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Et mørkt kapittel
statistikkens historie?

"Selv om det skal
handle om statistikk,
må vi begynne med
en bokstav. Vi starter
med den tiende bok-
staven i alfabetet,
med J." Slik begynte
Espen Søbye sitt kri-
tiske innlegg på det
21. Nordiske statisti-
kermøte på Lilleham-
mer i august i år.
Selbye stiller spørs-
mål om statistikk og
registerdata var til
hjelp for de norske
nazistene og tyskerne
når jødene skulle
finnes og deporteres
til gasskamrene høs-
ten 1942. De svarene
Søbye antyder, er
ikke udelt hyggelige
for norske register-
førere og statistikere,
Statistisk sentralbyrå
inkludert.

Espen Sobye

J er en moderne bokstav, det rike
og presise latinske språket trengte
den ikke, og den fantes ikke i den
engelske Bibelen fra 1611. Shake-
speare brukte J-en en eneste gang.
Har vi virkelig bruk for en bokstav
Shakespeare klarte seg uten?

To centimeter høye bokstaver
var passe
For 67 år sida satt det en mann på
et departementskontor i Oslo og
tegnet, han tegnet J-er i bordkalen-
deren sin. Slike kalendere fins
ennå, de står i en liten ringperm av
svartlakkert blikk ph skrivebordet
og har et ark for hver dag. Det var
på baksida av november 27., tors-
dag, 1941, 11. måned, 48. uke,
årets dager: 331-34, årets renteda-
ger: 327-33, han skrev J-er. Tre
stykker tegnet han, en var fire, en
var tre og en var to centimeter høy.
Det ble diskutert litt fram og tilbake
hvor stor den skulle være, men Poli-
tidepartementet besluttet at en J på
to centimeter var passe. Den 20. de-
sember 1941 sendte departementet
et brev til Johs. Krogstie A/S, Stem-
pelfabrik & Gravøranstalt, Storga-
ten nr. 9 i Oslo: "Herved bestilles
700 stk. stempler, forsynt med en
2 cm. høy bokstav "J". Bestillingen
bes effektuert så snart som mulig." 1

Alt den 5. januar 1942 var de 700
J-ene ferdige, og stempelfabrikan-
ten sendte regning på 67 øre per J,
i alt 469 kroner. Den 13. januar
sendte Politidepartementet regnin-
gen videre og bad "det ærede" Fi-
nansdepartement "om å anvise av
bevilgningen for denne termin til
utbetaling av kapitel 381 - 7b gjen-
nom Norges Bank til Johs. Krogstie
A/5,"2 og så gikk beskjeden til Nor-
ges Bank som endelig overførte de
469 kronene til stempelfabrikanten
i Storgata. Hvor mange personer
var ikke delaktige i bestillingen,
produksjonen, betalingen, for ikke
å snakke om pakking og utsending
av stemplene gjennom posten til

hvert eneste politi- og lensmanns-
kontor i landet?

Den 20. januar 1942 gav Politide-
partementet ordre om at alle nor-
ske jøder3 skulle møte opp på nær-
meste politi- eller lensmannskontor
og få stemplet sitt pass med denne
J-en. I februar kom ordren om at
alle med J i passet skulle fylle ut
spørreskjemaet "Jøder i Norge," og
så gikk det slag i slag. Den 26. okto-
ber ble alle mannlige norske jøder
arrestert, den 26. november ble
eldre, kvinner og barn arrestert og
samme natt, i samme mørke natt,
forlot D/S Donau Norge med 530
norske jøder om bord. I Stettin ble
de lastet på jernbanevogner og et-
ter to og et halvt døgn ankom to-
get, via Berlin, Auschwitz, hvor de
eldre, kvinnene og barna ble sendt
rett i gasskammeret. 4 Av 767 nors-
ke jøder som ble deportert fra Nor-
ge til Tyskland under den annen
verdenskrig, vendte 26 levende til-
bake. 5 Til sammenlikning mistet
853 norske soldater livet under
krigshandlingene fra april til juni
1940. 6

Ifølge den siste folketellingen som
ble gjennomført før krigen, i 1930,
hadde Det Mosaiske Trossamfund i
Norge 1 359 medlemmer. Den fors-
te folketellingen etter krigen, i
1946, viste at Det Mosaiske Tros-
samfund bare hadde 559 medlem-
mer, ifølge tellingene fra 1950 og
1960 var det drøyt 800 medlem-
mer.

Høyest tapsandel hos norske
jøder
741 av om lag 1 400 norske jøder
ble sendt til konsentrasjonsleirer på
kontinentet og tatt av dage under
den annen verdenskrig. 7 I Danmark
ble 77 av 5 600 danske jøder hen-
rettet i leirene, mens kun 11 av Fin-
lands 2 300 jøder ble drept i kon-
sentrasjonsleirene. 8 Til tross for en
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viss klarhet om hvor mange jøder
som befant seg i Norge og Danmark
under krigen. Det er bemerkelses-
verdig at over 50 prosent av de
norske jødene som man har antatt
oppholdt seg i Norge i 1942 ble ut-
ryddet, mens tallene for Danmark
og Finland var henholdsvis 1 og un-
der en halv prosent. Deportasjonen
og forsøket på å utrydde de norske
jødene er et av de dystreste avsnitt i
landets historie: Fordi det var så få
norske jøder, at halvparten ble ut-
ryddet, men også fordi situasjonen i
Norge var så forferdelig mye verre
enn i Danmark og Finland. 9 Norge,
Danmark og Finland befant seg
ikke i samme situasjon under kri-
gen, men av og til er kontekstuelle
relativiseringer uten interesse. 10

Statistikk kan dokumentere
overgrep
Folketellinger og befolkningsstatis-
tikk kan brukes, slik det akkurat er
gjort, for å gi et bilde av forsøket på
utryddelsen av danske, finske og
norske jøder, men 6g av tyske,
nederlandske, franske og belgiske
jøder under den annen verdenskrig.
Statistikk har siden krigsforbryter-
rettssakene i Nürnberg i 1945-1946
blitt brukt for å kartlegge omfanget
av folkemord, etnisk rensing og
grove forbrytelser mot menneske-
heten. I de seinere åra er det også
blitt gjort forsøkt på å anslå omfan-
get av massedrapene i Kambodsja,
det tidligere Jugoslavia og Rwanda
ved hjelp av statistikk.

Det har imidlertid hevet seg kritiske
roster" mot forsøk på å komme
fram til nøyaktig antall drepte ved
hjelp av folketellinger og befolk-
ningsstatistikk. Det er svært vanske-
lig, og det er lett å vikle seg inn i
ørkesløse diskusjoner om tallenes
pålitelighet og beregningsmåter.
Disse røstene har 6g hevdet at det
kanskje er viktigere å undersøke om
og hvordan statistikk var en del av

det byråkratiet som trengtes for å
begå massedrap og etnisk rensing.
Det er framholdt 12 at å undersøke
den, i det store og hele, ukjente rol-
len som statistikken eventuelt spilte
i forsøket på å utrydde den jødiske
befolkningen fra Europa under den
annen verdenskrig, kan bidra til å
utvikle holdninger blant statistikere
og demografer som umuliggjør at
statistikk igjen kan bli misbrukt på
denne måten.

