kapitler etter emne. Hvert
av kapitlene innledes med en redegjørelse for kilder og statistikkrutiner og hva som tidligere var publisert av offisiell
statistikk på emneområdet. Denne publikasjonen var av et helt
annet kaliber enn de tynne heftene fra 1914 og 1926. Den
vesentligste delen av arbeidet med den ble utført av sekretæraspirant Finn Samuelsen under ledelse av byråsjef Kaare
Petersen.33 1948-utgaven har to kapitler om befolkningen, det
første handler om folketellingene, det andre heter kort og godt
«Folkemengdens bevegelse». Kapitlene innledes av en tekst som
gjør rede for hvilke statistikker som ligger til grunn for
tabellene, og hva som tidligere er publisert på emneområdet.
Det slås fast at det ikke var helt klart fra hvilket tidspunkt
kirkebøkene ble grunnlag for innhenting av oppgaver og
utarbeidelse av statistikk over fødte og døde, men at føringen
av dem fikk en fastere form i 1735. Da ble det pålagt biskopene
hvert år å innhente oppgaver fra sokneprestene over alle fødte
og døde og sende en utførlig beretning for hele stiftet til
København. I Statistiske oversikter 1948 opplyses det også at
det i 1775 ble utarbeidet og trykket et skjema som de årlige
registreringene skulle føres inn på, og det ble hevdet at dette
bedret kvaliteten på tallene. Det er omstridt. Inntil 1865
rapporterte prestene summariske oppgaver for fødsler og
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Annonser i Hamar Stiftstidende,
25. februar 1870.
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dødsfall, står det videre, men fra 1866 ble de pålagt å sende inn
nominative oppgaver i form av utskrifter av kirkebøkene, og
dette gjorde det mulig å utvide og forbedre statistikken. Det
ble også forklart at den norske utvandringsstatistikken bare
omfattet utflytting til oversjøiske land. Utvandringen til
Sverige, Danmark og resten av Europa fantes det ingen oppgaver for, ettersom det ikke var meldeplikt ved flytting til disse
landene. Videre ble det opplyst at utvandringen til oversjøiske
land i eldre tider ble registrert av lensmennene og fogdene i
landdistriktene og politimestrene i kystbyene der utvandrerne
gikk om bord i skipene som skulle bringe dem over Atlanterhavet. Opplysningene ble sendt til amtmannen. De første
offisielle statistiske oppgaver over utvandringen ble gitt i
Amtmennenes femårsberetninger for 1841–45. Fra og med 1856
ble denne statistikken tatt med som en del av den offisielle
statistikken over folkemengdens bevegelse.34
Ifølge tabellen fra 1948 fikk Norge 3 millioner innbyggere i
1943. Mens det hadde tatt 68 år, fra 1823 til 1891, før folkemengden økte fra 1 til 2 millioner innbyggere, gikk det bare 52
år fra den andre til den tredje millionen. I 1943 var det imidlertid svært stor forskjell på den tilstedeværende og den
hjemmeværende folkemengden: 400 000 tyske soldater og
over 100 000 krigsfanger fra Sovjetunionen og Jugoslavia var
i Norge, 50 000 nordmenn var i Sverige, 24 000 sjømenn seilte
i utenriksfart, ytterligere 10 000 var i eksil i andre land enn
Sverige, og endelig var om lag 10 000 nordmenn i konsentrasjonsleirer i Tyskland eller tyskbesatte områder. Det betyr at
den tilstedeværende befolkningen i 1943 kan ha vært om lag
3,4 millioner.35
Det årlige antallet fødte steg så å si kontinuerlig etter 1735.
Hver kvinne fødte om lag det samme antallet barn, men det ble
flere kvinner som fødte. Fødselskohortene, antallet fødte ett
år, var aldri over 29 000 før Napoleonskrigene. Etter 1814 var
tallet bare to ganger under 30 000, og fra 1845 aldri under
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40 000, fra 1857 bare to ganger under 50 000. I 1877, da
folketallet var 1,8 millioner, ble det født 58 000 barn, samme
antall som i 2013 da folketallet var 5 millioner. Fra og med
1885 til og med 1923 ble det årlig født litt over 60 000 barn.
Toppåret kom i 1920 da det manglet bare vel 600 fødte på at
fødselskullet skulle nå 70 000. Dette rekordtallet er bare overgått én gang, i 1946. Da manglet det ifølge foreløpige tall i
Statistiske oversikter 1948 bare 53 fødte på at tallet skulle bli
70 000. Mellom 1920 og 1946 sank antallet fødte til litt over
41 000 i 1934 og 1935. Tabellen fra 1948 illustrerer også at den
oversjøiske utvandringen ebbet ut: I 1923 var den betydelig,
vel 18 000, fra og med 1931 ble antallet oppgitt i hundretall.
Ikke usedelig å hindre befruktning i ekteskapet
i p e r i o d e n f r a 1914 til 1948, da de tre første utgavene av
historisk statistikk kom ut, var det fødselsraten og utvandringstallene som endret seg mest. Fallet i fødselsraten fra 30
per 1 000 innbyggere i 1900 til under 15 i 1935 så uskyldig og
tilforlatelig ut i tabellen, men mante fram dyster undergangsstemning og forestillinger om nytelsessyke og dekadanse som
ville utslette den vesteuropeiske sivilisasjonen. Det var da
også en stor endring som skjedde på få år, etter at fødselsraten
hadde vært så å si uforandret i 165 år.
Det har vist seg å være vanskelig å fastsette tidspunktet for
dødsratefallet helt eksakt og forklare det, selv om tabellen er
svært så tydelig på dette punktet: Det skjedde ved Napoleonskrigenes slutt. Var det forbedring i produksjonen og distribusjonen av matvarer, fravær av krig, ble de smittsomme
sykdommene litt mindre aggressive, eller var det renslighet og
opplysning som fikk sped- og småbarnsdødeligheten til å
falle? Det er litt enklere å tidfeste og ikke fullt så vanskelig å
forklare fødselsratefallet.
Tallene for Danmark, Finland og Norge viser at fallet i
fødselsraten skjer fra om lag 1900, i Sverige litt tidligere.

Aschehougs norgeshistorie,
bind 9, Oslo 1997 (Utvandrermuseet).
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Mens fallet i dødsraten startet hos de yngste, skjedde fallet i
fødselsraten ved at de eldste kvinnene i fødedyktig alder i
mindre utstrekning enn tidligere fikk barn.36 Fallet i fødselsog dødsraten er asymmetrisk med hensyn til alder.37 Fødselsratefallet skjedde raskt i en dobbelt bevegelse, det begynte i
byene før det skjedde på landsbygda, det startet i de øverste
sosiale sjiktene før det gjorde seg gjeldende i lavere sosiale
lag. Lokale studier har vist at nedgangen i fødselsraten enkelte
steder skjedde samtidig i høye og lave sosiale lag.38 Årsaken til
fødselsratefallet var ekteparenes ønske om å redusere antall
fødsler. Behovet for dette hadde bygd seg opp ved at søskenflokkene ble større som følge av fallet i barnedødeligheten.
Fødselsratefallet var ikke et villet resultat av myndighetenes
politikk. Tvert om, i 1885 beslagla politiet et nummer av SocialDemokraten fordi det inneholdt en usignert artikkel som tok
til orde for at det ikke var usedelig å hindre befruktning i det
ekteskapelige samlivet. Redaktøren, Christian Holtermann
Knudsen, skal ha vært uenig i innlegget, som regnes for å være
den første manifestasjonen av nymalthusianismen i Norge.
Tilhengerne av denne læren mente i likhet med Malthus at
befolkningen kunne bli for stor og måtte reduseres, den gikk
inn for at det skjedde ved at barnetallet i ekteskapene ble
redusert gjennom opplysning om befruktningshindrende
metoder og midler. På denne måten kunne ikke bare fattigdom
unngås i de brede lag, men vanlige folk kunne forbedre sine
levekår. Den svenske sosialøkonomen Knut Wicksell hadde
argumentert for dette i Sverige siden 1880, og ble i november
1908 dømt til to måneders fengsel for å ha spredt slike
tanker.39
Christian Holtermann Knudsen, grunnleggeren av den
politiske arbeiderbevegelsen i Norge, mente det var nok til alle
om bare fordelingen hadde vært rettferdig. Kvinnebevegelsen
og arbeiderbevegelsen skulle komme til å gå inn for fødselsbegrensning, og hevdet at det var en forutsetning for kvinnenes
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Bedrifter henhørende under det stedlige
fabriktilsyn i Kristiania pr. 1ste februar 1911,
Kristiania 1911.
Fabrikkinspektørens lister over bedrifter var også
register for utarbeidelse av industristatistikken fra
og med 1895 til og med 1918. Virksomhetene ble plassert i bransjer og undergrupper etter internasjonale
statistiske anbefalinger. Romertall X var papirindustri, romertall XV polygraﬁsk industri.
Romertall V, arabisk tall 3 betydde bokbinderi, mens
romertall XV, arabisk tall 1 betydde trykkeri.
Voldsomme dødsfall som skyldtes arbeidsulykker,
ble spesiﬁsert i den årlige statistikken over
folkemengdens bevegelse. I 1899 ble det meldt ni
dødsfall fra fabrikkinspektøren for Vestlandet og
Nord-Norge. Ett av dem ble inngående beskrevet: «I
en Papirforretning, kombineret med Trykkeri, blev en
Pige fanget af en opretstaaende Axel og dræpt.
Bedriften var ny, ukjent for mig og ikke anmeldt. Et
Medlem af det stedlige Tilsyn forestod og udførte
Monteringen, men undlod at sørge for, at Bedriften
kom til Tilsynets Formands Kjendskab. Fra Kjelderen
og gjennem tre Etager gik en opretstaaende Axel, som
i 3dje Etage var anbragt i Privetet, men saa nær
Indgangsdøren og et specielt for Kvinder anbragt Pissoir, at ethvert Menneske med lidt Omtanke maatte
forstaa, at naar Axlen var i Rotation, frembød den
Fare. Axlen var ikke indkapslet. Pigen blev fanget i
Skjørtene af Axlen, og paa en grusom Maade
lemlæstet og dræpt, ved for hver Omdreining at
slynges mod 2 Vægge. Arbeidsgiveren anmeldtes for
ikke at have anmeldt sin Bedrift, og blev idømt Bøder
derfor; Stadsadvokaten reiste Tiltale mod det stedlige Tilsyns Medlem, og ved Meddomsret blev Vedkommende dømt til at fratræde Fabriktilsynet,
hvilken Dom han negtede at vedtage. Ved
Lagmandsret var Lagretten overveiende enig i, at
Vedkommende var skyldig i ved grov Uaktsomhed at
have forvoldt Pigens Død, men Vedkommende
frifantes derved, at en Læge udtalte, at Vedkommende, i det Tidsrum Monteringen udførtes, led af
temporær Sindsygdom.»
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deltakelse i politikk og samfunnsliv at de slapp å være «fødemaskiner».
Det var Oscar Jæger, i 1885 student, seinere professor i
statsøkonomi, som hadde skrevet avisartikkelen fra 1885, han
var redd for å bli relegert fra universitetet hvis det ble kjent.40
I 1891 beslagla politimesteren i Halden en dansk bok med råd til
nygifte, men riksadvokaten fant ingen grunn til å påtale utgivelsen. Tvert om skrev han at avsnittet om preventive midler var
nyttig. Dette ble brukt som reklame på seinere opplag av boka.41
Samme år endret Stortinget en lov så det ble straffbart å gi ut
skrifter eller holde foredrag om preventiver. Bestemmelsen ble
omtalt som «molboeagtig», og da den i 1902 ble videreført i
straffelovens § 377, fikk den økenavnet «molboparagrafen».
Ifølge straffeloven var det bare hvis salg og opplysning vakte
offentlig forargelse at det kunne straffes. Gitt den sterke og
vedvarende nedgangen i fødselstallene etter 1900 er det vanskelig å tenke seg noen annen lov som er blitt brutt så massivt og
effektivt som denne. Fallet i fødselsraten i 1900 var så visst ikke
et resultat av en bevisst politikk fra myndighetenes side.
Tre professorer bekymrer seg for det ufruktbare samleiet
c u rt wa l l i s (1845–1922), professor i medisin ved
Karolinska Institutet, tok i 1914 for seg fallet i fødselsraten i
pamfletten Folkens framtid. I innledningen skrev Wallis at de
vesteuropeiske kulturfolkene med sin intelligens, kraft og lyst
til dåd hadde gjort seg til herrer over andre folk. Nå var det like
før de hadde herredømme over hele verden, mente han. I konkurransen med hverandre hadde de vesteuropeiske landene
frambrakt enestående kulturelle manifestasjoner, men de hadde
også vært i krig med hverandre. Slik hadde det vært, men så kom
tilbakeslaget: Mens herredømmet over naturen økte, ble
kulturmennesket opptatt av seg selv, og nedgang i befolkningen
truet kulturfolkenes herredømme. Dette var ikke hele ulykken,
nedgangen i fødselsraten skjedde ikke på samme tid i Europa, og

søbye folkemengdens bevegelse mat_søbye folkemengdens bevegelse mat 18.12.14 12:03 Side 45

en tabells historie

| 45

dette førte til strid som kanskje kunne utvikle seg til krig mellom Tyskland og Frankrike.42 Årsaken til konflikten mellom
Tyskland og Frankrike var, mente Wallis, at mens de to landene
hadde vært nesten like store i 1800, var Tysklands folketall i
1900 56 millioner, Frankrike hadde bare 39 millioner innbyggere. I tillegg hadde Tyskland hatt en stor utvandring, mens
Frankrike hadde hatt innvandring. Konklusjonen Wallis trakk,
var at franskmennene i realiteten var en døende nasjon, mens
tyskerne trengte mer plass.43
Det Wallis kalte for «den franske sykdommen» – alkoholisme og det ufruktbare samleiet – førte til et kronisk selvmord. Fødselsraten hadde begynt å falle lenge før den
tysk-franske krigen i 1870–1871, han holdt tallene fram til
skrekk og advarsel. Og han forklarte årsakene til elendigheten
i et kapittel han kalte «Den franske kvinnen og avfolkningen».
Den franske overklassekvinnen skulle ha et liv så fullt av
nytelse som mulig, og hun ville derfor ha bare ett eller to barn.
Den franske mannen var ikke bedre enn at han føyde kvinnen.
Wallis karakteriserte det franske ekteskapet som la famille,
c’est l ‘egoisme à deux, «familien er egoisme for to». Overklassen og de rike familiene var i ferd med å dø ut i Frankrike,
her falt fødselsraten først. Dette var ifølge Wallis ikke så
alvorlig, for en slik overklasse hadde han ikke noe til overs for,
det alvorlige var at disse dekadente og nytelsessyke holdningene hadde spredt seg til hele samfunnet, også til bønder
og arbeidere. Frankrike ville dø ut av to skammelige grunner:
alkoholismen og det ufruktbare samleiet.44
Ifølge Wallis hadde det kommet som et sjokk på tyske vitenskapsmenn at fødselsraten i Berlin var like lav som den
franske, i 1912 sju barn per 1 000 kvinner mellom 15 og 45 år.
I Tyskland sparte man ikke på de sterke ordene, forklarte
Wallis og siterte en lege som hadde uttalt at en sånn fødselsrate var Ein Verbrechen am Leben der Nation, «en forbrytelse
mot nasjonens eksistens».45
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Ett- og tobarnsfamilien, som ble etablert av forfengelighetsgrunner, anså Wallis for å føre med seg enda flere ulykker. Det
var ikke bare slik at antallet franskmenn ville gå tilbake,
kvaliteten på dem som ble igjen, ville bli forringet. Slike
familier demoraliserte slekten, barna ble late og bedagelige.
Enesønnen ble overbeskyttet og utviklet seg til en stakkar, han
var sentrum i familien og ble en egoistisk tyrann, men han ble
ikke glad, slo Wallis fast. I store barneflokker ble ikke
tyranner tålt, der lekte søsknene med hverandre og hadde det
morsomt, mens enebarnet kjedet seg. Sønner skal elske konkurranse, kamp og arbeid, enesønnene var ikke i stand til slikt,
mente Wallis. De orket ikke å påta seg det iherdige og
anstrengende arbeidet som vitenskapelig forskning krevde.
Dette skulle allerede ha vist seg ved at Frankrike ikke lenger
kunne hevde seg innenfor naturvitenskapene, Wallis viste til
at flere tyskere enn franskmenn nå fikk nobelpriser, og årsaken til det var store barneflokker i tyske familier. En nasjon
med synkende fødselsrate kunne ikke lenger ta del i sivilisasjonens fortsatte utvikling, lød konklusjonen.46
Kvinnelige fabrikkarbeidere fikk få barn, de forlangte også
lik lønn for likt arbeid. Dette bekymret Ragnar Vogt (1870–
1943), Norges første professor i psykiatri, i pamfletten
Arvelighetslære og racehygiene fra 1914. Begge deler truet
samfunnets grunnstein: familien med utearbeidende mann og
hjemmeværende kone med en stor ungeflokk. Det var ikke noe
tegn på at «nutidens kulturfolk» var i ferd med å bli degenerert
på grunn av fallet i fødselsraten, men tobarnssystemet innebar
en betydelig risiko for «de vordende slegtled»,47 skrev Vogt,
som også var bekymret for at nedgangen i fødselsraten
skjedde i de øvre lag, men ikke blant «sindssyke, aandssvake
og kriminelle».48
Vogt anså feminismen som den viktigste hindringen for en
riktig utvikling. Kvinnekravet om lik lønn for likt arbeid ville
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undergrave familien ved at tilgangen på ugifte kvinners
arbeidskraft ville krympe mennenes lønn slik at den ble for
liten til å forsørge en familie. Feministene løp derfor ærend for
de private kapitalistene, som ville profittere på kvinnekravet.
Vogt hevdet også at det var kvinnens frigjøring som var årsak
til nedgangen i fødselsraten.
For et livskraftig folk, skrev Vogt, hadde det stor betydning
at jordbruket ble utvidet gjennom indre kolonisering, for
bonden førte et sunt liv, var lite utsatt for alkoholisme og
veneriske sykdommer og hadde lett for å skaffe husrom og
gode livsbetingelser for sine barn. Utvandringen kalte Vogt en
velsignelse, de nordiske raser av indoeuropeisk opprinnelse
ble «med rette» regnet for de «værdifuldeste på jorden», og
derfor var det grunn til å glede seg over at et par millioner
skandinaver var spredt ut over kloden. Skulle det komme til et
oppgjør mellom slavere og germanere eller mellom indoeuropeere og mongoler, ville emigrantene og deres etterkommere tre støttende til, mente Vogt. Det var ikke plass for
kjærlighet mellom «høiværdige og lavværdige racer», noen likhetstanke kunne det ikke være snakk om, og det sømmet seg
ikke for en «blond blaaøiet intelligent nordbo at fornedre sit
arvestof ved egteskap med en neger». Laverestående raser
måtte heller ikke få stemmerett, men det som for all del ikke
måtte skje, var å «fremhjælpe folkeformerelsen indenfor de
mere lavverdige befolkningselementer», slike elementer
måtte gjøre det enkle arbeid som passet best til deres evner.
Vogt var klar over at et slikt program stilte strenge krav, men
rasehygienen forlangte at den enkelte underordnet seg
slektens og rasens interesser, og dette kravet meldte seg med
stor styrke «likeoverfor de gifte kvinner». Nå var det ikke
nødvendig med så mange barn som før, men kravene til oppdragelsen av hvert enkelt barn hadde økt. Bare de aller
sterkeste mødrene klarte å verne om en barneflokk og samtidig
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Det Statistiske Centralbyrå,
Folketellingen 1920. Tredje
hefte, Folkemengden fordelt
etter kjønn, alder og
ekteskapelig stilling,
NOS.VII.76, Kristiania 1923.
Folketellingene i 1910 og 1920
trykket navnelister med alle
personer som var 95 år og over.
Listen var ordnet etter stigende
fødselsår. For å få kontrollert
oppgavene for de 35 som hadde
oppgitt å være 100 år og over,
skrev byrået til prestene på hjemstedene. Det viste seg da at i alt
16 hadde oppgitt for høy alder.
Der alderen var kontrollert og
funnet riktig, ble det satt en *.
I 1920 var det Brita N. Tengesdal
fra Sauda som var eldst. Hun
var bekreftet født i 1814, og
bodde på Sand i Ryfylke.
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prestere arbeid av ypperlig kvalitet utenfor hjemmet. Den
gifte kvinne kunne ikke ha noen «fri raadighet over sit
opholdssted», det var hennes plikt å følge mannen og barna
hvor de så enn måtte dra. Fromt og lydig måtte kvinnen bøye
seg for «familie-interessen». I virkeligheten var ikke dette noe
offer for kvinnen, enslige kvinner ble ofte grepet av «ulykkesfølelse og ensomhetsangst. Med hele sin erotiske natur
begjærer hun at bli stillet i avhængighet av manden», mente
Vogt. Slik var de menneskelige instinkter, og den praktiske
rasehygienen støttet seg til dem. De lot seg ikke utrydde, men
bare hemmes av falske idealer som ettbarnssystemet, hevdet
Vogt i 1914.49
Knud Asbjørn Wieth-Knudsen (1878–1962), dansk sosialøkonom, professor i økonomi, finanslære og rettslære fra 1922
til 1942 ved den Tekniske Høgskolen i Trondheim, hevdet i
1927 at hvis det var de fattige, svakt begavede individer som
innskrenket fødselshyppigheten, var ikke fallet i fødselsraten
noe å bekymre seg for, men som bekjent forholdt det seg
omvendt.50 I en befolkning med lav fødsels- og dødsrate ville
det foregå en utilstrekkelig «Udrensning af svage og Undermaals-Individer», mens det i et samfunn med høye rater
skjedde en skarp utvelgelse av de dyktigste individene.
Hvordan forklarte Wieth-Knudsen forfallet? Jo, selv det han
kalte høytstående raser, og da spesielt den kvinnelige delen av
dem, var merkverdig lett tilgjengelige for en viss forsimpling
gjennom åndelig smitte. Som et eksempel sammenliknet han
de edle holdningene og den dype åndelighet han fant i de
eldgamle nordiske bondedansene, med moderne jazz, som han
karakteriserte som «stiliserte Negervridninger» og som opprinnelig hadde til hensikt å forberede og hisse til parring i
fleng. Wieth-Knudsen mente at amerikaniseringen hadde
ødelagt den europeiske kulturen. Hvordan hadde det vært
mulig å føre det han kalte en «negroid Assimilation i den Hvide
Mands Verden»?51
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Det kom av mangel på gode og sterke kvinner. Kvinnens forsimpling var en konsekvens av den frihet hun hadde fått; at
mannen kunne gi kvinnen frihet, skyldtes at han var degenerert.
«Først naar han slipper Tøjlerne, bliver Kvinden tøjlesløs.»52
Disse synspunktene fins i artikkelen, eller «avhandlingen», som
den ble kalt, med tittelen «Sosiologiens kvintessens», som var
et sammendrag av sju forelesninger Wieth-Knudsen holdt ved
Norges Tekniske Høgskole i Trondheim i vårsemesteret 1927.
Teksten ble trykket i det ærverdige Statsøkonomisk Tidsskrift,
utgitt av Styret for Statsøkonomisk Forening i Norge, redigert
av Ingvar Wedervang.
Centralbyrået distanserer seg fra høyttravende
prester med salvelsesfull røst
f o l k e t e l l i n g e n i 1 92 0 og 1930 inneholdt en spesialundersøkelse av barnetallet i norske ekteskap. En slik undersøkelse ble gjennomført ved folketellingene også i 1950, 1960
og 1970, tallene fra 1950 ble i likhet med i 1920 og 1930 analysert av Gunnar Jahn, selv om han etter krigen ikke lenger
var tilsatt ved Byrået.
Barnetallet for 1920 gjaldt for ekteskap som hadde vart i
over 18 år, ekteskapene ble gruppert etter mannens livsstilling. Barnetallet i ekteskap der hustruen var 46 år eller mer,
ble viet stor oppmerksomhet.53 I presentasjonen av
resultatene fra undersøkelsen i 1920 gjorde Jahn oppmerksom på at folketellingene registrerte en tilstand og ikke
en bevegelse, men la til at massens indre oppbygging i alle fall
kunne kaste lys over nedgangen i fruktbarheten. Jahn tok
mange forbehold, men mente at det var grunnlag for å hevde
at det hadde vært en viss svak tilbakegang i antallet fødsler fra
1890 til 1900, en sterk nedgang fra 1900 til 1910 og en enda
sterkere nedgang fra 1910 til 1920. Den var utpreget i byene og
sterkest i Kristiania. Det må «ligge noe reelt til grunn for nedgangen fra 1900–1920», skrev Jahn.54

søbye folkemengdens bevegelse mat_søbye folkemengdens bevegelse mat 18.12.14 12:03 Side 52

52 |

fo lk e m e n gd e n s bev e g e ls e 173 5–2 0 14

Tabell 1 | FOLKEMENGDEN, ETTER ALDER. 1845–2014
0–15 år
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013
2014

473 334
497 615
546 158
611 156
646 241
651 648
663 008
700 900
719 180
753 013
782 948
837 044
867 204
883 899
889 711
904 497
901 785
854 651
780 306
704 296
729 860
841 197
931 960
989 539
984 006
1 011 890
1 012 264
964 467
889 482
861 509
897 602
947 158
971 026
981 342
991 787
993 861

Antall
16–66 år 67 år og over
792 705
838 338
874 381
916 643
968 009
999 480
1 060 679
1 123 623
1 123 700
1 125 907
1 174 797
1 257 152
1 292 570
1 350 360
1 458 075
1 578 146
1 667 992
1 762 358
1 906 001
2 058 302
2 131 752
2 171 537
2 214 742
2 268 001
2 372 240
2 446 347
2 531 583
2 602 837
2 699 032
2 766 034
2 829 022
2 913 832
3 031 403
3 251 714
3 386 276
3 416 473

62 432
63 780
69 508
80 854
87 506
90 034
95 166
98 760
108 549
125 182
139 583
148 799
153 775
156 143
161 477
170 411
185 554
198 155
209 932
219 626
245 657
267 562
298 971
337 231
381 480
430 068
473 254
525 036
570 673
605 573
621 786
617 507
603 934
625 143
673 212
698 722

0–15 år
35,6
35,6
36,7
38,0
38,0
37,4
36,5
36,4
36,9
37,6
37,3
37,3
37,5
37,0
35,5
34,1
32,7
30,4
26,9
23,6
23,5
25,6
27,0
27,5
26,3
26,0
25,2
23,6
21,4
20,4
20,6
21,1
21,1
20,2
19,6
19,5

Prosent
16–66 år 67 år og over
59,7
59,9
58,7
57,0
56,9
57,4
58,3
58,4
57,6
56,2
56,0
56,0
55,9
56,5
58,1
59,5
60,5
62,6
65,8
69,0
68,6
66,2
64,3
63,1
63,5
62,9
63,0
63,6
64,9
65,3
65,1
65,1
65,8
66,9
67,0
66,9

4,7
4,6
4,7
5,0
5,1
5,2
5,2
5,1
5,6
6,2
6,7
6,6
6,6
6,5
6,4
6,4
6,7
7,0
7,2
7,4
7,9
8,2
8,7
9,4
10,2
11,1
11,8
12,8
13,7
14,3
14,3
13,8
13,1
12,9
13,3
13,7
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Etter at Jahn hadde analysert tallene grundigere, uttalte
han i et intervju med Dagbladet at problemet slett ikke var
avfolkning, men om arbeidsmarkedet kunne absorbere de
store ungdomskullene fra århundreskiftet som var i ferd med
å melde seg på arbeidsmarkedet. Direktøren i Det Statistiske
Centralbyrå distanserte seg fra «høittravende prester» som
med «salvelsesfull røst» var bekymret for nedgangen i fødselsraten. Den virkelige utfordringen, hevdet Jahn, lå i at
muligheten for å utvandre var blitt svært begrenset, med
andre ord var det overbefolkning som var problemet.55 Her
siktet Jahn til Immigration Act fra 1924, som begrenset innvandringen til usa ved å fastsette kvoter ut fra det totale
antallet innvandrere fra et land, registrert i den amerikanske
folketellingen i 1890. I 1924 ble den senket til to prosent, mot
tre prosent i 1921.56
Da det ble påvist store forskjeller i fødselsraten mellom
vestkantsokn og østkantsokn, rykket Gunnar Jahn ut og påviste
svakheter i det statistiske underlagsmaterialet. Studien skulle
angivelig vise hvor katastrofalt langt ned fødselsraten på
vestkanten hadde falt. Når antall fødsler ble fordelt på kvinnene
i soknene, ble det ikke tatt hensyn til at det i vest bodde flere
kvinner enn menn, og spesielt flere kvinner i 20–25-årsalderen, kunne Jahn konstatere. Overskuddet av kvinner i
denne aldersgruppen kom av det store antallet tjenestejenter
som bodde på pikeværelsene, de skulle være ugifte og barnløse. Hvis en tjenestejente ble med barn, måtte hun flytte ut av
pikeværelset i vest og til Petrus eller Sagene. Det var derfor
ikke så overraskende at det ble født forholdsvis få barn per
kvinne på Fagerborg.57 Jahns rolige og avslappede holdning til
fødselsratefallet vakte likevel oppsikt.
Så seint som i 1920 konstaterte Jahn at fødselsraten var
høy, 26 per 1 000 innbyggere. Dessuten var de årlige fødselskullene store etter norske forhold fra begynnelsen av 1890årene og helt fram til første verdenskrig med godt og vel

Nasjonalbibliotekets
billedsamling, fotograf ukjent.
G u n nar Jahn (1883–1971),
jurist og statsøkonom. Begynte i
Statistisk sentralbyrå i 1910 og
ble der til 1945, bare avbrutt av
tre år i rasjonaliseringsdirektoratet under første
verdenskrig. Ga ut Statistikkens
teori og metode i 1920, og i 1925
Byggeskikker på den norske
landsbygd, som en direkte oppfølger av Eilert Sundts Om bygningsskikken paa landet i Norge
(1862). Formann i Statens prisråd 1920–26, valutakommisjonen
1925, pengekomiteen 1932.
Finansminister i Mowinckels
tredje regjering og i Gerhardsens
samlingsregjering i 1945,
medlem av Administrasjonsrådet
i 1940. Framtredende motstandsmann, arrestert 1944. Direktør i
Norges bank 1946–54. Formann i
Hvalrådet 1954–60 og Forskningsrådenes fellesutvalg 1954–
59, medlem av Stortingets
Nobelkomité 1937–42, formann
1942–66. I 1936 skrev Jahn i brev
til Arne Skaug: «Men det kan jeg
betro Dem, jeg er ganske trett av
byrået. Her er så mange personlige ubehageligheter at jeg mange
ganger har ønsket meg bort.»
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60 000 fødte. Dette var kolossalt høye tall, ti slike årskull
utgjorde nesten en tredjedel av Norges befolkning, som i 1900
var 2,2 millioner, og medførte at befolkningen ble enda yngre,
dermed var potensialet for en økning av fødselsraten stort.
Sett mot den dystre økonomiske bakgrunnen da én av fire fagforeningsmedlemmer var arbeidsledig, kunne ikke et fall i
fødselsraten betraktes som en stor ulykke.
Konjunkturteorien forkastes
i s i n l æ r e b o k Statistikkens teknikk og metode fra 1920
hadde Jahn argumentert for at kurvene for giftermåls- og
utvandringsrater svingte med gode og dårlige tider, altså med
de økonomiske konjunkturene. Som konjunkturindikator
brukte Jahn seddelsirkulasjonen i kroner per hode. Giftermålskurven viste seg å følge kurven for endringene i seddelsirkulasjonen som en skygge, kunne Jahn konstatere. Utvandringen
gikk også opp med dårlige og ned med gode tider i utvandringslandet, dårlige tider førte ikke momentant til stor utvandring,
de virket først inn etter en viss tid, og det var rimelig fordi også
andre faktorer preget utvandringshyppigheten, forklarte Jahn.
Det er grunn til å anta at Jahn, da han skrev læreboka, så
fallet i fødselsraten som en mer eller mindre direkte refleks av
giftermålshyppigheten, som han igjen holdt for å være om ikke
determinert, så i alle fall hovedsakelig bestemt gjennom økonomiske konjunkturer. Det ble født flest barn i ekteskapets
første år. Mange nylig inngåtte ekteskap ville derfor medføre
flere fødte barn. Følgelig var det de økonomiske konjunkturene man burde bekymre seg om, og ikke den fallende
fødselsraten. Fødselsraten ville ta seg opp når økonomien kom
i orden.58
En nærmere analyse av fødselsratefallet, som Jahn hadde
annonsert i 1923, forelå først i 1926, det var Eilif Gjermoe,
Centralbyråets fremste kapasitet på økonomiske konjunkturer og sesongkorrigeringer, som gjennomførte den.

mo t ståe n d e s i d e
Det Statistiske Sentralbyrå,
Barnetallet i norske ekteskap,
Folketellingen i Norge
1. desember 1920, Sjette hefte,
NOS.VII.97, Kristiania 1923.
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Gjermoe mente som Jahn at antall inngåtte ekteskap og antall
fødsler svingte med konjunkturene, fødselsraten gjorde også
det, om enn ikke i like utpreget grad. Det kom av at utviklingen
i fødselsraten også lot seg påvirke av andre forhold. Antallet
levendefødte per 1 000 innbyggere pleide å bli tatt som direkte
uttrykk for de gifte kvinnenes fruktbarhet, het det, men
antallet gifte kvinner i befolkningen, fordelingen etter alder
og ekteskapets varighet endret seg fra år til år. Gjermoe gjorde
oppmerksom på at selv om antallet barn født per år lot seg
påvirke av konjunkturene, var det ikke sikkert at antall barn
hver kvinne kom til å føde, var bestemt av konjunkturene.59
Forskyvningene i befolkningens alderssammensetning
resulterte i endringer i det årlige barnetallet, av større
viktighet var det ifølge Gjermoe om det skjedde en endring i
fødselsraten som ikke var bevirket av slike omstendigheter.
Han pekte på at endringer i befolkningens fordeling på by og
land, på de forskjellige sosiale klasser, lag og yrker, også
hadde betydning. Takten i urbaniseringen kunne nok påvirkes
av gode og dårlige tider, men den samfunnsendringen flyttestrømmen fra landsbygda til byen betydde, var konjunkturuavhengig. Gjermoe mente at det ville være av stor allmenn
interesse å undersøke om det skjedde endringer i fødselsraten
som ikke var forårsaket av forskyvninger i befolkningens
sammensetning etter kjønn, alder, bosted og yrke.60
Henvisningen til en nedgang i antallet fødsler og i fødselsraten som ikke skyldtes konjunkturer eller endringer i befolkningens sammensetning, ble nevnt i forbifarten av Gjermoe,
og var nærmest bare et påskudd til å vende tilbake til å undersøke hvordan de økonomiske konjunkturene påvirket fødselsraten gjennom ekteskapshyppigheten. Ved ulike beregningsmåter konstaterte han at nedgangen i fødselsraten var større
fra tiåret 1890–1900 til tiåret 1900–1910 enn fra tiåret 1900–
1910 til tiåret 1910–1920. Dette ble forklart med de gunstige
økonomiske tidene under verdenskrigen og den spesielle
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etterkrigskonjunkturen som hadde gjort seg så sterkt gjeldende i Norge. Tallmaterialet ga ifølge Gjermoe solid belegg for
at det var en klar sammenheng mellom økonomiske konjunkturer og fødselsrate.
I et foredrag i Vitenskapsakademiet i Oslo i mai 1935 la Jahn
fram resultatene av den neste undersøkelsen av barnetallet i
norske ekteskap fra folketellingen i 1930. Det var folketellingen i Skottland i 1910, forklarte Jahn, som hadde vært forbilde for spørsmålene som ble tatt inn i folketellingene fra
1920. Opplysningene som ble innhentet, var: mannens og
kvinnens alder på folketellingstidspunktet; året da ekteskapet
ble inngått; antall barn; mannens yrke. Undersøkelsene gjorde
det mulig å sammenlikne barnetallet i en funksjonærfamilie i
1920 bosatt i by, der ekteparet hadde vært gift i 15 år, og der
hustruen var 25 år da hun giftet seg, med barnetallet i en tilsvarende familie i 1930.
Tallene fra 1920 og 1930 var entydige og viste en sterk nedgang i antall barn for alle yrkesgrupper, også når det ble
korrigert for kvinnens alder ved ekteskapsinngåelsen og
ekteskapets varighet. Disse tallene hadde sin største betydning som et ledd i undersøkelsen av nedgangen i fødselsraten,
forklarte Jahn. De fleste var opptatt av om ratefallet ville føre
til at befolkningsveksten helt ville opphøre, eller om den bare
ville gå noe tilbake; andre konsekvenser var viktigere, sa Jahn.
Veksten i folkemengden skyldtes aldersfordelingen i befolkningen, det var få gamle, få barn og store klasser i «mellemalderen». Derfor var dødsraten lav og fødselsraten relativt
høy. Etter hvert som årene gikk, ville denne aldersfordelingen,
som i 1935 var gunstig, forandre seg og føre til flere dødsfall
og færre fødsler. Det holdt Jahn for å være helt sikkert,
nettoreproduksjonstallet (at hver kvinne må føde ett pikebarn
for at befolkningen skal kunne reprodusere seg på samme
nivå) var ikke nyttig, med dette tallet var det heller ikke mulig
å si noe bestemt om når folkeveksten ville stoppe opp, og før
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det ville økningen av antallet unge kvinner i befolkningen
likevel holde det samlede antallet fødsler oppe. Jahn mente at
det var mulig å gjøre beregninger om den framtidige befolkningsutviklingen, men slike ville alltid være usikre. Det tallene
viste, var at både det totale antall fødte og antallet barn hver
kvinne fødte, hadde gått ned. Selv om man visste dette, ville
en beregning bli usikker; det man kunne være sikker på, var at
det ville ta tid før folkeveksten opphørte, det ville antakelig
skje i slutten av århundret.61 Noe mer bestemt ville ikke Jahn
si før han hadde fått avsluttet nye beregninger.
I foredraget konstaterte Jahn at ingen av inntektsgruppene
han hadde delt ekteskapene fra 1930-tellingen inn i, fikk mer
enn to barn etter ti års ekteskap. Det var imidlertid en viss
tendens til heving av barnetallet i de høyeste inntektsklassene,
men heller ikke her kom barnetallet over to. Nå mente Jahn at
det han kalte «strukturforandring i samfunnsforholdene»
påvirket fødselsraten, og at en forståelse av den var viktigere
enn om befolkningsveksten ville opphøre eller ikke.

Leder i Arbeiderbladet avviser behov
for befolkningskommisjon
i 1 9 3 5 v i st e Julie E. Backer, i oversiktspublikasjonen for
folkemengdens bevegelse for årene 1921–1932, til en annen
forklaring. Backer tok også utgangspunkt i det som hadde vært
konvensjonell kunnskap: en sammenheng mellom bevegelsen
i «fødselshyppigheten» og de periodiske svingninger i konjunkturene, og at dette skjedde indirekte gjennom ekteskapsfrekvensen. I de siste årene hadde det imidlertid kommet til et
nytt moment som gjorde seg gjeldende i større og større grad:
frivillig begrensning av barnetallet. Backer mente den skyldtes
at befolkningens «hele innstilling overfor barnetallet» hadde
endret seg. Denne nye holdningen virket sterkere og sterkere,
den var uavhengig av konjunkturenes veksling fra år til år og
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var årsaken til den «voldsomme» nedgangen i det antallet barn
hver kvinne fødte.62
I Sverige og Danmark ble det satt ned befolkningskommisjoner for på et bredt grunnlag å utrede årsakene til fødselsratefallet og mulige konsekvenser av det. Jahn hadde først
ment at noe sånt ikke var nødvendig i Norge, undersøkelsen av
barnetallet i ekteskapene ga godt nok grunnlag for å forstå hva
som skjedde. Seint i desember 1935 henvendte han seg likevel
sammen med Wilhelm Keilhau, Ingvar Wedervang og Nicolai
Rygg til Nygaardsvold-regjeringen og ba om at det ble satt ned
en befolkningskommisjon, som saklig og omfattende skulle
utrede alle de spørsmål av økonomisk, sosial og befolkningspolitisk natur som den pågående utvikling reiste. At Jahn gikk
til dette skrittet, kan tyde på at de beregningene han viste til i
foredraget, hadde styrket hans tro på at befolkningsnedgang
muligens kunne være nær forestående.63
Det manglet overhodet ikke dystre befolkningsprognoser. I
Statsøkonomisk forening ble det lagt fram tall som viste at forskjellen i fødselsraten mellom østkanten og vestkanten i Oslo
var i ferd med å forsvinne, det samme skjedde med fødselsratene i by og på land. Uten innflytting ville Oslo ha 10 000
innbyggere i 2050 gitt at de siste årenes fødsels- og dødsrater
vedvarte, ble det hevdet. Fra 1960 ville dødsfallene overstige
fødslene, og fra samme tidspunkt ville man begynne «å slite
med et overveldende antall gamle mennesker». Ekstraordinære tiltak var nødvendig, statistikken, folketellingene,
ga ikke raskt nok svar. Ikke i noe land, ble det påstått, hadde
det lyktes myndighetene å få fødselstallene opp igjen etter at
barnebegrensningen hadde brakt dem ned på et lavmål.64
På tross av foredrag med alarmerende konklusjoner i Statsøkonomisk forening ble det ikke nedsatt noen befolkningskommisjon i Norge. En leder i Arbeiderbladet, sannsynligvis
skrevet av Martin Tranmæl, hevdet at det var unødvendig:
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Tabell 2 | KVINNER 16–44 ÅR. 1845–2014

1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2014

Antall

Prosent av hele
befolkningen

287 612
305 854
323 334
343 929
359 443
368 133
384 104
405 994
411 555
417 936
438 088
466 396
478 631
495 482
535 644
579 313
608 982
638 945
682 386
721 744
721 283
696 173
674 497
664 508
685 550
702 265
745 575
803 057
869 053
904 117
897 170
893 559
893 518
936 107
976 388

21,6
21,9
21,7
21,4
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
20,9
20,9
20,8
20,7
20,7
21,3
21,8
22,1
22,7
23,6
24,2
23,2
21,2
19,6
18,5
18,3
18,1
18,6
19,6
20,9
21,3
20,6
20,0
19,4
19,3
19,1

| 61
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Nedgangen i fødselsraten bunnet i arbeidsledigheten og den
økonomiske utryggheten.65
Hvordan hindre overdreven småborgerlighet?
at h e n v e n d e ls e n t i l regjeringen ikke førte til nedsettelse av en befolkningskommisjon i Norge, betydde ikke at
fødselsratefallet ikke lenger ble diskutert. I 1936 tok sosialøkonomene Aase Lionæs (1907–1999) og Arne Skaug (1906–1974)
for seg fallet i fødselsraten i Norge da de utga en norsk utgave
av Alva og Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan, som
hadde vakt debatt da den kom ut i Sverige i 1934. Det svenske
paret, han sosialøkonom, hun hadde blant annet studert
familiesosiologi, begge sosialdemokrater, var bekymret for at
befolkningen kom til å dø ut hvis det ikke ble iverksatt grunnleggende sosiale og økonomiske tiltak. Aase Lionæs var
sekretær i Arbeidernes Opplysningsforbund, Arne Skaug var
ansatt i Det Statistiske Centralbyrå, han skulle etterfølge
Gunnar Jahn som direktør i Statistisk sentralbyrå fra 1946.
Skaug hadde deltatt i bearbeidingen av folketellingen i 1930 og
forberedt tellingen i 1940. Planene for den la han fram på det 17.
nordiske statistiske møtet i Oslo sommeren 1939. Spørsmålet
om samlet antall barn i ekteskap og tidspunkt for giftermål
skulle være med også i denne tellingen, og Skaug mente det ville
være av stor interesse at også de andre landene registrerte dette
for å få belyst grundigere barnetallets nedgang i hele Norden.
Danmarks Statistik vek imidlertid tilbake for å ta et slikt spørsmål inn i folketellingen, de mente mange ville føle det som en
krenkelse av privatlivets fred. Det ville føre til flere uriktige
opplysninger og gjøre oppgavene uegnet som grunnlag for
statistikk, derfor var det bedre å droppe spørsmålet.
Alva og Gunnar Myrdal mente at diskusjonen om befolkningsspørsmålet ikke måtte monopoliseres av nasjonalistiske
og konservative miljøer, det lot seg drøfte på bred basis.
Arbeiderregjeringene i Danmark, Norge og Sverige hadde alle
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muligheter til å gjennomføre sosiale reformer, og som en bakgrunn for slike tiltak hadde forståelsen av folkemengdens
bevegelse stor betydning. Det måtte sørges for trygghet og velstand til familiene, skrev Alva og Gunnar Myrdal i forordet til
den norske utgaven, som var noe langt mer enn en oversettelse, den var en omarbeidelse med bruk av norsk statistikk, og
innholdsmessig helt tilpasset norske forhold.66
Lionæs og Skaug laget en prognose for befolkningsutviklingen i Norge og kom til at folketallet ville nå 3 millioner
i 1960 og deretter minke til om lag 2 millioner i år 2000 og 1,5
millioner i 2080-årene hvis fødselsraten holdt seg på samme
lave nivå som midt på 1930-tallet. Utvandring hadde vært forrige generasjons befolkningsproblem, hevdet de, deres
generasjons utfordring var avfolkning. Denne befolkningspolitiske utfordringen presenterte Lionæs og Skaug i et opplysningshefte med den utfordrende tittelen Dør vi ut?.67 Der
gjorde de et forsøk på å oppklare en misforståelse av budskapet i Krisen i befolkningsspørsmålet. På denne tiden
agiterte også Hitler og Mussolini for økte barnetall; Alva og
Gunnar Myrdal la fram et sosialpolitisk stridsskrift som analyserte årsakene til nedgangen i fødselsraten og hvordan den
kunne endres gjennom utvikling av en radikal produksjons- og
fordelingspolitikk. Før å løse befolkningsspørsmålet, skrev
Lionæs og Skaug, var det nødvendig å omforme samfunnet i
sosialistisk retning.68
Befolkningsnedgangen kunne etter Lionæs og Skaugs mening ikke oppveies ved innvandring, internasjonal folkeflytting
betraktet de i boka som et tilbakelagt stadium. Det eneste som
kunne få barnetallet opp, var dyptgripende fordelingspolitiske,
sosialpolitiske og produksjonspolitiske reformer. Lionæs og
Skaug mente at den kapitalistiske perioden gjorde ekteskapene mindre stabile og førte til forfallstendenser i familien.
Barna som vokste opp i det de kalte miniatyrfamilier med ett
eller to barn, ble belastet med det som ble karakterisert som
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et forkrøplet, forskrudd følelsesliv og egottsentrisme. Slike
barn ville ha vanskeligheter med å knytte livskraftige
ekteskapsbånd. Videre het det at «den individualistiske innstillingens gift» spredte seg med voksende kraft fra generasjon
til generasjon. «Nevrotisk individualisme» var et annet
uttrykk de brukte.
I det førindustrielle samfunnet hadde barna en direkte økonomisk betydning, derfor var fødselstallet høyt så lenge
naturalhusholdningen var dominerende. I industrisamfunnet,
der familien levde av lønn, ble barna en utgiftspost, resonnerte
de videre. Den synkende fødselsraten var et resultat av at
familien var en konsumerende enhet der mannen med sin
lønnsinntekt hadde fått all makt, det kostet penger å ha barn,
og kjekling om husholdningspenger forsuret så å si alle
ekteskap. Det var meningsløst, mente de to økonomene, at et
voksent menneske, kvinnen, skulle tilbringe hele dagen i
hjemmet for å holde øye med ett eller to barn, innestengt
virkelyst førte til en overdreven småborgerlighet og overlesset selskapelighet, en for ærgjerrig mat- og husholdningsinteresse med hang til sosialt skryteri, til brodering, strikking,
hekling og sying. Kniplinger fylte vegger og sofaer, bord og
hyller til og med i arbeiderhjemmene, klaget Lionæs og Skaug,
som også ga bitende karakteristikker av livet i de øverste
sosiale sjiktene. Her ble det brukt mye tid på «overflødig,
arbeidskrevende innkjøpsvirksomhet (shopping), sport og
skjønnhetspleie, vidløftig erotikk, utstrakt sosialt arbeid av
velgjørenhetskarakter, og – særlig hos de mer intellektuelle og
ærgjerrige – dessuten en hel del av mer ‹fri› litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig virksomhet, som neppe er av noen
særlig inntektsgivende natur».69
Budskapet var at den innestengte kvinneenergien måtte
brukes til nyttig arbeid, gifte kvinner måtte få arbeidsrett. De
to økonomene mente at bare mindre innsiktsfulle personer lot
seg narre til å tro at arbeidsløsheten ville gå ned om gifte
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denne og motstående side
Aase Lionæs og Arne Skaug,
Dør vi ut? Befolkningsspørsmålet og arbeiderbevegelsen,
Arbeidernes Oplysningsforbund, Oslo 1936.

kvinner ble utelukket fra arbeidsmarkedet. De var klar over
undersøkelser som dokumenterte at gifte yrkeskvinner fikk
færre barn enn gifte hjemmeværende kvinner, men opprettelsen av «folkebarnehaver» skulle gjøre det mulig også for
yrkeskvinnene å være mødre til flere barn. Dessuten var
kooperativ barnepleie fra et pedagogisk og barnepsykologisk
standpunkt å foretrekke framfor privat oppdragelse. Lionæs
og Skaug så i det de kalte «eftermiddagsfamilien» et harmonisk
fellesskap som bygde på kameratskap. Håpet var at dette
skulle føre til flere fødsler.70
Prognosene som ble presentert i boka, viste at befolkningen
i 1970, gitt at fødselsraten fra midt på 1930-tallet ble varig,
ville bestå av dobbelt så mange eldre som av personer i
arbeidsstyrken. Med en slik aldersstruktur ville samfunnet
bryte sammen, produksjonen ville true med å gå i stå av
mangel på arbeidskraft. De sosiale tiltakene som ble foreslått
for å få opp fødselsraten, kan ses på som de første vyene for
det som skulle kalles for et folkehjem eller en velferdsstat.
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I Dør vi ut? poengterte Lionæs og Skaug at befolkningsspørsmålet ikke kunne løses innenfor rammene av et kapitalistisk samfunn. Det var nødvendig med en produksjons- og
fordelingspolitikk som ikke lot seg realisere innenfor et
samfunn basert på privat eiendomsrett og produksjon for
profitt. Lionæs og Skaug gikk inn for, med støtte fra en sterk
arbeiderbevegelse, å føre en aktiv sosialpolitikk for å lette
kårene for dem som ønsket å stifte familie. Dette skulle skje
gjennom billige leiligheter, gratis legehjelp og tannlege til alle
barn, gratis skolebespisning, prisrabatt på nødvendige
matvarer for barn, gratis skolebøker og skolemateriell, frie
offentlige barnehager, fritidshjem, feriekolonier, stipendier til
begavede ungdommer og rett til arbeid for gifte kvinner.
Hindret ekteskap muligheten for kvinners arbeid, ville
ekteskapshyppigheten og dermed fødselshyppigheten gå ned,
argumenterte Lionæs og Skaug. Barnetrygd, et kontanttilskudd fra staten som skulle skaffes gjennom beskatning av
ugifte og barnløse, gikk de ikke inn for. Med tre kroner per uke
for hvert barn under 15 år ville denne trygden belaste statsbudsjettet med 135 millioner kroner, det vil si en fjerdedel.
Dette veldige beløpet ville ikke bedre barns kår noe særlig,
mente de.71
Backer skulle viftet med det norske flagget i Helsinki i 1938
f ø d s e ls r at e n b l e d r ø f t e t på det ellevte nordiske
nasjonaløkonomiske møtet i Helsingfors 23. august 1938.
Julie E. Backer fra Statistisk sentralbyrå holdt innledningsforedrag om befolkningsbevegelsene i de nordiske landene i
det 20. århundret, og hun hadde stilt sammen tall fra Danmark,
Finland, Norge og Sverige som viste at fødselsoverskuddet fra
1901 til 1935 var redusert med 52 prosent i Danmark, 54
prosent i Finland, 66 prosent i Norge og 76 prosent i Sverige.
Hun dokumenterte også at i alle de nordiske landene var
fødselsratefallet størst blant kvinner mellom 30 og 49 år. Ved
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hjelp av nettoreproduksjonstallet illustrerte hun den
dramatiske situasjonen. Hvis dette tallet var over 1, ville
befolkningen øke i antall, men hvis det var under 1, ville
befolkningen i det lange løp minke. Hvor raskt det ville skje,
var et annet spørsmål. Backer hadde regnet ut tallene, og de
viste at alle de fire nordiske landene hadde et nettoreproduksjonstall under 1. I Danmark og Finland var det like under 1,
mens tallene for Norge og Sverige var henholdsvis 0,746 og
0,703. Nå hadde alle disse landene likevel flere fødsler enn
dødsfall, og Backer mente at de ville ha det i mange år framover. Det skyldtes utelukkende at aldersfordelingen i befolkningen ennå var gunstig for folkeveksten. Dette ville imidlertid ikke vedvare. Etter hvert ville de store fødselskullene på
godt over 60 000 fra 20 år på hver side av århundreskiftet
rykke opp i de høyere årsklassene. Deretter ville folkeveksten
være avhengig av hvor mange barn de små fødselskullene på
vel 40 000 midt på 1930-tallet ville få. Nedgangen i andelen av
befolkningen mellom 15 og 45 år ville nærmest uansett føre til
en nedgang i fødselsraten.
I foredraget ville ikke Backer gi seg til å regne ut når befolkningsveksten ville stoppe opp, av større praktisk betydning
mente hun det var å gi en orientering om hva forskyvningene i
befolkningens alderssammensetning kom til å innebære. Til
slutt viste hun hvordan befolkningen fra 15 til 65 år ville øke
med 20 000 fra og med 1936 til og med 1940, med om lag 10 000
fra og med 1941 til og med 1945, og med bare om lag 2 500 fra og
med 1946 til og med 1950. Dette innebar at forholdet mellom
den eldre og den yngre arbeidskraften ville bli forrykket, og den
eldre generasjonen ville spille en helt avgjørende rolle. Backer
tok til slutt sterke forbehold, tilstrekkelig statistisk grunnlag
for en vitenskapelig befolkningsprognose fantes ikke. Grundige
analyser av fallet i fødselsraten kunne heller ikke nøye seg med
å bygge på statistikk for hele landet, men måtte undersøkes i de
enkelte samfunnslag og i de forskjellige geografiske områder.72
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Etter den trykte beretningen fra møtet å dømme, ble det en
livlig diskusjon etter Backers innledning, første mann ut var
professor Hans Cl. Nybølle fra Danmark. Han mente at Backer
burde ha tatt utgangspunkt i Eilert Sundts lov om at et årskull
som av en eller annen grunn var stort eller lite, ville bidra til at
det også i framtiden ville oppstå store og små kull. Tidligere forsøk på å forklare svingningene med uår, konjunkturer, kriger og
lettsindighet hadde Sundt bestemt avvist, og Nybølle mente
Backer burde ha viftet litt med det norske flagget til alle konjunkturteoretikerne som var til stede på møtet, og lært dem litt
om Sundts skille mellom endogene og eksogene årsaker til
variasjoner i fødselstallene. Den danske professoren sa til slutt
at befolkningspolitikken måtte sublimere over i det som ble kalt
sosialpolitikk, men en helt annen sosialpolitikk enn den som
støttet seg til den gamle sosiallovgivningen. Overalt var det
tydelig at menneskets arbeidskraft var det største økonomiske
aktivum, og derfor var det all grunn til at økonomer burde interessere seg for arbeidskraftens bevarelse og reproduksjon, det
var det befolkningspolitikken måtte gå ut på.73
Byråsjef Gunnar Modeen fra Finland gjorde oppmerksom
på at befolkningen i de nærmeste årene ville ha forholdsvis få
eldre og yngre, dermed ville den yrkesaktive andelen av
befolkningen øke sterkt. Hvis økonomien kom på fote og
næringslivet visste å benytte seg av denne gunstige
situasjonen, ville den økonomiske veksten kunne bli formidabel, mente Modeen. Backer hadde vært inne på det
samme i sin innledning da hun ga uttrykk for at den varslede
nedgangen i folkeveksten midlertidig ville stanse opp.
Krigen brakte folkeregistreringen i den største uorden
1 5. nov e m b e r 194 6 vedtok Stortinget lov om obligatorisk
folkeregistrering. Nå skulle det opprettes folkeregister i alle
kommuner, det skulle bygge på lister fra folketellingen
3. desember 1946. Registeret skulle være til hjelp i den
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kommunale administrasjonen og danne grunnlag for
utarbeidelsen av både skatte- og valgmanntallet. Statistisk
sentralbyrå ble bemyndiget til å fungere som sentralkontor for
de kommunale folkeregisterkontorene. Til å begynne med var
det bare meldinger om flytting de lokale folkeregistrene skulle
ta seg av. Grunnen til det var at okkupasjonsmyndighetene i
1942 hadde overført folkeregistreringen fra prestene til kommunale sivile folkeregistre. De nyopprettede kontorene klarte
ikke oppgaven, blant annet fordi det ikke ble holdt noen folketelling under krigen som kunne danne grunnlag for de kommunale
registrene, hevdet Byrået etter krigen. Oppgavene som ble
videresendt til Byrået under krigen, var ufullstendige og
umulige å bruke til å lage statistikk. Befolkningsstatistikken ble
brakt i «den største uorden», het det. For å få rapporteringssystemet på rett kjøl fikk sokneprestene i en periode etter krigen
nok en gang ansvaret for registerføringen.74
Først i 1949 var statistikken over folkemengdens bevegelse
for krigsårene utarbeidet, med tall for årene fra og med 1942
til og med 1945 og nye reviderte tall for 1940 og 1941. Det
hadde vært forbundet med «de største vansker» å få hentet inn
supplerende materiale så statistikken kunne rekonstrueres.75
For å kontrollere fødselsmeldingene som Byrået hadde
mottatt fra de kommunale folkeregisterkontorene under
krigen, ble jordmødrenes fødselsmeldinger konsultert. Var en
fødsel registrert av en jordmor, men ikke meldt til det kommunale kontoret, ble meldingen fra jordmor brukt som grunnlag for statistikken.76
I oppgavene for inngåtte ekteskap i 1942 var det så store
mangler at det ikke lot seg gjøre å rekonstruere et tall for giftermål dette året. Av den grunn ble cellen for inngåtte ekteskap i
1942 prikket, og det ble uttrykkelig gjort oppmerksom på at
gjennomsnittet for femåret 1941–1945 var beregnet på grunnlag av fire år.77 Ikke siden 1800 hadde det manglet tall for inngåtte ekteskap.78
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Tallene for folkemengdens bevegelse for krigsårene kom
med i den store tabellen i Statistiske oversikter 1948, men
verken den nye loven om folkeregistrering eller uordenen i
befolkningsstatistikken ble omtalt i tekstavsnittet.
Tabellen fra 1948 viste at fødselsraten hadde falt fra om lag
20 per 1 000 innbyggere i 1925 til under 15 fra og med 1933 til
og med 1936, oppgangen begynte fire år før den tyske okkupasjonen, fortsatte gjennom krigsårene, og var igjen 20 per
1 000 innbyggere i 1945. Det er et tydelig vitnesbyrd om hvor
sterkt grunnleggende demografiske faktorer virker: Nedgangen og oppgangen i fødselsraten skyldtes at først en
mindre, deretter en større andel av befolkningen befant seg i
gifteferdig alder.
Det vises også tydelig at det under krigen skjedde en sterk
økning i antall barn født utenfor ekteskap, fra 6,3 prosent av
alle fødsler i femåret 1936–1940 til 7,4 prosent i femåret 1941–
1945. Økningen kom av at en del norske kvinner fikk barn med
tyske menn, og disse «tyskerbarna», som Byrået skrev i 1949,
ble i de aller fleste tilfeller født utenfor ekteskap. Byrået
hadde fått melding om i alt 7 406 barn med norsk mor og tysk
far fra og med 1940 til og med 1945. I 1946 ble det født 411 barn
utenfor ekteskap med norsk mor og tysk far.79
Dødsfallene under krigen ble registrert etter ordinære
dødsmeldinger fra offentlige leger, fra Justisdepartementet
fikk Sentralbyrået oppgaver over henrettelser og drap, fra
Forsvarets Overkommando kom meldinger om dødsfall blant
militære mannskaper i Norge og utlandet, mens Handels- og
Utenriksdepartementet sørget for opplysninger om dødsfall
blant sjøfolk og sivile i utlandet. Dødsraten hadde vært 10,4 i
femårene 1931–1935 og 1936–1940. I femåret 1941–1945 var
raten 10,6. En ubetydelig stigning. Finnmark hadde den klart
høyeste dødsraten med 14,4, mens Akershus, Hedmark,
Oppland og Buskerud hadde en dødsrate under 10. For barn
mellom 5 og 15 år var det en stigning i dødeligheten i 1943 og

mo t ståe n d e s i d e
Svenska Läkartidningen, Organ
för Sveriges Läkarförbund,
Stockholm 9. mai 1941.
«Krigshändelser och födelsefrekvens» ved A. Lysander, etter
foredrag i Malmö Allmänna Sjukhus' Demonstrationsförening den
6/3 1941 og ved Svenska
Läkarsällskapets ObsteriskGynekologiska Sektions
sammanträde i Lund 4/5 1941. Ni
måneder etter utenrikspolitiske
hendelser av verdenshistorisk
betydning, som München-krisen
23. mars 1938, Tysklands angrep
på Polen 1. september 1939 og
Sovjetunionens angrep på Finland 30. november 1939, viste det
seg klare avvik fra normalkurven
for antall fødsler. Nedgangen i
antall fødsler var størst i befolkningen som var geograﬁsk
nærmest urolighetene. Antallet
fødsler gikk ned i Malmø ni
måneder etter angrepet på Polen
og på Danmark og Norge, mens
tallene for Stockholm, som lå
lenger unna begivenhetene, viste
mindre utslag. Fødselskurvenes
øyeblikkelige reaksjoner på
begivenhetene illustrerte ifølge
Lysander at barnebegrensningsteknikken ble behersket av
enhver. Avholdenhet på grunn av
seksuell ulyst i krisetidene holdt
han for lite sannsynlig. Kurvenes
stigning viste imidlertid at
fødsler som ble utsatt av slike
grunner, straks ble hentet inn
igjen.
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1944 på grunn av stor utbredelse av infeksjonssykdommer, i
1941 krevde en poliomyelittepidemi mange offer.80
I forordet til Statistiske oversikter 1958 står det at denne
utgaven av historisk statistikk ble utformet som et tillegg til
publikasjonen fra 1948, og at Byrået hadde nøyd seg med å
lage tabeller som viste tall for alle etterkrigsårene til og med
1957. Den amputerte tabellen over folkemengdens bevegelse
dekker bare årene fra og med 1936 til og med 1957. Det
endelige tallet for fødte i 1946 ble her oppgitt til 70 727.
Atomkrigsfrykt og fødselsrate
i 1920-årene hadde Gunnar Jahn hatt en avslappet holdning til nedgangen i fødselsraten. Da han analyserte barnetallet i norske ekteskap fra folketellingen i 1950, var han, i
motsetning til de fleste andre, bekymret for at det ble født få
barn. Han begynte med å slå fast at reduksjonen av familienes
størrelse i de 50 første årene av det 20. århundret var en av de
viktigste begivenhetene i den norske befolkningens historie.
Han beklaget imidlertid at det eneste man hadde vært opptatt
av, var om familiene var store nok til å sikre befolkningsvekst.
Derfor var det ikke blitt lagt tilstrekkelig vekt på hva denne
endringen betydde utover innvirkningen på befolkningsveksten. Jahn viste igjen til en grunnleggende og dyptstikkende
«strukturendring», og mente at det måtte være sosiologenes
oppgave å analysere denne.81
Deretter fortsatte Jahn med å forklare at barnetallet i
ekteskap ikke kunne gi et endelig svar på om folkeveksten ville
øke eller avta. Når betydningen for folketallet skulle vurderes,
var det nødvendig å se på barnetallet til hvert enkelt fødselskull
eller kohort. For at befolkningen skal opprettholdes på samme
nivå, må antallet kvinner født i et bestemt år i løpet av sin
fruktbare periode reprodusere seg selv. Hver kvinne i kohorten
må føde ett pikebarn, altså må hver kvinne føde om lag 2,06
barn fordi det blir født litt flere gutte- enn pikebarn. Imidlertid
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får ikke alle kvinner i en kohort barn, noen dør før de når sin
fruktbare periode, eller i løpet av den, videre utvandrer en del
av kvinnene. Hvor mange kvinner dette gjelder, varierer fra
kohort til kohort. Antallet barn hver gifte kvinne må føde for at
en kohort skal reprodusere seg, vil derfor variere.
Jahn beregnet at gifte kvinner født i 1895 måtte føde 3,94
barn for at kohorten skulle reprodusere seg, kvinnene i 1895kohorten fødte 3,95, så den reproduserte seg akkurat. Gifte
kvinner født i 1905 måtte føde 3,01 barn for at kohorten skulle
reprodusere seg, de fødte 2,24 barn og reproduserte seg
dermed ikke. Tallene for kvinner født i 1910, som ifølge de forutsetningene Jahn hadde satt, hadde fem fruktbare år igjen i
1950, var 2,70 og 2,22, og de ville derfor sannsynligvis heller
ikke reprodusere seg. Det var nedgangen i dødsraten og utvandringen, og en viss økning i andelen kvinner som giftet seg, som
førte til at forskjellen mellom det antallet barn hver gifte kvinne
måtte føde og det antallet de faktisk fødte, minket.82
Etter å ha drøftet tallene så ikke Jahn seg i stand til å kunne
uttale noe sikkert om hvorvidt barnetallet i ekteskapene ville
stige, men han ville ikke utelukke at det kunne være en tendens
til noe høyere barnetall enn tidligere. Krigstidens og frigjøringens innflytelse på barnetallet holdt Jahn for å være et
forbigående fenomen. Konjunkturene var gode, og det kunne
ikke utelukkes at det ville føre til flere barnefødsler, for før
krigen hadde de dårlige tidene utvilsomt, mente Jahn, ført til
at antallet barn ble redusert. Jahn var ikke blind for at man var
i ferd med å gå nye tider i møte som igjen ville kunne komme til
å redusere antallet barn i ekteskapene, ingen kunne vite, skrev
han, hvordan frykten for følgene av prøvesprengningene av
atomvåpen og en eventuell bruk av kjernefysiske våpen ville
innvirke på foreldrenes lyst til å sette barn inn i verden.83
I etterkrigsårene drøftet Julie E. Backer folkemengdens
bevegelse med jevne mellomrom i Statistiske meldinger, i 1965
ble disse samlet og utvidet til en større undersøkelse av
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50 års framåtskridande,
Byrån för ekonomisk
information, Stockholm, u.å.
«23. februar 1951» har Statistisk
sentralbyrås bibliotek stemplet
heftet med ﬁguren, som bærer
tydelig preg av den kalde krigen.
Figuren ble laget av en svensk
interesseorganisasjon for et
liberalt, fritt næringsliv.
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ekteskap, fødsler og vandringer fra 1856 til 1960. Her viser
Backer blant annet at fødselsraten hadde steget på grunn av
en «opphopning av folk i yngre aldre». Kullene født under
første verdenskrig og like etter var forholdsvis store, samtidig
var de nesten ikke redusert av dødsfall og utvandring.
Den kommende opphopningen av folk i yngre alder som
Julie E. Backer og Gunnar Modeen hadde vist til i Helsingfors
i 1938, førte også til at andelen kvinner i fødedyktig alder steg
fra vel 20 prosent av befolkningen i 1900 til over 24 prosent
av befolkningen i 1940. Fra da av avtok den igjen og falt til en
andel under 20 prosent i 1955. Økningen av andelen kvinner i
fødedyktig alder gjør at fødselsraten per 1 000 innbyggere
stiger selv om antall barn hver kvinne føder, er det samme.
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Omvendt bidro nedgangen i andelen kvinner i fødedyktig alder
med hele 6 prosentpoeng fra 1940 til 1970 til et negativt
moment. Selv om hver kvinne i denne perioden fikk det samme
antallet barn som tidligere, ville fødselsraten falle.84 Backer
pekte også på at i 1946 levde en større andel av den kvinnelige
befolkningen i fødedyktig alder i ekteskap enn hva tilfellet
hadde vært i 1935.85
Det var et hovedanliggende for Backer å skille mellom
svingningene i fødselsraten før og etter 1900. Hun slo uten
nøling og forbehold fast at ved skiftet mellom det 19. og det 20.
århundret ble en ny faktor bestemmende: frivillig begrensning
av barnetallet i familien.86
Hva er i veien med de eldste tallene
hist orisk statistikk 1968 er den første historisk-statistiske publikasjon som i tillegg til tekst og tabeller inneholder
figurer og diagrammer. Boka er på 632 sider og består foruten
72 diagrammer og figurer av 362 tabeller. Utgaven har også et
helt nytt kapittel om nasjonalregnskapet, og tall for hovedkomponentene i det ble gitt i en tidsserie fra 1865. Det ble
imidlertid gjort oppmerksom på at det først var fra 1930 at det
fantes produksjonsstatistikk som gjorde disse tallene «stort
sett tilfredsstillende».87
Utviklingen av nasjonalregnskapet og tallfesting av dets
sentrale begreper som bruttonasjonalprodukt, privat og offentlig konsum og bruttoinvesteringer i fast kapital sammenfattet
statistikken i et helhetlig system. Det førte til omlegging av
en rekke statistikker, og opprettelse av nye. Befolkningsstatistikken hadde fram til den tyske okkupasjonen hatt en
liknende rolle, men den hadde ikke på noen måte kunnet
kjede sammen sektorene i økonomien, privat og offentlig
virksomhet, slik nasjonalregnskapet gjorde. Det var bare på
en indirekte måte og i overført betydning at befolkningsstatistikken hadde kunnet fylle en tilsvarende overordnet funksjon,
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men den hadde ikke som nasjonalregnskapssystemet kunnet
bidra til å syntetisere de ulike delene av den beskrivende
statistikken.
Likevel er tabellen som viser folkemengdens bevegelse
juvelen i Historisk statistikk 1968, utgivelsen som må regnes
som kronen blant de historisk-statistiske publikasjonene i
Norge. Det skyldes at denne utgaven har de lengste ubrutte
tidsseriene på flest statistikkområder. Seinere utgaver ble
preget av både store endringer i den virkeligheten tallene
skulle beskrive, og store omlegginger av statistikkene, det
skapte brudd i tidsseriene. Begge deler gjorde at det ble umulig
å presentere lange tidsserier i samme tabell, uten tverrstreker
som markerte brudd, og noter som gjorde rede for dem.
Fotnoten til «Hovedtall for industri og bergverksdrift. 1927–
1998» illustrerer hvor komplisert det ble både å lage og å forstå
slike tidsserier riktig: «Statistikken ble betydelig lagt om i 1955,
1972 og 1992. 1927–1954 store bedrifter, fra 1955 alle bedrifter.
Eiere som arbeider i bedriften er med i tallet for sysselsatte
fra 1952 for store bedrifter og fra 1972 for små bedrifter.
Utbetalt lønn 1927–1971, fra 1972 opptjent lønn. Fra 1950 kom
kullgruver, sand- og grusdrift, torvdrift, isdrift, bakerier,
delikatessetilvirking, farging og etterbehandling av tekstiler
og annen glassindustri med. Fra 1951 kom slakterier, pølsemakerier og skomakerverksteder med. Fra 1958 kom meierier
og samlestasjoner for melk, fra 1960 annen tilvirking av fisk
og fra 1963 forlagsvirksomhet med. Fra 1970 er bilreparasjonsverksteder, skoreparasjonsverksteder og elektrotekniske verksteder tatt ut av statistikken.»88
Selv om tabelloverskriften til folkemengdens bevegelse er
forkortet i 1968-versjonen, er den ennå en oppramsing av
noen av kolonnehodene: «Middelfolkemengde, ekteskap,
fødsler, dødsfall og utvandring.» Tidsrommet tallene dekker,
er droppet: Tabellhodet hadde i 1968 de samme tretten
kjennemerkene som i 1948, og den var ført à jour til 1967. Den

mo t ståe n d e s i d e
Adresseliste over folkeregistrene ajourført per 1.
januar 1977.
Heftet var utarbeidet for å tilfredsstille innenlandske
myndigheters behov, og for at
folkeregistermyndighetene i de
nordiske landene skulle kunne
kontakte norske folkeregistre i
forbindelse med internordiske
ﬂyttinger. Det ble opplyst at de
ﬂeste folkeregistrene nå kunne
kontaktes direkte ved å slå retningsnummer og et fem- eller
sekssifret telefonnummer. Det
fantes ennå telefonsentraler som
ikke var automatisert, og i slike
tilfeller måtte man ringe den
navngitte sentralen og be om å
bli satt over til det lokale folkeregisteret.
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Historisk statistikk 1968,
Oslo 1969.
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største endringen er imidlertid at tallene fra og med 1735 til og
med 1770 kun er gitt som femårs gjennomsnitt, årlige oppgaver gis først fra og med 1770.
Det foreligger ingen opplysninger om hvordan leserne, som
hadde skaffet seg Historisk statistikk 1968 for kroner 15,00,
reagerte på at det ble sådd tvil om de eldste tallene, som hadde
vært publisert i over 50 år. I tekstavsnittet før tabellen ble
redegjørelsen fra Statistiske oversikter 1948 supplert blant
annet med en opplysning om at giftermål utenfor statskirken
ifølge lov om dissentere fra 1891 og om borgerlige vigsler fra
1918 også skulle meldes til soknepresten og registreres i kirkebøkene. Videre står det at det fra 1916 ble innført sivil fødselsregistrering, med soknepresten som registerfører. Til dette
sivile fødselsregisteret skulle alle levendefødte barn, det vil si
barn som viste livstegn ved fødselen, og alle dødfødte, det vil
si barn født uten liv etter 28 ukers svangerskap, meldes. Barn
født utenfor ekteskap skulle meldes til fødselsregisteret via
bidragsfogden. Registreringen av dødsfall foregikk på grunnlag av melding fra skifterett eller lensmann til soknepresten
på begravelsesstedet. Nordmenn som døde i utlandet, skulle
meldes via Utenriksdepartementet eller Direktoratet for
sjømenn. Endelig blir det forklart at etter opprettelsen av Det
sentrale personregister i 1964 skulle alle oppgaver over
fødsler og dødsfall sendes til Statistisk sentralbyrå gjennom
de kommunale folkeregistrene.
I et bitte lite avsnitt står det: «I de senere år er det blitt
påvist feil i de eldste data for ekteskap, fødsler og dødsfall.
Dette gjelder vesentlig enkelte år før 1770. Da arbeidet med en
ny gjennomgåing av kildematerialet ennå ikke er avsluttet, har
en i denne publikasjonen ikke tatt med årlige oppgaver fra før
1770. Delvis korrigerte tall er imidlertid gitt for hver femårsperiode.»89 Det var alt som ble sagt, «feil i data», «gjennomgåing av kildematerialet ennå ikke avsluttet». Det er
gåtefullt hvordan tallene fra og med 1770 ble funnet å være i
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orden når gjennomgangen av kildematerialet ennå ikke var
avsluttet. Det sto ingenting om hvordan feilene ble oppdaget
eller hva slags undersøkelser som ble foretatt.
Ikke baby-, men ekteskapsboom
fal l et i fødselsrate n etter 1900 hadde virket opprørende, og de lave fødselstallene midt på 1930-tallet hadde vært
skremmende. Diskusjonen av hva nedgangen i fødselsraten
bunnet i, forstummet med rateøkningen, som begynte før og
fortsatte under krigen og toppet seg i de fleste vesteuropeiske
land i 1946. I stedet var det økningen i fødselsraten som trengte
en forklaring. I sin store studie satte Julie E. Backer nedgangen, bunnivået og oppgangen i fødselsraten i 1930-årene i
sammenheng med endringer i tallet på gifte kvinner i alderen
14–44 år per 1 000 kvinner. Det var færrest gifte kvinner i
denne aldersgruppen fra 1910 til 1930, forutsetningene for det
var skapt på et langt tidligere tidspunkt. Backer bygde dessuten på det godt dokumenterte faktum at det var i de første
årene av et ekteskap det ble født flest barn. I 1930 hadde 28
prosent av de gifte kvinnene i reproduksjonsdyktig alder vært
gift i under fem år, i 1946 32 prosent og i 1950 33 prosent. De
tilsvarende tallene for 1960 var ikke klare da Backer fullførte
sin undersøkelse, men hun gikk ut fra at andelen hadde økt
ytterligere.90 Ekteskapshyppigheten per 1 000 innbyggere økte
fra 6,5 i femåret 1936–1940 til 8,6 i femåret 1941–1945.
Backer viste at det ikke bare var flere gifte kvinner, men
også flere som var i den tidlige fasen av ekteskapet, i tillegg
gikk alderen ved ekteskapsinngåelsen ned.91
Med babyboomen siktes det til den økningen i fødselsraten
som skjedde over hele den vestlige verden fra slutten av 1930tallet, og som ebbet ut fra slutten av 1960-årene til begynnelsen
av 1970-årene. I de aller fleste land begynte den før utbruddet
av annen verdenskrig. Jan Van Bavel, sosiolog fra universitetet
i Louven, og David Reher, demograf fra universitetet i Madrid,

n e st e o p p s lag
Herreder og byer fylkesvis,
5. januar 1961, Statistisk
sentralbyrå 1962.
Fortegnelsen over herreder og
byer, seinere over kommuner, har
vært og er et uunnværlig hjelpemiddel ikke bare ved innhenting
og kontroll av statistisk underlagsmateriale, men også for analyse av resultatene og oppsett av
tabeller. Kommunenummer ble
innført av Statistisk sentralbyrå
i 1946 til statistisk bruk, men
anvendes også for andre
administrative formål. Hvert
kommunenummer har ﬁre siffer,
de to første deﬁnerer fylke, de to
siste kommune. Bykommuner og
herreder ble skilt fra hverandre
ved at byene ﬁkk nummer fra 01
til 09, herredene fra 11 til 99.
Fylkene ble nummerert fra 01
(Østfold) til 20 (Finnmark).
Halden 0101, Oslo 0301,
Trondheim 1601.
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m o tstå e n d e sid e
Jan Van Bavel og David S.
Reher, «The Baby Boom and Its
Causes: What We Know and
What We Need to Know.»
Population and Development
Review, Volume 39, June 2013.
Antall fødsler per 1 000 innbyggere 1920-1980 for 25 vestlige
land. Den horisontale linjen
markerer det laveste nivået
fødselsraten hadde før annen
verdenskrig. Årene 1940 og 1945
er markert med vertikale
stiplede linjer.
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har studert babyboomen i 25 land og kommet fram til at
vendepunktet, da fødselsraten igjen begynte å stige, ble nådd
først i de nordiske landene, i 1933 i Danmark og Sverige, i 1934
i Finland og i slutten av 1935 i Norge. Også i Frankrike, Belgia,
England og Wales økte fødselsraten igjen fra 1935.92
Heller ikke Van Bavel og Reher knytter babyboomen til Tysklands nederlag i 1945 eller til den sterke økonomiske veksten
etter krigen, men holder seg til antall giftermål og antall barn
per ekteskap. De betrakter babyboomen som et relativt lite
avbrudd i den store og tydelige nedgangen i fødselsraten fra
om lag 1900. En utbredt forklaring på økningen i fødselsraten
hadde vært at mange på grunn av de dårlige tidene i 1930årene og under krigen hadde utsatt å få barn. Freden skapte
optimisme, som førte til giftermål og barn. En slik tese forklarer ikke hvorfor fødselsraten holdt seg høy gjennom hele
1950-tallet, heller ikke at økningen i fødselsraten begynte i
annen halvdel av 1930-årene og fortsatte til langt opp i 1960årene.
Babyboomen har også vært forklart med at kvinnene som i
løpet av krigen hadde tatt mennenes plass i fabrikkene, ved
fredsslutningen ble skjøvet ut av arbeidslivet, da giftet de seg
og fikk barn. Dette kan ha vært tilfellet for noen, men denne
tesen kan heller ikke forklare hvorfor økningen i fødselsraten
begynte lenge før krigen.
Van Bavel og Reher fant ikke belegg for at babyboomen
hovedsakelig var drevet av økonomiske faktorer. De undersøkte dette ved å sammenlikne vekst i bruttonasjonalprodukt
og endring i fødselsraten fra 1921 til 1980 og fant at veksten i
bruttonasjonalprodukt bare forklarte om lag fem prosent av
variasjonene i fødselsraten i den studerte perioden.93
I stedet rettet de oppmerksomheten mot antall inngåtte
ekteskap per 1 000 innbyggere som forklaring på antallet
fødte barn. Van Bavel og Reher fant det samme trekket i hele
vesten som Backer hadde funnet i Norge: Flere enn tidligere
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giftet seg, og alderen ved ekteskapsinngåelse gikk ned. Ekteskapshyppigheten var med andre ord hovedfaktoren bak
økningen i fødselsraten.94
Hvorfor giftet flere seg i yngre alder enn tidligere? Ingenting tyder på at det skjedde fordi disse unge ekteparene ønsket
flere barn enn tidligere. Det intenderte antallet barn var det
samme som før, men når giftermålsalderen for kvinner gikk
ned, ble muligheten til å hindre ikke-intenderte fødsler svekket,
siden prevensjonsmidlene ikke var perfekte. Fertiliteten er
større hos kvinner i begynnelsen av 20-årene enn hos kvinner
på 30.95 Like etter krigen var det ikke aksept for verken fødsler
utenfor ekteskapet eller samboerskap før ekteskap. Unge par
giftet seg for å skaffe seg tillatelse til å ha sex i en periode da
det ikke eksisterte sikre prevensjonsmidler. I den forstand
gikk den seksuelle revolusjonen forut for revolusjoneringen
av prevensjonsmidlene. Dermed ble kvinnene eksponert for å
få barn over en lengre periode enn tidligere. Babyboomen er
en konsekvens av disse faktorene.96
Da effektive prevensjonsmidler kom på slutten av 1960- og
begynnelsen av 1970-tallet, ble det slutt på de ikke-intenderte
fødslene, og fødselsraten falt. Igjen ble det født færre barn enn
det som var nødvendig for å opprettholde befolkningen på
samme nivå.97
Nedgangen i fødselsraten internasjonalt hadde også sammenheng med at selvbestemt abort ble innført i mange europeiske
land i 1970-årene. Dessuten bidro nedgangen i antall kvinner
mellom 16 og 44 år, fra å utgjøre vel 24 prosent av befolkningen
i 1940 til å utgjøre vel 18 prosent i 1965, til fallet i fødselsraten.
Hva er en fødselsregisterfører?
I Historisk statistikk 1978 ble de samme delvis korrigerte
tallene fra før 1770 publisert om igjen. Det ble ikke nevnt noe
om at opprettingen av de eldste tallene var avsluttet. Brukere
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av tabellen som hadde ventet på flere rettelser og på at den
annonserte gjennomgangen skulle bli ferdig, og som kanskje
hadde håpet på at det igjen kunne gis tall for hvert enkelt år
også for før 1770, måtte bli skuffet. Betydde det at undersøkelsen var sluttført med et resultat som tilsa at tallene for disse
årene var så usikre at det ikke var forsvarlig å gi oppgaver for
enkeltår?
I tekstavsnittet i 1978 ble det imidlertid gitt en rekke opplysninger om at fra 1968 ble melding om fødsel sendt til folkeregisteret i morens bostedskommune, derfra til «fødselsregisterføreren» – det vil si til soknepresten, ble det opplyst i
en parentes. Hvorfor ikke si soknepresten med en gang i
stedet for den oppkonstruerte, ikke-eksisterende yrkesbetegnelsen «fødselsregisterføreren»? Fantes det også en
dødsregisterfører og en ekteskapsregisterfører? Og hvorfor
måtte det opplyses om at «lege/jordmor» sendte «særskilt
melding til bidragsfogden» for barn født utenfor ekteskap?98
Leserne måtte sveve i uvisshet om hvorfor denne opplysningen ble gitt. Om det var lege/jordmor eller bidragsfogden
som nå rapporterte til Statistisk sentralbyrå, kunne umulig
være så viktig. Dette var greit forklart i 1968.
I Historisk statistikk 1978 var folkemengdens bevegelse
ajourført til 1975. Tabellen inneholdt tall for 205 år og et vell
av nye interessante enkeltopplysninger og sammenhenger,
blant annet at folkemengden nådde 4 millioner i 1975.
Økningen fra million nummer tre til million nummer fire hadde
bare tatt 32 år. Fødselsraten hadde beveget seg fra under 15 per
1 000 innbyggere fra 1933 til 1937, steget til vel 22 i 1947, lå over
20 fra 1944 til 1948 og holdt seg over 17 helt til 1969. Deretter
falt den brått til 14 per 1 000 innbyggere i 1975, altså tilbake til
nivået fra midt på 1930-tallet. Både i versjonen fra 1968 og i
versjonen fra 1978 viste tabellen hvordan det var giftermålshyppigheten per 1 000 innbyggere som drev fødselsraten opp.
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Foto: Leif Ørnelund.
En fødselsregisterfører.
Etter at okkupasjonsmyndighetene laget uorden i
folkeregistreringen, måtte
prestene trå til igjen i 1946.
Her Johannes Smith på
prestekontoret i Ullern
kirke i 1950.