Statistikk kan hjelpe over-
gripere
Det fins få studier som drøfter om,
og på hvilken måte, den sivile ad-
ministrasjonen i Norge, som stort
sett fortsatte å fungere under okku-
pasjonsårene, gavnet okkupasjons-
makten. 13 Vårt tema er: Kom statis-
tikk produsert av det som kunne
oppfattes som ikke-nazifiserte
norske myndigheter til nytte da den
tyske okkupasjonsmakten og dens
norske medhjelpere arresterte de
norske jødene?

Det har lenge vært kjent at det ble
lagt fram en tabell på Wannsee-

konferansen den 20. januar 1942,
da utslettelsen av de europeiske j0-
dene ble endelig planlagt. Den viste
medlemmer i mosaiske trossamfunn
i Europa med tall fra de forskjellige
landenes offisielle statistikk. Det ble
oppgitt at det fantes 1 300 norske
jøder, altså et tall som var hentet
fra folketellingen i 1930. 14 Om den
norske folketellingen fra 1930 ikke
hadde gitt noe tall, hadde det gans-
ke sikkert ikke forhindret forsøket
på å utrydde den jødiske befolknin-
gen i Europa. Likevel, det er umulig
helt å fri seg fra tanken på at dette
offisielle tallet gjorde det litt enkle-
re å planlegge "den endelige løsnin-
gen". Hvis det ikke i en eneste
folketelling, i et eneste land, hadde
vært et eneste tall for hvor mange
medlemmer mosaiske trossamfunn
hadde, ville planleggingen av denne
enestående grusomheten blitt van-
skeligere og tatt lengre tid, og i sån-
ne sammenhenger er tid liv.

Televerkets lisensregistre
kom til nytte
Vi skal se på et annet, også tilsyne-
latende helt uskyldig, men likevel
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graverende eksempel. Helt i begyn-
nelsen av krigen benyttet de tyske
okkupantene, sammen med nord-
menn, den sivile infrastruktur i det
forste alvorlige anslaget ikke bare
mot medlemmer av Det Mosaiske
Trossamfund, men mot hele sivilbe-
fokningen.

Den 10. mai 1940 gav de tyske
okkupantene Oslos politimester
Kristian Welhaven ordre om å be-
slaglegge radioene til jødene i ho-
vedstadsområdet. Tyskerne hadde
"med seg lister over mulige jødiske
radioeiere, men listene var langt fra
så grundige som man kunne forven-
te av tyske fagfolk. Oslo-politiet
med en av politifullmektigene i
spissen laget derfor nye lister, blant
annet med bistand fra Telegrafver-
ket." 15 Telegrafverket stod for inn-
krevingen av radiolisens, og hadde
derfor et register som altså ble be-
nyttet for å finne fram til og beslag-
legge radioene til de norske jødene.
Da det norske politiet kom og bad
om å få bruke lisensregisteret, var
det naturligvis ikke enkelt for den
tjenestemannen som hadde ansva-

ret å nekte politiet å se det. Hensik-
ten er ikke etterpåklokt å felle mo-
ralske dommer verken over politi-
menn eller funksjonærer, men h
spørre: Hva kan læres av det som
skjedde?

Med statistikk menes i denne sam-
menheng altså ikke bare folketellin
ger og befolkningsstatistikk, oppga-

-

ver som blir hentet inn av statlige
statistikkbyråer og andre statlige og
kommunale myndigheter, men re-
gistre som opprettes av andre f.eks.
av et Telegrafverk eller av et forsik-
ringsselskap og som altså er bipro-
dukter av annen virksomhet. Prob-
lemstillingen, i hvilken utstrekning
det statistiske systemet i den sivile
administrasjon eventuelt lot seg
bruke i forsøket på å utrydde de
norske jødene, kan presiseres ytter-
ligere. Statistikk som for krigen
kunne gå for å være nøytral og
harmløs, ville under okkupasjon
ikke lenger være det. Hvem kunne
for krigen ha tenkt seg muligheten
av at Telegrafverkets liste over li-
sensbetalere skulle bli brukt til å ta
radioene fra de norske jødene? Det

er ikke statistikken og registrene
som de tyske okkupantene og deres
nasjonalsosialistiske norske med-
hjelpere laget, som skal granskes,
men grep av og til den offisielle,
antatt nøytrale, statistikken og ok-
kupantens statistikk over i hverand-
re? Fins det eksempler på at de tys-
ke okkupantene og deres norske
medhjelpere forsøkte å kople seg
inn på og utnytte den tilsynelatende
ikke-nazifiserte statistikken i forbin-
delse med arrestasjonen av med-
lemmene av Det Mosaiske Trossam-
fund?

Like etter at passene til de norske
jødene var stemplet, ble det be-
stemt at alle med J i passet skulle
fylle ut "Spørreskjema for Jøder i
Norge". Det er litt uklart hvem som
tok initiativet, men i denne sam-
menhengen spiller det liten rolle
om det var de tyske okkupantene
eller Nasjonal Samlings Statistiske
Kontor. Men hva slags statistikk
fantes før krigen om de norske
jødene?



Folketelling
1920,

30

issentoreTabalt 2 (forts.).

VII. Byer. (Forfit.)

Kristianist	 2584

ruir
8tuniet
relke- fr1-mime- uteimg ,,

Andre Personer
ruxu ikko

enter- taborer
sum, 1 mootaster..

fund. Mulfutflit.
de,	 betel%

&mad
antaIl
dissen-

tere,

9 986 22 tvzim kirke ' 1 * 862 ram kst,
114 gr, ka, 245 adv., .383
tarok, •12 gjendor
kut. avostoliek, $8 eug. et,
kirke/, 11 rat, 852 judo?, 07
dìv ds$ .543. film now,
58 nuiter,„ 25 Chr, Seienegf.
1 bruitant, 141 uttridt titan
titerM, 144, 146 utortuoutr.

Spekasion sv rubrikk
(*Andre dissentersangund*).

441 4 025; 2 018

Landsdekr.

Samfunnsspeilet 4/98 	 MOrkt kapittel

Før dette spørsmålet besvares, skal
det slås fast at årsaken til at så
mange norske jøder ble arrestert og
deportert, var for det første at det
var "tyskerne som gav det direkte
klarsignal til selve "sluttløsningen",
deportasjonene." 16 For det andre
var Quisling-regimet og det nazifi-
serte norske statspolitiet rede til å
foreta arrestasjonene Endelig had-
de det tyske politiet sikret seg med.-
lemslistene til de mosaiske trossam-
funn i Oslo og Trondheim, samt at
Nasjonal Samlings Statistiske Kon-
tor i 1942 gjennom spørreskjema-
undersøkelsen hadde registrert alle
med J i passet.