1967, et avgjørende år
i e n f o t n o t e til kolonnen for utvandring til oversjøiske
land i tabellen fra 1978 blir det opplyst at fra 1966 gjelder
tallene for netto utvandring, altså utvandring minus innvandring. Mens utvandringen etter 1945 hadde tatt seg opp til vel
et par tusen årlig fra bare noen hundre etter 1930, viser
tabellen at det skjedde en avgjørende vending i folkemengdens
bevegelse i året 1967. Fra da av ble tallet for netto utvandring
negativt, det vil si at innvandringen fra dette året var blitt
større enn utvandringen. I 1967 gikk Norge fra å ha avgitt noe
av sitt fødselsoverskudd til andre land, til å bli en stat som
mottok andre lands fødselsoverskudd. Året 1967 er derfor et
like avgjørende demografisk vendepunkt som fallet i dødsraten ved skiftet mellom det 18. og det 19. århundret, den
omfattende utvandringen i annen halvdel av det 19. århundret
og fallet i fødselsraten ved det forrige århundreskiftet.
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Tabell 3 | FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, ETTER KILDE. 1735–1770
Folketall
Fødte
Døde
Statistiske
Historisk Statistiske
Historisk Statistiske
Historisk
oversikter statistikk oversikter statistikk oversikter statistikk
1914, 1926, 1968,1978 1914,1926, 1968,1978 1914, 1926, 1968, 1978
1948
1948
1948
1735–1740
620 835
620 835
18 607
18 607
14 680
14 680
1741–1745
606 966
611 310
17 580
17 580
21 462
20 061
1746–1750
617 532
625 536
19 474
19 697
16 475
16 475
1751–1755
637 480
645 595
21 940
21 940
15 922
15 922
1756–1760
669 898
676 513
22 968
22 968
15 602
16 602
1761–1765
700 908
703 210
24 733
23 115
20 807
19 567
1766–1770
720 752
721 520
24 171
22 863
18 364
17 238

I Historisk statistikk 1968 var tallene for den oversjøiske
utvandringen prikket for 1966 og 1967. Med prikking menes
her .. , som er standardtegnet for oppgave mangler.99 I Historisk statistikk 1978 er det i tabellen mellom 1965 og 1966
markert med en vannrett strek at det er brudd i tidsserien, en
fotnote til kolonnehodet opplyser at fra og med 1966 uttrykker
ikke tallet lenger den oversjøiske utvandringen, men «Netto
utvandret i alt»,100 men det er heller ikke helt riktig. Det er
bemerkelsesverdig at denne omleggingen til netto utvandret i
alt skjedde året før dette tallet kom til å bli negativt. Å gi tallet
for utvandring i alt et negativt fortegn var en kronglete måte å
formidle at Norge var blitt et innvandringsland på.
Den statistisk sett besværlige inn- og utvandringen
a l l e s o m f ly t t e t inn eller ut av landet skulle fra etter
krigen melde adresseforandring til det kommunale folkeregisteret. Det var disse meldingene som var grunnlaget for «årlig
statistikk over flyttinger til og fra Norge». Videre står det i
Historisk statistikk 1968 at oppgavene fra politiets emigrantkontorer ble sløyfet fra og med 1966.101 Den årlige statistikken
for folkemengdens bevegelse bygde altså på oppgaver fra
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Nicolay Eeg-Larsen og Ragnar
Nicolaysen, Kosthold, fett og
hjerte-karsykdommer.
Vurdering, målsetting og råd,
utgitt av Landsforeningen for
Kosthold og Helse, Oslo 1963.
Diagrammet som viser antall
tilfeller av førstegangsdiagnose
av hjerteinfarkt for menn fra 40
til 59 år i Oslo fra 1940 til 1960,
virket som et sjokk på mange.

folkeregistrene over flyttinger til og fra Norge, mens historisk
statistikk var basert på oppgaver fra politiets emigrantkontorer? Det er vanskelig å tro at dette kan være riktig. Dette er
i så fall grunnen til at kolonnen ikke omfattet netto utvandret
i alt, for politiets emigrantkontorer registrerte bare den oversjøiske utvandringen, det vil si at utvandringen til Europa ikke
var med.
Det er ikke riktig at det ble utarbeidet tall for flyttinger til
og fra Norge fra 1946, slik det står i Historisk statistikk 1968.
I Folkemengdens bevegelse 1950 og sammendragstabeller
1946–1950 står det at ved «opprettelsen av folkeregister i alle
kommuner ved lov av 15. november 1946 ble det innført meldeplikt for alle personer som reiser ut av landet eller kommer til
landet. Meldeplikten gjelder også midlertidige opphold her i
landet. Det materiale som Byrået har fått inn fra folkeregistrene over flytninger til og fra utlandet, har imidlertid
hittil vært såvidt ufullstendig at Byrået ikke har bearbeidd
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oppgavene».102 Det var først fra og med 1957 at oppgavene fra
folkeregistrene også ble bearbeidet, og det ble da forklart at
de gjaldt for flyttinger med opphold på over fire måneder eller
mer. Derfor ville ikke disse oppgavene stemme med politiets
tall, som bare omfattet «personer som hadde emigrert» til
oversjøiske områder.103 Mens politiets oppgaver over den
oversjøiske utvandringen viste 2 800 for 1957, hadde folkeregistrene registrert 4 280 flyttinger til de samme områdene.
I 1957 registrerte politiet 1 724 emigranter til usa , mens
folkeregisteret hadde fått meldinger om 2 610 flyttinger til det
samme landet.104
Forskjellen på å registrere emigranter og flyttinger med en
antatt varighet over et visst antall måneder (først fire,
deretter seks), er i utgangspunktet stor. Det er imidlertid utallige eksempler på at emigranter har vendt tilbake, og at
personer som bare har tatt sikte på å være borte i et kortere
tidsrom, er blitt boende permanent i utlandet.
Politiets tall for 1957 var 2 800 emigranter, folkeregistrene
hadde fått 12 600105 meldinger om flyttinger fra Norge til
andre land. En betydelig forskjell. Når det gjaldt innflyttinger
til Norge, var differansen enda større. For innvandring eller
innflytting fantes det ennå ikke noe kolonnehode i den store
tabellen, mens den årlige statistikken over folkemengdens
bevegelse hadde registrert 12 300 innflyttinger. Det kan ikke
utelukkes at mange som studerte tabellen fra 1968 og 1978,
ville få det inntrykket at den totale utvandringen fra Norge var
2 800 i 1957, og at det ikke var noen innvandring, siden det
ikke var noen kolonne for det. Slik lest gir ikke tabellen en
dekkende beskrivelse av virkeligheten, men fordreier den.
Dette er en alvorlig mangel.
Den forklarende teksten til 1968-versjonen av tabellen
bidro dessuten i liten grad til å gjøre rede for inn- og utvandringen. Den samme teksten, som ikke er helt enkel å tolke, ble
trykket som forklaring av utvandringstallene også i Historisk
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statistikk 1978. Igjen het det at den årlige statistikken etter
1946 var basert på oppgaver fra folkeregistrene, samtidig som
det står at politiets oppgaver over emigranter ble sløyfet fra
og med 1966, og at tallene i denne utgaven av Historisk statistikk var nettotall basert på oppgaver fra folkeregistrene.106
Hvor mange ville av dette skjønne at tallene i den årlige statistikken var basert på tall fra folkeregistrene, mens tallene i Historisk statistikk bygde på politiets oppgaver til og med 1965,
deretter på folkeregistrene?
I 1952 hadde Byrået skrevet at det materialet som kom inn
fra folkeregistrene over flyttinger til og fra utlandet, var for
mangelfullt til å bli bearbeidet til statistikk.107 Ti år seinere, i
1962, var vurderingen den samme, men likevel ble det her satt
opp en tabell med en «oversikt over flytninger til og fra
utlandet i årene 1951–1960». Tallene var ikke helt pålitelige,
het det videre, og først fra og med 1957 ble det foretatt «en
revisjon og bearbeiding av oppgavene». For de tidligere år var
«de ureviderte tall fra folkeregistrene» listet opp.108
Innvandringsoverskudd også før 1967
det ble laget statistikk for innvandring før folkeregistrene
begynte å registrere inn- og utflyttinger etter krigen. Ved en
lovbestemmelse ble det innført meldeplikt fra 1916 for alle
som kom til Norge uten å være hjemmehørende i landet. Loven
førte til opprettelsen av politiets fremmedprotokoll. Statistisk
sentralbyrå fikk kopier av den, og listene var grunnlag for en
innvandringsstatistikk fra og med 1916 til og med 1926. I en
oversiktsartikkel om befolkningsstatistikken fra 1947 heter
det at disse protokollene ga et så misvisende bilde av innvandringen at denne statistikken ble lagt ned i 1927. Meldeplikten
ble ikke overholdt, det var særlig hjemvendte norskamerikanere som unnlot å registrere seg. Mange av dem var ikke
klar over at de skulle ha meldt seg hos fremmedpolitiet. Andre
hadde planlagt å komme hjem på et kortere besøk, men ble av
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forskjellige grunner værende. Fremmedloven ble endret i
1927, da skulle meldeplikten bare gjelde utenlandske statsborgere, dette fritok hjemvendte norskamerikanere. En annen
svakhet ved politiets fremmedkontroll som også ble påpekt i
1947, var at en rekke personer som forholdsvis raskt forlot
landet igjen, ikke meldte utvandring, følgelig ble de regnet med
i folketallet i årevis uten at de bodde i landet. Først gjennom
folketellingene var det mulig å rette denne feilen.109
Selv om innvandringstallene som fantes, var forkastet, ble
det i Historisk statistikk 1968 gjengitt et diagram, kalt
«Folkemengdens bevegelse. 1856–1960», som viser netto innvandring under første verdenskrig og i 1930-årene.
I 1933 ble det gitt en annen forklaring på hvorfor innvandringsstatistikken ble nedlagt enn den Byrået ga i 1947. Institusjonens budsjett ble fra 1927 «skåret sterkt ned», het det. Den
årlige publikasjonen Folkemengdens bevegelse, som hadde
vært utgitt hvert eneste år fra og med 1866 til og med 1926, ble
droppet av samme grunn. Alle tabellene i publikasjonen ble
imidlertid utarbeidet og forelå i manuskript og kunne studeres
av interesserte i institusjonens bibliotek. Fra 1933 ble
Folkemengdens bevegelse igjen gitt ut, publikasjonen ble
ansett for å være enda mer nødvendig enn tidligere, het det i
forordet, fordi utviklingen i tallene for fødsler og dødsfall
hadde «tatt en retning som det er av den aller største betydning å følge». Selv om det bare var folketellingene som kunne
gi en så viktig oppgave som «antall gifte kvinner fordelt efter
alder», het det videre, ble det altså vurdert som helt avgjørende igjen å publisere de årlige tallene for fødte og døde.110
Da tallene for innvandring for 1916 ble publisert, ble det
bemerket at det i flere henseender var vanskelig å få helt
pålitelige tall det første året statistikk ble laget, og Byrået
skrev at tallene ikke gjorde krav på fullstendig nøyaktighet.111
Innvandrerne ble spurt om formålet med oppholdet, og
fremmedpolitiets skjema hadde fem alternativer: «Søker
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Historisk statistikk 1968,
Oslo 1969.

arbeid», «Ta fast opphold», «Besøk», «Midlertidig opphold» og
«Ikke oppgitt». Det ble også gjort oppmerksom på at personer
som hadde krysset av for andre svaralternativer enn «Søker
arbeid», kunne være ute etter en jobb. Bygg- og anleggsvirksomheten ble drevet i været av høykonjunkturen under
verdenskrigen, mange svenske arbeidere ble sysselsatt i
utbygging av vannkraft og industrianlegg. Statlig og kommunal anleggsvirksomhet var også betydelig i disse årene, i
1919 og 1920 ble det nedlagt om lag 75 000 årsverk i bygg- og
anleggsnæringen.112
I den offisielle utvandringsstatistikken, utgitt av Departementet for Sociale Saker i 1921, heter det at krigen og de gode
tidene i Norge bidro til at den oversjøiske utvandringen i 1917
var bare 2 518 og i 1918 kun 1 226.113 Her slås det også fast at
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Tabell 4 | INNVANDRING. 1916–1926
Innvandrere
Av dette:
Av arbeidssøkerne:
i alt
arbeidssøkere
svenske statsborgere
6 773
5 273
3 482
25 888
13 097
10 230
17 660
10 260
7 037
19 694
12 938
8 796
18 673
10 908
6 307
9 778
4 406
2 168
7 422
3 550
1 920
7 198
3 515
1 777
5 966
2 258
1 044
5 033
1 598
687
4 336
1 277
504

fra 1915 var innvandringen større enn utvandringen, og at en
ikke ubetydelig del av befolkningsveksten, særlig i 1917,
skyldtes et innvandringsoverskudd som ble oppgitt til å være
56 863. Dette tallet er det vanskelig å feste lit til, men det går
igjen i flere tabeller, og det er kommentert i teksten. Fra 1915
er innvandringen større enn utvandringen. Om dette skiftet
fra flere utvandrere enn innvandrere til flere innvandrere enn
utvandrere bare var et forbigående krigsfenomen eller ikke,
måtte følgende års statistikk vise, het det til slutt.114
Den betydelige innvandringen fra og med 1917 til og med
1920, som statistikken basert på politiets fremmedprotokoller
viser, har ikke kommet med i tabellene over folkemengdens
bevegelse i de historisk-statistiske utgivelsene, men tiårsoversikten Folkemengdens bevegelse 1921–1932 viser netto
innvandring fra og med 1917 til og med 1920. Innvandringsoverskuddet i disse årene var i gjennomsnitt 11 199. Den oversjøiske utvandringen for den samme perioden var i gjennomsnitt 11 757. Byrået må dermed ha ment at innvandringen
hadde vært i gjennomsnitt 22 956 i hvert av disse fire årene
(11 199 + 11 757 = 22 956).115 Innvandringsstatistikken basert
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på fremmedpolitiets protokoller viste 81 915 innvandrere fra
og med 1917 til og med 1920, det vil si et årlig gjennomsnitt på
snaut 20 500.
Det var Julie E. Backer som hadde utarbeidet Folkemengdens
bevegelse 1921–1932, som ble publisert i 1935. 30 år seinere
undersøkte hun vandringene fra 1856 til 1960. Utgangspunktet
var ikke det beste, slo hun fast, ettersom det ikke fantes
direkte oppgaver for innvandring, og tallene for utvandring
var ufullstendige. Derfor ble en indirekte metode tatt i bruk
for å bestemme det samlede vandringsover- eller underskuddet. Befolkningsveksten mellom to folketellinger ble
bestemt av antall fødsler og dødsfall i perioden og balansen
mellom inn- og utvandring. Når folketallet ved begynnelsen og
slutten av perioden var kjent, i tillegg til den naturlige
tilveksten, antall fødte minus antall døde, kunne vandringsbalansen regnes ut ved å trekke den naturlige folketilveksten
fra den faktiske. Disse beregningene viste at det i tiåret 1911–
1920 samlet sett var årlig netto utvandring på 1 232, mens det
i tiåret 1931–1940 var årlig netto innvandring på 2 490.116
At et overskudd av innvandrere bidro til befolkningsvekst,
var ikke et helt nytt fenomen fra og med 1967. Det hadde vært
tilfellet også fra og med 1917 til og med 1920 og i tiåret 1931–
1940. Også i årene 1961–1963 var det netto innflytting til
Norge.117 Det betyr at nøyaktig halvparten av årene i det 20.
århundret hadde innvandringsoverskudd. Sverige har vært et
netto innvandringsland fra 1930.118
Om den store tabellen hadde gjengitt de tallene Byrået
hadde laget og som på tross av sine mangler og skavanker var
publisert i årlige offisielle statistikker, ville de ha dokumentert
at inn- og utvandringen til Norge hadde vært langt mer
omfattende enn den fliken av fenomenet som oppgavene for
den oversjøiske utvandringen viste. Tabellen ville også ha
illustrert at landets overgang fra å være et utvandringsland til
å bli et innvandringsland var en endring som hadde pågått
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gjennom hele det 20. århundret. Det var ikke noe som skjedde
plutselig i 1967.
Komplett tabellhode etter 80 år
etter Historisk statistikk 1978 gikk det hele 17 år før den
neste utgaven, Historisk statistikk 1994, kom ut i 1995. Den
skiller seg fra de tidligere ved at den «i hovedsak» tok sikte på å
gi en beskrivelse av samfunnsutviklingen i det 20. århundret.119
Grunnen til at det likevel hadde tatt lengre tid å utarbeide den,
var at tidligere utgaver stort sett ble til gjennom ajourføring av
tabeller fra foregående utgave. Det var ikke mulig å fortsette
med det i 1990-årene. Historisk statistikk 1994 hadde gjennomgått en omfattende redigering på grunn av store endringer
i den virkeligheten som skulle beskrives, statistikken på de
fleste områder var lagt om, og mange nye statistikker var
kommet til. Det vanskeliggjorde arbeidet. Når det gjaldt helse,
for eksempel, hadde de tidligere utgavene nøyd seg med tabeller
som beskrev utviklingen av helsetilstanden, ikke før i 1994 ble
det stilt sammen tidsserier som viste utviklingen av helsetjenestene. Det er meget komplisert å lage slike tidsserietabeller for
første gang.
Med sine nær 700 sider i a4-format er Historisk statistikk
1994 en svært omfangsrik publikasjon, ikke bare sammenliknet
med Statistiske oversigter 1914, men også med Historisk statistikk 1968 og Historisk statistikk 1978. De fleste tabellene i
utgavene fra 1968 og 1978 var viet økonomiske forhold, med
hovedkapitler om arbeidsmarked, nasjonalregnskap, utenrikshandel, innenrikshandel, sjøtransport og annen samferdsel,
offentlige finanser, penger og kreditt, priser og lønninger. I
Historisk statistikk 1994 var det først på side 277 at kapitlene
om økonomi begynte. Mens kapitlene om primærnæringene
var viet 70 sider i 1968, var kun 58 sider satt av til jordbruk,
skogbruk og fiske i 1994. Bergverk, industri, kraftforsyning og
bygg- og anleggsvirksomhet var dekket med 58 sider i 1968, i
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1994-versjonen fikk disse emnene 44 sider, selv om de skulle
dekke et kvart århundre mer. Den siste utgaven inneholdt en
hel rekke nye kapitler: naturressurser og naturmiljø, kultur og
tidsbruk, sosiale forhold og personlig forbruk. Et annet nytt
kapittel var viet forretningsmessig tjenesteyting.
I Historisk statistikk 1994 har tabellen fra 1914 fått navnet
«Folkemengde, fødte, døde, ekteskap, flyttinger og folketilvekst» og kolonner for fødte, døde, innflyttinger og utflyttinger. Innflyttingene var prikket fra og med 1735 til og med
1950, men fra og med 1951 var det tall i cellene for både innflyttinger og utflyttinger. Endelig var alle de fire elementene i
befolkningslæren på plass i tabellhodet. Det var et stort framskritt, og hadde tatt ganske nøyaktig 80 år.
Kolonnen som i de tidligere utgavene hadde gått under
betegnelser som «Utvandret», «Utvandret til oversjøisk land»,
og som fra og med 1966 hadde betydd «netto utvandret i alt»,
ble i 1994 altså byttet ut med to kolonner, én for innflyttinger
og én for utflyttinger. Rekkefølgen til kolonnene i tabellhodet
kunne nå ha fulgt den enkle og besnærende gangen i folkemengdens bevegelse, folkemengden i ett år = folkemengden i
det foregående året + fødte – døde + innflyttinger – utflyttinger.
Kolonnerekkefølgen ble ikke skrapt ned til denne stringente
logikken. Kolonnehodet for levendefødte var delt i to, i alt og
utenfor ekteskap, dessuten var det en kolonne for dødfødte,
som verken ble regnet med blant de fødte eller døde.
Kolonnehodet for døde var også delt i to, døde i alt og døde
under ett år. Før kolonnene for innflyttinger og utflyttinger
var det kolonner for inngåtte ekteskap og skilsmisser. Tabellhodet hadde lengst til høyre kolonner med ratene for
levendefødte og døde, samt «folketilvekst i prosent», forklart
som differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende
år.120
Tabellens utseende var på noen punkter forbedret, på andre
ikke. Formatet på publikasjonen var større enn tidligere,
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dermed ble det plass til flere rader på hver side, hele 71 år,
mens versjonene fra 1968 og 1978 bare hadde plass til vel 50.
I denne utgaven av tabellen var det en blanklinje for hvert
tiende år, i de foregående versjonene hadde det vært en blanklinje for hvert femte år. Det førte til at det også ble plass til
flere linjer i forspalten per side, hvilket gjorde det enklere å
oppdage endringer i hver tallrekke og forholdene mellom dem.
Det var ingen fordel at tallene ble satt uten et åpent felt for
hver tusen. Det er mye lettere å lese at folkemengden i 1869
var 1 729 242 enn 1729242. Alt i alt har Historisk statistikk
1978 den peneste trykte versjonen av tabellen, blant annet
fordi denne utgaven prikket en reell linje etter forspalten,
mens det i 1968 og 1994 bare var plass til en linje som besto av
to prikker.
Med et tabellhode med 13 kolonner har 1994-versjonen
3 354 celler, først fra og med 1951 er alle cellene fylt med tall.
Denne utgaven gir rater per 1 000 innbyggere kun for fødte og

Diskusjonen om hvorvidt
befolkningsveksten ville stoppe
helt opp, ble aktuell etter at
det samlede fruktbarhetstallet
var svært lavt i 1980-årene.
Tolkningen av ﬁguren i Sosialt
utsyn 1989 konkluderte på
denne måten: «Innvandringsoverskuddet må ligge på vel
15 000 hvert år om vi med
dagens fruktbarhetsmønster
skal unngå nedgang i folketallet.
Beregninger av den framtidige
utviklingen i folketallet er selvfølgelig usikre. Vi vet ikke
hvordan fruktbarheten og
fødselstallene vil utvikle seg,
og heller ikke hvordan inn- og
utvandringen vil bli i framtida.
Den siste faktoren er i stor grad
avhengig av hvilke holdninger
vi i Norge har til vårt ansvar
for verdens ﬂyktningproblem
og sosiale problemer i andre
deler av verden, – og til
innvandring generelt.»
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døde, ratene for inngåtte ekteskap, døde under ett år og
utvandring er sløyfet. I stedet er det kommet til tre nye
kolonnehoder: folketilvekst i prosent, antall skilsmisser og
altså innflyttinger.
Også 1994-versjonen hadde en kolonne for barn født utenfor ekteskap, denne har fått en ny og annen aktualitet. Antall
inngåtte ekteskap falt fra begynnelsen av 1970-årene, av
samme grunn steg antallet barn født utenfor ekteskap. Nå
viste disse gamle kjennemerkene, sammen med det totale
antallet fødte, hvordan det uformelle samboerskapet vokste
fram som et nytt sosialt fenomen.
Tabellen, som var ajourført til og med 1993, åpenbarte flere
betydelige endringer. Siden 1967, i 26 år, hadde Norge vært et
innvandringsland. Alt fra og med 1952 var tallene for inn- og
utflyttinger nesten like store. Tabellen viste også at i 1985,
1987 og 1988 bidro nettoinnvandringen mer enn fødselsoverskuddet til folkeveksten. Dette hang ikke bare sammen med et
stort antall innflyttinger, men også med at fødselsraten hadde
falt til et nivå som lå lavere enn midt på 1930-tallet. Den lave
fødselsraten var en annen tydelig, varig endring som ble
dokumentert i 1994. Mellom 1967 og 1993 var det likevel bare
et unntak at innvandringsoverskuddet bidro mer enn fødselsoverskuddet til folkeveksten, så kommentaren til tallene i Historisk statistikk 1994 hadde sine ord i behold når den hevdet
at hovedlinjene i befolkningsutviklingen var bestemt av endringene i fruktbarheten og dødeligheten i Norge.121
De nye tallene for inn- og utvandring som ble satt inn i siste
utgave av Historisk statistikk, ble altså hentet fra Folkemengdens bevegelse 1960 med sammendragstabeller for 1956–1960.
I denne publikasjonen ble det også opplyst at folkeregisteret
inneholdt en rekke personer som hadde flyttet fra landet, men
ikke meldt fra om flyttingen slik de var pålagt. Dette ble oppdaget hvert tiende år av folketellingene. Antallet personer
som hadde flyttet ut etter folketellingen i tiåret før 1960, men
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ikke meldt fra, skulle derfor ha vært fordelt på årene fra og
med 1951 til og med 1960. I stedet ble alle regnet for utflyttet
i 1960. Den samme føringsmåten ble benyttet i 1970. Dette er
årsaken til høye tall for utflyttinger i disse to årene, 18 681 i
1960 og 18 352 i 1970.122 Årsaken til de ekstremt høye tallene i
disse to årene burde vært forklart med en fotnote, særlig tatt
i betraktning at en fotnote opplyser at tallet for dødfødte fra
og med 1984 til og med 1992 og for døde under ett år fra og
med 1986 til og med 1992 ble hentet fra n os Helsestatistikk.
Atskillig verre er det imidlertid at Historisk statistikk 1994
forklarer at politiets oppgaver ble sløyfet først fra og med
1966, det vises til og med direkte til tabellen.123 Deretter står
det at statistikken over flyttinger fra og med 1951 ble mer
omfattende, men at tallene var «noe mindre pålitelige» enn
statistikken over andre befolkningsendringer. Tallene for
utflytting fra og med 1957, som ble offentliggjort i Historisk
statistikk 1994, er identiske med tallene fra folkeregistrene
som ble offentliggjort i den årlige publikasjonen Folkemengdens bevegelse. I 1994-versjonen av tabellen er det satt en
vannrett strek, standardtegnet for brudd i tidsserien, mellom
årene 1950 og 1951 under kolonnehodet «utflyttinger». Opplysningen om at tallene fra og med 1951 til og med 1956 var
ureviderte, burde nok ha ført til en vannrett strek også mellom
1956 og 1957 for både innflyttinger og utflyttinger. Disse høyst
relevante opplysningene ble ikke formidlet. I stedet ble det
altså kastet bort trykksverte på den fullstendig irrelevante og
misvisende opplysningen om at oppgavene fra politiets emigrantkontor var sløyfet fra 1966.
I de tidligere historisk-statistiske publikasjonene fra 1914
til 1958 het kolonnen for utflyttinger «Utvandrede», i 1968 og
1978 «Utvandret». Skiftet i terminologi i 1994 til inn- og
utflytting kom av at det nå var flyttemeldinger til folkeregisteret som var kilden for tallene. Med endringen av begrepet fra
utvandret og utvandrede til utflyttinger virket det som om det
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fra og med 1951 var en handling som skulle registreres, mens
det tidligere var en person. Det er et vanskelig, men viktig
skille fordi en person, utvandreren, som regel bare skal registreres én gang, mens en handling, flytting, kan registreres flere
ganger selv om det er den samme personen som foretar den.
Kolonnen for «Utvandrede» i alle versjonene av tabellen
hadde helt siden 1914 operert med én utvandrer i 1821, Kleng
Person. Dette tallet er ikke basert på statistikk, men på
generell kunnskap om utvandringen. Det er imidlertid godt
kjent at Person reiste til Amerika sammen med Knut Olson
Eide, men han har aldri kommet med i statistikken. Eide kom
tilbake til Norge, sannsynligvis i 1826, og utvandret for godt
sammen med 90 andre med Enigheden i 1837.124 Kleng Person
var i Norge flere ganger etter 1821. Da Restaurationen ankom
New York fra Rogaland i 1825, var han for lengst tilbake igjen
i Amerika og tok imot skuta der. Kleng Persons andre, eller var
det kanskje hans tredje, tur til Amerika før 1825 ble ikke
registrert. Det er et problem med opptellingen av utvandrere
på Restaurationen også. Det var 52 som gikk om bord, og 53
som gikk i land i New York. Utvandringsstatistikken har også
telt med barnet som ble født under overfarten, som reist fra
Norge. Kanskje burde det heller ha stått at 52 personer
utvandret fra Norge i 1825, amerikanske myndigheter måtte
imidlertid registrere 53 innvandrere. Eller ligger det en spissfindighet under her; hvis skipet ble regnet som norsk
territorium, skulle fødte under overfarten regnes som født i
Norge. Kan forskjellen spille så stor rolle? Tja, én av 53 er
nesten to prosent. I det året utvandringen var på sitt høyeste,
tilsvarte to prosent et halvt tusen personer. Utvandringstallene har større feilkilder enn dette.125
Et sørgelig tilfelle
c e l l e n f o r i n n g åt t e ekteskap for 1942 hadde vært
prikket i utgavene av tabellen fra 1948, 1968 og 1978, samt i
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alle andre utgivelser som publiserte tall fra krigsårene. I 1994versjonen er det satt inn et tall, 25 240. Ingen fotnote forklarer hvor det kom fra. Det er litt lavere enn tallet for
inngåtte ekteskap i 1941, litt høyere enn tallet for 1943.
Sentralbyrået hadde sikkert også i 1949 kunnet gjette seg til
et slikt tall, men den gangen gjorde det ikke det. Også i tabellen
som i alle etterkrigsårene ble trykket i Statistisk årbok, og
som hadde tall for de 50 siste årene for ekteskap, fødsler,
dødsfall, utvandring og folkemengdens tilvekst, var cellen for
inngåtte ekteskap for 1942 alltid prikket. En hel rekke funksjonærer hadde i 1948, og i 1968 for den saks skyld, hatt like
gode, ja kanskje bedre, forutsetninger for å lage et fullt ut
brukbart tall. De gjorde det ikke. Også for dem hadde det vært
en pine å se disse to prikkene, som alltid har betydd oppgave
mangler, i cellen for inngåtte ekteskap i 1942. En tom celle i en
tabell er et mareritt for alle som lager tabeller. Hensikten med
å samle inn oppgaver og bearbeide dem går ut på å fylle tabellceller med tall. Fristelsen til å kvitte seg med en tom celle ved
å sette inn et tall er formidabel. Det er en fristelse som må
overvinnes. Det er feil i nesten alle tabeller, slike feil kan forklares og ofte rettes opp litt etter litt. Å lage eller bare finne
på et tall og sette det inn i en tidsserie uten å gjøre oppmerksom på hva som har skjedd, er noe annet. Det er ikke en
feil, det er en karakterbrist. Funksjonærene i Statistisk
sentralbyrå hadde arbeidet fra krigens slutt til 1949 med å
rekonstruere tallene for giftermål, fødte og døde for 1942,
1943, 1944 og 1945. De hadde klart det for fødsler, dødsfall og
også for ekteskap for årene 1943, 1944 og 1945. Det hadde nok
vært mangler i dette materialet også, men altså ikke så avgjørende at det ikke var mulig å rekonstruere tallene etter at
nyordningen under krigen hadde skapt kaos i registreringen.
For 1942 hadde det ikke vært mulig å rekonstruere tallet for
inngåtte ekteskap. Det var ikke bare ett tall det dreide seg om,
inngåtte ekteskap skulle gis ikke bare for hele riket, men også
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for bygder, byer og fylker, brudenes og brudgommenes alder
skulle oppgis, dessuten hvor mange gjengifter det var. Gjennom slike fordelinger kontrolleres oppgavene som ligger til
grunn for statistikken. Det var ikke mulig å få til det for 1942.
Et tall for inngåtte ekteskap kunne ikke godkjennes hvis ikke
alle disse fordelingene var gjort og alle tallene stemte når de
ble summert. Summen av ekteskap etter fylke og summen av
ekteskap etter bygder og byer skulle bli den samme. Summen
av ekteskap etter alder på brud og brudgom skulle stemme.
Det var dette som ikke gikk, alt var bare rot, det hang ikke
sammen, derfor måtte 1942 prikkes og hadde alltid vært
prikket. Alle brukerne av den store tabellen over
folkemengdens bevegelse hadde vent seg til dette tomme
feltet, de to prikkene, de eneste i tidsserien for inngåtte
ekteskap siden 1800. Den tomme cellen ble et orienteringspunkt, et utgangspunkt for funderinger. Den tomme cellen ble
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et minnesmerke for året 1942, deportasjonsåret. Det var som
om begivenhetene selv hadde grepet inn og sørget for at intet
tall skulle markere at noen hadde opplevd ekteskapsinngåelsens lykke og brudesengens glede i 1942. Det var 27 983
inngåtte ekteskap i 1940, året etter ble det født 45 773 barn. I
1941 var det 26 459 inngåtte ekteskap, året etter ble det født
53 225 barn. I 1943 ble det født 57 281 barn, men ingen tall for
inngåtte ekteskap i 1942, i 1943 24 021 inngåtte ekteskap, året
etter 62 241 fødsler. Antall inngåtte ekteskap gikk ned, antall
fødsler gikk opp. Så, i 1994, dukker det opp et tall for inngåtte
ekteskap i 1942, ingen fotnote, ingen forklaring noe sted. I
virkeligheten hadde det vært en stor begivenhet et halvt
århundre seinere å kunne gi et tall for 1942 og å fylle den
tomme cellen i tabellen. Forklaringen kunne for eksempel
være at det i Sentralbyråets arkiv ble funnet en kasse med
kopier av vigselsattestene fra 1942, tidligere oversett, som
gjorde det mulig å lage et tall som kunne deles inn på alle de
måter tabelloppsettene for inngåtte ekteskap krevde. Slikt har
skjedd. Det er store dager. Det er festdager, og de blir feiret
med en fotnote til tabellen eller en setning i publikasjonens
innledning eller forord, for eksempel: «Gjenfunnet underlagsmateriale i de etterlatte papirene etter byråsjef Gerd Lettenstrøm i 1992 har gjort det mulig å utarbeide tall for inngåtte
ekteskap for 1942.» Det fins ingen slik note, tallet for 1942 er
smuglet inn i tabellen. Det er lett å se hvordan tallet er laget,
giftermålene i 1941 og 1943 er lagt sammen og delt på to
(26 459 + 24 021 = 50 570 : 2 = 25 285), for å prøve å skjule
jukset har man skrevet 25 240. Det fins ikke noe underlagsmateriale for dette tallet. Den dagen dette tallet ble ført inn i
tabellen over folkemengdens bevegelse markerer ingen festdag, den kaster vrak på arbeidet som ble gjort like etter krigen,
det er en sorgens dag i den majestetiske tabellens historie.
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En fotnote med referanse til en bok utgitt
av Cambridge University Press

Michael Drake, Population and
Society in Norway 1735–1865,
Cambridge 1969.

tabellen har i 1994-versjonen igjen tall for folkemengde,
fødte og døde for hvert eneste år fra og med 1735 til og med
1770. Den innledende teksten forklarer: «Det er blitt påvist feil
i det eldste datamaterialet for fødsler, dødsfall og vigsler, særlig for enkelte år før 1770. Denne publikasjonen inneholder
således en del endrede tall for årene 1735–1815 i forhold til
1968- og 1978-utgaven av Historisk statistikk.»126
I en fotnote til tabellen blir det opplyst at for årene fra og
med 1735 til og med 1815 og for det ene året 1838 var tallene
for folkemengden, fødte og døde hentet fra Michael Drake,
Population and Society in Norway 1735–1865, Cambridge University Press 1969.127 Mer framgikk det ikke om opprettingen
av de eldste tallene. Hvis tallene som ble brukt i 1994, var
publisert alt i 1969, hvorfor ble de ikke benyttet i Historisk
statistikk 1978?
Slikt står det ingenting om, derimot gjøres det rede for at
Det sentrale personregisteret, opprettet på grunnlag av
folketellingen i 1960, skulle tjene administrative og statistiske
formål, og at det fra 1968 hadde vært den sentrale kilden både
for folkemengdens bevegelse og for folketallet. Videre står det
at dette registeret ble bygd opp fra 1964 til 1966 med et sett av
opplysninger for alle bosatt i landet. Sentralt i registeret var
at hver person fikk et fødselsnummer med elleve siffer.
Databasen ble administrert av Sentralkontoret for folkeregistrering i Statistisk sentralbyrå, fra 1991 ble kontoret
overført til Skattedirektoratet.128

Den store tabellen mister sitt hjem
det e r m y e å utsette på tabellen som viser folkemengdens
bevegelse i Historisk statistikk 1994, for eksempel mangelfull,
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villedende og nærmest mystifiserende forklaringer og manglende eller for knappe fotnoter. For ikke å snakke om tallet for
ekteskapsinngåelser i 1942. Alt slikt kan ikke rokke ved at
1994-versjonen var den mektigste utgaven av «Folkemengdens
bevegelse» som noen gang var publisert. Det fins ikke grenser
for hvilke assosiasjoner som vekkes til live når blikket glir på
kryss og tvers langs tabellens kolonner og rader. Variasjoner
i tall og rater gir opphav til nær sagt alle slags funderinger og
grublerier. Et nesten ufattelig antall hypoteser lar seg
generere av tallene. Hvorfor var det rekordmange som giftet
seg i 1918? Aldri før hadde det blitt inngått over 20 000
ekteskap i Norge. Året etter, i 1919, var det bare vel 15 000
ekteskapsinngåelser, hva forklarer denne dramatiske nedgangen? I 1919, året etter alle ekteskapsinngåelsene i 1918, ble
det født svært få barn, vel 59 000, mens tallet i 1920, året etter
de få ekteskapsinngåelsene, manglet bare noen hundre fødte
på 70 000. Spanskesyken førte til at antall døde steg fra nær
35 000 i 1917 til vel 44 000 i 1918, i 1919 falt antallet dødsfall
til snaut 36 000.
Den siste trykte versjonen av tabellen over folkemengdens
bevegelse tydeliggjør fallet i dødsraten, utvandringen, den
sterke folkeveksten gjennom det 19. og godt inn i det 20.
århundret, fallet i fødselsraten, og endelig innvandringen fra
1967. Hva hadde skjedd i Norge i første halvdel av det 20.
århundret om det ikke hadde eksistert antatt folketomme
områder å reise til for de om lag 800 000 norske utvandrerne?
Hvor høy ville arbeidsledigheten fra 1921 og fram mot den
tyske okkupasjonen i så fall ha vært? Utvandringen skjedde i
kolonialismens tidsalder, europeere befolket ikke bare Amerika, men også Australia, New Zealand, Sør-Afrika, nordmenn
reiste også dit. Riktignok ikke mange, i 1903 utvandret 303
nordmenn til Afrika, i 1880 dro 595 til Australia, av disse
reiste 593 videre til Sandwichøyene (Hawaii), dette var en
ekspedisjon fra Drammen og omegn.129
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Historisk statistikk 1994 skulle bli den siste historisk-statistiske oversiktspublikasjonen på papir. De sju utgivelsene, fire
kalt Statistiske oversikter, tre Historisk statistikk, hadde vært
hjemmet til tabellen «Folkemengdens bevegelse» fra 1914 til
1994. Her hadde den blitt til, ført à jour og utstyrt med
fotnoter, kolonner hadde blitt sløyfet, nye satt inn, tall var
skiftet ut og korrigert, hele 82 nye rader eller linjer var lagt til
tabellen siden den ble publisert første gang. Så skulle det gå
nye 20 år før tabellen igjen blir trykket på papir i denne boka.
I mellomtiden har tabellen fristet en kummerlig tilværelse på
nettet, der den med ujevne mellomrom er blitt oppdatert.
En lang og vanskelig forhistorie
« f o l k e m æ n g d e n s b e væ g e ls e 173 5 – 1 9 1 2 » ble ikke
stampet opp av jorda i 1914. Med etableringen av en sentral
institusjon for statistikk som for alvor skjedde fra 1860-årene,
ble det ikke bare sakte, men sikkert utviklet relevante og dekkende statistikker med tilhørende årlige publikasjoner for
handel og sjøfart, industri, jordbruk, fiskeri, jernbaneutbygging og -drift, post og telegraf, skolestell og kommunenes inntekter og utgifter. Det ble også lagt ned et betydelig arbeid i å
få orden på det eldre tallmaterialet som fantes. Det første
store resultatet av dette arbeidet ble presentert i 1869, i
publikasjonen Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1856–1865.
Denne utgivelsen hadde flere forgjengere, en av dem ble
utgitt i 1840, Tabeller over Ægteviede, Fødte og Døde i Norge
for Aarene 1801 til 1835 inclusive.130 Som tittelen forteller,
inneholdt den tall for folkemengdens bevegelse for Napoleonskrigene og for de første 21 årene etter 1814. Dette heftet hadde
også en forgjenger; i Oversigt over de af Amtmændene afgivne
Rapporter angaaende Norges oeconomiske Tilstand m.m. ved
Udgangen af Aaret 1829, antatt trykket i 1831, fins det fire
tabeller som viser folkemengdens bevegelse for hvert av
årene 1826, 1827, 1828 og 1829. I denne publikasjonen gis det
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Ernst Höijer, Sveriges befolkningsutveckling genom tiderna,
Stockholm 1959.
Den heltrukne linjen som viser
antall fødte, er skjøvet ni
måneder tilbake. Dette ble gjort
for å belyse hvordan dødsraten
påvirket fødselsraten. Midt
under spanskesyken snur nedgangen i antall fødsler, angivelig
på grunn av verdenskrigens
slutt, og etter at inﬂuensaen har
sluppet taket, faller dødsraten
ned til et lavere nivå enn vanlig.
Nedgangen i fødselsraten var så
sterk ni måneder etter utbruddet
av inﬂuensaepidemien at
sammenhengen med spanskesyken ikke lot seg betvile. Forklaringen på den nesten
loddrette stigningen i fødselsraten var ifølge Höijer våpenhvilen som ble undertegnet
11. november 1918, mens den
langsomme, men tydelige stigningen fra januar til august 1920
kom av innhenting av fødsler
som hadde blitt utsatt på grunn
av inﬂuensaen.

opplysninger om ektevidde, fødte og døde, samt overskudd av
fødte for de fem stiftene Akershus, Kristiansand, Bergen,
Trondheim og Nordland og Finnmark. Tallene gjaldt for
kirkeåret, fra første søndag i advent til samme dag året etter.
Folketellingene i 1825 og 1835 hadde også første søndag i
advent som tellingsdato.
Først fra og med 1840 skulle registreringen av ekteskap,
fødsler og død følge kalenderåret, samtidig ble registreringsdatoen for folketellingen flyttet til 31. desember.131 Det er imidlertid tvilsomt om alle sokneprestene periodiserte etter
kalenderåret fra 1840, overgangen skjedde ganske sikkert
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gradvis. Skiftet fra kirkeår til kalenderår signaliserte at statistikken skulle tjene en sivil og ikke en geistlig hensikt.
Thomas Robert Malthus fatter interesse
for norske befolkningstall

Thomas Malthus (1766–1834),
portrettert av John Linnell.
Utdannet teolog, sammen med
Adam Smith og David Ricardo en
av grunnleggerne av den
politiske økonomi. På sin norgesreise sommeren 1799 besøkte
Malthus en sameleir ved Røros.
Han var opptatt av slektskapsforholdene i familien: Den eldste
mannen var 63 år og hadde hatt
13 barn, sju var døde og seks i
live, ﬁre døtre og to sønner. En
svigersønn som hadde tre barn
med en av hans døtre, bodde i
den samme hytta. Slektsforholdene var kompliserte,
svigersønnen var svensk same,
men hans mor og den gamle
mannens far var søsken, og hans
mor var halvsøster av moren til
den eldste mannens kone. Videre
skulle den gamle mannens bror
ha giftet seg med svigersønnens
søster. Malthus beskrev samenes
hytte, klærne de gikk i, gjestfriheten, maten, og hvordan de
vasket seg uten sjenanse overfor
de besøkende. Malthus fortalte
familien i hytta om de samene
han hadde møtt nærmere Røros,
og de bekreftet at de var i slekt,

en av d e første som brukte og kommenterte norske befolkningstall, var Thomas Robert Malthus (1766–1834), han hadde
laget anslag over antall giftermål, fødte og døde for England,132
og utviklet en teori om årsakene til og konsekvensene av
befolkningsvekst og om sammenhengen mellom økonomi og
endringer i befolkningens størrelse. Han la den fram i 1798 i
An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future
Improvement of Society,133 verket blir for enkelhets skyld bare
referert til som An Essay on Population, «en avhandling om
befolkningsutviklingen».
Året etter utgivelsen, sommeren 1799, reiste Malthus i
Nord-Europa og Skandinavia for å studere befolkningsspørsmålet. Det han så og fikk høre på rundturen, gjorde at han laget
en ny og sterkt utvidet utgave av An Essay on Population. Den
ble utgitt i 1803 og har et kapittel om befolkningen i både
Norge og Sverige.
Sentralt i Malthus’ teori var en antakelse om at befolkningsveksten var sterkere enn økningen i produksjon av matvarer,
videre at gode år førte til mange giftermål, flere fødte barn og
sterk befolkningsvekst. Når de gode årene tok slutt, kunne
ikke matvareproduksjonen holde hele befolkningen i live. Konsekvensen var fattigdom, underernæring, sykdom, høye dødstall og befolkningsreduksjon. Befolkningsutviklingen i Norden
til og med Napoleonskrigene ble tidligere regnet for å bevege
seg etter et slikt skjema, mange barnefødsler i gode år ble
nødvendigvis etterfulgt av mange dødsfall på et seinere tidspunkt.134 Fordi matvareproduksjonen ikke kunne holde tritt
med befolkningsveksten, måtte befolkningsveksten stanses. Det
kunne skje på to måter: ved preventive hindringer («preventive
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checks»), det vil si høy giftermålsalder og seksuell avholdenhet
utenfor ekteskapet, eller ved repressive hindringer («positive
checks»), som besto i at befolkningen ble redusert gjennom
dødsfall. Det var for å undersøke hva som hindret befolkningsveksten i ulike land, færre fødsler eller flere dødsfall, at Malthus
reiste rundt i Europa i 1799. Malthus var overbevist om at det
ikke fantes noen annen og varig måte å skape balanse mellom
befolkningens størrelse og tilgangen til matvarer på enn gjennom reduksjon av folkeveksten. Denne pessimistiske læren
vant i begynnelsen av det 19. århundret alminnelig tilslutning.135
Jordbær med fløte hos Frederik Thaarup
malthus’ lære gir også en forklaring på hvorfor det oppstår demografiske kriser, år med flere dødsfall enn fødsler.
Gode år førte til mange giftermål og mange fødsler. Malthus
mente å ha funnet en rekke eksempler på preventive hindringer som forklarte hvorfor dødsraten var så lav i Norge. I det
siste kapitlet i 1803-utgaven av An Essay on Population nevnte
han Norge først av de fire landene som hadde lavest
dødelighet, Norge, Sveits, England og Skottland. Han anså
også at de brede lag av befolkningen var bedre stilt i Norge enn
i andre land.136
Dagboka Malthus førte under rundreisen, gir en mengde
opplysninger og observasjoner om Norge som han ikke fikk
plass til i An Essay on Population.137 Malthus kom til Fredrikshald 23. juni 1799 og reiste ut av Norge 3. august samme år.
Fra Fredrikshald tok han landeveien til Moss og derfra båt inn
Christianiafjorden, som han holdt for å være en elv, selv om
han fant strømmen påfallende svak. Fra Christiania reiste han
gjennom Gudbrandsdalen over Dovrefjell til Trondheim,
videre til Røros og ned Østerdalen til Kongsvinger, og derfra
inn i Sverige ved Magnor.
Før Malthus kom til Norge, hadde han diskutert befolkningsstatistikk i København med en person som ikke navngis

han mente også at dette viste at
de ikke økte nevneverdig i antall.
På Røros hadde Malthus hørt at
samene ﬂakket om på begge sider
av grensen, men svigersønnen
fortalte at en svensk same ikke
ﬁkk komme over på norsk side, og
at en norsk ikke ﬁkk komme over
på svensk. Tolken Malthus hadde
med seg, fortalte at familien ikke
oppga alle reinsdyrene de eide til
sorenskriveren. Bøndene i
nabolaget mente at disse samene
var rike, og at de gjemte pengene
sine på toppen av fjellene. Den
eldste damen i hytta fortalte at
en mengde bondesønner hadde
beilet til døtrene hennes og forhørt seg om hvor stor medgift de
kunne regne med, men hun hadde
vist dem alle bort. Malthus hadde
også prøvd å ﬁnne ut når
familien hadde slått seg ned i
disse fjelltraktene. Den gamle
mannen skulle være født der, og
direktøren for gruvene ved
Røros, Erik Otto Knoph, hadde
fortalt at samene holdt til i
fjellene før gruvene ble anlagt.
Av Knoph hadde Malthus også
fått vite at de samene som ikke
hadde dyr, tok tjeneste hos
andre, men at de også ofte
ﬂakket om og tigget. (Etter
Malthus, T.R., 1968:lørdag
27. juli 1799.)
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i dagboka, men det kommer fram at vedkommende var professor og hadde utgitt en bok om statistikk. Professoren hadde
beregnet at i Norge var det årlig ett dødsfall per 40 innbyggere, på de danske øyene ett per 38 og i hertugdømmene
Slesvig og Holstein ett per 37. Sannsynligvis var det Johan
Frederik Wilhelm Schlegel, professor i jus ved universitetet i
København, Malthus hadde snakket med. Malthus hadde
skaffet seg Udførlig Veiledning til det Danske Monarkies
Statistik, skrevet av Frederik Thaarup, professor i statistikk
ved universitetet i København fra 1793. Samtalen med den
ikke navngitte professoren må ha kommet inn på nettopp
Thaarup, for i dagboka skrev Malthus at den ukjente professoren hadde sagt at Thaarup hadde stjålet fra hans statistiske
verk om de europeiske stater og benyttet det i sin bok.
Beskyldningen hadde utløst en årelang strid mellom Schlegel
og Thaarup som endte med at Thaarup i 1797 forlot universitetet i København for å bli fogd i Solør og Odalen.138
Thaarup holdt til like ved Kongsvinger, og da Malthus kom
dit 31. juli, fikk engelskmannen arrangert et møte. Det fant
sted hjemme hos statistikkprofessoren. Da Malthus fortalte
at han hadde studert Udførlig Veiledning til det Danske
Monarkies Statistik, og at han hadde noen spørsmål til tallene
i boka, hadde Thaarup blitt skrekkslagen. I dagboka skrev
Malthus også at Thaarup virket så tafatt at han fikk vondt av
ham. Middagen Thaarup hadde servert, hadde imidlertid vært
helt utmerket, noterte Malthus, og den ble avsluttet med
jordbær og fløte i store mengder.139
Den sannhet som virket så åpenbar
m o tstå e n d e sid e
Frederik Thaarup, Veiledning
til det Danske Monarkies
Statistik, 2den Udgave,
København 1794.

m a lt h us h a d d e s p u rt om hva som hemmet og hva som
fremmet befolkningsveksten i Norge. Thaarup henviste da til
andre verker enn sine egne og sa at han ikke hadde
beskjeftiget seg med denne delen av statistikken. Thaarup
lovet imidlertid å skaffe Malthus listene over fødte og døde for
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de siste sju, åtte årene, samt en del eldre tall til sammenlikning, og sende tallmaterialet til Malthus i England. Thaarup
var et meget godt menneske, skrev Malthus i dagboka, men
han hadde ikke helt levd opp til de forventninger som vanligvis
ble stilt til en professor.140
I Veiledning var det gjengitt en tabell med resultatene av
folketellingen fra 1769, og Thaarup hadde blant annet
beregnet forholdet mellom fødte og døde fra 1775 til 1784 for
Danmark, Slesvig og Holstein og Norge. Tallene for fødte og
døde for et enkelt år, 1792, ble også gjengitt for Norge til
28 246 fødte og 19 564 døde.141
Kapitlet om Norge i An Essay on Population var basert på
det Malthus hadde snappet opp i samtaler med Bernt Anker
og Martine Collett i Christiania, Gerhard Moltke i Trondheim
og Frederik Thaarup ved Kongsvinger. Malthus begynte med
å konstatere at Norge i det 18. århundret hadde vært nesten
helt spart for tap av mange mennesker i krig. Det kjølige
klimaet var bemerkelsesverdig fritt for smittsomme sykdommer,142 og dødeligheten i Norge var mindre enn i noe annet
europeisk land, for sikkerhets skyld la Malthus til at tallene
for fødte og døde var riktige.143 Tall fra Russland viste en enda
lavere dødelighet, men dem festet han ikke lit til. I en seinere
utgave av 1803-versjonen av An Essay on Population tilføyde
Malthus at dødeligheten i England og Wales fra 1810 til 1820
muligens var lavere enn i Norge. Tallet for dødeligheten i
Norge som ble gjengitt i 1803-utgaven, var det Thaarup som
hadde beregnet: ett dødsfall per 48 innbyggere, som svarer til
20,8 dødsfall per 1 000 innbyggere.
Årsakene til den lave dødeligheten kom Malthus inn på i
reisedagboka for torsdag den 4. juli, da han hadde hatt en
samtale med Martine Collett etter en middag hos Bernt Anker.
Ved en tidligere anledning, 27. juni, hadde Malthus besett
John og Martine Colletts mønsterbruk, Store Ullevaal gård. I
København hadde engelskmannen blitt advart om at det ikke
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fantes «gentleman farmers» i Norge, men han holdt Collett for
å være en foregangsmann for moderne landbruk. Med egne
øyne fikk Malthus se at Colletts første avling av kløver ble satt
i såter på gården ved Christiania. Collett hadde vært forretningsmann i London i årevis, snakket perfekt engelsk, og fortalte Malthus at han drev vekselbruk, ga buskapen turnips og
gulrøtter, og at de hver dag om vinteren fikk seks, sju forskjellige slags fôr. Besøket på Ullevål hadde trukket ut, for på
egnede steder i hagen hadde vertskapet plassert bord med
likører, appelsiner og konfekt, på et annet lå det piper, tobakk
og øl, og i et lysthus oppe i et tre var det satt fram god
champagne, Europas beste viner og konditorvarer. Klokka
kvart over ti ville Malthus bryte opp, men da var Collett i ferd
med å åpne enda en flaske mens han beklaget seg over hvor
kjedelig det var at gjestene gikk så tidlig. Malthus hadde
merket seg Martine Colletts behagelige vesen, og fått vite at
hun ble sett på som et forbilde for alle norske husmødre.
Etter middagen hos Bernt Anker 4. juli forklarte Martine
Collett at kårene til de brede lag var i ferd med å bli bedre. Folk
var ikke så urenslige som før, derfor var barnedødeligheten
ikke lenger så stor.144 Da hun sa at rensligheten førte til at
færre småbarn døde, hadde hun ikke bare forbundet årsak og
virkning, men også gitt uttrykk for at dødsfall blant barn ikke
skulle anses for å være forutbestemt skjebne. Dette var opplysningstidens mentalitet. Ved kløkt og anstrengelser kunne
sykdom og død bekjempes og unngås.
Ved Råholt i Akershus la Malthus merke til at granskogen
var brent ned, og at det var sådd rug i asken. Svedjebruk ga
bruk-bare avlinger et par år, men var en primitiv form for
åkerbruk.145 Malthus ville ikke karakterisere nordmennene
som et nomadisk folk, skrev han, men de befant seg i «the pastoral state», de fulgte etter buskapen sin. I Gudbrandsdalen
fikk Malthus et innblikk i seterdriften, og det var nok grunnlaget for at han karakteriserte nordmennene på denne

søbye folkemengdens bevegelse mat_søbye folkemengdens bevegelse mat 18.12.14 12:03 Side 116

116 |

E. Schønberg, Kristiania
Fødselsstiftelse 1818–1837–1887
med Beretning om Fødselsstiftelsens Virksomhed fra 1ste
Juli 1883 til 31te December
1886, Kristiania 1887.
I 1816 vedtok Stortinget at norske
jordmødre ikke lenger skulle
utdannes i København, men i
Christiania. Fødselsstiftelsen
skulle også benyttes til undervisning av medisinerstudentene.
Fra 1818 holdt stiftelsen til i
Vognsmandsgaden 15, fra 1837
sammen med Rikshospitalet i
Grubbegata, som vises på
omslagstegningen. Beretningen
inneholdt en komplett liste over
alle jordmødre og pleiekoner ved
Fødselsstiftelsen fra 1818. Av
denne går det fram at Marie
Nubsen var den første overjordmoren ved stiftelsen, hun
hadde jordmorbrev fra
København, og hadde virket i
Christiania fra 1801. Hun var
enke etter en feltskjærer, ble gift
for annen gang med en snekker,
men dette ekteskapet ble oppløst i
1821. Hun var ansatt ved
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måten.146 Arbeidsdelingen hadde imidlertid ikke kommet
langt. Det medførte at ferdighetene i å produsere redskaper
ikke ble utviklet. Samtidig fikk ikke gårdbrukerne konsentrert
seg om å dyrke jorda. Slik måtte resultatet nesten bli når så å
si alle behov i husholdningen skulle dekkes av det som ble
laget på gården, konstaterte Malthus. Selv i de største byene
hadde ikke Malthus sett noe som kunne kalles et marked, det
var ekstremt vanskelig for ham å skaffe seg et kjøttstykke, og
et pund smør klarte han ikke å få kjøpt i Christiania selv midt
på sommeren.147
Det viktigste funnet Malthus mente å ha gjort i Norge, var
at dødsraten var lav, samtidig som befolkningsveksten var
liten. Hva var det som hindret befolkningen i å øke med en så
lav dødsrate? Få fødsler («preventive checks»), hevdet Malthus. Årsaken til det mente han lå i få og seine giftermål. Bare
i Sveits ble det inngått færre giftermål enn i Norge. En grunn
til få giftermål og høy alder ved ekteskapsinngåelsen var å
finne i mangelen på «manufactoring towns». Samtidig bidro
mangelen på byer til lav dødelighet. Også i odelsloven fant
Malthus en preventiv hindring. Sønnene ble gående hjemme
og vente på å ta over gården eller plassen. Før de hadde et
utkomme, kunne de ikke gifte seg, og det var en forklaring på
den høye giftermålsalderen. Malthus skrev også i An Essay on
Population at lang militærtjeneste med forbud mot å gifte seg,
og et usedvanlig stort tjenerskap på gårdene, bidro til å trekke
giftermålsalderen opp.
Frederik Thaarup må ha holdt ord og sendt Malthus tall, for
til slutt i kapitlet om Norge gjorde Malthus oppmerksom på at
årene fra og med 1775 til og med 1784 hadde vært helt spesielle
med få dødsfall. I 1785 hadde det vært flere dødsfall enn fødsler,
og i 1789 var det omtrent like mange dødsfall som fødsler. Malthus refererte også til tall fra og med 1789 til og med 1794, som
viste solide fødselsoverskudd. Det hadde ikke vært et virkelig
dårlig år i Norge etter 1785, skrev Malthus, og hevdet at det nå
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hersket frykt i landet for hva et uår ville kunne forårsake av
dødsfall etter så mange år med rask befolkningsvekst.
Malthus avsluttet kapitlet om Norge med å påpeke at hvis
man tenkte seg et sokn der alle giftet seg når de var 20 år, og
hvor det ikke fantes noen mulighet for utvandring, ville det bli
umulig å finne sysselsetting eller mat til alle, uansett hvor
dyktige bøndene var. Når et stort antall slike sokn lå ved siden
av hverandre i et folkerikt kongedømme, ble det vanskelig å
holde oversikten, alle flyttingene fra sted til sted skapte forvirring, og resultatet var, skrev Malthus, at han mistet av syne
den sannhet som tidligere hadde virket så åpenbar.148
Malthus’ misforståelser
om lag 160 år etter at Malthus hadde vært i Norge, kom en
annen engelskmann til Oslo, historikeren Michael Drake, for
å studere befolkningsstatistikk. I boka det vises til i Historisk
statistikk 1994, framgår det at han tilbrakte de tidlige 1960årene på lesesalen til Statistisk sentralbyrå, og at store deler
av boka fra 1969 ble lagt fram som hans doktoravhandling ved
University of Cambridge i 1964, de korrigerte tallene ble også
publisert i tidsskrifter i 1965 og 1966. Altså kunne Drakes tall
vært tatt i bruk i Historisk statistikk 1968.
Drake oppsøkte også riksarkivene i Oslo og København,
studerte Eilert Sundts skrifter grundig, og gikk i rette med den
analysen Malthus hadde gitt av befolkningsutviklingen i Norge
under Napoleonskrigene. Når det gjaldt den lange militærtjenesten og det store tjenerskapet på gårdene, og hvordan
dette skulle føre til utsettelse av ekteskapsinngåelser, hadde
Malthus misforstått. Militærtjenesten i Norge var ikke
spesielt lang. Tjenerskapet var ikke større enn i England.
Odelsloven spilte en rolle, men ifølge Drake på en annen måte
enn Malthus hadde tenkt seg. Malthus hadde vært fullstendig
klar over skillet mellom bønder og husmenn, han visste også
at bøndene var litt eldre enn husmennene når de giftet seg.

stiftelsen til 1831 og praktiserte
deretter som jordmor i Kristiania
til hun døde i 1852. Nubsen ble
etterfulgt av Karen Christensen,
som var overjordmor ved stiftelsen til 1846, det ble antatt at
hun hadde jordmoreksamen fra
1815, hun var enke etter en barberer, gift annen gang med
klokker Svendsen, som hun
seinere ble skilt fra. Etter at hun
sluttet i 1846, praktiserte hun
som jordmor i Kristiania i mange
år og døde, antakelig 90 år
gammel, i 1868.
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Malthus gikk imidlertid ut fra at bøndene og husmennene fikk
koner på sin egen alder, men det var ikke tilfellet. Drake kunne
belegge at selv om bøndene var eldre enn husmennene ved
ekteskapsinngåelse, fikk bøndene yngre koner enn husmennene.149 Siden fruktbarheten synker med kvinnens alder,
bidro det økende antallet husmenn til en lavere folkvekst, men
også dette gikk altså Malthus hus forbi.
Nå var det en kjensgjerning både at dødeligheten var lavere
i Norge enn i andre land, og at alderen ved giftermål var høy.
Hva var forklaringen på det hvis de årsakene Malthus hadde
kommet fram til, ikke var riktige? Malthus var klar over at
dødeligheten var høyere i byene enn på landsbygda fordi
smittefaren var større jo tettere folk bodde, og at giftermålsalderen var lavere i byene. Norge, som hadde lavere andel
byboere enn Sverige og Danmark, ville dermed ha en lavere
dødsrate og en høyere giftermålsalder fordi befolkningen
bodde spredt og fordi det var få byer.150
Under en middag i Trondheim 16. juli 1799 hadde Malthus
fått høre at det var kystbefolkningen som var fattig og som
hadde det vanskeligst i Norge. Grunnen til dette skulle være at
befolkningen som levde av fiske, giftet seg tidlig og fikk store
familier. Hver gang fisket slo feil, oppsto det en grenseløs
fattigdom. I innlandet, derimot, ventet folk med å gifte seg til
de hadde fått jord så de kunne fø en familie.151 Disse dagboksnotatene fra middagen i Trondheim skrev Malthus rett inn i
1803-utgaven av An Essay on Population. Kystbefolkningens
håp om et rikt fiske satte hindringene for tidlige giftermål ut
av spill, og det gjorde at befolkningen levde usselt og uten
sammenlikning hadde det mye verre enn befolkningen i innlandet.152 Ifølge Drake hadde ikke Malthus noe statistisk
materiale som kunne styrke eller bekrefte denne påstanden,
og hvis han hadde hatt det, ville tallene ha vist at giftermålsalderen ikke var lavere og fødselsraten ikke høyere langs
kysten enn i innlandet. Derimot ville han ha sett at dødsraten
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var høyere i innlandet enn ved kysten, altså det motsatte av det
han påsto. I Bergen stift var det aldri flere enn 45 dødsfall per
1 000 innbyggere, og sjelden over 30, mens det for Akershus
stift var 60 eller nesten 60 dødsfall per 1 000 innbyggere tre
ganger og over 30 elleve ganger fra 1735 til 1815.153
Malthus var ikke alene om å tro at kystnorge og innlandsnorge hadde ulik demografisk utvikling i det 18. århundret og
tidligere. Dette ble grundig gransket ved en gjennomgang av
kirkebøker i et utvalg kyst- og innlandssokn for perioden fra
1665 til 1735 ved Historisk institutt ved Universitetet i Bergen.
Undersøkelsen viste at det ikke var noen betydningsfull forskjell i dødeligheten i disse to regionene av landet før i annen
halvdel av det 18. århundret, og bekrefter Drakes påstand om
at fallet i dødsraten begynte langs kysten i vest.154 Tidligere,
fra og med 1665 til og med 1689, hadde imidlertid kyststrøkene
vært hjemsøkt av større demografiske kriser enn innlandet,
fra og med 1690 til og med 1699 hadde innlandet vært hardest
rammet, mens situasjonen var temmelig lik fra 1700 til 1735.155
Siste ord om hvor dødsraten hadde vært høyest og hvorfor, var
imidlertid ikke sagt med dette.
99-åring klatrer opp i et bjerketre
den første tabellen over folkemengdens bevegelse som
ble publisert i Norge, gjelder for kirkeåret 1826, fra første
søndag i advent 1825 til samme dag 1826, og viser at 8 805 par
ble ektevidd, at det ble født 37 006 og døde 19 609 personer.
Forspalten i tabellen listet de fem bispedømmene og hele riket,
tabellhodet besto av kolonner for inngåtte ekteskap, fødte etter
kjønn, fødte utenfor ekteskap og døde etter kjønn og alder i tiårs
intervaller. Tabellen er identisk med skjemaet bispedømmene
skulle fylle ut fra 1770 og sende til Kommersekollegiet i
København, etter 1814 til Finansdepartementet i Christiania.
Tallene fra 1826 har gått igjen i alle seinere utgaver av den
store tabellen, tallet for ektevidde blir imidlertid i enkelte

n e st e o p p s lag
Oversigt over de af Amtmendene
afgivne Rapporter angaaende
Norges Oeconomiske Tilstand,
m.m. ved Udgangen af 1829, uten
trykkested og år, antakelig 1831.
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utgaver oppgitt til 8 806.156 Under tabellen gis det en del opplysninger, blant annet at 1 137 dødfødte ikke er tatt med blant
de fødte og døde. Det ble også gjort oppmerksom på at en av de
dødfødte var en pike med to hoder, et annet barn hadde dødd
av et tilsynelatende ubetydelig sår som en hane hadde hakket
i barnets hode. Den eldste døde var en 110 år gammel kvinne
fra Ål prestegjeld. Under tabellen for 1827 ble det oppgitt at en
kvinne i Jølster prestegjeld etterlot seg et avkom på 77
personer som alle var i live, fem barn, 24 barnebarn og 48
«Børnebørnsbørn». I 1828 ble det fortalt om en mann på 99 år
som døde da han falt ned fra et bjerketre han hadde klatret opp
i. Året etter døde en gammel kone av brannskader, det hadde
tatt fyr i klærne hennes etter at hun hadde stukket tobakkspipen sin i skjørtelommen.157 Disse opplysningene ble hentet
fra et eget felt på skjemaet kalt «Mærkværdigheter ved de
Fødte og Døde». Det ble innført på skjemaet prestene skulle
fylle ut fra 1775, og sløyfet fra 1839.158
I 1839 trykket Tabellkontoret, opprettet som en permanent
enhet i Finansdepartementet fra 1833, den første publikasjonen med en tidsserie for giftermål, fødte og døde fra 1801
til 1835. Den oversiktlige tabellen kommer imidlertid først på
side 20 og 21, mens de første 19 av publikasjonens i alt 23 sider
består av en listing av fødte og døde per år etter bispedømmer
og hele riket. Det er ikke kjent hvem som utførte dette store
arbeidet. Tabellen består av hele 34 kolonnehoder; det er inndelingen i tolv aldersgrupper for døde, kvinner og menn som
gjør tabellhodet så uforholdsmessig stort. Tabellen er dobbeltsidig, og med det avlange formatet publikasjonene hadde fram
til 1850-årene, er den over en halv meter bred. Tabellen
inneholdt ingen rater, det var heller ikke laget befolkningstall
for hvert enkelt år. Helt til høyre var det kolonner for overskudd av fødte og døde etter kjønn, det vil si, de ble sløyfet fra
og med 1816.159
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Oversiktstabellen for hele landet viser at det største
antallet fødte fra og med 1801 til og med 1835 var 39 000 i
1835. Færrest fødte, vel 20 000, var det i 1809. Det var få inngåtte ekteskap i 1808 og 1809, i 1833, 1834 og 1835 var det
mange fødsler, det kan ses som en konsekvens av mange inngåtte ekteskap i årene like før. Lavest antall dødsfall var det i
1817, mens 1809 hadde det høyeste antallet dødsfall med vel
32 000, og altså bare vel 20 000 fødte.
Dødeligheten til barn under ti år varierte i disse 35 årene
mellom så vidt under 6 500 i 1812, 1815 og 1817 og vel 10 000 i
1801, 1809 og 1834. Det er vanlig å anta at småbarn er mer
utsatt for epidemier, derfor var det å vente at forskjellen i
antallet dødsfall blant barn under ti år fra år til år var større
enn for hele befolkningen. Dette ser ikke ut til å være tilfellet.
Svingningene i antall dødsfall for barn under ti år var mindre
enn for de totale dødsfallene. Kanskje kan forklaringen være
at infeksjonssykdommene som tok livet av mange barn, var
permanent til stede, mens de som rammet de voksne, kom som
epidemier fra utlandet.

Statistisk årbok 2000,
Oslo 2000.
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År

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
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Tabell 5 | FØDTE OG DØDE. 1801–1835
Døde
Fødte
I alt
Barn
under
10 år
27 103
26 393
10 559
24 021
22 277
8 928
25 805
22 074
8 178
24 301
20 879
6 521
26 868
18 525
7 094
27 447
19 006
7 476
26 940
20 460
7 875
25 335
23 783
8 852
20 172
32 486
10 191
24 083
24 029
8 537
24 805
22 844
8 177
26 612
19 203
6 410
23 525
26 598
8 938
22 085
20 334
6 032
27 650
17 953
6 417
32 259
17 767
7 255
30 300
16 487
6 242
29 102
18 016
7 096
30 537
18 859
7 517
32 309
18 340
7 105
34 166
20 127
8 317
32 869
19 421
7 380
34 375
17 958
6 839
33 388
18 981
7 707
35 856
18 201
7 007
37 006
19 609
7 419
34 538
19 391
7 448
34 767
21 217
8 669
37 280
21 457
8 582
36 307
22 161
8 320
35 225
22 502
8 087
34 440
21 254
6 737
35 718
23 656
8 001
37 240
26 356
10 979
38 780
23 151
8 354

Barn under
10 år, prosent
av alle døde
40
40
37
31
38
39
38
37
31
36
36
33
34
30
36
41
38
39
40
39
41
38
38
41
38
38
38
41
40
38
36
32
34
42
36
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I 28 av de 35 årene varierte de samlede dødstallene og dødsfallene blant barn under ti år på samme måte, begge gikk enten
opp eller ned fra det foregående året. I sju av årene er
variasjonen motsatt. I 1805, 1815, 1816 og 1827 økte antall
døde barn fra det foregående året, mens det totale antallet
dødsfall gikk ned. I 1829, 1830 og 1831 gikk antallet dødsfall
blant barn ned, mens det totale antallet dødsfall økte. Dette er
ikke lett å forklare.
Siden så mange småbarn døde, og dødeligheten var større
jo mindre barna var, kunne det tenkes at antall dødsfall ville
øke i og etter år med mange fødsler. Dette stemmer imidlertid
dårlig med at det ble født flere barn enn vanlig i 1829 og 1830
uten at det døde mange i de samme eller like etterfølgende
årene. I 1834 var det imidlertid både mange fødsler og mange
dødsfall blant barn. Det skyldtes sannsynligvis kopperepidemien dette året.
Hvis barnedødeligheten var fallende i denne perioden, hvorfor vises ikke det i en fallende andel døde under ti år? Forklaringen er at andelen personer under ti år ikke var konstant
i befolkningen, men hadde økt betraktelig fra 1801 til 1835.
I 1801 var det ifølge folketellingen 218 000 personer under
ti år, i 1825 hadde antallet steget til 270 000 og i 1835 til
299 000. Hvis andelen døde under ti år beregnes som en andel
av alle personer under ti år, viser det seg at andelen døde for
småbarna falt fra fem prosent i 1801 til snaut tre prosent i 1825
og 1835, med andre ord et betydelig fall.
Folketellinger skal ikke være arkivprydelser
m e d u t g i v e ls e n av Tabeller over Ægteviede, Fødte og
Døde i Norge for Aarene 1801 til 1835 inclusive ble folkemengdens bevegelse over et lengre tidsrom gjort kjent for
offentligheten. Det var ingen selvfølge. Resultatene av folketellingene som ble holdt i 1801 og 1815 var bare delvis publisert
i Rigstidende, og tabeller fra folketellingen i 1825 ble ikke
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F red e r ik H o lst (1791–1871),
portrettert av Wilhelm Peters.
Det norske medicinske
Selskab, u.å.
Født i Holmestrand, tok
eksamen artium ved Christiania
Kathedralskole i 1810 og
medisinsk embetseksamen i
København i 1815. I studietiden
arbeidet han ved Det Kongelige
Frederiks Hospital i København.
Han tok doktorgraden i 1817 på
en avhandling om radesyken,
hvor han påviste en klar
sammenheng mellom utbrudd
av denne sykdommen og dårlige
levekår. I 1818 ble Holst stadsfysikus i Christiania, han opprettet Det Norske Medicinske
Selskab, og var medutgiver av
tidsskriftet Eyr fra 1826 og av
Norsk Magazin for Lægevidenskaben fra 1840. Holst var en
sentral initiativtaker til de
nordiske naturforskermøtene fra
1839 til 1856, professor ved
Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania fra 1824,
og sentral ved opprettelsen av
Rikshospitalet i 1826, som blant
annet ble begrunnet med behovet
for å undervise legestudenter.
Holst foretok en rekke
utenlandsreiser for å studere
fangebehandling, fengselsvesen
og pleien av sinnssyke.
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offentliggjort. Dette tok professor dr. med. Frederik Holst opp
i Budstikken, Et Ugeblad af statistisk-oekonomisk og historisk
Indhold i 1827. Han skrev at departementet med utmerket flid
og nøyaktighet hadde utarbeidet en samling tabeller over
befolkningen etter kjønn, alder og stand fordelt på kjøpsteder,
ladesteder og landdistrikter, prestegjeld, fogderier og amter.
Holst opplyste også at en stortingsrepresentant hadde foreslått
at denne samlingen med tabeller måtte bli trykket på statens
bekostning. Forslaget ble forkastet, en sum på tre til fire hundre
spesidaler – i 1875, da kronen erstattet spesidaleren som
myntenhet, var 1 daler lik 4 kroner – ble ansett for å være for
mye å bruke på å trykke tabeller. Holst skrev at dette avslaget,
som ble vedtatt av en konstitusjonell stats nasjonalforsamling,
garantert ville vekke stor oppmerksomhet hvor som helst det
ble kjent. Nytten av offentliggjøringen av en folketelling var
det ikke mulig å overvurdere, hevdet han. I og med at en utgivelse av tabeller fra folketellingen i 1825 ville være det første
forsøk på å formidle resultatene til offentligheten, ville en slik
publisering ha en særlig verdi. Holst pekte også på at de tre
første tellingene, i 1769, 1801 og 1815, bare delvis var gjort
kjent, og av andre instanser enn dem som hadde gjennomført
tellingene. Skulle tellingen fra 1825 lide den samme skjebne og
støve ned og bli en «Archivprydelse», spurte han. En offentliggjøring av tellingen ville tjene allmennyttige formål, mente
Holst. Det var en skandale at ikke andre enn ansatte i
departementet og de som var så heldige å få låne tabellene,
kunne gjøre seg betraktninger som ville være nyttige både i
vitenskapelig henseende og for landets politiske økonomi.
Holst hevdet også at en slik trykket folketelling ville være den
sikreste kilde den norske nasjonen kunne ha om sin egen
styrke, og den ville i lang tid danne grunnfolden for Norges
«politiske Arithmetik». Holst håpet at regjeringen ville trykke
tellingen likevel, de få hundrede spesidaler det ville koste, var
han sikker på ville bli dekket av salget.160
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Artikkelen i Budstikken må ha gjort inntrykk, for som et
«Anhang» etter de nummererte tabellene i sammendraget av
amtmannsberetningene fra 1829 er det gjengitt en tabell fra
folketellingen i 1825 som viser antallet ekteskap og folketallet
etter kjønn og alder etter tellingslistene fra sokneprestene og
magistratene første søndag i advent 1825. Under tabellen var
befolkningen i 1825 delt inn etter stand og næring, her
framgikk det at landet hadde 1 907 embetsmenn – 395 geistlige, 709 sivile og 803 militære. I en anmerkning ble det også
gjort oppmerksom på at bare embetsmenn som var beskikket
av kongen, var anført. Antallet fattige var 24 468, bare de som
fikk støtte av kommunene, var regnet med, ble det opplyst.161
Holst skrev også i Budstikken at han var en av de heldige
som hadde fått låne tabellene i departementet, og han begynte
med å beklage at en del opplysninger ikke var innhentet, for
eksempel tilstedeværende utlendinger og fraværende innfødte. Det vil si at denne tellingen bare registrerte den
hjemmehørende befolkningen. Inndelingen i årsklasser og
yrker var dessuten en annen i 1825 enn den hadde vært ved
folketellingene i 1815 og 1801. Dette beklaget han fordi det
vanskeliggjorde sammenlikninger. Budstikken hadde i 1826
brukt tre hele utgaver på å publisere folketellingen fra 1801.
Holst gjorde oppmerksom på at denne publiseringen av
folketallet i prestegjeld og sokn, byer og ladesteder på ingen
måte gjorde myndighetenes trykking av tabellene overflødig.
I det 18. århundret ble folketall behandlet som statshemmeligheter. Når folketallet var kjent, var det en enkel sak
å beregne hvor stor hær en stat kunne mønstre. Det kan nok
hende at det var noe av dette som hang igjen når det gikk så
lang tid før det ble vanlig å offentliggjøre resultatene av
folketellingene.
Folketellingen i 1835 ble trykket; fra nå av ble utgivelse
av tellingsresultatene en selvfølgelig del av det å gjennomføre
en folketelling. Tabellene fra 1835 ble publisert uten