Rider og andre dissentere
I de norske folketellingene fra og
med 1866 ble jødene skilt ut som
en gruppe i forbindelse med regist-
reringen av dissentere, altså religiø-
se samfunn utenfor statskirken. Det
kan virke litt rart at det fra 1866 til
1910 ikke var medlemmer av Det
Mosaiske Trossamfund som ble re-
gistrert, men jøder. Både i 1866 og
i 1876 ble det registrert 25 jøder. I
1891 var antallet steget til 214,
mens det i 1900 bodde 642 jøder i
Norge. I 1910 ble det registrert

1 045 jøder. Fra og med tellingen i
1920 gikk Byrået over til å bruke
betegnelsen "medlemmer av Det
Mosaiske Trossamfund". Helt kon-
sekvent var imidlertid ikke skiftet
av terminologi, for i kommuneta-
bellene ble det i notene opplyst
hvor mange jøder som fantes. I
1920 var det 1 457 medlemmer av
Det Mosaiske Trossamfund, mens
tallet for 1930 altså var 1 359. Det
skulle vært avholdt en folketelling i
1940, men den ble avlyst på grunn
av krigen.

De norske folketellingene fra 1866
av aksepterte uten forbehold at det
var relevant å dele den norske be-
folkningen inn i jøder og ikke-jøder.
Hadde ikke Statistisk sentralbyrå
etablert en sedvane for hvordan JO--
der" kunne registreres, som de tys-
ke okkupantene og Nasjonal Sam-
ling kunne utnytte og bygge videre
på? Hadde byråets bruk av klassifi-
kasjonen "jøde" i folketellingene,
selv om betegnelsen ikke ble brukt i
1930, gjort det enklere for Nasjonal
Samlings Statistiske Kontor å sette i
gang sin undersøkelse? Lånte den
offisielle statistikken faglig og mo-
ralsk legitimitet til Nasjonal Sam-

lings Statistiske Kontor? Hvorfor
kunne ikke Nasjonal Samling lage
statistikk over jøder, når Statistisk
sentralbyrå brukte kategorien i sine
folketellinger? Det er viktig å reise
spørsmålene. Det er vanskelig
overvurdere den normdannende
kraften i en tiårig folketelling. Den
hører til de mest innflytelsesrike og
autoritative skrifter som produseres
i et land, og danner monster, ikke
bare for en hel rekke andre skrifter
og publikasjoner, men er også en
prototype for tenkning, den er så å
si den offisielle sunne fornuft. Den
er alle standarders standard. Folke-
tellingene er statistikkens kanon.
Det holder ikke å si at statistikk ge-
nerelt eller enkeltresultater alltid vil
kunne misbrukes, misbruk må fore-
gripes og forebygges.

Det fins nyere eksempler: For et par
år sida ble det diskutert i Norge om
det skulle anslås hvor mye innvand-
rerne kostet, det skulle settes opp et
regnskap som viste utgifter og inn-
tekter. Noe sånt er selvfølgelig
svært vanskelig, derfor så mange av
profesjonelle grunner på oppgaven
som en spennende utfordring. Noen
mente også at et slikt regnskap ville
vise at innvandrerne gav et positivt
bidrag til den norske økonomien,
altså et resultat som enkelte av ini-
tiativtakerne til undersøkelsen ville
like dårlig. Det er klart det går an
lage en statistisk klassifikasjon som
definerer innvandrer som en person
bosatt i Norge, født av to utenland-
ske foreldre. Vi vet at dette er en
statistisk klassifikasjon, vi tillegger
ikke denne gruppen, eller skal vi
heller si mengden, andre kjenne-
tegn enn forskjeller til en annen
mengde. Samtidig vet vi godt at
termen innvandrer ikke blir oppfat-
tet som en formell, abstrakt meng-
dedefinisjon, men som en term for
en gruppe med sosiale fellestrekk,
og ikke sosiale fellestrekk rett og
slett, men med fellestrekk som er
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negative og som gis etniske eller
religiose forklaringer. Statistikere
kan ikke late som om denne
sammenblandingen ikke eksisterer.
Etablering og bruk av statistiske
klassifikasjoner som, helt utilsiktet,
kan bidra til å utvikle nye eller be-
krefte eksisterende prototyper for
sosiale stereotypier og fordommer,
utgjør en viktig, men lite påaktet
side ved personvernspørsmålet. Det
er når enkeltmennesket feilaktig
tillegges egenskaper fordi det tilhø-
rer Det Mosaiske Trossamfund eller
er født av utenlandsfødte foreldre
at det risikerer å bli offer for diskri-
minering, rasisme eller rett og slett
utslettelse.

Døvstumme, åndssvake,
sinnssyke, finner og lapper
Det er mange merkelige grupper
som er skilt ut i de norske folketel-
lingene, i mellomkrigstida skulle de
sinnssyke skilles fra de åndssvake,
de stumme fra de døvstumme, de
døvstumme fra de blinde, men fin-
ner og lapper og hjemvendte norsk-
amerikanere skulle også telles for
seg. Det er kjennemerker som ingen
ville drømme om å ha med i en fol-
ketelling i dag. I 1930 skilte folke-
tellingen ikke bare mellom samer
og kvener, i "ublandet rase" 17, men
stilte også opp et skjema for "hvor-
dan raseblandingen" hadde "artet
sig i siste 10-år" med folgende blan-
dinger i første generasjon: norsk-
same, norsk-kven, same-kven, i
andre generasjon var det sju for-
skjellige blandinger. Byrået klaget i
innledningen til publikasjonen på at
"sterkt nedsatte bevilgninger" had-
de gjort presentasjonen av materia-
let for snau. Det er nesten så man
kunne ønske at bevilgningene had-
de vært enda mindre. Bare tittelen
på publikasjonen fra 1910: "Finner
og Lapper, Hjemvendte Norsk-Ame-
rikanere, Dissentere, Blinde, Døve
og Sinnssyke" og fra 1930: "Samer
og Kvener. - Andre lands statsbor-

gere. Blinde, Døvstumme, Andssva-
ke og Sinnssyke," gir klar beskjed
om at dette handler ikke om oss,
dette handler om andre, det vil si
dette er de som er annerledes. Sta-
tistisk sentralbyrå leverer i folketel-
lingene en prototype på distinksjo-
nen mellom oss og de andre. Er det
oppgaven til en folketelling? Hvis
det var lite penger til folketellingen
i 1930, var det helt nødvendig å
bruke dem til å registrere 73 kveke-
re og at 40 bodde i byer og 33 på
landsbygda?

Må vi telle innvandrere i år
2000?
Men det er også vanskelig å begripe
at det kan være nødvendig, slik der
er foreslått, at ni av 23 demografis-
ke personkjennemerker er knyttet
til innvandring i den folke- og bo-
ligtellingen som planlegges i Norge
i år 2000. 18 Ville det ikke i stedet
ha kunnet vært gjort til en begiven-
het at Statistisk sentralbyrå i sin
neste folketelling lot være å regist-
rere religion og etnisitet, på samme
måte som folketellingene for lengst
har sluttet å telle åndssvake, sinns-
syke og raseblanding mellom kve-
ner, samer og nordmenn i to gene-
rasjoner?