N e st e o p p s lag
Tillæg til Den Norske
Rigstidende № 29,
Christiania 1815.
Resultatene av
folketellingen i 1801.
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kommentarer eller fortolkninger. Instruksen til tellerne ble
imidlertid trykket.
Folketellingen i 1845 ble offentliggjort sammen med
tabellen over folkemengdens bevegelse fra og med 1836 til og
med 1845. Denne tabellen var en videreutvikling av tabellen
som viste inngåtte ekteskap, fødte og døde fra og med 1801 til
og med 1835. Den fyldige publikasjonen hadde en lengre innledning som forklarte og fortolket tallene, sammenliknet
resultatene med tidligere tellinger, og endelig ble det gjort forsøk på å sammenholde folketallet fra folketellingene med de
årlige tallene for fødte og døde. Folketallene fra tellingene i
1835 og 1845 ble kontrollert på denne måten, uoverensstemmelsen var på bare 1 843 personer og ble antatt å komme
dels av unøyaktighet og dels av mangel på oppgaver for inn- og
utvandring.
I den omfattende innledningen ble det tatt viktige skritt i retning av tabellen over folkemengdens bevegelse fra 1914.
Folkeveksten ble ikke bare beregnet for hvert tiår, fra folketelling til folketelling, men fra år til år. Det skjedde ved at fødselsoverskuddet for hvert år fra og med 1802 til og med 1845 ble
stilt opp i én kolonne, og den prosentvise årlige veksten i en
annen. For å kunne prosentuere den årlige veksten hadde
Tabellkontoret, som nå var flyttet fra Finansdepartementet til
Departementet for det Indre, også laget årlige folketall, men
disse tok de ikke sjansen på å publisere direkte.162
I områder der det ikke ble holdt folketellinger, men der det
fantes årlige oppgaver over fødte og døde, ble folketallet
beregnet ved å gange antall fødte i ett år med mellom 25 og
30.163 Det ville ha gitt et folketall i Norge på om lag 560 000 i
1735, mens «Folkemængdens bevægelse 1735–1912» med sin
metode kom fram til 607 000. Drakes folketall, offisiell norsk
statistikk fra 1994, er noe høyere, 616 109. Det var ikke denne
metoden som ble brukt i Tabellkontoret, for takket være
folketellingen i 1801, 1815, 1825 og 1835 fantes det folketall. Det
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var befolkningens størrelse i alle årene mellom folketallene
som måtte beregnes.
Heftet som presenterte folketellingen i 1855, ga tall for
folkemengdens bevegelse for tiåret 1846–1855. Igjen ble
folketellingstallet kontrollert ved at fødselsoverskuddene for
de ti siste årene ble lagt til folketallet fra tellingen i 1845. Nå
viste det seg at folketellingen i 1855 manglet 30 000 personer.
Dette ble forklart ved at utvandringen i tiåret hadde vært på
vel 32 000 personer, og en uoverensstemmelse med summen
av fødselsoverskuddet gjennom ti år på bare vel et par tusen
personer slo Tabellkontoret seg til ro med.164
I et avsnitt der befolkningsveksten fra folketellingen i 1769
fram til tellingen i 1855 ble gjengitt, ble det vist til Materialien
zur Statistik der Dänischen Staaten, 2ter Band, ss. 68–73,
utgitt i Flensburg og Leipzig i 1786, som oppga folkemengden
i 1769 til 723 141. Samtidig ble det opplyst at dette tallet ikke
kunne brukes fordi «den staaende Hær og de paa Togt værende Matroser ikke vare indbefattede i denne Sum».165
Folkemengdens bevegelse heves til en vitenskapelig disiplin
det var ingen hemmelighet at det var Tabellkontoret som
gjennomførte folketellingene og utarbeidet befolkningsstatistikken etter 1814, men kopistene og fullmektigene var ukjente
for offentligheten. Det var Eilert Sundt som sto fram som den
store fortolkeren av befolkningstallene da han i 1855 utga både
Om Dødeligheden i Norge og Om Giftermaal i Norge. Selv om
publikasjonene med befolkningsstatistikk fra folketellingen i
1845 og 1855 var grundige, informative og analytisk anlagt,
overgikk Sundts skrifter alt som på samme tid ble presentert
ved Tabellkontoret og fra universitetets professor i statistikk,
Anton Martin Schweigaard, som i 1840 hadde utgitt Norges
Statistik.
Tabellkontorets anonyme tilværelse og snirklete kansellistil ble erstattet med en offensiv og personlig holdning da
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Nasjonalbiblioteket,
billedsamlingen.
A n d e r s N ico l a i Kiæ r
(1838–1919) kom fra en
velhavende familie som var
engasjert i shipping og trelast i
Drammen og Fredrikstad. Han
tok juridisk embetseksamen i
1860, året etter begynte han i
Tabellkontoret i Indredepartementet. Det første Kiær
gjorde da han ble utnevnt til
byråsjef, var å navne om arbeidsplassen til Det statistiske Kontor.
Med dette ga han uttrykk for at
tabeller var blitt statistikk, det
vil si, statistikk var ensbetydende
med å fortolke og forklare
tabeller ved hjelp av andre forskningsresultater og generell allmennkunnskap. Hvis ikke, hevdet
Kiær, «synker statistikken ned til
et tabelværk, hvorved dens
hensikt og formål for en væsentlig del forfeiles». I 1871 skrev han:
«Statistikens sprog har sine
eiendommelige fortrin og
mangler. Visse forhold kunne i en
statistisk tabel fremstilles
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resultatene av folketellingen i januar 1866 skulle publiseres.
Det første avsnittet begynner: «Det havde været min
oprindelige Plan i nærværende Indledning at meddele en
nogenlunde fuldstændig Oversigt over Resultaterne af den i
Januar Maaned 1866 afholdte Folketælling. Forskjellige
Omstændigheder, navnlig Ønskeligheden af at afslutte den
endnu ikke udkomne Beretning om Rigets økonomiske Tilstand i Femaaret 1861–1865 samt andre [af] det statistiske
Kontor Paahvilende Arbeider, – have imidlertid nødsaget mig
til saameget som muligt at afkorte den tilbagestaaende Del af
Folketællingsopgavernes Bearbeidelse. Jeg skal derfor i det
Følgende …» Hele åtte linjer, et helt avsnitt, er skrevet i første
person, «min Plan», «jeg skal», «havde imidlertid nødsaget mig
til». Dette var nye og forfriskende toner i en introduksjon til
en folketelling, her står det fram et jeg med både vilje og
planer, ja som til og med hadde hatt planer som måtte
skrinlegges. Dette avsnittet fra april 1869 har ikke sin like i
norsk statistisk litteratur. Stilen røper at det hadde kommet
en person til Tabellkontoret med en usedvanlig selvtillit og en
kullsviertro på hva som kunne oppnås med statistikk. Midt
mellom upersonlige departementale forskrifter, sirkulærer og
rundskriv sto en skikkelse fram i første person. Innledningen
er signert A.N. Kiær, byråsjef, og datert 27. april 1869.166
Anders Nicolai Kiær hadde tatt juridisk embetseksamen i
1860, han kom fra en av landets rikeste familier.167 Likevel
hadde han valgt å bli kopist i Tabellkontoret i 1861. I 1866
skulle det ansettes en byråsjef, og Kiær og den eldste fullmektigen ved kontoret, Maximilianus Braun Tvethe, søkte.
Kiær fikk stillingen.168
Sannsynligvis var det Kiær som hadde skrevet departementets søknad til Stortinget om å få avholde en kostnadskrevende nominativ folketelling i 1866, den første siden 1801.
I byene skulle den baseres på selvtellingssystem. Da
resultatene skulle presenteres, forklarte Kiær at kontoret for
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å spare penger hadde latt være å utarbeide og publisere en
rekke mer detaljerte tabeller. Kostnadene til folketellingen var
beregnet for hvert fylke og sammenholdt med utgiftene til tellingen i 1855, dyrest hadde det vært å telle befolkningen i Nesseby Herred i Finnmark, der hadde det kostet 250 spesidaler
å telle 1 175 individer.169
En intellektuell kraftanstrengelse av de sjeldne
k i æ r s k r ev at han i folketellingspublikasjonen ville innskrenke seg til helt nødvendige bemerkninger fordi han hadde
gitt så utfyllende beskrivelser og fortolkninger av befolkningsutviklingen i en annen publikasjon, Folkemængdens Bevægelse
1856–1865. Fra slutten av 1860-årene ble resultatene fra
folketellingene og folkemengdens bevegelse publisert hver for
seg, og fra og med 1866 ble en publikasjon viet folkemengdens
bevegelse utgitt hvert år. Det første heftet i denne serien er
ambisiøst anlagt med et tekstavsnitt på 76 og et tabellverk på
hele 244 foliosider.
I tråd med internasjonal terminologi, «mouvement de la
population», «Bewegung der Bevölkerung», ble endringene i
befolkningen i denne publikasjonen kalt «Folkemængdens
Bevægelse».170 Publikasjonen rommer mange av de viktigste forutsetningene for å forstå tabellen fra 1914 og hvordan den ble
endret utover i det 20. århundret. Den danner et vannskille når
det gjelder å etablere en forståelse av befolkningsutviklingen i
Norge, det vil si hva som betinger befolkningsutviklingen, og hva
befolkningsutviklingen betinger. Ved å bygge videre på Eilert
Sundts store oppdagelse (se billedtekst side 28) utviklet Kiær
en forståelse av hvordan fortiden virker inn på samtiden.
Folkemængdens Bevægelse 1856–1865 forsvarer en plass blant
nasjonens fremste kanoniserte skrifter. Likevel er den så godt
som helt ukjent.
Først tok Kiær for seg folkeveksten slik den ble beskrevet
av de åtte folketellingene fra 1769 til 1866. I 1866 var

klarere og anskueligere end ved
de nøyaktigste beskrivelser;
ligeoverfor andre forhold står
statistiken magtesløs og formår
kun at gjengive enkelte mest ytre
sider av sagen, hvis egentlige
væsen den ikke kan gribe […] Den
der bruger tallene uden at ha
gjort sig kjent med livet, der
ligger bagom, utsetter sig læt for
at drage falske slutninger.»
Under Kiær ble utarbeidelsen av
statistikk «en branche for sig
selv, som havde udviklet sig til
fuld selvstændighed». (Etter Lie,
E., Roll-Hansen, H., Faktisk talt,
Oslo 2001.)
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folketallet 1 701 756 og hadde økt med omtrent 1 million fra
1769. Folketellingstallenes pålitelighet måtte bringes på det
rene før han ville si noe sikkert om hvordan veksten hadde
variert gjennom disse nær 100 årene.
Det var tallene for folkemengdens bevegelse som skulle
brukes til det, men de var, på grunn av sparsomme opplysninger om inn- og utvandring, heller ikke helt sikre. Det var
derfor ingen lett oppgave Kiær hadde tatt fatt på. Han begynte
med å ta for seg tiåret 1856 til 1865. Fødselsoverskuddene i
perioden var 237 000, den registrerte utvandringen 40 000,
og den uregistrerte utvandringen, rømte sjøfolk, ble anslått til
5 000. Dessuten mente Kiær at om lag 8 000 personer hadde
innvandret. Resultatet ble en vekst på 200 000.171 Ifølge
folketellingstallene (folkemengden i januar 1866 minus
folkemengden i desember 1855) var veksten i tiåret 211 709.
Det var altså en differanse på nærmere 12 000 personer, etter
Kiærs oppfatning var den ikke betydelig. Han mente at den
rimeligste forklaringen var at den nominative folketellingen i
1866 hadde vært mer nøyaktig enn den summariske i 1855, det
vil si at det var registrert for få personer i 1855.172
For å skaffe opplysninger om innvandringen spurte folketellingen i januar 1866 om fødested, og resultatet viste at 21 260
personer var født i utlandet. Av disse var 15 784 født i Sverige,
mens kun drøyt 1 000 hadde oppgitt Danmark, Finland eller
Tyskland som fødeland.173
Folketallet fra tellingen i 1801 og 1866 ble sammenholdt
med de årlige tallene for fødte, døde samt beregnede tall for
inn- og utvandring i de mellomliggende årene. På denne måten
kunne Kiær korrigere folketellingstallene fra 1815, 1825, 1835,
1845 og 1855. Beregningene hans viste at tellingen i 1815
manglet 31 000 personer, mens tellingene i 1825 og 1835
manglet 5 000. Tellingen i 1845 manglet 10 000, og tellingen i
1855 11 000. Kiær mente at når tellingene hadde blitt bedre
etter 1835, skyldtes det den nye matrikkelen fra 1839, som

mo t ståe n d e s i de
Tabeller vedkommende
Folkemængdens Bevægelse
i Aarene 1856–1865,
Christiania 1869.
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hadde en mer fullstendig fortegnelse over alle landets gårdsbruk enn den tidligere matrikkelen.174
Den lange, drøftende teksten er forsterket og illustrert ved
en rekke spesialtabeller. I en av disse hadde Kiær stilt sammen
gjennomsnittstall for folkemengden, fødte og døde tilbake fra
1736, riktignok ikke for hvert enkelt år, men for perioder av
litt ulik lengde. Han gjorde ikke rede for hvordan han hadde
regnet seg tilbake til folketall fra før 1769. Den samme tabellen
viser også antallet fødsler og dødsfall per 100 innbyggere for
Norge og Sverige fra 1752. Kiær hadde dessuten stilt opp
fødselsoverskuddene for de to landene for hvert eneste år fra
1752 til 1865 for å kunne granske folkeøkningen i detalj. Han
konstaterte en påfallende overensstemmelse: Sank økningen
i det ene landet, gikk den også litt ned i det andre. På samme
måte var det med år med store fødselsoverskudd, de inntraff
samtidig i Sverige og Norge; Kiær viste til kolonnene som
illustrerte dette klarere «end det kan gjøres med Ord».175
Siden antallet inngåtte giftermål langt på vei ble antatt å
bestemme antallet fødsler, ble forskjellige sider ved giftermålshyppigheten gransket. Mange ekteskapsinngåelser ville
gi mange fødsler ett til to år seinere. Store fødselskull ville
også føre til at det om lag 30 år seinere ville være flere
gifteferdige personer i befolkningen, og dette ville føre til flere
ekteskapsinngåelser enn ellers. Flere ekteskapsinngåelser
ville føre til flere barnefødsler. Dette lot seg observere gjennom flere slektsledd, forklarte Kiær. Han påpekte at få
barnefødsler i en fjern fortid utløst av ukjente årsaker kunne
ha skapt den gjentatte variasjonen i antall fødte som så tydelig
lot seg påvise. Kiær viste her naturligvis til Eilert Sundt, og
hevdet at han var den første som skulle ha påvist denne
sammenhengen mellom fortid og nåtid og hvordan fortiden
virket inn på samtiden.
Kiær mente at samtidige begivenheter, som økonomiske
konjunkturer, hadde innflytelse på antall inngåtte ekteskap.
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Disse karakteriserte han kun som «Krusninger paa Overfladen», og han konkluderte derfor med at slik vekslingen i
antallet ekteskapsinngåelser og fødselskullenes størrelse
hadde utviklet seg i de siste 50 år, måtte variasjonen i tallene
mer tilskrives «fortidige end samtidige Omstændigheder».176
Dette var en stor oppdagelse, og den besto ikke i og for seg
i at fødselstallene beveget seg opp og ned med jevne mellomrom, men at befolkningstallene hadde en egen logikk. Folkemengdens bevegelse måtte i hovedsak anses som et resultat av
denne logikken, og ikke som noe som ble påvirket av ytre,
samtidige omstendigheter som gode og dårlige tider; folkemengden beveget seg selv, og det som beveget den, kunne ligge
langt tilbake i tid.
Kiærs faktiske tale
«Er Frugtbarheden i vort Land tiltagende eller aftagende»,
spurte Kiær etter å ha beregnet at det ble født 31,7 barn per
1 000 innbyggere i perioden 1736–1775, 29,4 i tidsrommet
1776–1815 og 31,7 i årene 1816–1855. Han beregnet også tall for
fødsler per 1 000 gifte kvinner fra 20 til 45 år, og disse tallene
viste, hevdet han, at kvinnene hadde fått flere barn fram til
«Misvæxtaaret» 1860, som forårsaket en knekk og klart færre
fødsler i 1861.177 I disse vurderingene kan det virke som Kiær
hadde glemt at de samtidige påvirkningene på folkemengdens
bevegelse bare var krusninger på overflaten. Uansett var det
slike drøftinger, spørsmål, famlinger og gjetninger som skapte
et behov for en standardisert tabell som utviklet de relevante
tallrekkene, stilte dem sammen og forlenget dem bakover i tid
så langt det gikk.
Det kunne virke som om tabellen fra 1914 lå snublende nær
i 1869. Likevel skulle det gå nesten 50 år før tabellen så dagens
lys. En grunn til dette var at det fantes en rekke sider ved
befolkningsutviklingen som avledet Kiærs oppmerksomhet.
Han var blant annet opptatt av forholdet mellom antall barn
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født i og utenfor ekteskap, i denne relasjonen fant han den
viktigste kilden for å bedømme landets sedelighetstilstand.
Ved første øyekast, resonnerte han, måtte antallet barn født
utenfor ekteskap anses som et uttrykk for begge kjønns
sedelighet, og man kunne trekke den slutning at når
sedelighetstilstanden blant den kvinnelige delen av befolkningen var god eller dårlig, måtte det samme være tilfellet for
den mannlige. I alminnelighet var denne slutningen riktig, fortsatte han, men den holdt likevel ikke alltid stikk. Det store
antallet sjøfolk i utenriksfart gjorde at antallet barn født utenfor ekteskap i Norge ikke var et uttrykk for sedelighetstilstanden i den mannlige befolkningen. Videre pekte Kiær på at
antallet barn avlet utenfor ekteskap var mye større enn antallet
barn født utenfor ekteskap. Han viste igjen til Eilert Sundt,
som hadde dokumentert at blant arbeidere og husmenn i landdistriktene var 50 av 100 førstefødte avlet før ekteskapsinngåelsen. Siden antallet barn født utenfor ekteskap økte, slo
Kiær fast at sedelighetstilstanden hadde forverret seg
betydelig gjennom det 19. århundret. Det samme hadde skjedd
i Sverige. Kiær mente også å kunne dokumentere at den
største økningen av fødsler utenfor ekteskapet skjedde like
etter at en krig var slutt, etter en hungersnød eller etter en
annen stor ulykke.
Heller ikke det møysommelige og tidkrevende arbeidet med
å utarbeide og kommentere mortalitetstabeller sparte Kiær
seg for. Disse viste at den gjennomsnittlige levealderen var
høyere enn før og i «stadig Stigen». Et sikkert tegn på folkets
framskritt i materielt velvære, konstaterte Kiær. Dødsraten
hadde falt, befolkningsveksten var stor, men i de detaljerte
tabellene denne publikasjonen også var så rikelig utstyrt med
for fødte og døde etter stift og prosti, markerer et minustegn
foran tallet 40 at i Namdalens prosti døde det i 1861 40 flere
enn det ble født, Arendal med forsteder opplevde seks flere
dødsfall enn fødsler i det samme året. Året etter viser
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differansen mellom fødte og døde minus 30 i Søndre Helgelands prosti.178
En følge av færre dødsfall blant voksne var at ekteskap mellom ungkarer og enker, mellom enkemenn og enker og mellom
enkemenn og piker viste en fallende tendens. Slikt interesserte
ikke desto mindre Kiær seg for, og det ble kommentert og analysert og gjort beregninger side opp og side ned, den gjennomsnittlige alderen ved ekteskapsinngåelse mellom ungkarer og
piker var henholdsvis 29,22 år og 27,37 år i femåret 1861–1865,
for ungkarer og enker 32,18 år og 37,64 år, for enkemenn og
piker 42,59 år og 32,71 år og for enkemenn og enker 48,46 år
og 45,46 år. Tallene hadde vært stabile gjennom 25 år.
Mens Kiær utarbeidet den helt avgjørende innledningen, som
skulle bidra med vesentlige innsikter om befolkningens
sammensetning og utvikling i tidligere tider, unngikk det ikke
hans oppmerksomhet at det samtidig skjedde enorme endringer
i befolkningsutviklingen. Utvandringen til Amerika spilte en
stadig større rolle for befolkningsutviklingen, slo han fast. Det
årlige gjennomsnittet for tiåret 1856–1865 var kun på vel 3 900
utvandrere. I 1861 hadde antallet utvandrere vært så høyt som
8 900, og en fotnote opplyste at utvandringen i 1866, 1867 og
1868 hadde nådd opp i 14 000 personer. Utvandringen fra Norge
var større enn fra andre europeiske land, årsakene til dette ville
ikke Kiær gå inn på, skrev han, men siden det forelå tall for
utvandringen etter kjønn, alder og utflyttingskommune, ble fristelsen for stor. Det skjedde gjennom en språklig vending som i
litt forskjellige former skulle bli en gjenganger i den deskriptive
stilen som preger forklaringer og kommentarer av tabeller. I
Kiærs opprinnelige formulering lød den: «Det ligger ikke i min
Plan her at gaa nærmere ind på Aarsagerne til den norske
Udvandring, jeg skal blot paapege …»179 Det kan neppe være
noen tvil om at det som blott ble påpekt, ble holdt for å være
den viktigste forklaringen av det aktuelle fenomenet. Det Kiær
ville påpeke, var at aldersklassen fra 20 til 30 år, som omfatter
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mange arbeidssøkende, i 1836–1845 hadde hatt en usedvanlig
sterk vekst, 39 prosent, målt mot det foregående tiåret. Mange
av dem dro til Amerika da de ikke fant noe å gjøre i Norge.
Da utvandringsstrømmen først hadde «brudt sig en Aabning
gjennem Dæmningen», fortsatte den å flyte sterkere og
sterkere, hevdet Kiær, selv om økonomiske forhold enkelte
ganger kunne føre til at den ble svekket. Den amerikanske
borgerkrigen, fra 1861 til 1865, la ikke Kiær noen vekt på, men
han mente at det var en usedvanlig sterk vekst i aldersklassen
fra 20 til 30 år i tillegg til dårlige tider og klager på arbeidsløshet som førte til den kraftige økningen i utvandringen etter
1865. Forklaringen på at utvandringen nå ble så stor, var at
den tidligere utvandringsstrømmen hadde banet «en bred
Vei», og Kiær nevnte som eksempler familieforbindelser, reisepenger og lettere kommunikasjoner som «tilskyndede til
Reisen» i større grad enn tidligere. Dessuten hadde «de Baand
der knyttede» de enkelte individer og familier til fedrelandet,
løsnet.180
I tiåret 1856–1865 utvandret det flest fra Sogn, Valdres og
Hallingdal. Kiær regnet med at i tillegg til den registrerte oversjøiske utvandringen hadde om lag 6 000 personer dratt fra
Norge. De fleste var sjøfolk som rømte i amerikanske og engelske havner. Publikasjonen inneholdt også en tabell som viste
norske sjøfartsbyer som skipet utvandrere direkte til Amerika. Fra Bergen, Christiania, Drammen og Trondheim dro det
flest, men fra nesten samtlige norske kystbyer var det mulig å
ta seg til Amerika.
Kammerråden og fullmektigen kommer ikke overens
i a r b e i d e t m e d å tilpasse tallene fra folketellingene til
folkemengdens bevegelse har tellingen i 1801 spilt en sentral
rolle. Den holdes av de fleste for å være av svært god kvalitet
ettersom det innsamlede materialet inneholder navn og en
rekke opplysninger om hver enkelt person. Den har vært en
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hovedkilde for norsk befolknings- og samfunnshistorie,181 og
har alltid vært et fast punkt, men det er også satt spørsmålstegn ved dens pålitelighet.182
De originale tellingslistene ble overført fra København til
Norge etter 1814 og oppbevares ved Riksarkivet. Det var
Tabellkontoret under Rentekammeret i København, opprettet
i 1797, som planla tellingen i 1801 og bearbeidet resultatene.
Den første sjefen ved dette kontoret sluttet i 1801 og ble
erstattet av kammerråd Johan Henrik Gundelach, i tillegg var
det ansatt en fullmektig, en kopist og en volontør. Tabellene
ble laget manuelt ved at hver person måtte anbringes i riktig
celle i tabellen med en prikk eller et punkt. For hver tabell
måtte prikkingen gjøres på nytt. I en samtidig kommentar het
det: «Aandløsere og mer mekanisk kan heller ikke noget
Arbejde letteligen være, og det er virkelig Synd dermed i en
Række Aar at pine noget Menneske.»183
Mellom to av de ansatte ved kontoret, kammerråden og fullmektigen, oppsto det uoverensstemmelser som førte til at fullmektigen lot være å møte opp. Da kammerråden beordret ham
til å møte, svarte fullmektigen med å sende en utførlig rapport
om uholdbare arbeidsforhold til Rentekammeret. Fullmektigen forsikret om at han hadde holdt arbeidstiden, men
møtt opp om ettermiddagen etter at de andre hadde gått hjem,
angivelig fordi han bodde et stykke utenfor København.
Grunnen til at han ikke hadde fått gjort noe, var at
kammerråden hadde låst folketellingslistene ned i sin pult.
Kammerråden karakteriserte brevet for uvederheftig og
ondsinnet, og han skildret sitt oppofrende slit ved tabellkontoret mot fullmektigens slaraffenliv på «et Sted ved Fure Sø,
hvis Beliggenhed jeg i øvrigt ikke kender, da jeg aldrig har
kunnet tage Del i Lystpartier til Stadens fortryllende
Omegn».184 Rentekammeret svarte på striden ved å legge ned
tabellkontoret i 1819 uten at fullstendige og detaljerte
resultater fra folketellingen i 1801 ble gjort ferdig.
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Foreløpige tall fra tellingen var ferdige alt i 1802, og viste at
folketallet i Norge var 910 074. Tallet ble raskt korrigert fordi
Nedre Telemark med 28 399 innbyggere var tatt med fra både
Akershus og Kristiansands stift. Det ble også oppdaget flere
andre mindre feil, og i 1807 ble et nytt tall, 882 589, oppgitt. I
1809 var folketallet ifølge nye summeringer 881 912.185
Professor Knut Mykland og riksarkivar Dagfinn
Mannsåker kontakter Statistisk sentralbyrå
d e n f ø r s t e p u b l i s e r i n g e n av folketallet fra 1801 i
Norge skjedde i Den Norske Rigstidende i 1815. I en kort innledning til tallene, som ble gitt etter stift, amt og fogderier, het
det at Norge siden denne tellingen hadde hatt sju gode år og
sju trengselsår. Dette var ingen henvisning til Bibelen, men til
at Norge i de sju første årene av Napoleonskrigene hadde vært
nøytralt, i de sju siste på keiser Napoleons side. Det hadde ført
til at folketallet for 1801 svarte til folketallet også for 1815. Det
er uvisst hvilke opplysninger som lå til grunn for denne kunnskapen om at folkemengden i 1815 var som i 1801. Den korte
kommentaren til tallene i Rigstidende hevdet videre at tidligere publiseringer av folketallet fra 1801-tellingen hadde hatt
feil både i delene og i hovedsummen, men at de nå var rettet
ved at tellingslistene var gjennomgått med stor nøyaktighet.186
Tallene var utarbeidet «af salig Expeditions-Secretair Peter
Vogt»,187 og han hadde kommet fram til at folkemengden
1. februar 1801 var 883 038.188
Tallet til Peter Vogt gikk igjen i alle offisielle statistikkpublikasjoner helt til 1874, da publiserte Det statistiske Kontor detaljerte tabeller fra 1801 og opererte med fem
forskjellige befolkningstall – 883 440, 883 449, 883 038,
883 353 og 883 487 – alt etter som tabellene viste befolkningen i ulike kombinasjoner etter kjønn, alder, bosted og
yrke. Forskjellene ble karakterisert som «i det hele […] ganske
uvæsentlige». Kiær skrev også i forordet til publikasjonen at
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da de fleste tabellene var trykket, hadde det dukket opp nytt
materiale i Riksarkivet. Med det kunne kontoret presentere
detaljerte tall også for hver enkelt kjøpstad etter stand og
næring og ikke som tidligere bare for kjønn og alder.189
De første forberedelsene til en ny bearbeiding av tellingslistene fra 1801 etter moderne statistiske metoder og prinsipper
ble gjort tidlig på 1950-tallet, og i 1968 tok professor Knut
Mykland og riksarkivar Dagfinn Mannsåker på vegne av historikere i Oslo, Bergen og Trondheim initiativ til et møte med
Statistisk sentralbyrå. En ny gjennomgang av folketellingen
skulle bedre innsikten i sammensetningen av den norske

Budstikken, Et Ugeblad af
statistisk-oekonomisk og
historisk Indhold,
Christiania 1826.
Resultatene av folketellingen i
1825 ble publisert i Budstikken
etter initiativ av dr. Frederik
Holst. Tallene for 1801 er i
eksemplaret til Statistisk
sentralbyrås bibliotek påført
med blyant, og befolkningen på
Enerhaugen i Oslo er overført fra
neste side.

søbye folkemengdens bevegelse mat_søbye folkemengdens bevegelse mat 18.12.14 12:04 Side 144

144 |

f o lk e m e n gd e n s bev e g e ls e 173 5–2 0 14

befolkningen ved overgangen fra det 18. til det 19. århundret.
Programmeringsstipendiat Jan Oldervoll fikk den praktiske
ledelsen av arbeidet, mens historiker Ståle Dyrvik ble
rådgiver for prosjektet fra 1974. Overføringen av opplysningene fra kopier av tellingslistene via papirbånd til maskinlesbare media ble gjort av kontorassistent Målfrid Jacobsen ved
Universitetet i Bergen, mens førstesekretærene Carl Kierulf og
Helga Flo i Statistisk sentralbyrå utarbeidet tabellene.
Databehandlingen gjorde det nå mulig å kontrollere
materialet grundig, blant annet ble det sjekket at oppgitt navn
og kjønn samsvarte. Folketallet i hvert prosti ble kontrollert
mot summeringene i originallistene. Ble det oppdaget uoverensstemmelser, ble folketallet kontrollert sokn for sokn, gård
for gård. Noen ganger var det nye tallet feil, andre ganger ble
feilen funnet i listene. I dem var det brukt 40 000 betegnelser
for yrke, 15 000 for husstand eller husholdning og 5 000 for
ekteskapelig status. Alle beskrivelsene av yrke, sivilstand og
husstand ble kodet, og tabellene ble produsert fra de kodede
listene. Det ble oppdaget noen inkonsekvenser i materialet,
sannsynligvis skyldtes disse kombinasjoner av kjennetegn
som var ulogiske. Slike feil ble ikke rettet.
I 1980 ble folkemengden for 1801 fastsatt til 879 020. I dette
tallet var ikke folkemengden i Holt prestegjeld med soknene
Holt, Dypvåg og Flosta med. Listene hadde forsvunnet på et
eller annet tidspunkt etter at Peter Vogt hadde laget sine
tabeller. Innbyggertallet, 4 583, var kjent blant annet fra
publiseringen i Rigstidende i 1815 og Budstikken i 1826.190
Det eneste som ble nevnt om tallenes usikkerhet da den nye
bearbeidingen av listene fra 1801 ble offentliggjort i 1980, var
hvordan den nomadiske delen av den samiske befolkningen
ble registrert. Tellingen i 1801 skulle som i 1769 registrere den
hjemmehørende befolkningen. I 1769 var tellingsdagen 15.
august, det var et svært uheldig valg ettersom forskjellen på
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hjemmehørende og tilstedeværende befolkning var stor om
høsten. Mange sjøfolk, fiskere og sesongarbeidere i jord- og
skogbruk befant seg ikke på hjemstedet på tellingsdagen. De
ble ofte glemt, selv om det uttrykkelig var gjort oppmerksom
på at fraværende hjemmehørende personer skulle være med.
Dette var da også en grunn til at tellingsdagen i 1801 ble flyttet
til 1. februar, en dato da differansen mellom den hjemmehørende og tilstedeværende befolkningen var mindre.
Tellingen i 1801 viste at det var 109 kvinner per 100 menn,
mens det i 2011 var 99,5 kvinner per 100 menn. Dette var
første gang det har vært mannsoverskudd i Norge. En annen
slående endring var at énpersonhusholdninger var svært
sjeldne i 1801, i 2011 besto 40 prosent av alle husholdningene
av én person. Den gjennomsnittlige størrelsen på en husholdning var i 1801 5,4, mens tallet i 2011 var 2,2. Embets- og
kjøpmenn hadde husholdningsstørrelse på åtte til ti personer,
mens husholdningsstørrelsen for husmenn og arbeidere lå på
om lag fire. Forskjellen ble forklart med overføringen av tjenestefolk fra lavere til høyere lag. I 1801 bodde 10 av 100 i byer
og tettbygde strøk, mens det tilsvarende tallet 210 år seinere
var 80 av 100.
Å krumme en kurve om et punkt
med frederik holsts analyse av folketallene fra 1826 og
Kiærs gjennomgang av folketellingene og folkemengdens
bevegelse i 1869 ble det etablert en enighet om at tellingene i
1769 og 1815 registrerte altfor få personer, mens tellingen fra
1801 hadde fått med de aller fleste.191 Gitt at dette er riktig,
skaper ikke-korrigerte tall fra 1769, 1801 og 1815 inntrykk av
en for sterk folkevekst før 1801 og en for lav folkevekst fra
1801 til 1815. Folketellingen i 1825 holdes for å være rimelig
korrekt, derfor gir ukorrigerte folketall inntrykk av en for
sterk folkevekst fra 1815 til 1825.

søbye folkemengdens bevegelse mat_søbye folkemengdens bevegelse mat 18.12.14 12:04 Side 146

146 |

f o lk e m e n gd e n s bev e g e ls e 173 5–2 0 14

Befolkningsveksten ble første gang beregnet i publikasjonene som presenterte folketellingene fra 1845 og 1855, og
viste at befolkningen økte årlig med vel ½ prosent fra 1769 til
1801, med null prosent fra 1801 til 1815 og med nesten 1,9
prosent fra 1815 til 1825.192 Oppjustering av tallene fra 1769 og
1815 vil dempe veksten fra 1769 til 1801, vise en viss vekst fra
1801 til 1815, og en lavere vekst igjen fra 1815 til 1825.193 Hvor
mye skal tallene for 1769 og 1815 justeres opp? Er det sikkert
at 1801-tellingen kan betraktes som et helt fast punkt?
Publiseringen av ikke-korrigerte tall har skapt, og skaper,
et inntrykk av at folkeveksten startet i 1815, og følgelig at årsakene til den derfor også må være å finne i denne perioden.
De korrigerte tallene modifiserer bildet noe, men heller ikke
disse rokker ved at folkeveksten for alvor satte inn etter 1815.
Kanskje er folketellingstallet fra 1801 ikke så pålitelig som
det har vært betraktet som? Det ville være merkverdig om
folketellerne i 1801 hadde kommet fram til de øverste plassene
og alle øde gårder midtvinters slik at denne tellingen var den
eneste som ikke trengte korrigering. En oppjustering av 1801tallet med for eksempel 10 000 vil forsterke inntrykket av en
plutselig folkevekst etter 1814. Dødsraten synes å bekrefte en
brå endring på dette tidspunktet.
Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at det skjedde et
brått fall i dødsraten med etterfølgende folkevekst i 1814?
Fordi det aldri ellers har forekommet brå og varige endringer
av dødsraten.
Justeringen av folketellingstallene må støttes av skjønn.
Vanskeligheten med å justere tallene er at ønsketenkning,
hvilke teser tallene skal bekrefte, påvirker skjønnet.
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Tabell 6 | FOLKEMENGDE, KORRIGERTE OG UKORRIGERTE TALL. * 1769–1825
Offisielle tall
Korrigerte tall
1769, 15. august
723 618
746 000
1801, 1. februar
883 603
1815, 30. april
885 431
918 000
1825, 27. november
1 051 318
1 068 000
Vekst per år 1769–1801
5 161
4 440
Vekst per år 1802–1815
143
2 450
Vekst per år 1816–1825
16 588
15 000
* Offisielle tall fra Statistisk årbok 2013, korrigerte tall fra Tabeller
vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1856–1865.

Den første kommentaren til folketellingstallene fra 1801 og
1815 er fra 1827 ved Frederik Holst, han viste at sju amt hadde
hatt en nedgang i folketallet på i alt 22 604, mens resten av
amtene hadde en økning på 24 997 innbyggere. Økningen av
folketallet i noen amter fra 1801 til 1815 utliknes av nedgangen
i andre.
Holst viste at befolkningsnedgangen fra 1801 til 1815 var
størst i Buskerud, Nordland og Finnmark, mens økningen var
størst i amtene Nordre Bergenhus, Lister og Mandal og
Stavanger. Nedgangen i Buskerud forklarte han med nedleggelsen av sølvgruvene, som førte til stor utflytting fra Kongsberg og bygdene rundt. Holst mente dessuten at mange
sjømenn som hadde gått i fremmed tjeneste under Napoleonskrigene, og personer som hadde blitt tatt til fange av engelskmennene under krigen, ennå ikke hadde vendt hjem da
tellingen i 1815 ble foretatt.194
Anton Martin Schweigaard skrev i sin Norges Statistik i
1840 ingenting om at folketellingstallet fra 1815 var for lavt.
Han var klar over at det var Akershus stift og Nordland amt
som hadde hatt befolkningsnedgang under Napoleonskrigene,
mens Kristiansand, Bergen og Trondheims stift (bortsett fra
Nordland) hadde hatt en ikke ubetydelig vekst. Dette forklarte

n e st e o p p s lag
Anton Martin Schweigaard,
Norges Statistik, Christiania
1840.
Historikerne strides om hvorvidt
Schweigaards bok hører hjemme
i den statistisk-topograﬁske
tradisjonen fra det 18.
århundret, eller om den er
et gjennombruddsverk for
moderne statistikk.
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Schweigaard med at de områdene som ved siden av et
brukbart jordbruk hadde fiske som en vesentlig næringsvei,
hadde klart seg bedre enn dem som drev skogbruk og bergverksdrift ved siden av jordbruket.195 Dette gjaldt imidlertid
ikke for Nedenes amt (Aust-Agder), Søndre Bergenhus
(Hordaland) og Møre og Romsdal, men kun for Lister og
Mandal (Vest-Agder), Stavanger (Rogaland) og Nordre
Bergenhus (Sogn og Fjordane). To av de tre amtene med
sterkest vekst fra 1801 til 1815, Lister og Mandal og Nordre
Bergenhus,196 hadde lavest folkevekst fra 1815 til 1825, og
Nordre Bergenhus gikk altså tilbake i folketall.197
Hvordan kan den lave veksten og nedgangen for disse
områdene fra 1815 til 1825 forklares? Kan det være at folketellingen i 1815 likevel ikke registrerte for få i disse områdene,
men at det var tellingen i 1825 som gjorde det? Dette strider
med den gjengse oppfatningen av påliteligheten til disse to tellingene. Kanskje kan årsaken ligge i at 1801-tellingen var ufullstendig for disse områdene, det vil si at den sterke veksten fra
1801 til 1815 kom av at 1801-tellingen hadde registrert for få,
mens 1815-tellingen var noenlunde korrekt.
Opplysning som årsak til dødsratefallet
m o tstå e n d e sid e
Christian Holst, Statistiske
Tabeller vedkommende det
lærde Skolevæsen i Norge
udarbeidet efter officielle Actstykker, Christiania 1839.
Oversikten viser at fra 1813 til
1837 hadde 1 796 tatt eksamen
artium ved universitetet i Christiania. Av disse kom 701 fra de
lærde skolene, mens 1 019 hadde
fått privat undervisning. 1 608
av de 1 796 påmeldte besto
prøven, som inntil 1883 ble
avlagt ved universitetet.