For å forstå hva som skjedde med
nordmenn som tilhørte Det Mosais-
ke Trossamfund under den annen
verdenskrig, og statistikkens andel i
det, ma det gås litt tilbake i tid. De
fleste vet at at den norske grunnlo-
ven fra 1814 forbod jødene adgang
til Norge. Dette forbudet ble opphe-
vet i 1851, og er alstå grunnen til at
det fantes så få jøder i Norge, bare
25 så seint som i 1876. En viss mis-
tenksomhet var nok årsaken til at et
trossamfunn med så få medlemmer
ble registrert i en folketelling.

Invasjon av jøder? Nei takk
I 1933 flyktet 50 000 personer fra
Tyskland, mange var jøder. I mai

1933 bad Den norske legasjonen i
Berlin om instrukser for hva som
skulle sies til tyske jøder som ville
komme til Norge. Utenriksdeparte-
mentet svarte at det på grunn av
den "herskende arbeidsledighet og
de trykkende økonomiske forhold" 19

gjorde det lite mulig å kunne gi
plass for mennesker som ønsket å
flytte fra Tyskland. I et internt notat
i Justisdepartementet fra samme tid
ble det hevdet: "En invasjon av jø-
der ma vi jo nemlig frabe oss. Selv
om vi i våre hjerter har all mulig
sympati med dem." 2° Like etter Hit-
lers maktovertakelse i 1933 var det
vanskelig også for politiske flyktnin-
ger fra Tyskland å slippe inn i Nor-
ge, for dem ble det etter hvert enk-
lere, men de tyske jødene fikk ikke
status som politiske flyktninger.

Det var Centralpasskontoret under
Justisdepartementet som kontrol-
lerte utlendinger som sate asyl og
opphold i Norge. Kontoret ble fra
1929 til 1940 ledet av Leif Konstad
som var forhatt av alle radikalere,
fordi han fikk ord på seg for å være
svært tilbakeholdende med å gi
opphold til flyktninger som var
sosialister og kommunister. Det
skyldtes ikke minst oppstusset da
Trotsky måtte forlate Norge i 1935,
etterpå tiltrakk spørsmålet om opp-
holdstillatelse for den østerrikske
psykoanalytikeren Wilhelm Reich
seg, helt berettiget, stor oppmerk-
somhet. Flyktningregisteret til Cen-
tralpasskontoret var naturligvis av
stor interesse for de tyske okkupan-
tene. Da Leif Konstad ble oppsøkt
av lederen av Arbeiderpartiets flykt-
ningkontor, Jon Fjalestad, den 9.
april, oppførte han seg anstendig. 21

Fjalestad bad Konstad om å bidra til
at flyktningregistret ble fjernet før
det falt i hendene på tyskerne, og
Konstad overlot med en gang
registeret til Fjalestad som grov det
ned i nærheten av Magnor. Det red-
det mange liv. Bare et par dager
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seinere kom tysk politi til Konstad
og forlangte arkivet utlevert, og
han ble i aprildagene forhørt av det
tyske sikkerhetspolitiet mange gan-
ger, men røpet aldri hvor det had-
de blitt av registeret.

Gunnar Jahn ledet Statistisk
sentralbyrå
Hva skjedde i Statistisk sentralbyrå
under krigen? Gunnar Jahn hadde

vært direktør fra 1920. Han var
venstremann og hadde vært Finans-
minister fra 1933-1935. Han var et_
toneangivende medlem i Administ-
rasjonsrAdet, et forretningsministe-
rium som ledet den sivile administ-
rasjonen i de tyskokkuperte delene
av Norge fra 15. april til 25. sep-
tember 1940. I "Proklamasjon fra
Høyesterett" den 15. april 1940 ble
opprettelsen av Administrasjonsrå-

det begrunnet med at det var "tvin-
gende nødvendig at den sivile ad-
ministrasjon blir i gang" i de okku-
perte delene av landet. I sin første
henvendelse til befolkningen, bad
Administrasjonsrådet om at alle
måtte "vise ro og selvbeherskelse og
samtidig bidra etter evne til at virk-
somhet og arbeid holdes gående." 22

Regjeringen Nygaardsvold aner-
kjente aldri Administrasjonsrådet
"som annet enn et nødsorgan og
presiserte gjennom en tale av kong
Haakon 17.4. at rådet stod uten
rettsgrunnlag i norsk lov."23 Det har
vært omstridt hvor "tvingende nød-
vendig" det var at den sivile admi-
nistrasjonen fungerte som normalt.
Det er for eksempel ganske ufor-
stAelig hvorfor Administrasjonsrå-
det den 15. juni 1940 fastsatte en
bestemmelse om opprettelse av en
grensesone ved den norsk-svenske
grensen, og bestemte at alle perso-
ner over 15 år måtte ha grenseboer-
bevis, passerseddel eller grensekort
for å oppholde seg her. Hensikten
med bestemmelsen var å gjøre det
vanskeligere å komme seg over til
Sverige, det kan neppe ses på som
en viktig oppgave for en sivil admi-
nistrasjon.

Fra sommeren 1941 var Gunnar
Jahn med i Kretsen, et sivilt mot-
standsorgan, sammen med blant
andre rektor ved Universitetet i Os-
lo, Didrik Arup Seip, Einar Gerhard-
sen fra Arbeiderpartiet og dommer i
høyesterett Ferdinand Schjelderup.
Den 25. oktober 1944 ble Gunnar
Jahn arrestert på grunn av bistand
til Hjemmefronten og satt arrestert
på Akershus Festning til 8. desem-
ber, da han ble overført til Grini
hvor han var fengslet til 5. mai
1945. Finansdepartementet avskje-
diget Gunnar Jahn fra 15. desem-
ber 1944 og Gudbrand Thesen ble
ny direktør, han tiltrådte imidlertid
ikke.
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Byrået ble kneblet
Åra fra 1940 til 1945 var i alle fall
mørke for Statistisk sentralbyrå, et-
ter hvert som krigen gikk ble Byrået
mer og mer kneblet. Etter at Admi-
nistrasjonsrAdet ble lagt ned ble de-
partementene nazifisert med minis-
tre fra Nasjonal Samling (NS). Ved
siden av, eller rettere sagt over de-
partementene, fantes "Reichskom-
missariat für die besetzten norwe-
gischen Gebiete" med Terboven
som sjef, innsatt av Hitler for å
ivareta tyske interesser. Mens de-
partementene holdt til i sine vanli-
ge kontorer, slo Terboven og hans
stab seg ned i Stortingsbygningen.
Reichskommissariatet hadde avde-
linger som stort sett svarte til de-
partementsinndelingen. 24 Reichs-
kommissariatet kontrollerte og
instruerte den sivile administrasjo-
nen, men overtok ikke forvaltnings-
oppgavene. På den måten kunne
mange tiltak se ut som norske be-
slutninger. Dette ble forsterket av
at det ikke fant sted noen oppsigel-
ser i masseomfang verken av em-
betsmenn eller funksjonærer etter
1940, de fleste ble i sine stillinger.
Statistisk sentralbyrå var, dengang
som nå, underlagt Finansdeparte-
mentet, NS-finansministeren het
Fredrik Prytz.