f l e r e t i d l i g e ko m m e n tat o r e r til folkeveksten i
første halvdel av det 19. århundret hadde vært inne på at opplysning spilte en avgjørende rolle for dødsratefallet. Da
Frederik Holst drøftet resultatene av folketellingen i 1825 i
Budstikken, forklarte han at folkemengden stadig hadde tiltatt
fra 1769, om enn ikke i samme takt i hele denne perioden. Da
han skulle forklare veksten fra 1815 til 1825, var han i motsetning til Schweigaard klar over at tellingen i 1815 anga for lave
tall, men viste også til freden etter 1814, at flere nye næringsveier var etablert, og endelig pekte han på «Nasjonens Oplysning». Den hadde økt ved etablering av flere lærde skoler og
forbedringer i allmueskolen.198
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Hvis opplysning var årsak til dødsratefallet, må det forventes
å ha skjedd langsomt. Det tar tid før kunnskap om hygiene,
beskyttelse mot sykdommer, bedre dyrkingsmetoder og
kosthold ble kjent i en spredt bosatt befolkning. Det som skjer
brått mellom folketellingene i 1769 og 1815, er at DanmarkNorge kom i krig med Storbritannia og Sverige fra 1807, og at
det ble fred i 1814. Kanskje skapte krigstilstanden høy
dødelighet, mens en underliggende tendens var en svakt
fallende dødsrate. Er det mulig å knytte den høye dødeligheten
fra 1807 til 1813 direkte eller indidrekte til krigstilstanden?
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Jan-Pierre Guillaume
Catteau-Calleville, Tableau des
États Danois. Envisagés sous
Rapports du Mécanisme Social,
Tome Second, Paris 1802.
N står for fødte, M for døde.
Catteau-Calleville kjente til
tabellene Oeder hadde laget
for årene 1735 til og med
1784, men var skeptisk til
tallene fra før 1774.
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En beskrivelse av hva som forårsaket dødsratefallet i England og Wales fra 1750, kan illustrere hva opplysningen førte
til: Sykdommer ble ikke lenger betraktet som en guddommelig
og velfortjent straff for syndige handlinger, men som noe som
kunne unngås hvis årsakene til dem ble forstått. Det reduserte
barnedødeligheten at frisk luft ikke lenger ble ansett for å
være skadelig under fødselen og i den første tiden etterpå. Tidligere lot mange være å vaske og skifte rent på spedbarna fordi
skitt og kroppsvæsker ble ansett for å inneholde næringssafter som barnet trengte. Slikt ble det også slutt på. Nyfødte
ble heller ikke lenger matet med stekt flesk, som angivelig
skulle kurere dem mot lengsel etter moren. Fordi det kunne ta
noen døgn før morsmelken kom, stappet mange smør og
sukker, olje eller brødsuppe ned i halsen på nyfødte. Dette ble
det slutt på da mangelen på morsmelk de første døgnene etter
hvert ble ansett som en bekreftelse på at nyfødte barn ikke var
sultne og trengte mat. Det reduserte også barnedødeligheten
at mødrene ble oppfordret til utelukkende å amme barna de
tre første månedene og ikke avvenne dem før etter tolv
måneder.199
Registreringen av fødsler og dødsfall var en del av dette og
en frukt av opplysningstiden, og ble av flere ansett for å være
blasfemisk. Det var Gud som skulle holde regnskap med fødte
og døde.200 I 1736, året etter at prestene ble pålagt å rapportere
antallet døpte og begravede til biskopene, som skulle summere
og sende oppgavene til København, ble elementær undervisning i kristendom, lesning, skriving og regning innført som en
del av konfirmasjonsforberedelsene. Det betydde at alle som
ble født etter om lag 1720, fikk muligheten til å lære å lese.
Akkurat når leseferdighetene var blitt alminnelig utbredt, har
vist seg å være vanskelig å bringe på det rene.201
Etter at opplysende trykksaker ble lett tilgjengelige og
leseferdigheten var blitt alminnelig, ble ikke tradisjonell kunnskap overlevert fra far til sønn og fra mor til datter lenger
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enerådende. Med leseferdighetene ble det skapt nye betingelser for tilegnelse og spredning av kunnskap. Det reduserte
overtro og banet vei for renslighet og nye dyrkingsmetoder. I
1771 ble det av personer knyttet til Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab, stiftet i Trondheim i 1760, satt fram
krav om opprettelsen av et universitet i Norge.202
Når Guds time kommer, nytter intet
e t t e r å h a studert folketellingene fra 1845 og 1855 oppdaget Eilert Sundt at det fra og med 1836 til og med 1855 hadde
druknet vel 14 000 personer i Norge. Tallene er ganske sikkert
for lave fordi de neppe omfattet sjøfolk som druknet ved forlis
i utenriksfart, dessuten kunne druknede fiskere som ikke ble
funnet og gravlagt, lett ha blitt glemt innført i kirkebøkene.
Eilert Sundt ble forskrekket over at så mange druknet, og
ba bispen i Troms spørre sokneprestene om grunnen til at allmuen ikke ville lære seg å svømme. I sin beretning om forlis i
Troms bispedømme fra 1862 hadde Sundt systematisert
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svarene. Flere sokneprester skrev at befolkningens holdning
var at «når Guds time kommer, nytter intet». Sundt mente at
dette ikke bare var en religiøs tanke, det var en «åndløs
fatalisme eller blind tro ikke på Guds førelse, men på en
ubøielig skjæbnes forudbestemmelse». Sundt gjenga svaret til
en prest i Nordland: «Men for nærværende tid findes her
aldeles ingen sands for svømning, ikke fordi den anskuelse er
almindelig, at svømning, om ulykker indtraf, ofte alene vilde
bidrage til at forlænge dødskampen (skjønt jeg rigtignok også
har hørt noget sådant yttre), men fordi der hos befolkningen
findes en dybt rodfæstet fatalisme, når talen er om ulykker på
søen. Man tvivler ikke om, at den, som drukner, var forudbestemt til at drukne. Man tror, at intet, altså heller ikke svømning, vilde kunne have frelst ham fra den dødsmåde, som ved
en ubøielig og uundgåelig skjæbne var beskjæret ham. Det er
især med hensyn til dødsfald, at denne tro er så rodfæstet og
udpræget; ved andre tilfælde spores den mindre, skjønt det vel
neppe står til at nægte, at vore almuesfolk i almindelighed ere
med hensyn til alle vigtigere begivenheder i livet i mere eller
mindre grad fatalister.»203
Sundt dokumenterer at så seint som i 1860-årene kunne
fatalistiske forestillinger gjøre seg sterkt gjeldende. Troen på
at alt var forutbestemt, sto i motsetning til opplysning og bidro
utvilsomt til det langsomme fallet i dødsraten. Undersøkelsen
av svømmeferdigheten som var foranlediget av de offentliggjorte tallene for antall druknede, er et godt eksempel på
hvordan statistikk og opplysning kunne føre til mer opplysning og handling for å redusere et onde.
Å mangle holdning i befolkningsspørsmålet
braun tvethe, kopist ved Tabellkontoret i Departementet
for det Indre, hadde bearbeidet folketellingen i 1835 og skrev
i sin Norges Statistik fra 1848 at dødeligheten hadde avtatt.
Det forklarte han med naturvitenskapenes utvikling, som
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hadde ført til at sjansene for å dø ved ulykkelige hendelser og
sykdommer var mindre enn før.204
Torkel H. Aschehoug (1822–1909), professor i rettsvitenskap, statsøkonomi og statistikk, anmeldte Braun Tvethes bok
og berømmet alle de interessante statistiske data som var
gjengitt i den, og som hadde manglet i Schweigaards bok.
Tallene ville bli godt mottatt, skrev Aschehoug, av en allmennhet som hadde vist at den fulgte befolkningsutviklingen
med stigende oppmerksomhet. Bortsett fra litt ros innledningsvis hadde Aschehoug mange innvendinger og kritiske
spørsmål til Tvethes bok, som han mente manglet «Holdning»
i befolkningsspørsmålet.205
Professor Aschehoug mente at hovedsaken var å forklare
hvordan befolkningen hadde beveget seg, og hva som var årsaken til og følger av denne bevegelsen. Om det skyldtes en
forbedring i befolkningens fysiske eller moralske vilkår, var
bare ett av spørsmålene som skulle besvares. Et annet var
hvilke fysiske og moralske hindringer for folkemengdens
vekst som hadde vært virksomme. Aschehoug fikk ikke noe
svar i Tvethes bok på om den litt langsommere veksten i
befolkningen etter 1825 kom av at flere menn enn før hadde
blitt så fornuftige og omtenksomme at de ikke lenger ville innlate seg på å bli forsørgere. Han minnet om at den berømte
Malthus hadde framhevet Norge som det land der den
preventive hindring av befolkningsveksten, «moral restraint»,
var mest virksom. Ifølge Aschehoug var det slike spørsmål
befolkningsstatistikken skulle svare på, og ikke om ytre
faktorer som krig, uår og sykdommer påvirket befolkningen.
Det var en vitenskapelig behandling av emnet Aschehoug
hadde ventet, og ikke om det var født «nogle Procent Fruentimmer mere end Mandfolk, eller om der ere indgangne lidt
flere Ægteskaber det ene Aar end det Andet».206
Tvethe hadde beregnet at det var flere personer mellom 20
og 40 år som lot være å inngå ekteskap i 1845 enn det hadde
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vært i 1835. Ifølge Aschehoug betydde det at et større antall
personer foretrakk å leve ugift framfor å ta på seg ansvar for
ekteskap og barn. Nordmennenes prisverdige forsiktighet med
å inngå ekteskap hadde sin årsak i at «Nationen befinder sig
paa et høiere moralsk Standpunkt nu end forhen», slo
Aschehoug fast, han var ikke blind for at denne slutningen
måtte modifiseres hvis det skulle vise seg at de «uægte
Fødsler» hadde steget, men inntil disse tallene forelå, ville han
betrakte forandringen fra 1835 til 1845 som gunstig. Braun
Tvethe hadde imidlertid kalt utviklingen i retning av færre
ekteskap for ugunstig fordi den ville svekke folkeveksten. Den
setningen reagerte Aschehoug sterkt på, og var nok grunnen
til at han beskyldte Tvethe for å mangle holdning. Aschehoug
mente tvert om at færre giftermål og færre barn var gunstig
for «Folkets Velvære». Hvis ikke antallet barnefødsler ble
begrenset gjennom høy alder ved ekteskapsinngåelse og ved
at forholdsvis mange kvinner forble ugift i gode tider, ville det
bli født så mange barn at folkeveksten ville øke mer enn
produksjonen av næringsmidler. Dermed ville dødeligheten
øke og folkemengden bli redusert på en mer brutal og hensynsløs måte. Det bekymret Aschehoug at arbeidsføre trengende
skulle få hjelp av det offentlige fattigvesenet etter gjeldende
regler. Det var behov for å undersøke om denne understøttelsen førte til en «proporsjonal Forøgelse af Vielsernes
Antal» med etterfølgende barnefødsler.207
Befolkningsstatistikken skulle være et redskap for å følge
med på om befolkningen hadde moralsk kraft til å motstå fristelsene til i gode tider å avle så mange barn at det på et seinere
trinn med nødvendighet ville føre til dårlige tider. Da
Aschehoug skrev dette, hadde folketallet økt hvert eneste år i
vel 30 år. Det skjedde ikke ved at antallet fødsler steg i gode
tider, men ved at færre døde.
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Stirre på tallene og pønse på tingene
d e n n e d i s kus j o n e n b l e helt uaktuell da Eilert Sundt i
1855 viste at gode og dårlige tider, krig og sykdom ikke kunne
forklare svingningene i fødselsraten. Antakelsen om at mange
ekteskapsinngåelser og fødsler var forårsaket av gode tider,
var rett og slett feil.208 Sundt viste at variasjonen i antall inngåtte ekteskap og antall fødsler kom av ulik alderssammensetning i befolkningen som forplantet seg fra en generasjon til
den neste. Det sentrale avsnittet i Om Giftermaal i Norge, hvor
sammenhengen mellom fortid og nåtid behandles, lyder:
«Mange ægtevielser i tal, men ikke mange i forhold! Årsagen
til det stærkt forøgede antal ægtevielser i 1841–50 er altså ikke
gode tiders tryghed eller letsindighed (thi da måtte det
allerede have vist sig, at de vare mange i forhold)! Resultatet
af nærværende kapitels undersøgelse er da dette: Den stærke
forøgelse i antallet af folk i giftefærdig alder, som var følge af
de mange fødsler fra 1815 af, og som viste sig pludselig fra 1841
af, denne stærke forøgelse har jeg før betragtet som noget, der
var med at bevirke det stigende antal af ægtevielser, som en af
de flere medvirkende årsager, som noget, der måtte have en
vis del i at fremkalde det store antal ægtevielser og derfor ikke
ganske burde oversees. Rettere er det nu at betragte denne
omstændighed (den store mængde af folk i giftefærdig alder)
som – ikke en af årsagerne – men som årsagen, som den fornemste, den væsentligste, den alt andet overveiende årsag.»209
Her gir Sundt en demografisk forklaring på fødselsraten. Et
stort fødselskull ville etter 20 til 30 år føre til mange ekteskap,
som igjen førte til store fødselskull. Dette, og ingenting annet,
var forklaringen på høye fødselstall rundt 1750, 1780, 1810,
1840 og 1870.
Det var lenge vanlig å tolke tallene til om lag 1814 som en
bekreftelse av Malthus’ teori om befolkningsutviklingen. I
gode år ble det inngått mange ekteskap, umiddelbart etterpå

Statistisk sentralbyrå,
biblioteket, kortkatalog.
Ved Tabellkontoret i Finansdepartementet ble det fra 1820årene bygd opp en boksamling
som etter hvert ble til Statistisk
sentralbyrås bibliotek, lenge et
av landets største spesialbiblioteker, i 1953 med 80 238
bøker, i tillegg kom 4 459 småtrykk og 640 tidsskrifter. De
ﬁre bibliotekarene hadde 2 676
hyllemeter til rådighet, lesesalen
hadde 6 375 besøkende dette
året.
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ble det født mange barn, dårlige år med matmangel som følge
førte til at sykdom og epidemier grep om seg og reduserte
befolkningen. Slik tilpasset de demografiske krisene befolkningens størrelse til næringsgrunnlaget. Dette ble regnet for
å ha utgjort en slags naturtilstand som hadde vart i århundrer.
Krig, sult eller sykdom

m o tstå e n d e sid e
Det Statistiske Centralbyrå,
Statistiske oversikter 1926,
Oslo 1926.
Kun tettsteder som hadde
rettigheter som kjøp- og ladesteder ble regnet som byer i
folketellingene. Dette gjør tellingene lite egnet til måling av
urbaniseringen gjennom det 19.
århundret. Tabellkontoret var
klar over svakheten og etablerte i
1845 en husansamlingsstatistikk
som skulle bøte på denne
mangelen, men den hadde også
svakheter på grunn av en for løs
deﬁnisjon.

e l i f i l i p h e c ks c h e r , svensk økonomihistoriker (1879–
1952), satte befolkningsnedgangen i Sverige i 1742 og 1773 i
forbindelse med en uttalelse den svenske tabellkommisjonen
kom med i 1761 om sammenhengen mellom gode år, giftermål
og barnefødsler: «Strax voro drängar och pigor färdiga att
tinga sig i brudsäng, ävensom de giftas kärlek begynte gladare
brinna.» Heckscher holdt denne forklaringen for å være feilaktig, gode år førte ikke nødvendigvis til flere fødsler. Det var
ikke antallet fødsler, men tilgangen på næringsmidler som var
avgjørende for folkeveksten. Hvert år døde det mellom ti og
tolv tusen i Sverige av tyfus og kopper, de smittsomme sykdommene var der hele tiden. Hver gang matvaretilførselen
sviktet, krevde epidemiene flere offer enn vanlig fordi befolkningens motstandskraft ble svekket. Folkeveksten svingte derfor med gode og dårlige tider, ikke på grunn av fødselsraten,
men fordi dødsraten gikk opp i dårlige og ned i gode år.210
Denne forklaringen på krisene forutsetter at en under- eller
feilernært person er mer mottakelig for alle slags infeksjonssykdommer, men det er ikke tilfellet. Kolera og bakteriell
diaré rammer hyppigere underernærte, men det gjelder ikke
for kopper, tyfoidfeber, malaria og pest. Om underernæring
eksponerer for å bli rammet av difteri, flekktyfus og influensa,
er usikkert.211
Michael Drake sammenliknet dødsraten i Akershus bispedømme med Bergen og Kristiansand bispedømmer og kom
fram til at dødsratefallet hadde begynt på Vestlandet. Han ga
flere grunner til det, men avviste både koppervaksinen og
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potetdyrking som hovedforklaringer.212 Ved å dele Akershus
bispedømme i kyst og innland og sammenlikne dødsraten i
disse to regionene har historikeren Sølvi Sogner vist at det
indre Østlandet hadde like lav dødelighet som kystområdene
på Vestlandet. Kystområdene på Østlandet hadde derimot høy
dødelighet. Hun hevder at en sykdomsbasert tolkning kan forklare dette, mens en ernæringsbasert forklaring ikke duger.
Det indre Østlandet hadde spredt bosetting, ingen byer og
ingen kontakt med utlandet gjennom handel, slik kysten av
Østlandet hadde. Slik sett liknet det indre av Østlandet på
Vestlandet, der bosettingen var spredt, med små og få byer.
Nettopp spredt bosetting var den viktigste beskyttelsen mot
smittsomme sykdommer.213 Ifølge denne forklaringen var det
ikke krig eller hunger som førte til demografiske kriser, men
epidemier.
Det har også vært hevdet at bortfallet av de demografiske
krisene skyldtes at sykdommene hadde antatt en mildere
form, men hvilke smittsomme sykdommer gjaldt det? Hvorfor
ble ikke noen sykdommer verre? Dette er omstridt.214
Byene vokser før den industrielle revolusjonen
i et land der befolkningsveksten hadde vært langsom, økte
folketallet plutselig med nær 170 000 personer fra 1801 til
1825 og med nesten 440 000 fra 1825 til 1855. Veksten var ikke
like stor overalt, og forskjellene gir en viktig pekepinn om hva
som skjedde. Folketallet la mest på seg i de to nordligste
fylkene og i hovedstaden. I Finnmark og Troms ble befolkningen fra 1801 til 1855 fordoblet, mens den i Christiania ble
mer enn firedoblet. Veksten i folketallet helt i nord kom av at
folk fra landsbygda lenger sør flyttet nordover for å rydde
dyrkingsjord, som i Bardu og Målselv, som ble kolonisert av
trøndere og nordøsterdøler. Folketallet i Bardu og Målselv
utgjorde bare om lag ti prosent av veksten i Troms og Finnmark etter 1801.215 Å dra så langt som fra Østlandet til indre
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Troms var likevel et unntak, flyttingen i denne perioden
skjedde fra ett sted på landsbygda til et annet sted på landsbygda, som oftest over korte avstander i retning kysten og mot
nord.216
Fra 1815 til 1855 hadde bybefolkningens andel av det totale
folketallet steget fra 10 til 13 prosent. Flyttingen fra landsbygda til byene hadde ennå ikke kommet skikkelig i gang.
Folkeveksten i landet hadde vært betydelig i den samme
perioden, så bybefolkningen utgjorde tross alt nær 200 000
personer i 1855. Christianias sterke vekst fra nær 12 000 i
1801 til vel 41 000 i 1855 var et unntak og skyldtes at byen, som
tidligere hadde vært utskipningshavn for trelast, ble rigget
opp som hovedstad. Overføring av sentrale handelsoppgaver
fra København spilte også en rolle. Folketallet i Bergen hadde
ikke økt med mer enn 9 000 i den samme perioden og var
snaut 26 000 ved folketellingen i 1855. I det samme året hadde
Trondheim om lag 16 000, mens Stavanger og Drammen hadde
10 000 innbyggere.
I en kommentar i Budstikken til Christianias folketall i 1825
hadde Frederik Holst uttrykt bekymring over at byens
folketall hadde økt så sterkt. Veksten skyldtes offentlig byggearbeid som var nødvendiggjort av statsdannelsen, skrev Holst,
og han var urolig for at alle de daglønnede arbeiderne på
byggeplassene ville komme til å ligge byen til last så snart
anleggene sto ferdig. Han bemerket også at Christiania snart
ville få flere innbyggere enn Bergen om veksten fortsatte, men
mente likevel at befolkningsveksten i hovedstaden var et forbigående fenomen, og var slett ikke sikker på om den noen
gang ville bli større enn vestlandsbyen, som i uminnelige tider
hadde vært Norges største by.217
Bare et par år etter Holsts betenkninger i Budstikken kunne
Finansdepartementet bekrefte at mange av de daglønnede
bygningsarbeiderne ikke hadde noe å gjøre og måtte ha hjelp
fra fattigkassen. Samtidig la ikke departementet skjul på at det
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i de siste årene var anlagt en rekke vakre og staselige bygg, og
at mange gater var blitt brolagt. Med beklagelse ble det likevel
konstatert: «Dampmaskiner gaves ved 1829 Aars Udgang ei
ved noget Anlæg i Riget.»
Ikke desto mindre gjorde Finansdepartementet i sin første
rapport om den økonomiske utviklingen i landet et stort
nummer av at det var anlagt en ny bro over Akerselva. Å slå en
bro over denne bekken med et spenn på seks, sju meter kan
vanskelig anses for noen stor bragd. Kuppelen på Peterskirken
fra 1589 har en diameter på 42 meter. Broen fikk imidlertid
stor betydning, da den lettet adgangen til byen så tilførselen
av landmannens produkter økte i kvantum og kvalitet for hvert
år. Det dreide seg om nødvendighetsartikler i så store mengder
at prisene falt, selv om den sterke veksten i folkemengden i
Christiania skulle tilsi det motsatte, kunne departementet
konstatere.218
I oversikten fra Finansdepartementet ble det beskrevet
hvordan veksten i Christiania førte til at det ble etablert et
marked og en blomstrende varehandel i byen, og at bøndene på
nærliggende gårder nå produserte for salg. I stedet for å dyrke
alt husholdningene på gårdene trengte og bare bytte bort overskuddet, solgte bøndene rundt Christiania melk, kjøtt, korn,
poteter, frukt eller grønnsaker, alt etter hva gårdsbruket var
best egnet for. Fra 1835 foreligger det priser fra Christiania torv
for ulike typer dyrefôr, smør, flesk, okse-, kalv- og fårekjøtt.219
Skillet mellom by og land som nå ble etablert, var ikke basert på
merkantilistiske privilegier, men på varebytte på et anonymt
marked grunnet på arbeidsdeling mellom by og land.220
I 1855 var det ingen industri å snakke om som trakk folk til
byene, Christiania hadde dette året 600 industriarbeidere,
hovedsakelig knyttet til tekstilindustri. Handelen ble tidlig
viktig i landets raskest voksende by og sysselsatte nesten
1 400 personer. Håndverksdriften hadde også økende betydning for hovedstaden, med 928 mestere og 1 443 svenner. Midt
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i det 19. århundret var det snekkere, hattemakere, gullsmeder,
bokbindere, forgyllere og instrumentmakere som økte i antall.
I beretningen om hovedstadens økonomiske utvikling i
femåret 1846–1850 ble det bemerket at byens håndverkere
solgte sine varer til nærliggende mindre byer og landdistrikter. Til hovedstaden ble det også innført en god del
håndverksarbeider fra landdistriktene, de sto atskillig tilbake
for byhåndverkernes arbeider og ble solgt billig, het det i
Christiania Magistrats rapport til departementet.221
Folkeveksten i Christiania førte til at byens vannforsyning
måtte fornyes, de gamle vannledningene av uthulede furustokker ble skiftet ut fra 1855. Dette store arbeidet ble framskyndet av koleraepidemien i byen i 1853, som ble spredt
gjennom kloakken og antakelig derfra til drikkevannet.222 I
1860 var det lagt 31 kilometer rør av støpejern og anlagt 22
brannkummer. Med jernrørene ble det mulig å legge vann inn i
leiegårdene med tappekraner i hver etasje. Legging av vannrør

Broen over Akerselva som ble
framhevet som så avgjørende for
byens handel av Finansdepartementet i 1831. Dette
stikket er fra etter 1833 da
Krohgstøtten ble reist til minne
om stortingspresident Christian
Krohg. Etter 1814 pågikk det
store offentlige byggearbeider i
den nye hovedstaden: Slottet
1824–1848, Rikshospitalet og
Fødselsstiftelsen 1826–1842,
Borgerskolen 1825, Strømbergs
Teater 1827, Ride- og ekserserhuset 1828, Børsen 1828,
Artillerigården 1829, Norges
Bank 1830, Arméens Depot 1832,
Observatoriet 1833, Forsvarsdepartementet 1835, Christiania
Theater 1837, Frimurerlogen
1839, Universitetet 1841–1852.
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var et stort offentlig arbeid som pågikk kontinuerlig til 1886,
da var det lagt 104 km vannledninger. Fra 1850 ble det også
påbegynt anlegging av mur- og rørkloakk. Helt til begynnelsen av 1850-årene var det gårdbrukerne i Aker som tømte
utedoene i hovedstaden, de brukte innholdet som gjødsel.
Tømmingen skjedde ikke til faste tider, trebingene ble fulle og
ved regnvær fløt innholdet utover, om sommeren var stanken
uutholdelig, derfor ble det laget kummer av mur som kunne
lukkes. I 1867 tok et privat selskap over renovasjonen. I 1836
var 9 km med vei og 17 km fortau brolagt, i 1875 14 km vei og
42 km fortau, dessuten var 53 km vei makadamisert. I 1851
hadde byen 275 gasslykter og 53 oljelykter. I tillegg til dette
kom en rekke andre oppgaver som byens myndigheter måtte
ta seg av, som etablering av brann-, ingeniør- og havnevesen,
skoler og sykehus. I 1814 hadde hovedstaden ni politibetjenter.
De som utmerket seg, fikk bonus fra salg av hittegods og inndrevne bøter. I 1850-årene var det 20 konstabler, i 1860-årene
ble det opprettet ordenspoliti, oppdagelsespoliti og havnepoliti, det siste finansiert gjennom havneavgiften. Inndriving
av skatter og avgifter og hele den kommunale administrasjonen skapte økonomisk aktivitet og et differensiert
arbeidsmarked.223
Urbanisering innebærer at en økende andel av befolkningen
i et land bor i byer og tettsteder. Byene kan imidlertid vokse
uten at andelen av befolkningen som bor i byer vokser, det vil
si uten at det skjer en urbanisering.224 Så lenge smittsomme
sykdommer var den viktigste dødsårsaken, var dødsraten
høyere i byene enn på landsbygda, en viss tilflytting fra landsbygda var derfor nødvendig for at byene skulle holde tritt med
befolkningsveksten for hele landet. Dette var en årsak til at
urbaniseringen til å begynne med gikk seint.
På landsbygda var dødsraten for barn under ett år 95 per
1 000 fødte i femåret 1856–1860, i byene var den 135 og holdt
seg over 100 per 1 000 fødte helt til 1905. Først i 1936 var
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dødsraten for barn under ett år lavere i byene enn på landet.225
Byene bidro lite til befolkningsveksten i de to, tre første
tiårene etter Napoleonskrigene, og er i denne tidlige fasen
med befolkningsvekst blitt karakterisert som demographic
sinks, «demografiske sluk».226 I Sverige skal fødselsraten i
byene ha vært lavere enn dødsraten helt fram til slutten av
1840-tallet. Det samme skal ha vært tilfellet i en rekke andre
land.227 For Norge fins det ikke tall for fødte og døde for by og
land før fra 1856, og fra da av bidrar fødselsoverskudd med
like mye til byenes vekst som innflyttingen.228 Det fins tall for
femårene 1846–1850 og 1851–1855 for Christiania, Bergen og
Trondheim, i femåret 1846–1850 har Bergen et fødselsunderskudd på 28 personer.229 At barnedødeligheten var høyere i
byene enn på landsbygda, ble oppveiet av at fødselsraten var
høyere i byene helt til femåret 1911–1915.230 Den naturlige
tilveksten (fødselsoverskuddet) har i byene om ikke en jevnt
stigende, så en stigende tendens fra 1845 til 1910, mens den
naturlige tilveksten på landsbygda er svakt fallende. Forskjellen kom av ulik andel kvinner i fruktbar alder i byene og
på landsbygda.231
Det er ikke økonomisk aktivitet i byene som primært fører
til at folk fra bygdene reiser dit, men fraværet av muligheter
på landsbygda. Befolkningsveksten på landsbygda er den
primære årsaken til at byene vokser og utvikler seg til å bli
økonomiske sentra, som deretter trekker folk til seg.
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Tabell 7 | BYER OG TETTSTEDER. * 1845–1920
Antall
Gjennomsnittsstørrelse
tettsteder
Tettsted
By
1845
87
2 300
3 600
1855
95
2 570
4 040
1865
117
2 810
4 840
1875
127
3 350
5 730
1890
163
3 600
8 320
1900
212
3 740
11 010
1910
260
3 530
11 680
1920
347
3 310
12 670
* Tettsted definert som minst 200 innbyggere og maksimum 50 meter mellom husene.
Kil d e : Myhre, J.E., 1977:29.

Hindrer utvandringen fattigdom på landsbygda?

m o tstå e n d e sid e
Eilert Sundt, Om Dødeligheden
i Norge. Bidrag til Kundskab om
Folkets Kaar, Christiania 1855.
«Dersom vi havde lignende
nøiaktige oplysninger om
dødeligheden i alle Europas
lande, skulde vi kunne tegne et
Europa-kart således, at de
lande, hvor livet varer længst,
mærkedes med lysere farver, de
derimod, hvor dødeligheden er
større, med mørkere. Thi mørket
er jo dødens sindbillede. Og på
et sådant kart skulde vort land
tage sig godt ud. Man betragte
engang Norge på et almindeligt
kart over vor verdensdel! Er det
ikke som Europas høie pande,
der freidigt skuer ud mot nordhavet? Og denne pande skulde
rimeligvis blive det lyseste
parti i det hele billede.»

befolkningsveksten etter Napoleonskrigene førte til en
sterk vekst i de eiendomsløse sjiktene på landsbygda. Antallet
husmenn med jord økte fra nær 39 000 i 1801 til 65 000 i 1855,
antallet uten jord fra vel 8 000 til nesten 22 000, tjenestefolk
fra nær 126 000 til nær 164 000.232 Husmennene (med jord)
utgjorde med sine familier i alt 205 000 personer av en befolkning på snaut 1,5 millioner i 1855. Husmannsvesenet hadde
som forutsetning at Norge var tynt befolket, og at bøndene
hadde mer jord enn de kunne benytte selv. Det foregikk ofte
slik at en husmann fikk rydde litt jord mot pliktarbeid hos
bonden. Da jorda var ryddet, ble den innlemmet i gården, og
husmannen ble sagt opp, eller han kunne få rydde en ny plass
et annet sted på gården. For å få bruke jorda og bo i husene
kunne husmenn på Østlandet ha ubegrenset arbeidsplikt på
gården for en lønn som skulle være avtalt på forhånd. Arbeidsplikt på gården omfattet også husmannens kone og barn. Det
fantes bestemmelser om tjenestetvang, barn og unge voksne
måtte ta tjeneste i det kirkesoknet de bodde i. Soknebåndet ble
opphevet i 1818, men tjenesteplikten, som skulle skaffe
bøndene billig arbeidskraft, sto ved lag til 1854. Selv om
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tjenestetvangen og husmannsbarnas arbeidsplikt var vanskelig å håndheve, bandt den ungdommen til hjembygda.233
I Sverige skjedde det samme som i Norge, antallet torpare
(husmenn med jord) og backstugusittare (husmenn uten jord)
økte sterkt i antall.234 En backstugusittare var en person som
bodde i et ikke skattlagt mindre hus på annen manns grunn. I
Sverige fantes det også statare, som sto under både torpare og
backstugusittare, de var landarbeidere på storgårdene og
arbeidet for kost og losji. Ifølge Eli F. Heckscher var det
utvandringen som førte til at den store ubemidlede befolkningen på landsbygda ikke ble offer for en permanent sosial
nødtilstand, agrar pauperism. Heckscher argumenterte også
for at om ikke utvandringen hadde begynt på det tidspunktet
den faktisk gjorde, etter den amerikanske borgerkrigens slutt
i 1865, ville den ha blitt langt mindre omfattende. Med dette
siktet han til at det fra 1860-årene skjedde en omfattende
industrialisering i Sverige, og at denne ville ha trukket til seg
mange som i stedet valgte å dra til Amerika etter at de hadde
hørt om forholdene i den nye verden fra utvandrede slektninger og venner.235
Husmannsplasser og småbruk ble anlagt på uveisomme og
øde steder. Dette førte riktignok til at jordbruksarealet ble
større, men mange av disse brukene ble bare drevet i én
generasjon. Sangen om Anne Knutsdotter fra 1869 gir, som
Francis Sejersted har vist,236 en treffende beskrivelse av dette:
«Vi bur oppå ein plass, der som ingen skulle tru at nokon kunne
bu.» Familien hadde ikke mer jord enn at den «på simpel vis»
kunne fø to kyr og en gris, på «stovetaket» gikk det ei geit og ei
høne. Anne forteller også at hun spant garn på rokken, så
plassen hadde nok også noen sauer, krav til rim og rytme
hindret antakelig at de ble ramset opp sammen med resten av
buskapen. Om vinteren dro faren rundt som kramkar. Det tyder
på at plassen var for liten til å kunne fø dem, opplysningen gir
et hint om at familien var på vei over i handelsstanden i
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nærmeste by eller tettsted. Mange vil kanskje stusse over at det
bare var to barn på plassen. Ifølge Gunnar Jahns undersøkelse
av barnetallet i gårdbrukerekteskap som hadde vart i 18 år
eller mer,237 skulle det ha vært vel sju barn på plassen. Likevel
er det ingen grunn til å tro at sangtekstforfatter Claus Pavels
Riis har tatt seg for store dikteriske friheter da han plasserte
bare to barn på plassen. Ifølge folketellingen i 1866 var det
under 1 000 av 80 000 registrerte husmenn som hadde sju
barn, det vanligste var null barn, deretter to. Barnekullene ble
født over et tidsrom på 15–20 år, før de yngste barna ble født,
hadde de eldste flyttet hjemmefra for å ta tjeneste på en gård
i nærheten, dra til nærmeste by eller utvandre til Amerika.238
Dette innebar også at de yngste og de eldste i søskenflokkene
ikke kjente hverandre.
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Levekårene på landsbygda var ikke idylliske. For årene 1836
til 1865 opplyste tabellen over voldsomme dødsfall, eller som
den het opprinnelig, over de ved ulykkelige hendelser
omkomne, om «Antallet af de af Forældrene ihjellagte Børn».
I tiåret 1836–1845 ble 40 barn hvert år ligget i hjel av foreldrene, i det neste 38, og 34 i tiåret 1856–1865. Dette
fenomenet forekom så å si utelukkende på landsbygda, i det
siste tiåret bodde 12 av de 336 barna som døde på denne
måten, i en by. Det ligger nær å anta at slike dødsfall ble underregistrert.239
Fra 1855 til 1910 økte befolkningen i de norske byene med
nesten 490 000 innbyggere, og nesten 30 prosent av befolkningen bodde i byer og ytterligere nær ti prosent i tettbygde
strøk ti år inn i det 20. århundret. Den registrerte utvandringen i den samme perioden var nær 640 000. Til sammen
hadde nesten 900 000 flyttet ut av landet eller til en by, det var
store folkeforflytninger i et land som i 1910 hadde knapt
2,4 millioner innbyggere.
Tabell 8 | INNBYGGERE BOSATT I FØDEKOMMUNEN,
BYGD OG BY. PROSENT. 1865–1920*
Folketall
Bygd
1866
1 701 756
82
1876
1 813 424
78
1890
2 000 917
77
1900
2 240 032
75
1910
2 391 782
72
1920
2 859 775
69

By
52
50
50
48
50
51

* 1865 og 1920 hjemmehørende, 1875–1910 tilstedeværende folkemengde.

Matrosene rømmer
u t va n d r i n g e n s kj e d d e i hovedsak fra landsbygda,
menn dro hyppigere enn kvinner. En konsekvens av dette var
at det en god stund var kvinneoverskudd både på landsbygda
og i byene. Fra 1855 til 1910 var det de to fylkene med flest husmenn, Hedmark og Oppland, som hadde størst utvandring.
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I 1801 var Hedmark og Oppland de to mest folkerike fylkene i
landet, i 1855 var Oppland ennå det mest folkerike, mens
Hedmark var nummer tre. I 1910 hadde ti fylker flere innbyggere enn Oppland, som hadde hatt en folkevekst på bare
fem prosent fra 1855, mens landets befolkning hadde økt med
48 prosent i den samme perioden. I Hedmark var folkeveksten
bare halvparten av hva den var i resten av landet fra 1855 til
1910. Utflyttingen til Amerika og til byer og tettsteder i Norge
reduserte de to fylkene, som hadde vært størst i folketall, til
småfylker.
Det vil likevel være forhastet å se en sammenheng mellom
utvandringen og reduksjonen av antallet husmenn. Det skal
ikke ha vært så mange husmenn som reiste, derimot var det
bønder som dro til Amerika fordi de mente sjansene til å
kunne fortsette et liv som jordbrukere var sikrere der.240 Ifølge
utvandringsstatistikken, utarbeidet av Avdelingen for lovforberedelser og statistikk i Socialdepartementet i 1921, dro
tjenerne og husmennenes voksne barn hyppig til Amerika.241
I 1882 forsøkte Boye Strøm, sekretær i Centralbureauet og
vikar for direktør Kiær ved hans utenlandsreiser og permisjoner, amtmann i Tromsø fra 1889, å gi en forklaring på
hvordan utvandringen innvirket på befolkningsveksten. Uten
utvandringen ville befolkningen ha økt med mellom 25 000 og
30 000 personer årlig, begynte Strøm, som mente det måtte
beklages at landet gjennom utvandringen ble «berøvet» så
mange dyktige arbeidere. På den annen side mente han at
«Brødet» ble rikeligere for dem som ble igjen.242
Etter lov av 22. mai 1869 skulle utvandringsagentene skrive
kontrakt med hver utvandrer, kopi skulle leveres til politimesteren eller lensmannen på stedet og derfra til Det Statistiske
Centralbureau innen utgangen av hvert år. De seks største
byene rapporterte hver måned eller hvert kvartal til statistikerne. Dette er grunnlaget for de offisielle tallene for utvandring.243
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Ved siden av den offisielle, registrerte utvandringen var det
ikke så få som reiste uten papirer til Amerika. Allerede i femårsberetningen for 1846–1850 beklaget amtmann Ulrik
Cappelen i Jarlsberg og Larviks amt at i tillegg til de 32
personene som offisielt hadde utvandret, hadde 94 sjøfolk
hoppet i land i Amerika: «En slags Udvandring er ogsaa den
hyppige Rømning af Søfolk i Udlandet, der i Særdeleshed har
tiltaget efter Udvidelsen af den transatlantiske Fart, og som
ikke sjelden skjer af gifte Folk, der med en paafaldende
Letsindighed overlade deres Familier til en mørk Fremtid.»244
Samme år som Kleng Person reiste til Amerika, i 1821,
leverte stortingsrepresentant Jens H. Blom fra Skien og Porsgrunn et forslag til odelstinget om å skjerpe forordningen av
3. juni 1803 1. kap. § 65, som fritok hjemvendte rømte sjøfolk
for straff. Begrunnelsen for forslaget var: «Ikke sjelden settes
våre skipsførere på deres utenrikske reiser i den største forlegenhet derved at deres matroser bortrømmer.» At et slikt
forslag ble fremmet, kan vanskelig bety annet enn at utvandring ved rømning kan ha vært utbredt før 1821.
Fra 1866 til 1906 ble tall for rømte og tilbakevendte
matroser publisert som en del av sjøfartsstatistikken. Etter
oppgaver fra konsulatene i denne perioden hoppet nesten
40 000 sjømenn i land i Amerika.245 Tallene for rømte eller
«deserterende Sjøfolk» fra konsulatene ble regnet for å være
for lave, og i innledningen til dødelighetstabeller utarbeidet
like før det forrige århundreskiftet ble tallene «forøget med 50
Pct».246
Historikeren Johan Nicolay Tønnessen undersøkte i 1950
tallene for rømning fra norske skip i utenlandske havner fra
1850 til 1914, og kom til at den uregistrerte utvandringen
varierte på en annen måte fra år til år enn den registrerte.247
Summen av tallene for den registrerte og uregistrerte utvandringen ville derfor ikke ha variert så sterkt fra år til år som
tallene for den registrerte gjør.
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Tønnessen skulle beregne hvor stor andel av arbeidsstokken som gikk tapt for norske redere på grunn av registrert
og ikke-registrert utvandring, og kom fram til at tapet var på
92 000 mann fra 1866 til 1915. Nettotapet var på 68 700.
Andre beregninger hadde kommet fram til 70 000 for det
samme tidsrommet, mens et tredje anslag lød på 40 000 fra
1870 til 1900.248 Konsulatenes tall ble ansett for å være for
lave, men inneholdt en annen feilkilde, som veide litt opp for
denne underregistreringen: Tallene omfattet sjøfolk fra andre
land enn Norge, hovedsakelig svenske, men også finske og
danske sjøfolk som rømte fra norske skip.
Historikerne Ole Jone Eide og Gunnar Thorvaldsen tok i
2011 opp de største problemene med utvandringstallene og
kom til at de var knyttet til utvandringen før 1869. Fra dette
året ble politiets emigrantprotokoller holdt for å gi et riktig
bilde av utvandringen, med ett viktig unntak. I tillegg til
utvandringen før 1869 voldte forsøk på å fastsette antallet
rømte sjøfolk en stor vanskelighet. De to historikerne viser til
at det har vært vanlig å regne med at den totale utvandringen
fra Norge var på om lag 900 000, og spør om den ikke bør
anses å ligge nærmere 1 million. Et moment de peker på som
ikke trekker i retning av en oppjustering, er dobbeltføring av
personer som emigrerte to eller tre ganger. Meningen var at
politiet bare skulle rapportere førstegangsutvandrere til
statistikerne, men hvor nøye dette kunne praktiseres, er
uvisst, videre hadde statistikerne små muligheter for å luke ut
dem som hadde emigrert to eller tre ganger. Offisiell statistikk
opererer med 786 000 emigranter fra 1870 til 1975, med
anslag for rømte sjøfolk og utvandring før 1870 antyder Eide
og Thorvaldsen 960 000 utvandrere. Fratrukket de 155 000
registrerte tilbakevandrerne kom de til at antallet permanente
utvandrere var om lag 800 000.249
Det var to hovedårsaker til det store antallet rømninger fra
norske båter som ankom New York eller Quebec: Mange
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hadde mønstret på i den hensikt å emigrere, på den måten ble
reisen gratis. Andre hoppet av på grunn av lett adgang til
bedre hyrer i den amerikanske enn i den norske handelsflåten.
Kiær kjemper med kildene
b e f o l k n i n g s s tat i s t i k k e n – folketellingene og folkemengdens bevegelse – gir ubestridelige belegg for at befolkningsveksten skyldtes fallet i dødsraten, ikke flere fødsler,
videre at urbanisering og utvandring var svar på befolkningsveksten. Dette er uomtvistelige kjensgjerninger. Det var ikke
dette Kiær var opptatt av å vise da han utarbeidet en avdeling
tabeller i Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1856–1865 som
han kalte «Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1856–1865 og
i tidligere Aar». Her er folkemengden for hvert år fra og med
1801 til og med 1865 gjengitt. Tabellen har en kolonne som
viser folkemengdens økning hvert år, altså summen av fødte
minus døde pluss innvandring minus utvandring. Tabellen
presenterer også tall for folkemengden for hvert år, det var
aldri gjort tidligere. Det er gitt en kort forklaring på hvordan
folketallet ble beregnet, og denne redegjørelsen er forelegget
for teksten som i 1914 ble gitt mellom tabelloverskriften og
tabellhodet. Kiær skrev at for de årene det hadde vært
folketellinger, 1801, 1825, 1835, 1845, 1855 og 1866, ble
folketallet oppgitt «overensstemmende» med tellingene. 1815tellingen ble det sett helt bort fra, siden den var upålitelig.
Med unntak av tallet for folketellingen i 1866 stemmer ingen
av folketallene i tabellen helt verken med tellingsresultatene
eller med de korrigeringene av dem som ble foretatt i innledningen. Avvikene er imidlertid ikke store. Det kunne muligens
innvendes at det virket forvirrende å gi tre ulike tall i samme
publikasjon for folkemengden i folketellingsårene. Kiær må ha
tenkt annerledes. Folketallet måtte endre seg ut fra
sammenhengen det ble satt i, til sammen var de ukorrigerte
folketellingstallene, de korrigerte folketellingstallene og den
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beregnede folkemengden i tabellen over folkemengdens
bevegelse det mest realistiske uttrykket for folketallet.
Folketall for år utenom folketellingene, forklarte fotnoten
under tabellen videre, ble beregnet ved at oppgaven for hvert
års fødselsoverskudd med fradrag av utvandringen ble lagt til.
Først ble det laget et tall for årlig folkevekst for 1826, 1827,
1828 og så videre til og med 1835. Disse tallene ble lagt til
folketellingstallet for 1825. Det beregnede tallet for 1835
stemte ikke med folkemengden fra folketellingen i 1835 og ble
«rettet» ved at differansen ble regnet som antall utvandrede.
Differansen ble delt på ti og trukket fra det årlige fødselsoverskuddet mellom folketellingene.250
Denne tabellen, med rater for antall fødsler og dødsfall per
1 000 innbyggere fra og med 1801 til og med 1865, var en
avgjørende nyvinning og ble kalt «Folkemængdens aarlige Forandringer».251 Det er merkelig at Kiær ikke kommenterer at

David C. Mauk, The Colony
that Rose from the Sea:
Norwegian Maritime Migration
and Community in Brooklyn,
1850–1910, Illinois 1997.
South Street, Manhattan, om lag
1870. Statistisk sentralbyrå
publiserte tall for rømte sjøfolk
fram til første verdenskrig,
Norges Rederiforbund offentliggjorde tall helt til 1929. Så seint
som i 1923 rømte over 1 500
sjøfolk, ifølge disse oppgavene.
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fødselsraten nok varierte, men holdt seg rundt 30 per 1 000
innbyggere, mens dødsraten falt, om enn langsomt. Han konstaterte at de store sprang og uregelmessigheter fra det ene
året til det andre ble borte etter 1815, og at antallet dødsfall i
forhold til hele befolkningen hadde vært «særdeles jævne».252
Årsaken til dette var at folket hadde kunnet leve i «uforstyrret
Nydelse av Fredens Velsignelser», dessuten hadde næringsveiene blomstret, så selv om det hadde vært mindre gunstige
år av og til, satte de ikke dype spor. Et unntak ble trukket fram:
I 1861 og 1862 hadde det vært en økning i antallet dødsfall, og
de falt så å si utelukkende på barn under 15 år. Årsaken var
epidemier av kikhoste og «Den Trondhjemske Halsesyge», det
vil si difteri. Kiær mente at årsakene til alle disse dødsfallene
snarere var klimatiske enn økonomiske. For øvrig fant han det
«mærkeligt» at antallet dødsfall alltid var størst etter at
næringslivet hadde hatt vanskelige år, mens det var færre
dødsfall etter heldige år. Denne regelen var så konstant at det
ikke gikk an å frakjenne økonomiske omstendigheters innflytelse på antall dødsfall. Kiær mente videre at det muligens
var slik at dårlige økonomiske tider svekket folks motstandskraft mot sykdom, og i så fall ble de en indirekte årsak til det
økede antallet dødsfall. Likevel skrev Kiær at han ikke ville
benekte at det fantes epidemier som kunne føre til mange
dødsfall, også uten at dårlige økonomiske konjunkturer på forhånd hadde svekket folks motstandskraft.253
Tallene for innvandring og utvandring fra 1801 til 1846
hadde Kiær anslått, det var flere utvandrere enn innvandrere
fra og med 1801 til og med 1825, mens det fra og med 1826 til
og med 1840 var overskudd av innvandrere; etter 1840 var det
igjen overskudd av utvandrere bortsett fra i 1863 da Kiær kom
fram til et overskudd av innvandrere på 299. Kiær holdt
utvandringstallene for å være brukbare fra 1846.
Det Steenske Bogtrykkeri oppga på kolofonsiden at de første
arkene av Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1856–1865 var
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trykket i februar 1868, de siste i mai 1869. Kiærs innledning
er datert så seint som 14. juni 1869. Det betyr at Kiær etter at
de første delene av publikasjonen var i trykken, har arbeidet
ufortrødent videre med manuskriptet, som må ha est opp
under arbeidet, men også at han må ha støtt på vanskeligheter
etter at han hadde levert fra seg deler av manuskriptet.
Akkurat når han laget et av høydepunktene i publikasjonens
tabellverk, er ikke mulig å fastslå, men det kommer først på
sidene fra og med 193 til og med 195. Tabellen har den lange
tittelen «Gifte Par, Levende Fødte, Uægte Fødte, Dødfødte og
Døde samt Overskud af Fødte eller af Døde i hvert av Aarene
1736–1865 (sammenstillet med tilsvarende Opgaver for
Sverige i Aarene 1749–1865)». I en fotnote blir det opplyst at
tallene fra 1801 til 1865 var hentet fra «det offisielle
Tabelværk», mens tallene fra og med 1736 til og med 1784 var
hentet fra Materialien zur Statistik der Dänischen Staaten254
og tallene fra og med 1785 til og med 1799 fra Tableau des
États Danois.255 Kiær bemerket at disse tabellene ikke oppga
antall fødte i gutte- og pikebarn, og at de dødfødte, etter all
sannsynlighet, som han skrev, hadde blitt regnet med både
blant de fødte og de døde. For å gjøre de eldste tallene konsistente med tallene fra 1801 ble et anslått antall dødfødte
trukket fra tallene for fødte og døde. Kiær mente de dødfødte
utgjorde om lag tre prosent av både de fødte og de døde, og
hadde multiplisert tallene for fødte og døde i Materialien og
Tableau med 0,9693.
Tallrekkene for fødte og døde var dermed ført tilbake til
1736, Kiær hadde også utviklet en metode, om enn tvilsom, for
å beregne årlige folketall tilbake til 1736, dermed lå veien åpen
for å beregne rater for fødsler og dødsfall per 1 000 innbyggere, og fem viktige kolonner til tabellen i 1914 var utviklet,
men ennå ikke samlet i en tabell.
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Opplysningsmenn og pamflettforfattere

Ge or g C h r istia n O e d e r
(1728–1791). Under stor motstand
fra de konservative i statsadministrasjonen i København
ble Oeder i 1770 utnevnt av
Struensee til medlem av en kommisjon som skulle foreslå nye
regler for forvaltningen av krongodsene, lettelser av stavnsbåndet, nye bestemmelser om
pliktarbeid og endringer i
utskrivningen av soldater. Forslagene bygde blant annet på
kunnskaper Oeder hadde skaffet
seg ved å planlegge, gjennomføre
og analysere folketellingen i
Danmark-Norge i 1769. Da
Struensee ble avsatt i 1772, mistet
Oeder sin stilling, han avslo et
tilbud om å bli stiftsamtmann i
Bergen, men takket ja til det
samme embetet i Trondheim, som
ble regnet for bedre. På grunn av
manipulasjoner ﬁkk Oeder aldri
tiltrådt og måtte ta til takke med
et embete som fogd i Oldenburg.

å r sa k e n t i l at det ble gjennomført en folketelling i
Danmark-Norge i 1769, var at Johann Friedrich Struensee,
den virkelige makthaveren i Danmark-Norge før han ble
styrtet i 1772, ville gjennomføre en landreform. Han planla
opphevelse av stavnsbåndet i Danmark og måtte undersøke
hvilke konsekvenser det ville få for utskrivningen av soldater.
Struensee var liberaler, han opphevet monopoler og importforbud som kjennetegnet merkantilismen, og reformerte
statsapparatet: Dødsstraff for tyveri ble avskaffet, bruk av
tortur under avhør forbudt, husransakelse forbudt, sensuren
ble opphevet og trykkefrihet innført, ansettelser skulle skje
etter kvalifikasjoner, godseiernes makt skulle reduseres. I sin
korte tid som reell regjeringssjef knyttet Struensee til seg en
rekke likesinnede opplysningsmenn, som regel tyske. Da
Struensee ble avsatt, ble disse forflyttet, eller de mistet sine
stillinger. Mange av dem fortsatte imidlertid sin politiske virksomhet ved å skrive pamfletter, som blant annet ble samlet i
trebindsverket Materialien; på grunn av de politiske forholdene ble det holdt hemmelig hvem som hadde skrevet dem.
Dette har ført til usikkerhet om hvem som forfattet pamflettene, utarbeidet tabellene og redigerte verket.
Schweigaard hadde vist til Materialien og til Georg Christian Oeder i sin Norges Statistik fra 1840. Frederik Holst var
også klar over Oeders innsats og beklaget i artikkelen i Budstikken i 1827 at ikke folketellingene fra 1801, 1815 og 1825 var
bearbeidet med den samme flid og nøyaktighet som Oeder
hadde lagt for dagen da han analyserte folketellingen i 1769.
Oeder, botaniker og statsøkonom, hadde også skrevet flere
pamfletter, for eksempel «Bør adelen avskaffes», som rettet
seg mot hoveriet i Danmark, altså leilendingenes pliktarbeid
og stavnsbåndet som hindret dem i å flytte.

søbye folkemengdens bevegelse mat_søbye folkemengdens bevegelse mat 18.12.14 12:04 Side 179

Papirer vedk. Folkemengdens
bevegelse 1801–1875, Statistisk
sentralbyrås bibliotek.
I 1890 ble det innhentet oppgaver
fra sokneprestene over ekteskap,
fødte og døde fra tidligere år, i
den hensikt å forbedre statistikken. Skjemaet fra Bud
prestegård ble innsendt for
seint til at det kunne benyttes.
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Det var Oeder som planla tellingen i 1769 og ledet arbeidet
med bearbeidingen av skjemaer og lister.256 Han hadde reist
rundt i Norge og Danmark i 1755–1760 for å studere botanikk
og de politiske og økonomiske forholdene.257
Det andre bindet av Materialien avsluttes med 30 utbrettseller foldetabeller. Disse skal være utarbeidet av Oeder, han
ville finne ut om befolkningen økte eller minket fra år til år.
Oeder brukte materiale fra Kommersekollegiet i København
til å sette opp en tidsserie på 50 år for giftermål, fødsler og
dødsfall fra og med 1735 til og med 1784. Han fant ut at
folkeveksten i Norge var større enn i Danmark, og mente at
årsaken var at bøndene hadde det dårligere i Danmark enn i
Norge. Den norske bonden var fri. Oeder berømmet den
norske landmannens flid og dyktighet, han kunne lage alle
slags husgeråd og redskaper. I dette så han, i likhet med Malthus noen år seinere, også en mangel på det han kalte
bynæringer. Hadde den norske bonden hatt en by like ved
gården, kunne han ha solgt sine produkter der og kjøpt husgeråd og redskaper, dermed kunne han ha brukt all sin tid og
flid på å dyrke jorda.258
Finnmark var Europas lavest befolkede provins, hevdet
Oeder, og han var ikke i tvil om årsaken: Handelen var
monopolisert etter ordre fra København. I eldre tider skulle
Finnmark ha vært tettere befolket, og Oeder mente å vite at
tolv menigheter hadde forsvunnet, og sannsynligvis ville også
resten av befolkningen dø ut hvis den lykkelige tilstanden,
skrev han ironisk, med monopolhandelen fortsatte.259
Folkemengden i de danske statene, Danmark, Norge, Island og
hertugdømmene Slesvig og Holstein, økte ikke så mye som de
kunne og burde gjøre med bedre bürgerlichen Einrichtungen,
«borgerlige innretninger», konkluderte Oeder.
Det var studier av tall for fødte og døde samt folketellingen
i 1769 som lå til grunn for Oeders vurderinger. Tallene for
fødte og døde ble også drøftet av Oeder. Hvis de hadde vært
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helt riktige, ville det vært mulig å beskrive de årlige variasjonene i folkemengden. Dette ble imidlertid vanskeliggjort
ved at noen lister fulgte kirkeåret, mens andre fulgte kalenderåret. Videre gikk Oeder ut fra at de dødfødte var regnet med i
tallene for de døde, men ikke i tallene for de fødte. Det riktige
ville være, mente han, at dødfødte ikke ble tatt med verken
blant de fødte eller de døde. Andre svakheter var at de dødes
alder manglet, og at kjønn ikke alltid var oppgitt. Ved hjelp av
listene fra bispedømmene i hele den danske staten hadde han
med største nøyaktighet, forklarte Oeder, summert og satt
opp en «ekstrakt» som dekket de 50 årene fra og med 1735 til
og med 1784. Han mente å ha gjort sine lesere en stor tjeneste
ved å fullføre dette tidkrevende arbeidet. Selv om det kunne
være feil i enkelte av bispenes summer, var tallene, mente
Oeder, riktige og brukbare.
Oeders omfattende arbeid ble gjengitt på tre foldetabeller,
tallene ble gitt for fødte og døde etter stift eller bispedømme
– Danmark hadde seks, Island to, Norge fire, mens hertugdømmene Slesvig og Holstein ble regnet for ett bispedømme.
Den første tabellen, «X. Tafel», viser fødte og døde fra og
med 1735 til og med 1759. Her framgår det helt tydelig av et
perfekt konstruert tabellhode at de to islandske bispedømmene, Hólar og Skálholt, er plassert under kongeriket Norge,
og at fødte og døde på Island derfor er regnet med i sumtallene
for Norge. Den neste tabellen, «XI. Tafel», er identisk med «X.
Tafel» og dekker årene fra og med 1760 til og med 1784. Her
mangler det imidlertid tall for de islandske bispedømmene fra
og med 1770 til og med 1784. Den tredje tabellen, «XII. Tafel»,
dekker alle årene fra og med 1735 til og med 1784 og gir
summen for fødte og døde for Danmark, Norge og de tyske
provinsene, samt en hovedsum for den danske statens
territorier i Europa. I denne tabellen er tallene for Island
summert og gitt sammen med de norske tallene i tråd med inndelingen i «X. Tafel» og «XI. Tafel» uten at dette framgår av

n e st e o p p s lag
Adam Gaspari, Materialien
zur Statistik der Dänischen
Staaten, Zweiter Band, Flensburg und Leipzig 1786.
Summen av alle fødte og døde
i de danske statene i Europa
i de 25 årene fra 1735 til 1759.
De danske øyene ved India og
i Karibia er altså ikke med
i tabellen. Siden «Königreich
Norwegen» omfattet både de
ﬁre norske og to islandske stift,
Hólum og Skálholt, skulle den
også volde mange problemer.
Både det altfor høye tallet for
Kristiansand stift i 1742 og det
altfor lave tallet for dødsfall
i Akershus stift i 1759 er
iøynefallende. De ble først rettet
av Michael Drake i 1969.
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denne tabellen. Disse tre tabellene utarbeidet av en dansk
embetsmann med tysk bakgrunn er den trykte prototypen til
tabellen fra 1914.
I Statistisk sentralbyrås arkiv fins det imidlertid en håndskrevet «General Tabel, over Dødde og Fødde» i DanmarkNorge. Den omfatter årene 1735 til 1775 «begge inclusive», på
baksiden av tabellen står det: «denne tabel har jeg uddraget af
de specielle Lister som jeg forefandt i Oeconomie og Commerce
Collegie». Deretter følger Carsten Ankers signatur.260
Carsten Anker (1747–1824) arbeidet som sekretær og kommerseråd i Kommersekollegiet fra 1774 til 1881. Hvordan den
håndskrevne tabellen har havnet i Statistisk sentralbyrås
arkiv, er ikke kjent. Det merkelige er at Ankers tabell,
utarbeidet før «X. Tafel» og «XI. Tafel», har tall for de to
islandske bispedømmene, men også her er disse summert
sammen med de fire norske. Det virker ikke som om Kiær har
kjent til denne håndskrevne tabellen. Med unntak av at den er
gjengitt som illustrasjon et par ganger,261 har den til denne dag
vært en pryd bare for arkivet.
Tableau des États Danois, i likhet med Materialien et verk i
tre bind, var skrevet av Jean-Pierre Catteau-Calleville
(1759–1819) og utgitt i Paris i 1802, her ble tallene for giftermål, fødte og døde fra og med 1785 til og med 1799 for
Danmark, Norge og hertugdømmene gjengitt. CatteauCalleville tilhørte en hugenottfamilie som hadde forlatt
Frankrike, og var født i Preussen. Fra 1783 var han prest i den
reformerte kirken i Stockholm og medlem av det svenske
vitenskapsakademiet. Han foretok en rekke studiereiser i de
baltiske og skandinaviske landene, noe som resulterte i bokutgivelser, og skrev dessuten Histoire des révolutions de
Norwège, utgitt i to bind i 1818. Catteau-Calleville hadde oppsøkt Kommersekollegiet i København for å studere bispelistene, og ajourførte Oeders tidsserier. Det var disse tallene
Kiær hadde gjengitt i sin store tabell fra 1869, men som han
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altså hadde redusert med vel tre prosent for å korrigere for de
dødfødte.
En fotnote det var vanskelig å skrive
f ø r s t i 1 8 9 0 fikk Kiær fulgt opp det historisk-statistiske
arbeidet med folkemengdens bevegelse som han hadde begynt
i 1869. Det skjedde i en publikasjon med den omstendelige
tittelen Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske
Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse 1866–1885.
I mellomtiden var han blitt direktør i Det Statistiske
Centralbureau, og hadde i 1882 utgitt en stor avhandling,
Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik, med hovedvekt på
folketellingene. Den fyldige framstillingen ble avsluttet ved at
skjemaene og instruksene til tellerne for de fleste folketellingene fra 1769 også ble trykket.
Med stor og berettiget patos slo Kiær i 1890 fast at befolkningsutviklingen var «det midtpunkt, hvori hele den statistiske
Forskning samler sig», og begynte like godt den historiske
gjennomgangen med 4. Mosebok og Herodot. Kiær pekte også
på det paradoksale i at selv om folketellingene hadde en lang
historie, fantes det «umaadelige Strækninger» på jorda der
antall innbyggere måtte anslås med løst skjønn.262 Bemerkningen peker mot en artikkel Kiær skrev i 1901 om behovet for
at det ble holdt folketellinger i alle jordens land, et mål som
ennå ikke er nådd.263
Selv om det fra og med 1866 fantes en årlig publikasjon viet
folkemengdens bevegelse, var det fra tid til annen behov for å
analysere utviklingen gjennom en lengre årrekke enn det var
anledning til i en større sammenheng. I 1873 var folkemengdens
bevegelse fra 1851 til 1870 tema for en utgivelse. Den første
tabellen viste blant annet det årlige fødselsoverskuddet og det
årlige overskuddet av inn- og utvandring, videre var det gitt tall
for hele riket, byene og bygdene for de 20 årene publikasjonen
dekket. Kiær la altså fra første stund an på å gi en komplett

n e st e oppsl ag
Statistisk sentralbyrå, F-228,
Db-Folkemengdens bevegelse
(Fb), Pakke 2, Riksarkivet.
Ifølge en påskrift på baksiden er
tabellen utarbeidet av Carsten
Anker. Han var ansatt i Generallandøconomi- og Commercekollegiet 1774–1781. Det var hit
bispedømmene i Danmark-Norge
sendte listene over fødte og døde.
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m o tstå e n d e sid e
Papirer vedk. Folkemengdens
bevegelse 1801–75, Statistisk
sentralbyrås bibliotek.
Inndeling av kommuner etter
dominerende næring, fra slutten
av 1870-årene. Notatet viser et
forarbeid der Jakob Neumann
Mohn prøver å ﬁnne fram til
en deﬁnisjon av industri- og
bergverksbygder. Inndelingen
ble brukt til å undersøke
befolkningsutviklingen i
industri-, skogbruks-,
landbruks-og
ﬁskerikommuner.
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oversikt over fødsler, død, innvandring og utvandring. Det ble
ikke gitt noen opplysninger om hvor innvandringstallene kom
fra, derimot ble det antatt at oppgavene over utvandringen til
Amerika «for det hele Riges Vedkommende» var temmelig
sikre, men tallene for de enkelte landsdeler var «tildels bygget
paa Beregninger og Skjøn». Det var folketellingene, forklarte
Kiær, som var de «faste Støttepunkter for Beregningen» av de
årlige folketallene, og det ble antatt at den for «hvert enkelt
Aar beregnede Folkemængde» fjernet seg «kun lidet fra det
virkelige Forhold».264
«Statistiken over Folkemængdens Bevægelse har betydningsfulde Samfundsforhold og de mest indgribende Momenter i
Menneskelivet til sin Gjenstand.»265 Med denne høytidelige
proklamasjonen innledet Kiær en ny tidsseriepublikasjon i
1890, den behandlet folkemengdens bevegelse fra 1866 til
1885. Han kom her også inn på at tallene var unike, og at de
gikk lenger tilbake i tid enn de svenske, selv om de ikke kunne
måle seg med disse i «Fuldstændighed». Senere undersøkelser
hadde vist, skrev Kiær, at det neppe var riktig at de dødfødte
«har været medregnede» blant de fødte og døde fra 1735 til
1799, slik han hadde tatt for gitt i 1869. Kiær hadde i 1869 også
gått ut fra at de offisielle tallene fra og med 1801 til og med
1835 ikke var akseptable, dette holdt han fast ved, og han
karakteriserte disse tallene som «meget summariske», uten å
gå nærmere inn på hva han bygde det på.266
I en fotnote til en heller tilfeldig bemerkning viser Kiær i
1890 til den store tabellen fra 1869 med tall for fødte og døde
fra og med 1736. Kiær forklarer at tallene var hentet fra «XII.
Tafel» i Materialien. I denne tabellen hadde «man» ikke, skrev
Kiær nå i tredje person, vært oppmerksom på at tallene for
Norge fra og med 1736 til og med 1760 også omfattet fødte og
døde på Island, mens tallene fra og med 1761 bare besto av
summen for de fire norske bispedømmene. Det skulle imidlertid komme for en dag at korrigeringen ikke var presis,
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tallene for kongeriket Norge inneholdt tallene for fødte og
døde fra de to islandske bispedømmene til og med 1769. Fra og
med 1770 hadde ikke Oeders «XI. Tafel» tall for de to islandske
bispedømmene, og derfor kunne de heller ikke legges til de
norske. Denne feilen «er her rettet», heter det i fotnoten, men
det var heller ikke helt riktig. Publikasjonen fra 1890
inneholder imidlertid ikke noen tabell fra og med 1736, den
lengste tidsserien i denne publikasjonen begynner i året 1801.
Bemerkningen i fotnoten tyder på at Kiær må ha planlagt en
tabell med folkemengdens bevegelse fra 1736, men at planene
ble skrinlagt underveis på grunn av de nedslåede resultatene
gjennomgangen av et utvalg kirkebøker hadde gitt.
En feil oppveiet av klar tenkning og utrettelig flid

m o tstå e n d e sid e
Prestekontoret i Rakkestad,
1809, tegnet av sokneprestens
sønn, Hans H. Aschehoug.
Sokneprest Thorkild Aschehoug.
Rakkestad prestegjeld besto av
de tre soknene Rakkestad,
Degernes og Os. I bokhyllen
ligger de store protokollene for
føring av giftermål, dåp og
begravelser. 1809 var det verste
demograﬁske kriseåret i Akershus stift med 7 430 fødte og 21
391 døde, og en dødsrate på hele
56 per 1 000 innbyggere. Side 276
og 277 gjengir to sider av kirkeboka som sokneprest Aschehoug
førte for døpte fra november
1808 til slutten av april 1809.

at p l a n e n e f o r 1890-publikasjonen må ha blitt endret,
tydet også en annen passasje på, der het det at de eldste tallene
ble underkastet en revisjon i Centralbureauet, som hadde lånt
bispelistene fra Riksarkivet og fra stiftsarkivene i Trondheim
og Bergen, men det var også brukt supplerende kilder, forsikret Kiær. Det endelige resultatet av denne revisjonen, het
det til slutt, var ikke ferdig ennå.267
I 1890 ble det i en fotnote opplyst at tallene for årene 1801–
1825 var endret etter nye beriktigede oppgaver, uten at det ble
forklart hva dette besto i. I denne fotnoten hadde det også
sneket seg inn en feil: Det var ikke tallene for fødsler og dødsfall til og med 1825, men tallene til og med 1815 Kiær hadde
rettet.
I samme legg som Carsten Ankers håndskrevne «General
Tabel» ligger det utkast til andre tabeller, en «Fortegnelse»
over inngåtte ekteskap, fødte og døde for Akershus stift for
1788, samt notater som handler om revisjon av det eldre
materialet. Dette er ikke datert, men stammer antakelig fra
slutten av det 19. århundret. Her heter det blant annet at kirkebøkene, eller ministerialbøkene, er «meget ufuldstændige» og
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«vanskelige at læse». Et annet notat oppsummerer gjennomgangen av ti kirkebøker fra annen halvdel av det 18.
århundret. Én var så «uordentlig» ført at den ikke kunne
brukes, i fem stemte ikke antallet døde med prestenes lister.
Kiær nevner ikke Ankers tabell som et forelegg for sitt arbeid
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Jako b N eu m a n n M o h n
(1838–1882). Født i Bergen,
utdannet jurist. Bror av Henrik
Mohn, professor i meteorologi,
og adjunkt Emanuel Mohn, turist
og tindebestiger. Fra 1860–63
«edsvoren Fuldmægtig» hos
stiftsamtmann Smit i Bergen, fra
1870 ansatt ved «det statistiske
Kontor» i Indredepartementet
og «til sin Død knyttet til dette
halvt Videnskabelige, halvt
administrative Bureau». Mohns
navn vil for alltid være forbundet
med bekjempelsen av barnearbeidet i Norge. Ved å
sammenlikne med tall fra England, US A og Sverige slo han fast
at barnearbeid i Norge foregikk
«i større Omfang end i noget af
de øvrige […] opførte Lande» i
«Fyrstikindustrien, i Sikorifabrikkerne og i Tobaksindustrien».
Tallene for industristatistikken
for 1870 kommenterer Mohn slik:
«Ingen produksjonsgren har i
den Grad bygget sin drift paa
Børnearbeide som Tobaksindustrien, den beskjeftiger ved
Udgangen af 1875 ikke mindre
end 613 Børn eller 43 Procent
af det hele Antal.» I tobakksfabrikkene var 42 av 100 faste
arbeidere barn, for fyrstikkfabrikkene og glassverkene var
forholdstallet 35 og 15.
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med folkemengdens bevegelse i slutten av 1860- eller i 1890årene. Det er en resignert tone i disse notatene.268
Kiærs forhold til tall kommer kanskje best fram i en
nekrolog han skrev da sekretær Jakob Neumann Mohn døde
plutselig, 44 år gammel, 16. februar 1882. Centralbureauet
mistet da sin kanskje største begavelse. I nekrologen het det
at Mohn ikke hadde vært noen beundrer av «stive Talrækker»,
han hadde evnen til å se det økonomiske og sosiale liv tallene
uttrykte. Kiær la heller ikke skjul på at da Mohn hadde tiltrådt
i 1870, hadde kontoret vært «tarvelig udstyret», og at
Centralbureauet fra slutten av 1860-årene hadde vært «noget
for raskt» til å offentliggjøre statistikk uten at grunnlaget for
den var tilstrekkelig gransket. Det ble i for liten grad tatt
hensyn til reelle mangler som heftet ved oppgavene, som i formell henseende kunne «bære Paalidelighedens Præg». Mohn
brukte aldri materiale han ikke hadde testet, fortsatte Kiær,
som fant å måtte påpeke en mangel ved Mohns virksomhet
som statistiker. Hans grundighet førte ofte til at undersøkelsene ble for detaljerte, hans kritiske holdning til grunnlaget
for tall og statistikk gjorde at han av og til forkastet statistiske
data som riktignok kunne være mindre gode, men som, etter
Kiærs mening, ikke av den grunn var ubrukbare. Mohn fordypet seg for mye i sine undersøkelser. Kiær ville ikke
karakterisere dette som en feil, i alle fall var en slik holdning
langt å foretrekke framfor «selv en mindre Grad af Overfladiskhed», og den ble oppveiet av Mohns klare tenkning og
utrettelige flid.269
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Tabell 9 | FØDTE, ETTER KILDE. 1801–1815
Fødte
Døde
Tabeller De vigtigste Tabeller De vigtigste
1839
1890
1839
1890
27 103
24 448
26 393
24 325
24 021
24 357
22 277
21 996
25 805
25 613
22 074
21 791
24 301
24 662
20 879
20 628
26 868
26 151
18 525
18 213
27 447
26 686
19 006
18 632
26 940
26 360
20 460
20 062
25 335
24 448
23 783
24 059
20 172
20 076
32 486
31 931
24 083
23 642
24 029
24 070
24 805
23 962
22 844
22 215
26 612
26 210
19 203
19 176
23 525
23 167
26 598
26 126
22 085
21 784
20 334
19 977
27 650
27 153
17 953
17 885

Ørkesløst å lete etter prinsipper
tallene fra før 1814 var resultat av Kommersekollegiets
bearbeiding av de innsendte bispelistene, og var felles for
Danmark og Norge. I 1905 undersøkte Statens Statistiske
Bureau, forgjengeren til Danmarks Statistik, holdbarheten til
tallene fra før 1800. Resultatet var at Statens Statistiske
Bureau ved Adolph Jensen ikke fant å kunne regne de eldste
tallene som offisiell dansk statistikk. Gjennomgangen skjedde
ved at tallene i Materialien og Tableau ble sammenliknet med
originale håndskrevne sum- eller generaltabeller i det danske
Rigsarkivet.
Det ble oppdaget mange lakuner, det vil si manglende oppgaver fra sokn og prestegjeld, ikke sjelden manglet listen for
et helt stift. I 1905 ble slike lakuner fylt med tall basert på et
gjennomsnitt av flere år på hver side av det manglende tallet,
mens Oeder skulle ha nøyd seg med å sette inn tallet fra året
før. Generalekstraktene i Rigsarkivet, het det i 1905, pleide å

Arbeidsgivernes interesse var
«billig Arbeidskraft», for foreldrene virket barnas lønn «velgjørende for Familien». For barna
lå det imidlertid en fare i at
lønnet arbeid kunne gi næring til
«Havesyke, eller endnu hyppigere
[til] deres uordentlige og lastefulde Tilbøyeligheder». Barn
i fabrikkene var ikke utsatt for
lediggangens farer, derimot
kunne barnets «stadige Omgang
med Voxne, hvis samtaler ofte ere
Smudsige […] virke fordærvende
paa dem». Endelig framholdt
Mohn at barnearbeiderne kunne
utvikle en «for tidlig og i ﬂere
Henseender uheldig Selvstendighetsfølelse». I et lovutkast anla
Mohn også et videre perspektiv
idet han hevdet at selv om enkelte
familier ble hjulpet av barnas
lønn, kunne «Børnearbeidet
ingenlunde» forbedre «Arbeiderklassens Stilling som Helhed
betragtet». Tvert imot: «Hvis
Børnene ikke deltoge, vilde der
være mer Plads for Voxne; hine
ere med andre ord disses Konkurrenter på Arbeidsmarkedet og
nedtrykke som saadanne deres
Lønningsvilkaar.» For å beskytte
«Manden i Barnet» foreslo Mohn
paragrafer som forbød å bruke
barn under 12 år til fabrikkarbeid, barn under 15 kunne ikke
arbeide mer enn 6½ time i døgnet,
og nattarbeid ble forbudt. Av forskjellige grunner skulle loven i en
noe annen form ikke bli vedtatt
før i 1892. (Etter Samfunnsspeilet
2001/1, Oslo–Kongsvinger 2001.)
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slutte med en kommentar om at oppgaver for Island, Færøyene, Finnmark og Bornholm manglet. Gjennomgangen viste
også at tallene i Materialien og Tableau ikke stemte overens,
og heller ikke alltid med de årlige generalekstraktene som de
skulle være avskrifter av. Resultatet av gjennomgangen var at
tallene for Danmark fra og med 1735 til og med 1800 ble
gjengitt avrundet, som regel til nærmeste hundre; forskjellen
på de tidligere publiserte tallene var ikke stor.
Mangelen på en konsistent statistisk behandling av de
dødfødte ble også tatt opp av Adolph Jensen. Før år 1800
fantes det ikke noen rubrikk for dødfødte på listene prestene
skulle sende inn. Ofte ble barn som døde etter at de var født,
men før de ble døpt, ikke regnet som fødte. Hvis de ble
begravet på kirkegården, og det skjedde ikke så sjelden, ble de
ofte, og det var logisk, tatt med blant de døde. For en riktig
beregning av fødselsoverskuddet burde derfor antallet fødte
bli økt med et par prosent, men en slik justering var
problematisk på grunn av alle de motstridende kommentarene
som fantes på bispelistene. Som et eksempel trakk Jensen
fram at for 1794 opplyste biskopene i Fyn og Ribe at de
dødfødte bare var ført under døde, mens biskopene i Aarhus
og Aalborg bare hadde regnet dem med blant de fødte. Biskopen i Viborg hadde derimot holdt de dødfødte helt utenfor.
Adolph Jensen tok ikke sjansen på å rette tallene ut fra biskopenes opplysninger, han holdt ikke disse bemerkningene for
å være en forklaring på hvordan de dødfødte faktisk var
behandlet av sokneprestene, men et uttrykk for hvordan biskopene mente at dødfødte skulle registreres. Følgelig ble det
slått fast at det var «ørkesløst at lede efter noget Princip paa
dette Punkt».270
I 1775 ble det innført et skjema som førte til store vanskeligheter. Samtlige fødte, innenfor og utenfor ekteskap,
skulle oppgis etter kjønn. I kolonne nummer tre skulle fødte
utenfor ekteskap i alt oppgis, og til slutt summen av fødte
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gutte- og pikebarn, altså av de to første kolonnene. Det var
imidlertid fullt mulig å forstå skjemaet som at de to første
kolonnene var forbeholdt barn født innenfor ekteskapet, og
Adolph Jensen kunne påvise ikke bare tilfeller der fødte utenfor ekteskapet ble utelatt, men også eksempler på at de ble
dobbeltregistrert. Han illustrerte dette gjennom et eksempel
på registreringen av 100 guttebarn og 95 pikebarn født innenfor ekteskap og 20 gutter og 19 piker født utenfor ekteskap.
Det riktige ville være å føre 120 (100 + 20) i kolonnen for guttebarn og 114 (95 + 19) i kolonnen for pikebarn, 39 (20 + 19) i
kolonnen for barn født utenfor ekteskap, og endelig 234 (120
+ 114) som summen av begge kjønn i den fjerde kolonnen.
Deretter ga han eksempler på feil føring. Ved å utelukke fødte
utenfor ekteskap, ble antallet fødte 195, mens summen ble 273
ved dobbeltregistrering.
Tabell 10 | RUBRIKK FOR FØDTE UTENFOR EKTESKAP
INNFØRT 1775 MED EKSEMPLER PÅ OVEROG UNDERREGISTRERING
Guttebarn Pikebarn Utenfor ekteskap Sum av begge kjønn
I
120
114
39
234
II
100
95
39
234
III
100
95
39
195
IV
120
114
39
273
Kilde: Statens Statistiske Bureau, Befolknings-forholdene i Danmark i det
19. Aarhundrede, Statistisk Tabelværk, Femte Række, Litra A Nr. 5: 90.

Gjennomgangen av materialet viste i tillegg til dette dels at
bispedømmene ikke hadde revidert listene fra prestene, dels
at de hadde praktisert stikk motsatte prinsipper for hvordan
skjemaet fra 1775 skulle fylles ut og hvilke tall som skulle
summeres. Innføringen av skjemaet gjorde «hele Fødselsstatistikken» usikker, konkluderte Jensen i 1905.
Summa summarum kom Statens Statistiske Bureau fram til
at det før 1800 ikke fantes felles prinsipper for registreringen
av dødfødte og av barn født utenfor ekteskap. Det ga tallene fra
før 1800 begrenset verdi, men de var ikke helt uten interesse.271
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En engelsk forsker rydder i gamle tall
tabellen «Folkemængdens bevægelse 1735–1912» fra 1914
brukte Oeders tall fra og med 1735 for fødte og døde. Det var
sannsynligvis Gunnar Jahn som utarbeidet denne tabellen, og
han hadde tydeligvis lest Kiærs fotnote fra 1890 og hadde gått
tilbake til «X. Tafel» og «XI. Tafel» og summert tallene for de
fire norske bispedømmene. Kiærs fotnote ble imidlertid fulgt
helt slavisk, og det ble tatt for gitt at det bare var til og med
1760 og ikke til og med 1770 at fødsler og dødsfall på Island var
inkludert i sumtallet for kongeriket Norge. Det vil altså si at
tallene for Norge for fødte og døde fra og med 1761 til og med
1770 fremdeles tok med tallene for de islandske bispedømmene.
Tallene var ikke lenger redusert med tre prosent for å
trekke fra dødfødslene, slik Kiær hadde gjort i 1869, men var
identiske med Oeders tall.
Tallene i tabellen fra 1914 for fødte og døde fra og med 1785
til og med 1799 ble hentet fra Tableau, fra 1801 til 1815 ble det,
uvisst av hvilke grunner, benyttet tall Kiær hadde beriktiget,
og ikke tallene som ble publisert i 1839 i StatistiskeTabeller for
Kongeriget Norge, Fjerde Række. Fra og med 1816 var tallene
for fødte og døde identiske med dem som var publisert som
offisiell statistikk 1839.
Foranledningen til at Statistisk sentralbyrå gikk over til å
publisere femårs gjennomsnitt for fødte og døde før 1770 i
Historisk statistikk 1968, var arbeidene til den engelske demografen Michael Drake.272 Bakgrunnen for hans interesse for
norsk befolkningsstatistikk var at mange underutviklede land i
begynnelsen av 1960-årene opplevde en sterk befolkningsvekst
fordi dødsraten falt. Det samme ble antatt å ha vært tilfellet i
europeiske land i slutten av det 18. århundret. Nye studier fra
slutten av 1950-årene av befolkningsutviklingen i England
rokket imidlertid ved forestillingen om at de europeiske
landene også hadde vært preget av så høye fødsels- og dødsrater
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som 40 per 1 000 innbyggere. Drake ville undersøke om høye
fødsels- og dødsrater gjaldt som en universell karakteristikk
av folkemengdens bevegelse i førindustrielle samfunn. Det var
grunn til å tro at befolkningsveksten ble bremset ikke bare av
høy dødsrate, men også av både høy alder ved ekteskapsinngåelse og fødselskontroll i ekteskapet i den hensikt å opprettholde eller høyne levestandarden. De bedrede livsbetingelsene
dette innebar, resulterte deretter i et fall i dødsraten som førte
til den historisk unike befolkningsveksten. Drake ville forsøke
å teste disse hypotesene og valgte Norge, som hadde en befolkningsstatistikk som gikk helt tilbake til 1735, samtidig som
industrialiseringen av landet ikke begynte før i 1860-årene.
Dermed var det mulig å studere befolkningsutviklingen over
en usedvanlig lang periode før både urbaniseringen og
industrialiseringen satte inn.273
Drake fant noen store feil, Kristiansand bispedømme hadde
i 1742 rapportert om 1 411 fødsler og 2 578 dødsfall, dette
hadde i «X. Tafel» i Materialien blitt til 14 011 dødsfall og 2 580
fødsler. Det samme året viste listene fra Bergen stift 2 784
fødsler og 5 030 dødsfall, mens det i Materialien er oppgitt
2 784 fødsler og 2 746 dødsfall. Her fant Drake ut at tallet som
ble oppgitt for dødsfall, i virkeligheten var fødselsunderskuddet for det samme året (5 030 - 2 746 = 2 784).274 Drake
gjennomgikk bispearkivene fra 1735 til 1800 og kontrollerte
for summeringsfeil.275 Ut fra de korrigerte tallene for fødsler
og dødsfall beregnet han nye folketall for hvert år fra 1735 til
1865.276
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Tabell 11 | FØDTE, ETTER KILDE.* NORGE OG DANMARK. 1735–1784
Norge
Danmark
Materialien,
Tabeller
Statistiske
Population
Materialien,
Befolknings1786 vedkommende
oversikter
and Society,
1786
forholdene
1856–1865
1914, 1926,
1969
i Danmark,
1948
Historisk
1905
statistikk
1994
17 850
22 602
23 600
19 845
19 590
18 845
18 845
23 101
23 100
18 860
19 651
22 656
22 700
17 425
18 623
17 405
24 125
24 100
19 300
20 185
24 020
24 100
18 606
19 320
18 401
23 725
23 700
16 981
18 165
22 376
22 400
16 049
17 188
15 989
22 714
22 700
17 015
17 989
23 873
23 900
17 996
18 969
18 176
25 281
25 300
19 861
20 732
25 068
25 100
17 238
18 290
18 351
24 579
24 600
20 309
21 155
24 306
24 300
20 318
21 176
20 278
24 967
25 000
20 472
21 362
24 946
24 900
19 035
19 963
19 083
24 886
24 900
21 906
22 876
26 116
26 300
21 113
21 860
24 786
25 800
22 147
22 879
24 697
25 700
22 733
23 588
26 431
26 400
21 800
22 432
21 882
26 676
26 700
23 675
24 439
23 665
26 514
26 500
22 864
23 163
26 018
26 000
22 481
22 873
24 356
24 400
21 879
22 182
23 489
23 500
23 940
24 588
26 235
26 000
23 380
24 135
24 899
25 519
25 200
23 532
24 312
25 082
23 533
25 597
25 600
22 562
23 462
24 205
22 514
24 588
24 900
23 254
24 359
25 130
23 614
25 955
26 000
22 536
23 602
24 349
25 417
25 700
22 370
23 393
24 134
26 380
26 700
23 444
24 261
25 029
26 427
26 400
22 138
22 924
23 650
22 140
25 819
25 700
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Norge
Materialien,
Tabeller
Statistiske
1786 vedkommende
oversikter
1856–1865
1914, 1926,
1948

1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784

22 846
23 515
23 325
20 936
18 407
20 607
24 722
21 236
23 331
23 487
23 862
24 711
24 153
23 944
21 554
23 874

23 773
22 792
22 609
20 293
17 842
19 975
23 963
20 586
22 615
22 766
22 160
23 952
23 412
23 209
20 892
23 141

Population
and Society,
1969
Historisk
statistikk
1994
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Danmark
Materialien,
Befolknings1786
forholdene
i Danmark,
1905

24 526

17 407
24 424
21 922
23 612
22 862
24 053

26 823
27 244
25 590
23 239
23 341
26 878
27 570
26 791
26 884
27 405
27 637
28 882
27 928
26 499
25 964
25 457

*Bare tall som er endret i forhold til tall oppgitt i Materialien,«X. Tafel» og «XI. Tafel», er listet.

Drake gjennomgikk også tallene fra og med 1785 til og med
1799 og fant bare ubetydelige differanser, og konkluderte med
at registreringen av fødte og døde nok var usikker i de første
årene, men at den etter hvert ble temmelig nøyaktig.277

26 800
27 100
25 300
22 800
23 100
26 400
27 000
26 200
26 400
26 900
27 100
28 400
27 400
26 000
25 500
25 000
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Tabell 12 | FØDTE OG DØDE, ETTER KILDE.* 1785–1799
Fødte
Døde
Tableau, 1802 Population and
Tableau, 1802
Population and
Society, 1969
Society, 1969
22 657
26 144
23 979
19 164
23 070
18 034
24 403
24 405
20 737
20 834
24 365
24 315
25 596
18 371
26 369
18 574
28 246
19 564
28 039
18 231
18 227
28 069
17 344
17 399
27 249
19 010
26 844
27 018
18 312
18 476
28 154
28 173
19 274
19 336
28 010
19 580
28 540
18 354

*Bare endrede tall er listet.