Selv om Statistisk sentralbyrå var
underlagt Finansdepartementet, var
det Reichskommissar Terboven og
hans stab som etter hvert som kri-
gen gikk grep oftere og dypere inn i
de daglige rutinene i Statistisk sen-
tralbyrå. Alle ansettelser og avskje-
digelser skulle avgjøres av Reichs-
komissaren, etter hvert også av Na-
sjonal Samling, alle nye tall som
skulle publiseres skulle forelegges
Reichskommissariatet, alle nye pu-
blikasjoner skulle forelegges Reichs-
kommissariatet før de ble trykt,
Reichskommissariat la seg også opp
i og lanserte en ny måte å beregne
leveomkostnadsindeksen på, så un-

der krigen ble det laget to indekser,
og det var Reichskommissariatet
som bestemte fra mined til måned
om det var indeksen etter den nye
eller den gamle beregningsmåten
som skulle publiseres.

Korrespondansen med utlandet
måtte også gå gjennom Reichsko-
missariatet, så da den Svenska Kyr-
kan i 1941 skrev til Statistisk sen-
tralbyrå for å få opplysninger til sin
årbok om trossamfunnene i Norge,
måtte svaret forelegges en av Ter-
bovens embetsmenn for det even-
tuelt kunne ekspederes. Viste statis-
tikken at det gikk riktig skralt med
Norge etter nyordningen, forbod
rett og slett Terboven publisering
av tallene, eller påla Statistisk sen-
tralbyrå en begrenset distribusjon
av resultatene. Fra 16. mars 1943
ble Byråets viktigste publikasjoner
nektet utgitt av det tyske sikker-
hetspolitiet, bare engrospris- og le-
veomkostnadsindeksen ble tillatt
sendt ut. 25

Terboven som største
statistikkbruker?
Hvem var det som brukte statistikk
under krigen? Brevjournalen fra
krigsåra viser at advokater og fabri-
kanter som skulle ha leveomkost-
nadsindeksen, også den gangen, var
en stor brukergruppe. Departemen-
tene stilte forbausende få spørsmål.
Den største brukeren av statistikk, i
den utstrekning brevjournalen er et
mål for det, var Reichskommisaria-
tet. Avdelingene for fiskeri, ernæ-
ring og jordbruk, trelast og skog-
bruk, for ikke å snakke om avdelin-
gen for prisregulering og priskon-
troll (det var den som lanserte en
ny måte å beregne indeksen på)
skulle ha tilsendt alt som fantes av
statistikk, til og med den månedlige
fylkesvise statistikken over skog-
branner ville Terbovens stab ha, et-
ter hvert som tallene ble ferdige.

For å sette det litt på spissen, kan
det i ettertid se ut som Reichskom-
missariatet brukte store ressurser
på å kontrollere og sensurere en
statistikk som det selv var, om ikke
den eneste, så i alle fall den viktig-
ste brukeren av. Dette er i så fall
ikke et mørkt, men absurd kapittel i
statistikkens historie. De tyske ok-
kupantene kunne foreta seg atskil-
lig verre ting enn å bestemme hvem
som skulle ha tilsendt Norges
Handel fra 1942. Men dette var nok
likevel ikke en bevisst strategi fra
Gunnar Jahns side. Det var ikke
særlig heroisk å produsere tall som
Terbovens stab fikk nytte av, selv
om de ble produsert langsommere
og langsommere.

Gunnar Jahns dagbok
Direktøren i Statistisk sentralbyrå
begynte den 9. april å føre dagbok.
Den ble seinere maskinskrevet, og
er mye benyttet av historikere og en
viktig kilde for hvilke rykter som
verserte, og hvordan stemningen
var, blant akademikere og høyere
embetsmenn under krigen. Dagbo-
ka er kjent for spydig og sarkastisk
omtale av navngitte personer. Gun-
nar Jahn skrev ingenting om inn-
dragningen av radioene til jødene
den 10. og 11. mai 1940. Han skrev
heller ikke noe om at politimester
Kristian Welhaven i Oslo etterpå ble
innkalt og refset av Administra-
sjonsrAdet, fordi han ikke hadde
kontaktet dem, men straks fulgt
ordren fra tyskerne. Administra-
sjonsrådet tok faktisk saken, uten
resultat, opp med tyskerne.

Den 29. mai 1940 skrev Gunnar
Jahn: "Jeg er nokså ute av meg når
jeg møter endel av rikfolkene i Os-
lo. Klaveness [skipsreder] f.eks.
Han spurte om han skulle betale sin
skatt i år, for han var engstelig for
skattene neste år. Det er liksom det-
te med beskatningen og alle de
spørsmål som var aktuelle for,
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fremdeles er hovedsaken for dem."
Den 9. juni 1940 noterte han: "Jeg
arbeidet litt i haven hvor allting tør-
ker bort. For å slippe telefoner drev
jeg et par timers tid oppe i Huseby-
skogen og Ullernåsen. Da jeg kom
tilbake satt ekspedisjonssjef Thore-
sen hjemme. Han var vesentlig opp-
tatt med at han var blitt forbigått
av Frydenberg i Sosialdepartemen-
tet. Det var ellers en rolig dag." Den
3. juli 1940: "Rygg [direktør i Nor-
ges Bank] er vanskelig for øyeblik-
ket. Han blir så fornærmet når man
foreslår noe som han tror er kritikk
mot Norges Bank." Den 5. juli 1940:
"Jeg arbeidet litt med spørsmålet
om valutaregulering som Norges
Bank egenmektig har tatt opp og
forhandlet med tyskerne om uten at
de har rådført seg her hjemme (...).
Underordnede myndigheter konfe-
rerer direkte med tyskerne og så er
man mer eller mindre bundet." 14.
august 1940: "Kloumann [direktør i
Norsk Hydro] var oppom. Hans idé
var bare å få vannkraftutbygging i
stand." Den 27. oktober 1942: "Det
var mordet på en norsk statspoliti-
mann nede ved Skjeberg som har
fort til skjerpet jødeforfølgelse i Os-
lo. Natt til søndag ble mange jøder
arrestert, hvor mange og hvem vet
jeg ikke. I dag kom bestemmelsen
om at alle jøder skal miste sin for-
mue."26

Antall jøder i Norge? Et øye-
blikk
Lenge før massearrestasjonen av de
norske jødene begynte i oktober
1942, hadde Statistisk sentralbyrå
mottatt et brev fra Nasjonal Sam-
lings Statistiske Kontor. Den 29. ja-
nuar 1941 fikk Byrået dette brevet:
"Vi tør herved utbe oss oppgave
over sum antall jøder i Norge. Hvis
mulig ønskes spesifiserte oppgaver
over: 1.) Antall jøder i de enkelte
fylker. 2.) Antall jøder i de enkelte
byer."27 Dagen etter, den 30. januar
1940 svarte Statistisk sentralbyrå:

"Som svar på deres brev av 29. ds.
meddeles at Byrået bare har oppga-
ver over antall medlemmer av Det
Mosaiske trossamfund tatt opp i
forbindelse med folketellingen pr.
1/12 -1930 og trykt i publikasjonen
"Trossamfund" 2net hefte av denne
folketelling (N.O.S. VIII, 192). Etter
disse oppgaver tilhørte i 1930 1359
personer det Mosaiske trossamfund,
og disse fordeler seg slik på rikets
bygder og byer," og så var det satt
opp en tabell som viste at i Østfolds
bygder var det ett medlem av Det
Mosaiske Trossamfund, mens Ost-
folds byer hadde 37 medlemmer og
så fulgte alle de andre fylkene og
byene som perler på en snor. Byrået
svarte med en gang på henvendel-
sen fra Nasjonal Samlings Statistis-
ke Kontor, mens Reichskommissa-
riatet forbød Byrået å gi tall til ar-
boka til Svenska Kyrkan. Statistisk
sentralbyrå mottok, ifølge brevjour-
nalen, ikke flere henvendelser fra
Nasjonal Samlings Statistiske Kon-
tor om de norske jødene. Grunnen
til det var at tallene fra folketellin-
gen i 1930 ble betraktet som forel-
det, ikke minst på grunn av de jø-
diske flyktningene som kom til Nor-
ge fra kontinentet mellom 1933 og
1940. Dette er et viktig funn, som
også er gjort andre steder. 28

Så langt er det argumentert for at
norsk statistikk, folketellingen av
1930, nok var til nytte, men på en
svært indirekte måte, for forsøket
på å utrydde de norske jødene,
blant annet ved at det ble brukt på
Wannsee-konferansen i januar
1942. For det andre hadde folketel-
lingene fra 1866 blant flere andre
skiller også delt den norske befolk-
ningen inn i jøder og ikke-jøder,
selv om dette ikke var hensikten
med statistikken, og dermed gitt
legitimitet til og innarbeidet dette
skillet som relevant. Men, og det er
viktig, en ti år gammel folketelling
var ikke et hensiktsmessig redskap

da de norske jødene skulle overvå-
kes og arresteres. Materialet var for
det første for gammelt, og for det
andre var det ingen enkel sak even-
tuelt å skulle finne fram til og å
lage adresselister fra folketellings-
skjemaene for medlemmer av Det
Mosaiske Trossamfund. Da radioap-
paratene til de norske jødene skulle
inndras var ikke folketellingsmate-
rialet fra 1930 brukbart, det var
derimot lisensregisteret til Telegraf-
verket.

Folkeregisteret var interes-
sant
Den 5. februar 1942 tok der höhere
SS- und Polizeiführer, Befehlshaber
der Ordningspolizei initiativ til opp-
rettelse av tvungen folkeregistre-
ring i alle landets kommuner. I
1940 fantes det i Norge folkeregist-
re i 49 byer og 42 herreder. 29 Det
var imidlertid de folkerikeste kom-
munene som hadde det, så halvpar-
ten av befolkningen bodde i kom-
muner med registre. Det var i lan-
dets nær 670 småkommuner at det
ikke fantes folkeregistre. Det tyske
ordenspolitiet sendte lovforslaget til
Politidepartementet som sendte det
til Finansdepartementet, som send-
te det til Innenriksdepartementet
som sendte det til Statistisk sentral-
byrå til uttalelse. 3° Lederen av det
tyske ordenspolitiet la ikke skjul på
hva som hadde foranlediget beho-
vet for folkeregistre i hver eneste
kommune: "Die augenblichlichen
Zeitverhältnisse erfordern dringend
eine genaue Überwachung der per-
sonenverkehrs in Norwegen." ("De
nåværende forholdene krever øye-
blikkelig en nøyaktig overvåkning
av personbevegelsene i Norge.")
Denne begrunnelsen lå blant saks-
papirene som fulgte med lovforsla-
get som ble sendt til uttalelse til
Statistisk sentralbyrå. Mange var
selvfølgelig alt under krigen klar
over at okkupasjonsmakten var in-
teressert i folkeregistre i "et spesielt
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øyemed: De skulle tjene som hjelpe-
middel for politiets ettersøkningsar-
beid."31

I sin første kommentar slo Statistisk
sentralbyrå fast at den nye loven
omhandlet "vesentlig befolkningens
meldeplikt til folkeregistrene ved
alle bopelforandringer og registre-
nes kontinuerlige registreringer av
disse forandringer". 32 Byrået savnet
"foruten disse opplysninger om inn-
og utflytninger og omflytninger
innen kommunen" alle de andre
opplysningene som et folkeregister
trengte "for å kunne fylle sin oppga-
ve" som "fødsler, dødsfall, giftemål,
oppløsning av ekteskap ved separa-
sjon og skilsmisse, rettslig anerkjen-
nelse av barn født utenfor ekteskap,
adopsjoner, forandringer av stats-
borgerlige forhold osv." Det måtte
uttrykkes i loven også hvordan det-
te skulle oppgis og registreres. Og
for å unngå at statistikken ble for-
sinket måtte "førerne av de kirkeli-
ge og sivile standsregistre pålegges
å sende det kommunale folkeregis-
ter alle meldinger om fødsler, og
dødsfall som han har mottatt etter
at han har innført dem i henholds-
vis fødselsregisteret og kirkeboken,"
med en gang. Hver 14. dag skulle
det gå melding fra byenes registre
om endringer til Statistisk sentral-
byrå, mens det ble regnet for til-
strekkelig at landkommunene send-
te oppgaver hver måned, slik at
ikke befolkningsstatistikken ble for-
sinket. Statistisk sentralbyrå tok og-
så opp at det måtte utarbeides en
"temmelig detaljert" instruks siden
det ville være vanskelig å skaffe
"fagmessig utdannet personale" i
alle de små kommunene som nå
skulle opprette folkeregister.

I brev av 24. august 1942 fra Statis-
tisk sentralbyrå til Sentralavdelin-
gen i Innenriksdepartementet var
det enda en gang den nye lovens
konsekvenser for statistikken som

ble trukket fram: "Som bekjent dan-
ner sivilstandsregistrene hos oss,
som i de fleste andre land, grunnla-
get for befolkningsstatistikken. En-
hver forandring vedrørerende re-
gistreringen vil derfor i høy grad
berøre denne statistikk."33 Dette
brevet ble skrevet fordi det i forbin-
delse med gjennomføringen av den
nye loven var "meddelt i aviser at
det skal utarbeides nye skjema for
meldinger til registerføreren og nye
regler for registreringen", derfor
fant Byrået "innstendig" å måtte "be
om at det ble tatt hensyn til statis-
tikken". Statistisk sentralbyrå bad
også om at størrelsen på registre-
ringsdistriktene måtte være små, og
kunne ikke bifalle at sorenskriver-
ene skulle være registerførere; si-
den arbeidet helt sikkert ville med-
føre "en overordentlig korrespon-
danse", måtte det i så fall være en
som kunne gjøre det på vegne av
sorenskriveren.

Det ble Gunnar Jahn og Julie Bac-
ker som utarbeidet og sendte ut
"Rundskriv fra Statistisk Sentralby -

rå tiltil førerne av de sivile registre.
Oslo i november 1942".