I en fotnote under tabellen i Historisk statistikk 1994 heter det
at tallene fra og med 1735 til og med 1815 og for 1838 var
hentet fra Michael Drakes bok. Det er ikke helt riktig. Drake
laget nye tall for fødte og døde for årene 1800 og 1801, men fra
og med 1802 til og med 1815 benyttet han tallene Tabellkontoret hadde publisert i 1839,278 og forkastet tallene Kiær mente
å ha forbedret.279 Tableau hadde kun tall for fødsler og dødsfall til og med 1799, tall for 1800 var prikket i alle de historiskstatistiske utgavene før Historisk statistikk 1994 satte inn
tallet 26 415 fødte. Tallet kom Drake fram til ved beregninger
basert på tallene for 1799 og 1801. Det første var fra Tableau,
det andre fra Tabellkontoret. Tallet for 1801 var ifølge Drake
for høyt, feilen mente han var at Helgeland, Troms og Finnmark, som fra dette året var skilt ut som et eget bispedømme,
ble regnet både sammen med Trondheim stift, som det tidligere hadde tilhørt, og for seg selv, slik at tallene for det nye
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bispedømmet ble telt to ganger. Drake reduserte derfor
tallene for fødte fra 27 103 til 24 953.280

En hengemyr
i e n a n m e l d e ls e av Michael Drakes bok insisterte historikeren John Herstad, den gang ved Universitetet i Bergen,
på at kirkebøker og bispelister fra før 1820 ga feilaktig informasjon «av betydning» om folkemengdens bevegelse.281 I en
studie av fem menigheter i Bergen hadde Herstad vist at
underregistreringen av fødte var stor fordi de dødfødte her
nesten helt konsekvent ble registrert som døde, men ikke som
fødte. Kirkebøkene var ikke fødsels- og dødsregistre, men
dåps- og begravelsesregistre.282
Det Drake hadde gjort, var å sammenlikne oppgavene i de
bevarte bispelistene med tidligere publiserte tall i Materialien
og i offisiell statistikk, på den måten ble en rekke feil oppdaget

Eli F. Heckscher, Svenskt arbete
och liv från medeltiden till
nutiden, Stockholm 1941.
Etter å ha studert kurvene
i ﬁguren vil antakelig ingen være
i tvil om sammenhengene mellom
avlinger, inngåtte ekteskap,
barnefødsler og dødsfall.
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og rettet. Herstad mente imidlertid at det var nødvendig også
å gå bispelistene etter i sømmene, og han minnet om at T.H.
Aschehoug alt i 1848 hadde hevdet at det var innlysende at de
var upålitelige.283 Herstad kunne derfor ikke si seg enig med
Drake i at registreringen av fødsler og dødsfall fra og med 1735
skulle være reasonably accurate, «temmelig nøyaktig», han
mente at informasjonen som ble gitt i Drakes studie, ofte var
«direkte gal, og oftere svært tvilsom».284 Likevel holdt Herstad
de beregningene Drake hadde foretatt av folkemengden tilbake til 1735, for å være de mest pålitelige. Herstad skrev også
at bispelistene ikke ga tilstrekkelig grunnlag for å regne seg
tilbake til et tall for folkemengden i 1735 som kunne gjøre krav
på «å ligge i rimelig nærhet av det faktiske tall».285
Et annet fundamentalt problem Herstad tok opp, var
periodiseringen, for de eldste tallene skapte det vanskeligheter at kirkeåret ikke var det samme over hele landet. I
Trondheim stift, forklarte Herstad, ble kirkeåret i Nordland,
Troms og Finnmark regnet fra sankthans til sankthans, mens
det fra Romsdalen og Nordmøre ble regnet fra mikkelsmess til
mikkelsmess, bare domprostiet i Trondheim regnet kirkeåret
fra advent til advent. Det lave antallet dødsfall i 1741 og det
usedvanlig høye antallet dødsfall i 1742 for Trondheim stift
kan forklares med at hele høsten 1741 ble regnet med i tallet
for 1742 for store deler av stiftet.286
Likevel var det registreringen av dødfødte og av fødte utenfor
ekteskap som også ifølge Herstad voldte de største problemene.
I motsetning til Adolph Jensen mente Herstad at disse feilene
var systematiske. Han tallfestet feilen til en mangel på om lag
100 000 fødte fra 1735 til 1814.287 Selv om tallet skulle vise seg
å være noe mindre, ville det ha betydning for vurderingen av
befolkningsutviklingen etter 1815.288
Herstad sammenliknet de offisielle tallene, som Drake
hadde gått god for, med bispelistene og fant for Akershus stift
avvik for sju av de ti årene for fødsler og seks for dødsfall.289
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Tabell 13 | FØDTE OG DØDE, ETTER KILDE.
AKERSHUS STIFT.* 1801–1810
Fødte
Døde
Bispelister Tabeller, 1839
Bispelister Tabeller, 1839
10 403
10 044
12 191
12 832
10 761
9 723
10 015
9 624
11 844
11 456
8 472
8 084
11 353
10 963
8 203
7 753
12 232
8 031
12 913
12 519
8 568
8 558
11 254
12 159
8 966
11 323
12 679
7 198
7 430
21 718
21 391
10 974
11 323

* Bare tall som avviker fra bispelistene, er listet.
Kil d e : Herstad, J., 1975:691.

Også tallene for Kristiansand stift fra og med 1735 til og med
1745 gikk Herstad gjennom, og for hvert år det manglet et
prosti, laget Herstad tall ved å sette inn et gjennomsnitt for fra
tre til fire år rundt det manglende året.

1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745

Tabell 14 | FØDTE OG DØDE, ETTER KILDE.
KRISTIANSAND STIFT.* 1735–1745
Fødte
Døde
Drake
Herstad
Drake
Herstad
2 748
3 069
1 776
2 011
2 179
3 048
1 601
2 152
2 714
3 263
1 686
2 062
2 420
3 307
1 674
2 158
3 346
2 099
3 175
3 198
2 503
2 371
2 780
2 780
6 458
6 458
2 520
2 520
4 225
3 835
3 141
3 494
2 355
2 585
3 088
2 069
3 437
1 996

* Bare avvikende tall er listet.
Kil d e : Herstad, J., 1975:697.
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m o tstå e n d e sid e
Finans- og tolldepartementet,
Om lov om folkeregistrering,
Ot.prp.nr. 10 (1969–70).
Personnummer med 11 sifre ble
innført i 1964, de 6 første sifrene
angir fødselsdato, de 5 siste
utgjør personnummeret, som
består av 3 individsifre og 2 kontrollsifre. For kvinner er det
siste individsifferet et partall,
for menn et oddetall.
I tillegg til å være et
unikt personidentiﬁkasjonssystem skulle personnummeret
brukes til å lage statistikk ved at
ulike offentlige registre kunne
koples ved hjelp av nummeret.
Ved innføringen av nummersystemet ble det lagt vekt på at det
ga muligheter til å utarbeide
statistiske data på områder som
det var behov for å få bedre
kjennskap til, f.eks. inntektsstatistikk, utdanningsstatistikk
og helsestatistikk. Dette førte til
stor optimisme.
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I 1975 tok Herstad opp igjen bispelistenes pålitelighet og
bruken av dem som kilde til folkemengdens bevegelse. Drake
mente at Kiær i 1890 hadde gjort rett i å skifte standpunkt når
det gjaldt de dødfødte,290 for øvrig mente han det var umulig å
løse dette spørsmålet, og gikk ut fra at de dødfødte ikke var
med i tallene verken for de fødte eller de døde. Herstad stilte
seg tvilende til det.291 Også Ståle Dyrvik har gjort oppmerksom på en rekke vanskeligheter. Det er problematisk å
sette dåp = fødsel og begravelse = død, i alle fall i de eldste
kirkebøkene. Dåpslistene mistet ofte fødslene der barnet døde
før dåpen. Siden dødeligheten i de første dagene var svært høy
i det 18. århundret, kan dette bety at underregistreringen av
fødte ble betydelig. Det var heller ikke slik at alle dødsfall førte
til en begravelse med prest til stede. Videre ble dødfødte
mange steder forstått som døde før dåpen. Så seint som i 1862
måtte myndighetene minne om at dødfødte ikke skulle regnes
som verken fødte eller døde. Skillet mellom født i og utenfor
ekteskap ble definert endelig først i 1851. En begravelse forutsatte et lik, det er uklart om folk som forsvant, ble ført i
kirkebøkene. Mange prester noterte kirkelige handlinger på
lapper, opplysningene ble ført over i kirkebøkene med ujevne
mellomrom. Her lå det også en feilkilde. Først i 1812 ble kirkebøkene utstyrt med trykte skjemaer og veiledende tekster.
Tidligere ble vigsler, dåp og begravelser ført fortløpende, og
om hverandre. I 1866 skulle ikke prestene lenger levere
summer, men navnelister for viede, døpte og begravde.292
Vanskeligheten med å korrigere bispelistene besto i at
prostelistene og kirkebøkene hadde de samme svakhetene.
Herstad skrev derfor i 1975 at det lå nær å trekke den konklusjon at den enorme arbeidsinnsatsen som måtte til for å lage
en mer pålitelig befolkningsstatistikk, ikke ville stå i noe
rimelig forhold til de mulige nye innsiktene en slik statistikk
ville åpne for.293
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Statistisk sentralbyrå,
Sosialt utsyn 1989, Sosiale
og økonomiske studier 70,
Oslo–Kongsvinger 1989.
Pilene markerer nettoﬂyttestrøm
fra nord til sør i ﬁre femårsperioder fra og med 1966–1970
til og med 1981–1985, de ble forklart slik: «Befolkningsutviklingen i ulike deler av Norge
siden midten av 1960-tallet kan
deles inn i tre hovedperioder;
1966–1970, 1970–1980 og
perioden etter 1980. Periodene er
preget av forskjellige tendenser
til sentralisering.»
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Herstads artikkel fra 1975 har et appendiks på ti sider med
korrigeringer av Drakes tall fra 1969. Alle disse forbedringene
av tallene som både Drakes og Herstads arbeider hadde
resultert i, kunne altså ha kommet med i Historisk statistikk
1978, det skjedde ikke. Først i Historisk Statistikk 1994 ble
Drakes tall brukt, men ikke Herstads utvilsomme forbedringer
av disse tallene.
Gunnar Thorvaldsen har også funnet mange uoverensstemmelser mellom kildematerialet og tallene Drake publiserte
i sin bok, men de fleste var altså «relativt marginale».294 En
feilprosent på tre til fem prosent av så gamle tall regnes
internasjonalt som lite. De rettede tallene for årene til og med
Napoleonskrigene gir ikke noe helt annet bilde enn dem som
opprinnelig ble publisert i 1914, i 1869 eller i 1786. Tallene har
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hele tiden vært utsatt for kildekritikk, som opp gjennom årene
har lagt vekten på forskjellige sider ved underlagsmaterialet.
Å synliggjøre kildekritikken er å redegjøre for hvorfor tallene
i cellene ikke er helt riktige.
Hvor mange bor det i Norge i 2014
det beregnede folketallet for 1735 var ifølge Drake
616 109. Er tallet for 1. januar 2014, 5 109 056, riktigere?
Det er slett ikke sikkert. Folketallet hentes i dag fra Det
sentrale folkeregister, som inneholder 7 millioner personer
med fødselsnummer, dette er personer som er eller har vært
bosatt i Norge. 1,3 millioner personer er registrert med et
D-nummer295 fordi de har en midlertidig tilknytning til Norge.
Årlig innrulleres om lag 220 000 personer – 60 000 fødte,
80 000 innflyttede og 80 000 med midlertidig tilknytning.296
Skattedirektøren, som er ansvarlig for folkeregisteret, har
uttalt at det slett ikke er sikkert at det bor 5,1 milllioner
mennesker i landet, han holder det reelle tallet for å være
mindre.297 Årsaken er mangelfull utflyttingsregistrering,
personer som flytter ut av landet melder ikke flytting og blir
derfor regnet som bosatt i landet. Det er et stort og uløst
problem hvordan for lengst utflyttede kan gis riktig kode i registeret. På den annen side er det mange med midlertidig tilknytning som oppholder seg i landet i lang tid uten å være
registrert bosatt, og som ikke kommer med i folketallet. Dette
dreier seg for eksempel om de unge voksne svenskene som
arbeider i servicenæringene over hele landet. I hvilken utstrekning denne over- og underregistreringen utlikner hverandre, er
det vanskelig å ha noen bestemt og godt begrunnet mening om.
Et annet grunnleggende problem med et adressebasert
folkeregister er at mange har flere adresser. Forskjellen på
den hjemmehørende og den tilstedeværende befolkningen er
blitt større, samtidig som dette skillet er blitt mindre aktuelt
enn tidligere.
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Barnets bosted blant foreldre som bor hver for seg. Tall
basert på opplysninger fra far. 2002, 2004 og 2012
Hos far 2002
Hos far 2004
Hos far 2012
Delt bosted 2002
Delt bosted 2004
Delt bosted 2012
Hos mor 2002
Hos mor 2004
Hos mor 2012
0

20

40

60
Prosent

80

100

Kilde:Statistisk sentralbyrå.

Antall samværsdager per måned mellom foreldre og barn,
etter barnets bosted. 2002, 2004 og 2012. Gjennomsnitt
Alle
Antall dager
2002
7,5
2004
8,1
2012
9,4
Antall observasjoner
2002
962
2004
1 130
2012
1 151

Barnet bor
hos mor

Delt Barnet bor
bosted
hos far Annet

6,8
7,4
7,4

14,4
14,4
14,2

6,4
7,4
7,3

-

764
864
680

103
143
349

94
118
118

1
5
4

Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Undersøkelsen om samvær
og bidrag 2004 og Undersøkelsen om samvær og bosted 2012.

Ragni Hege Kitterød, Jan
Lyngdal, Erik H. Nymoen og
Kenneth Aarshaug Wiik, «Flere
barn har delt bosted»,
Økonomiske Analyser 2/2014,
Statistisk sentralbyrå,
Oslo–Kongsvinger 2014.
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Det er om lag 245 000 studenter i Norge, av disse er 103 000
registrert på foreldrenes bopel. Likevel er 62 000 av disse
bosatt på en annen adresse enn foreldrenes. For en by som
Trondheim betyr det at byens faktiske befolkning øker med sju
prosent i forhold til den folkeregistrerte, og med 27 prosent
for aldersgruppen fra 19 til 34 år.298
Ingen vet akkurat hvor mange personer som i dag oppholder
seg i Norge, og hvor mange av disse som er registrert bosatt i
landet.
«Folkemengdens bevegelse 1735–2014» viser at det ved
overgangen fra det 18. til det 19. århundret, fra det 19. til det
20. århundret og fra det 20. til det 21. århundret skjedde store
endringer: først fall i dødsraten, deretter fall i fødselsraten og
til slutt at flyttinger til og fra landet spiller en like stor rolle
for befolkningsutviklingen som fødsler og død. De fire elementene folkemengdens bevegelse består av, er i 2014 om lag
like store. Fødsler, dødsfall, inn- og utflyttinger klumper seg
sammen rundt 10 per 1 000 innbyggere. Det er altså ikke
lenger slik at fødsler og dødsfall i Norge har mest å si for befolkningsutviklingen. Siden 2007 har innvandringsoverskuddet
hvert eneste år bidratt mer til befolkningsveksten enn fødselsoverskuddet. Det utfordrer en utbredt, men tvilsom oppfatning
om at personer har en egen rett til det landet de er født i.
Fram mot årtusenskiftet varierte tallene lite fra år til år;
dette har endret seg i det 21. århundret. Utslagene til tallene
for inn- og utflyttinger minner om variasjonene i tallene for
fødte og døde før 1814.
Fødselsoverskuddet har siden 1980 vært på mellom 10 000
og 20 000. Slike tall indikerer at det går mellom 50 og 100 år
før summen av de årlige fødselsoverskuddene blir en ny
million, altså en betydelig lavere folkevekst enn det har vært
etter 1814. Hadde fødselsraten i 2010 derimot vært som i
1890-årene, ville antall fødte vært 160 000, og ikke 60 000.
Gitt uforandret antall døde ville det da ha tatt drøyt åtte år å

mo t ståe n d e s i d e
Standard for gruppering av
familiar og hushald, C681,
Norges offisielle statistikk,
Oslo–Kongsvinger 2002.
Slik ble behovet for den nye
standarden begrunnet: «Bakgrunnen for å setje i gang prosjektet har hovudsakleg vore at
Statistisk sentralbyrå har ulik
praksis knytt til dei forskjellige
familie- og hushaldstypane.
Dette har gitt ulike tal for desse
typane, og det har gjort at forskjellige undersøkingar ikkje
kunna samanliknast heilt ut. Det
har dessuten vore problem knytte
til omgrepet ‹einsleg›, dels fordi
ulike undersøkingar har deﬁnert
omgrepet på noko ulik måte, dels
fordi brukarar utanfor Statistisk
sentrlabyrå tolkar omgrepet
annleis enn Statistisk
sentralbyrå deﬁnerer det.»
Med så mange husholdningsog familietyper ble vel ikke
muligheten for feilklassiﬁsering
helt utelukket.
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nå en ny million. Det er formidable dimensjoner over nedgangen i fødselsraten.
Det som i de siste to–tre tiårene har bidratt til å holde
folkeveksten ved like, har vært høy nettoinnvandring. Innvandrere og deres barn født i Norge utgjør 759 185 personer
per 1. januar 2014, det vil si at folkemengden i Norge i 2014
uten disse ville vært 4,3 millioner, samme antall innbyggere
som i 1994. Oslo har vel 600 000 innbyggere i 2014, uten innvandrere og deres etterkommere ville hovedstaden ha hatt en
folkemengde på om lag 430 000, som i 1948.
Folkemengdens bevegelse 1735–2014
med bakgrunn i alle diskusjonene som er ført både om hva
tallene kunne bety og om de var pålitelige, er det med
ærbødighet og ærefrykt at Statistisk sentralbyrå publiserer
tabellen over folkemengdens bevegelse fra 1914 på papir for
sjuende gang.
Når den store tabellen nå skulle trykkes enda en gang,
måtte den få overskriften «Folkemengdens bevegelse 1735–
2014». Siden forrige papirpublisering i Historisk statistikk
1994 er 21 linjer kommet til, tabellhodet er slanket, rekkefølgen på kolonnene er også endret. Det første kolonnehodet
etter forspalten er som alltid forbeholdt folkemengden,
deretter følger fødte, døde, innflyttinger, utflyttinger, inngåtte
ekteskap, født utenfor ekteskap, og til sist de to ratene, fødte og
døde per 1 000 innbyggere. Denne gangen er desimalene sløyfet
i ratene, de er unødvendige. Det gir ni kolonnehoder. Fire
kolonner som var med i Historisk statistikk 1994 er droppet:
dødfødte, døde under 1 år, skilsmisser og folketilvekst i prosent.
Denne foreløpig siste papirversjonen av tabellen er konsentrert
om den harde kjernen til folkemengdens bevegelse.299
Når ekteskapsinngåelser og barn født utenfor ekteskap
etter sterk tvil er kommet med, er det på grunn av den ofte
antatt nære forbindelsen mellom ekteskapsinngåelser og
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III. Bosetting
Statistisk årbok 2013,
Oslo–Kongsvinger 2013.

Kartet viser bosatte områder og antall innbyggere i større
tettsteder per 1. januar 2012. Tettsteder med 5 000 eller
flere innbyggere er vist med sirkler på kartet. Oslo, som
er det største tettstedet, hadde 925 242 innbyggere per
1. januar 2012.
Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte
der avstanden mellom husene som regel ikke
overstiger 50 meter, og er avgrenset uavhengig
av administrative grenser.

Hammerfest
Vadsø

Alta
Alta

78 prosent av befolkningen i Norge bor i
kommuner med kystlinje, mens halvparten
av de som ikke bor ved kysten bor innenfor
10 mil fra Oslo. Norge er et av de tynnest
befolkede land i Europa med 17 personer
per km2.

Tromsø

Harstad
Narvik

Det minste kartet viser andelen av
befolkningen i fylkene som var bosatt
i tettsteder. I 1865 var om lag 20
prosent av Norges befolkning
bosatt i tett- steder, mens det
i 2012 var 79,6 prosent.

Tettsteder
500 000 innbyggere

Bodø

Mo i Rana

200 000 innbyggere
50 000 innbyggere
5 000 innbyggere
Bosatte områder

Mosjøen

0
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100

150 200 km

Namsos
Steinkjer

Kristiansund
Trondheim

Molde
Ålesund

Lillehammer
Bergen
Hamar

Oslo

Haugesund
Stavanger/ Porsgrunn/
Skien
Sandnes

Arendal

Fredrikstad/
Sarpsborg

Fylkesvis bosetting i
tettsteder 2012:
56 - 65 %
66 - 72 %
73 - 77 %
78 - 83 %
84 - 100 %
Hele landet: 79,6 %

Kristiansand

Datakilde:
Statistisk sentralbyrå
Kartgrunnlag: Kartverket
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fødsler i tidligere tider, og fordi tallene for barn født utenfor
ekteskap viser hvordan det har vokst fram nye samlivsformer
de siste 40 årene. Sundt viste at opp mot halvparten av de
førstefødte barna var unnfanget før ekteskapsinngåelsen, det
vil si at en ventet fødsel var en årsak til giftermål. Slike påpekninger gjorde det vanskelig å bruke inngåtte ekteskap som forklaring på mange fødsler. Videre førte mange prester barn
som født i ekteskap hvis foreldrene ga uttrykk for at de kom til
å gifte seg, eller hvis han antok at de ville gjøre det. Siden
antall barn født utenfor ekteskap ble regnet for å gi uttrykk for
stedets moral, kunne prestene som ansvarlig for den ha interesse av å føre så få fødsler som mulig inn i kirkeboka under
kategorien «utenfor ekteskap».
Hvilke tall er riktige, hvilke tall skal brukes? Burde det ikke
i denne nyeste papirversjonen av tabellen stått at det var to
personer som utvandret i 1821? Burde ikke John Herstads
beriktigede tall erstattet Michael Drakes? Burde ikke tallene
for innvandring, som dels er beregnet, dels er basert på statistikk før 1951, kommet med? Det er tross alt mulig å gi en tallrekke for innvandring fra 1836 til 1932.300
Antakelig, likevel blir det bare gjort én korrigering av
tallene fra Historisk statistikk 1994: inngåtte ekteskap for
1942 prikkes som i utgavene fra 1948, 1958, 1968 og 1978.
Grunnen til at det ikke gjøres flere korrigeringer, er at
hensikten med denne undersøkelsen av tabellen først og
fremst har vært å prøve å bringe på det rene hvilke tall som
har vært publisert i de ulike versjonene, deretter å gjengi de
viktigste diskusjonene om tallenes pålitelighet samt referere
forslag til forbedringer av tallene, som i hovedsak har vært
lagt fram av Drake og Herstad.
Alle fotnotene som tabellen tidligere var utstyrt med, er
strøket. I stedet skal hele denne boka betraktes som en fotnote
eller som en forklaring mellom tabelloverskriften og tabellhodet og som en integrert og uatskillelig del av tallene.
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Tabell 15 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE. 1735–2014
Fødte
Døde InnflytUtflyt- Inngåtte
Fødte
tinger
tinger ekteskap utenfor
ekteskap
616 109
17 850
11 726
..
..
..
..
622 197
18 845
12 791
..
..
..
..
626 986
18 860
15 337
..
..
..
..
630 253
17 405
14 393
..
..
..
..
634 164
19 300
14 489
..
..
..
..
637 769
18 401
16 009
..
..
..
..
634 504
16 981
25 907
..
..
..
..
621 807
15 989
32 457
..
..
..
..
613 379
17 015
17 404
..
..
..
..
615 673
18 176
13 197
..
..
..
..
622 417
19 861
11 352
..
..
..
..
629 375
18 351
12 943
..
..
..
..
634 866
20 309
14 738
..
..
..
..
637 553
20 278
20 474
..
..
..
..
639 043
20 472
17 297
..
..
..
..
641 980
19 083
16 384
..
..
..
..
645 838
21 906
16 888
..
..
..
..
650 905
21 113
15 998
..
..
..
..
657 090
22 147
14 892
..
..
..
..
664 320
22 733
15 526
..
..
..
..
670 545
21 882
16 640
..
..
..
..
676 082
23 655
17 821
..
..
..
..
683 096
22 864
14 672
..
..
..
..
690 189
22 481
16 485
..
..
..
..
695 025
21 879
18 204
..
..
..
..
700 793
23 940
15 830
..
..
..
..
708 274
23 380
16 027
..
..
..
..
715 154
23 533
16 627
..
..
..
..
716 837
22 514
25 555
..
..
..
..
717 179
23 614
19 386
..
..
..
..
720 192
22 536
20 241
..
..
..
..
722 269
22 370
20 010
..
..
..
..
726 856
23 444
16 136
..
..
..
..
733 160
22 140
16 340
..
..
..
..
739 180
22 846
16 100
..
..
..
..
745 183
23 515
17 606
..
..
5 396
855
750 811
23 325
17 176
..
..
5 007
727
753 835
20 936
20 231
..
..
4 433
701
744 813
17 407
35 362
..
..
4 410
645

Folkemengde

1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773

| 213
Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
29
19
30
21
30
25
28
23
30
23
29
25
27
41
26
52
28
28
30
21
32
18
29
21
32
23
32
32
32
27
30
26
34
26
32
25
34
23
34
23
33
25
35
26
34
22
33
24
32
26
34
23
33
23
33
23
31
36
33
27
31
28
31
28
32
22
30
22
31
22
32
24
31
23
28
27
23
48
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1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
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Folkemengde

Fødte

Døde

Innflyttinger

736 347
740 605
747 275
754 040
761 668
767 005
770 747
776 842
783 433
787 121
790 144
790 325
790 390
794 715
798 418
799 629
802 666
809 477
816 914
825 362
834 803
843 458
851 048
858 936
866 771
875 279
881 499
882 951
883 284
885 102
887 760
892 721
900 193
906 734
909 830
903 529
896 479
896 566

20 607
24 424
21 922
23 331
23 612
23 862
24 711
24 053
23 944
21 554
23 874
22 657
23 979
23 070
24 405
24 365
25 596
26 369
28 246
28 039
28 069
27 249
27 018
28 173
28 010
28 540
26 415
24 953
24 021
25 805
24 301
26 868
27 447
26 940
25 335
20 172
24 083
24 805

18 784
16 933
15 270
15 655
15 232
20 768
19 523
16 051
17 563
19 357
18 825
26 144
19 164
18 034
20 834
24 315
18 371
18 574
19 564
18 227
17 399
19 010
18 476
19 336
19 580
18 354
22 560
24 167
22 277
22 074
20 879
18 525
19 006
20 460
23 783
32 486
24 029
22 844

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Utflyt- Inngåtte
tinger ekteskap

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

6 200
6 798
6 231
6 249
6 013
6 127
5 863
6 177
5 469
6 313
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
6 531
6 695
6 950
7 227
6 910
..
6 089
6 742
6 790
7 069
7 227
7 283
6 331
5 305
5 370
7 100
7 854

Fødte
utenfor
ekteskap
633
1 085
1 090
1 060
1 086
1 163
1 273
1 095
1 231
985
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1 453
1 312
1 494
1 564
1 615
1 693
1 773
1 697
1 370
1 533
1 665

Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
28
33
29
31
31
31
32
31
31
27
30
29
30
29
31
31
32
33
35
34
34
32
32
33
32
33
30
28
27
29
27
30
31
30
28
22
27
28

26
23
20
21
20
27
25
21
22
25
24
33
24
23
26
30
23
23
24
22
21
23
22
23
23
21
26
27
25
25
24
21
21
23
26
36
27
26
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en tabells historie

1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

Folkemengde

Fødte

Døde

Innflyttinger

900 332
901 580
899 999
904 777
911 996
926 488
940 301
951 387
963 065
977 034
991 073
1 004 521
1 020 938
1 035 345
1 053 000
1 070 784
1 086 318
1 100 255
1 116 466
1 131 000
1 143 834
1 157 091
1 169 264
1 180 259
1 196 000
1 208 808
1 219 007
1 229 319
1 235 924
1 246 355
1 262 454
1 278 739
1 293 646
1 309 898
1 328 471
1 344 984
1 357 678
1 369 089

26 612
23 525
22 085
27 650
32 259
30 300
29 102
30 537
32 309
34 166
32 869
34 375
33 388
35 856
37 006
34 538
34 767
37 280
36 307
35 225
34 400
35 718
37 240
38 780
35 367
34 842
37 098
32 881
34 548
37 372
39 056
38 800
38 973
41 200
41 528
41 610
40 554
44 113

19 203
26 598
20 334
17 953
17 767
16 487
18 016
18 859
18 340
20 127
19 421
17 958
18 981
18 201
19 609
19 391
21 217
21 457
22 161
22 502
21 254
23 656
26 356
23 151
23 134
25 218
26 581
26 652
24 593
21 649
22 847
23 069
22 297
22 303
23 887
27 489
27 916
25 226

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

| 215

Utflyt- Inngåtte
tinger ekteskap

..
..
..
..
..
..
..
..
..
1
..
..
..
53
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
200
200
100
400
300
400
700
1 600
1 200
1 100
1 300
1 600
1 400
4 000

7 850
6 453
5 801
9 171
9 427
8 010
7 713
7 721
8 712
8 895
8 949
8 841
8 376
9 020
8 805
8 087
8 358
8 639
8 669
8 190
7 839
8 548
8 872
8 784
8 424
8 123
8 415
7 949
8 601
9 595
9 962
10 173
10 290
10 570
11 152
9 890
10 187
10 629

Fødte
utenfor
ekteskap
1 817
1 639
1 393
1 866
2 585
2 455
2 384
2 332
2 380
2 709
2 531
2 539
2 449
2 446
2 620
2 533
2 419
2 503
2 539
2 455
2 247
2 399
2 395
2 615
2 499
2 383
2 324
2 332
2 474
2 683
3 277
3 257
3 157
3 357
3 456
3 561
3 220
3 527

Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
30
26
25
31
35
32
31
32
33
35
33
34
32
34
35
32
32
34
32
31
30
31
32
33
29
29
30
27
28
30
31
30
30
31
31
31
30
32

21
30
23
20
19
18
19
20
19
20
19
18
18
17
18
18
19
19
20
20
18
20
22
19
19
21
22
22
20
17
18
18
17
17
18
20
20
18
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1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

f o lk e m e n gd e n s bev e g e ls e 173 5–2 0 14

Folkemengde

Fødte

Døde

Innflyttinger

1 384 149
1 399 733
1 418 073
1 432 870
1 446 641
1 467 398
1 490 047
1 511 175
1 530 312
1 556 076
1 583 525
1 608 653
1 619 102
1 634 869
1 657 997
1 678 510
1 701 756
1 712 787
1 720 933
1 729 242
1 732 655
1 741 162
1 751 544
1 762 313
1 776 528
1 796 752
1 818 853
1 838 858
1 864 285
1 889 385
1 914 867
1 923 283
1 922 613
1 916 921
1 921 712
1 936 404
1 951 429
1 965 217

43 082
44 899
44 219
46 039
49 896
49 438
48 311
50 198
51 671
54 556
53 074
49 546
52 190
53 905
53 158
53 939
54 166
51 607
50 872
49 985
50 618
51 163
52 592
52 749
55 259
56 856
57 699
58 717
59 066
61 106
59 315
57 778
58 762
59 440
61 019
61 231
60 466
61 827

23 971
24 092
25 565
26 391
23 362
25 362
25 357
26 017
24 796
26 738
27 398
31 493
32 502
31 076
29 692
28 066
29 106
31 693
31 568
29 656
28 171
29 453
29 257
29 979
32 705
33 871
34 485
31 252
29 950
28 736
31 065
32 716
35 786
32 545
32 071
31 985
31 844
31 904

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Utflyt- Inngåtte
tinger ekteskap

3 700
2 640
4 030
6 050
5 950
1 600
3 200
6 400
2 500
1 800
1 900
8 900
5 250
1 100
4 300
4 000
15 455
12 829
13 211
18 070
14 838
12 276
13 865
10 352
4 601
4 048
4 355
3 206
4 863
7 608
20 212
25 976
28 804
22 167
14 776
13 981
15 158
20 741

10 648
10 575
10 179
11 257
12 479
12 009
11 599
11 447
11 722
12 083
11 413
10 909
11 221
11 808
11 371
11 593
11 434
11 105
10 709
10 635
11 176
11 610
12 302
12 822
13 713
14 177
14 049
14 022
13 681
12 850
12 751
12 316
12 874
12 710
13 247
13 024
12 819
12 491

Fødte
utenfor
ekteskap
3 715
4 090
4 220
4 144
4 533
4 583
4 186
4 103
4 279
4 489
4 433
4 073
3 993
4 165
4 221
4 205
4 310
4 208
4 244
4 308
4 569
4 652
4 698
4 774
5 064
4 998
5 000
4 981
4 726
5 151
4 942
4 710
4 829
4 885
4 852
4 809
4 726
4 779

Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
31
32
31
32
34
33
32
33
33
35
33
31
32
33
32
32
32
30
30
29
29
29
30
30
31
32
32
32
31
32
31
30
31
31
32
32
31
31

17
17
18
18
16
17
17
17
16
17
17
20
20
19
18
17
17
18
18
17
16
17
17
17
18
19
19
17
16
15
16
17
19
17
17
16
16
16
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en tabells historie

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Folkemengde

Fødte

Døde

Innflyttinger

1 974 396
1 978 834
1 989 756
2 004 102
2 020 905
2 031 127
2 044 466
2 068 848
2 097 328
2 126 024
2 157 418
2 190 196
2 217 971
2 242 995
2 266 827
2 284 143
2 291 392
2 303 595
2 313 549
2 324 832
2 333 092
2 358 036
2 376 952
2 390 402
2 411 190
2 435 178
2 458 569
2 483 269
2 509 263
2 535 092
2 565 994
2 589 463
2 616 274
2 653 054
2 682 680
2 707 000
2 719 233
2 738 298

60 052
58 811
60 747
61 901
59 933
61 823
60 889
63 318
63 254
64 333
65 926
65 968
66 229
67 303
66 494
65 470
64 143
62 601
62 091
61 302
61 686
63 324
61 486
61 727
61 409
61 294
62 111
58 975
61 120
63 969
63 468
59 486
69 326
64 610
62 908
61 731
58 021
54 066

34 126
35 235
35 961
35 621
36 218
33 537
34 754
32 582
32 101
32 873
33 228
36 935
35 345
33 821
31 670
33 847
32 895
34 050
31 668
33 345
33 366
32 111
32 207
31 691
32 663
32 442
33 280
33 425
34 910
34 699
44 218
35 821
33 634
30 698
32 484
31 543
30 850
30 481

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

| 217

Utflyt- Inngåtte
tinger ekteskap

21 452
12 642
10 991
13 341
17 049
18 778
5 642
6 207
6 679
4 669
4 859
6 699
10 931
12 745
20 343
26 784
22 264
21 059
21 967
22 135
8 497
16 152
18 912
12 477
9 105
9 876
8 522
4 572
5 212
2 518
1 226
2 432
5 581
4 627
6 456
18 287
8 492
7 009

12 154
12 416
12 922
13 179
12 742
12 974
12 966
13 339
13 962
14 220
15 039
15 530
15 222
14 760
14 385
13 566
13 481
13 269
13 590
13 953
14 153
14 080
14 566
14 826
14 797
15 262
15 773
15 940
17 312
18 086
20 019
15 379
18 460
18 063
17 185
16 963
16 586
16 214

Fødte
utenfor
ekteskap
4 579
4 217
4 286
4 344
4 293
4 436
4 334
4 515
4 639
4 880
5 024
4 831
4 872
4 794
4 753
4 668
4 370
4 207
4 145
4 126
4 173
4 144
4 041
4 125
4 202
4 413
4 503
4 094
4 367
4 453
4 212
3 886
5 261
4 885
4 333
4 073
3 779
3 561

Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
28
27
27
26
26
27
26
26
25
25
25
24
24
25
25
23
26
24
23
23
21
20

17
18
18
18
18
16
17
16
15
15
15
17
16
15
14
15
14
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
14
14
17
14
13
12
12
12
11
11
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1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

f o lk e m e n gd e n s bev e g e ls e 173 5–2 0 14

Folkemengde

Fødte

Døde

Innflyttinger

2 755 331
2 770 880
2 778 851
2 790 497
2 799 713
2 815 164
2 832 599
2 850 457
2 866 229
2 882 182
2 896 239
2 910 798
2 926 686
2 944 920
2 963 909
2 982 224
2 998 244
3 019 521
3 045 337
3 075 084
3 107 269
3 146 497
3 183 525
3 218 499
3 249 954
3 280 296
3 311 446
3 344 010
3 377 766
3 410 726
3 445 673
3 475 890
3 507 986
3 538 001
3 567 707
3 594 771
3 624 829
3 653 006

54 163
50 175
49 881
48 372
47 844
45 989
45 451
42 114
41 833
41 321
42 240
43 808
45 319
46 603
47 943
45 773
53 225
57 281
62 241
61 814
70 727
67 625
65 618
63 052
62 410
60 571
62 543
62 985
62 739
63 552
64 171
63 063
62 985
63 005
61 880
62 555
62 254
63 290

29 933
31 141
30 301
32 023
29 616
30 674
30 102
28 943
28 340
29 747
30 100
30 217
29 211
29 870
32 045
32 209
32 062
31 623
32 652
30 030
29 220
29 894
28 375
29 082
29 699
27 736
28 417
28 412
29 158
29 099
29 981
30 560
31 645
31 761
32 543
33 313
34 318
36 850

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
6 046
5 967
6 454
6 005
7 089
8 092
12 263
10 161
10 586
13 536
11 426
12 778
11 983

Utflyt- Inngåtte
tinger ekteskap

9 326
11 881
8 832
8 029
3 673
825
436
344
485
462
526
647
818
687
278
..
..
..
..
..
973
1 477
2 398
2 669
2 295
10 172
7 803
7 529
7 295
8 728
10 156
12 599
11 266
11 807
18 681
10 610
12 534
11 364

15 948
15 803
16 683
17 795
18 064
17 666
17 612
17 995
19 235
20 511
22 375
23 959
24 335
26 095
27 983
26 459
..
24 021
21 990
23 504
29 688
29 923
29 558
27 469
27 222
27 180
27 499
27 032
26 977
26 156
25 163
24 472
23 931
23 237
23 651
24 142
24 070
24 096

Fødte
utenfor
ekteskap
3 545
3 451
3 573
3 459
3 397
3 208
3 260
2 970
2 844
2 773
2 673
2 769
2 716
2 875
3 080
3 178
3 913
4 303
4 546
4 548
4 080
3 598
3 222
2 689
2 577
2 436
2 330
2 269
2 181
2 192
2 236
2 225
2 240
2 267
2 277
2 307
2 390
2 437

Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
20
18
18
17
17
16
16
15
15
14
15
15
15
16
16
15
18
19
20
20
23
21
21
20
19
18
19
19
18
19
19
18
18
18
17
17
17
17

11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
10
9
9
9
9
9
8
9
8
9
8
9
9
9
9
9
9
9
10
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en tabells historie

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Folkemengde

Fødte

Døde

Innflyttinger

3 680 068
3 708 609
3 737 726
3 768 298
3 800 780
3 832 192
3 863 221
3 888 305
3 917 773
3 948 235
3 972 990
3 997 525
4 017 101
4 035 202
4 051 208
4 066 134
4 078 900
4 092 340
4 107 063
4 122 511
4 134 353
4 145 845
4 159 187
4 175 521
4 198 289
4 220 686
4 233 116
4 249 830
4 273 634
4 299 167
4 324 815
4 348 410
4 369 957
4 392 714
4 417 599
4 445 329
4 478 497
4 503 436

65 570
66 277
67 061
66 779
67 350
67 746
64 551
65 550
64 260
61 208
59 603
56 345
53 474
50 877
51 749
51 580
51 039
50 708
51 245
49 937
50 274
51 134
52 514
54 027
57 526
59 303
60 939
60 808
60 109
59 678
60 092
60 292
60 927
59 801
58 352
59 298
59 234
56 696

35 171
35 317
36 010
36 216
37 668
38 994
38 723
38 981
39 375
39 958
39 464
40 061
40 216
39 824
40 682
41 632
41 340
41 893
41 454
42 224
42 581
44 372
43 560
44 959
45 354
45 173
46 021
44 923
44 731
46 597
44 071
45 190
43 860
44 595
44 112
45 170
44 002
43 981

12 406
12 148
12 446
15 379
15 350
15 641
17 383
19 297
18 388
17 383
19 209
19 551
18 955
19 403
18 825
17 831
18 776
19 698
20 468
20 063
19 688
21 858
24 196
31 149
29 964
25 847
25 494
26 283
26 743
31 711
26 911
25 678
26 407
31 957
36 704
41 841
36 542
34 264

| 219

Utflyt- Inngåtte
tinger ekteskap

14 264
14 021
13 391
13 022
13 644
13 526
18 352
12 682
13 965
13 939
14 287
14 782
14 066
14 369
14 851
15 085
14 705
14 522
14 728
15 778
15 927
15 630
16 745
17 380
19 821
27 300
23 784
18 238
16 801
18 903
19 475
19 312
20 590
21 257
22 881
22 842
26 854
26 309

25 005
24 185
27 680
29 154
29 441
29 630
29 370
29 510
28 596
28 141
27 344
25 898
25 389
24 022
23 690
23 055
22 230
22 271
21 706
20 803
20 537
20 221
19 873
20 285
20 806
19 950
21 123
19 065
18 627
18 741
19 866
20 981
22 478
22 933
22 349
23 456
25 356
22 967

Fødte
utenfor
ekteskap
2 758
3 057
3 286
3 428
3 770
4 163
4 431
5 197
5 568
5 552
5 543
5 790
5 824
5 903
6 150
6 729
7 392
8 169
9 041
9 616
10 687
13 203
14 673
16 705
19 407
21 588
23 503
24 844
25 801
26 526
27 581
28 690
29 435
29 133
28 573
29 100
29 368
28 194

Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
18
18
18
18
18
18
17
17
16
15
15
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13

10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
11
11
11
11
11
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

f o lk e m e n gd e n s bev e g e ls e 173 5–2 0 14

Folkemengde

Fødte

Døde

Innflyttinger

4 524 066
4 552 252
4 577 457
4 606 363
4 640 219
4 681 134
4 737 171
4 799 252
4 858 199
4 920 305
4 985 870
5 051 275
5 109 056

55 434
56 458
56 951
56 756
58 545
58 459
60 497
61 807
61 442
60 220
60 255
58 995
..

44 465
42 478
41 200
41 232
41 253
41 954
41 712
41 449
41 499
41 393
41 922
41 282
..

40 122
35 957
36 482
40 148
45 776
61 774
66 961
65 186
73 852
79 498
78 570
75 789
..

Utflyt- Inngåtte
tinger ekteskap

22 948
24 672
23 271
21 709
22 053
22 122
23 615
26 549
31 506
32 455
31 227
35 716
..

24 069
22 361
22 354
22 392
21 721
23 471
25 125
24 299
23 313
22 876
24 077
23 410
..

Fødte
utenfor
ekteskap
27 890
28 218
29 252
29 374
31 056
31 849
33 302
34 038
33 655
33 099
33 301
32 633
..

Per 1 000
innbyggere
Fødte
Døde
12
12
12
12
13
12
13
13
13
12
12
12
..

10
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
..