Det fins flere eksempler også etter
dette på at Statistisk sentralbyrå tok
opp og kom med forslag, uten at
institusjonen var spurt på forhånd,
om hva som skulle til for at den
kommunale folkeregistreringen
skulle fungere best mulig som
grunnlag for befolkningsstatistik-
ken. Blant annet i brev til Innen-
riksdepartementet av 12. november
1942: "Hvis rundskrivet er sendt ut,
ber man om at det blir sendt ut ret-
telser overensstemmende med By-
råets merknader. En gjør oppmerk-
som på at det etter Byråets mangeå-
rige erfaringer er nødvendig at in-
struksene er så nøyaktig som mu-
lig." 34 Og på nytt i mai 1943: "Byrå-
et tillater seg å forespørre når den
utførlige instruks til forkeregistrene

om registrering kan ventes sendt ut.
Som pekt på i tidligere skriv fra By-
rået, er en slik utførlig veiledning
absolutt nødvendig for at de nye
registerførerne skal kunne utføre
sitt arbeid tilfredsstillende. De man-
ge forespørslene som Byrået mottar
viser at registerførerne ennå er me-
get lite orientert om saken."35 Det
var selvfølgelig utelukkende ren
statistilddaglig interesse som lå bak
ønsket om at folkeregistrene skulle
fungere så godt som mulig. Byrået
var engstlig for at det skulle bli rot
da registreringsarbeidet ble over-
ført fra sogneprestene til kommuna-
le folkeregistre. 36 Kunne tyskerne
og de norske nasjonalsosialistene
dra nytte av denne profesjonelle
interessen i at statistikken var best
mulig, til sine forehavender?

Ingen NS i SSB
Altså: hva skal vi si til Statistisk
sentralbyrås kommentarer til utkas-
tet til forordning om tvungen folke-
registrering for alle kommuner? De-
partementene var nazifisert på top-
pen, her kunne funksjonærer og
embetsmenn si at de ble utsatt for
press og trusler hvis det var saker
de ikke ville, men ble tvunget til å
behandle. Opinionen var også klar
over at det var slik, det innebar at
en mengde lover og forordninger
ble papirbestemmelser, befolknin-
gen tok dem ikke alvorlig, reglene
ble forsøkt gitt et skinn av juridisk
legalitet, men de savnet naturligvis
enhver form for legitimitet.

Statistisk sentralbyrå var ikke nazi-
fisert verken i topp eller bunn, det
var ingen skurker i Byrået, ingen
ville gå på tyskkurs, ingen var med-
lemmer i Nasjonal Samling og det
fantes ikke en eneste Frontkjemper
blant byråets funksjonærer eller
embetsmenn. Statistisk sentralbyrå
var altså ikke nazifisert ved at det
var innsatt en nasjonalsosialistisk
ledelse. Dette gav Byrået et vist rom
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Mørkt ka ittel

Sporreskjema.

Fullt navn 	
tdarmava. rrastfigt trarlavn. tar sfh krim. opi atiorgr....)

Født den

Nøyaktig adresse

_	 Telefon

Nåværende hovedstilling

Årlig lønn (med alderstillegg og mulige andre tillegg in. v.)	 ......	 .

Bierverv

— • kr.—_—

fortjeneste_årlig

Samlet årlig arbeidsinntekt kr.

Ektefelles eventuelle stilling og bierverv (arb.gtverins nava og adr. antaras)

_,	 -----„ ,Ektefelles årlige arbeidsinntekt ,—,____._

Gift dent	Ektefelles navn (også pikenavn) og fedselsdatum

Antall barn_	 i alderen 	 deres utdannelse

Foreldres navn. (også morens pikenavn) Ordning, statsborgerskep_

_

Er noen av følgende personer jøder eller av jødisk avstamning?
(Hvis noen av dem ikke er elkr var norske, bes deres nasjonalitet og statsborgerskap angitt)

1. Deres far:	 2. Deres ektefelles far: .	 ..... ..

	 _„	 mor:	 --.,--	 mor:

„	 farfar: 	 --„—	 farfar:

„	 farmor:__	 —„—	 farmor: _

„	 morfar:,	 --„--	 morfar:

„	 marmor: _______

•	 Hvis flare gaogsr gift aafsres detta.

RA 1L li- 0.

for manøvrering, som også ble be-
nyttet i andre sammenhenger. 37 Av
disse grunner kunne derfor de helt
faglige, saklige og statistikktekniske
kommentarene, ikke minst ved ut-
sending av rundskriv til registerfø-
rerne, bidra til å gi "lov av 6. august
1942 om registrering av fødsler,
vigsler og dødsfall" legitimitet.
Gjennom sine kommentarer til ut-
formingen av loven, og ikke minst
gjennom rettledningen til register-
førerne, må det slås fast at Byrået
bidrog til a opprette dette registe-
ret. Gunnar Jahn var kjent med at
det var behovet for overvåkning
som var okkupantmaktens begrun-
nelse for å opprette folkeregister i
alle kommuner.

SSB i et grelt lys
På omtrent samme tid som Statis-
tisk sentralbyrå gav sine kommenta-
rer til hvordan folkeregistreringen
burde skje og sendte sitt rundskriv
til registerførerne, ble det vedatt en
"lov av 19. november 1942 om mel-
deplikt for jøder." 38 Om det ikke
hadde vært klart tidligere, kunne
det i alle fall ikke nå lenger være
tvil om hva folkeregisteret skulle
brukes til: "Alle jøder som hadde
bopel eller fast opphold i landet"
skulle innen to uker "melde seg på
foreskrevet skjema til registerføre-
ren i de kommuner hvor det var
opprettet folkeregistre." Folkeregis-
teret skulle beholde et skjema selv,
og sende to kopier til Innenriksde-
partementet. Loven om meldeplikt
ble vedtatt etter at de jødiske men-
nene var arrestert, men altså før de
norske jødiske eldre, kvinnene og
barna ble arrestert.

Det skal ikke trekkes noen konklu-
sjoner her, men forordningen om
meldeplikt, som er direkte knyttet
til folkeregistrene, stiller Statistisk
sentralbyrås delaktighet i opprettel-
sen av folkeregistre i alle landets
kommuner i et grelt lys. Det må i

alle fall være tillatt å si som en fore-
løpig oppsummering, før alle sider
og detaljer ved denne saken er stu-
dert: Hvorfor var det ingen av de
høyere embetsmennene i Statistisk
sentralbyrå som tenkte som Paul
Hartmann som sa opp sin stilling

som finansrådmann i Oslo kommu-
ne tidlig på høsten 1941: "[J] eg for-
sto at situasjonen i det hele var blitt
uholdbar. Jeg fant at når jeg ikke
lenger kunne forhindre den utglid-
ning som var i ferd med å gå for
seg i administrasjonen, ville det



Mørkt kapittel 	 Samfunnsspeilet 4/98

bare svekke stillingen å bli sittende,
idet dette ville være enslags god-
kjennelse av den nye ordningen." 39

Nasjonal Samlings Statistiske Kon-
tor hadde i 1941 satt opp lister over
"jødiske firmaer, og de planla opp-
rettelsen av et "jødekartotek". 4° Li-
ke etter at jødenes legitimasjonspa-
pirer hadde blitt stemplet med den
2 cm høye J-en i januar 1942, tok
Nasjonal Samlings Statistiske Kon-
tor initiativet til registrering av alle
jøder i Norge og utarbeidet "Spørre-
skjema for jøder i Norge." Det skul-
le fylles ut i tre eksemplarer, ett
skulle beholdes av det lokale politi-.
kammer, ett skulle sendes til Nasjo-
nal Samlings Statistiske Kontor og
det tredje skulle sendes lederen for
sikkerhetspolitiet i Politideparte-
mentet. 41 De fleste skjemaene ble
fylt ut våren 1942. Nasjonal Sam-
ling utarbeidet deretter en rapport
kalt "Heljøder i Norge"42 som kom
fram til at det våren 1942 var 1 419
jøder i landet.

Den 23. oktober 1942 kom så ord-
ren fra okkupasjonsmakten gjen-
nom Statspolitisjef Martinsen om at
alle mannlige jøder med J i passet
skulle arresteres, at formuene deres
skulle inndras, bankkonti sperres og
bankbokser tømmes. Arrestasjonen
ble fastsatt til den førstkommende
mandag. Igjen er vi kommet fram
til mandag den 26. oktober 1942.

Folkeregistrene blir nyttige
Mandag 26. oktober ble en av de
største politiaksjonene i Norges his-
torie satt i verk. 300 politimenn og
100 drosjer og en del busser deltok.
Med utgangspunkt i spørreskjema-
ene fikk hver politipatrulje en liste
med 10 navn og adresser, hentet
fra spørreskjemaundersøkelsen til
Nasjonal Samlings Statistiske Kon-
tor. En av dem som var med på ar-
restasjonene rapporterte den 5. no-
vember 1942: "Under aksjonens

gang viste det seg at adressene var
særdeles mangelfulle. Adressene
gjaldt nemlig tiden da skjemaene til
Politidepartementet ble innlevert på
vårparten d.å. Utover dagen ble det
i stor utstrekning undersøkt i folke-
registrene."43

I august 1945, da Justisdeparte-
mentet igjen var på frie hender, ble
det drøftet internt hvordan departe-
mentet skulle forholde seg til ting-
lysningsdommerne som hadde be-
svart rundskriv om kartlegging av
jødenes eiendom i 1941. Konklusjo-
nen i notatet lyder: "Videre må det
nevnes at så vidt jeg kan forstå
[har] samtlige av landets politi-
mestre og folkeregisterførere med-
virket til istandbringelsen av full-
stendige registre over jøder i Nor-
ge." 44 I en annen rapport fra like
etter krigen heter det: "Skjemaene
som var fyllt ut våren 1942, viste
seg å være mangelfulle. Mange
jøder hadde skiftet bopel siden de
hadde utfyllt skjemaet, og aksjonen
støtte av den grunn på en del van-
skeligheter. Men ved henvendelse
til folkeregisteret ble de flestes
adresse oppsporet "45

Fulljtader, halvjøder og kvart-
jøder
Da de norske jødene som ikke ble
arrestert i oktober 1942, fikk mel-
deplikt, kom det nyopprettede fol-
keregisteret til nytte. Byråsjef Ragn-
vald Lassen forklarte hvordan det
fungerte: "Loven om meldeplikt for
jøder ble utformet av Innenriksde-
partementet på grunnlag av et tysk
utkast som ble oversatt og deretter
undergitt en lovteknisk bearbeidel-
se i departementets alminnelige av-
deling (...) meldingen skjedde til
folkeregistrene som sendte et
eksemplar av meldeskjemaene inn
til departementet hvor de ble sam-
let. Da fulljødene var arrestert, ble
det bare halvjøder og kvartjøder
som ble registrert av folkeregistre-

ne."46 Også Departementsråd Tor-
leif Dahl i Innenriksdepartementet,
som hadde ansvar for folkeregiste-
ret,47 forklarte seg etter krigen:
"Tyskerne forlangte å benytte Fol-
keregistrene, som sorterte under
Innenriksdepartementet, som
grunnlag for registreringen av nor-
ske jøder. Det ble derfor krevet at
Innenriksdepartementet skulle gi en
lov om meldeplikt for jøder. I den
anledning var to av departementets
embetsmenn blitt tilkallt til riks-
kommissariatet, hvor de visst fikk et
forslag til loven eller et skjema for
det som måtte gjøres."48

Hvilke kunnskaper fantes høsten
1942 om hva slags skjebne som
ventet de norske jødene? Hva visste
norske eksilmyndigheter? Finn Ko-
ren i Den norske legasjonen i Bern
rapporterte til utenriksminister
Trygve Lie den 17. august 1942:
"Fra Polen kommer de grusomste
beretninger om den behandling de
ulykkelige jøder der er utsatt for og
som såvidt forstås går ut på slutte-
lig å "likvidere" hele dette befolk-
ningsslag. Hva der foregår i Warza-
was ghettho trosser etter sikre med-
delelser enhver beskrivelse. Om-
trent en tredjedel av den jødiske
befolkningen der anslås hittil å væ-
re omkommet." Om jødene fra
Nederland meldte Koren: "Et større
antall vites med sikkerhet allerede å
være drept hvad enten det er skjedd
ved gass som visstnok er den hen-
siktsmessigste og hurtigste fram-
gangsmåte, eller ved stryknin. Jøde-
ne skal øyensynlig etter Hitlers me-
ning ved ethvert middel søkes ut-
slettes fra jordens, eller iallfall den
europeiske jords overflate" 49

Rike Older fikk ta seg av
fattige Oder
Etter arrestasjonene i oktober 1942
ble sendemann Jens Bull ved Den
norske legasjonen i Stockholm kon-
taktet av en delegasjon høye
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Yen- politimester.

Spørreskjema for jøder i Norge.

Vedlagt følger en del eksemplarer av c<Sperreskjema for jeder i N orge».

Dette skal utfylles i 3 eksemplarer av samtlige de personer som etter departementets

rundskriv av 10. januar d. A. plikter A være i besiddelse av j,stemplet le gitimasjonsbevis.

I av de utfylte eksemplarer oppbevares i politikammerets arkiv, sendes NS Statistiske

Kontor, Rådhusgaten 17  VI, Oslo, I sendes Lederen av Sikkerhetspolitiet.

Utfyllingen bes foretatt leilighetsvis og mest mulig i forbindelse med stemplingen av

vedkommendes jegitimasjonsbevis. Politimesteren sender snarest Lederen av Sikkerhetspolitiet

samlet oppgave for hele politidistriktet.

Oslo, den 6. februar 1942.

OLIVER MØYSTAD

J omen Wiermyhr

geistlige fra den svenske kirken. De
planla å oppsøke den svenske uten-
riksministeren, Günther, for å "få
den svenske regjeringen til å med-
dele tyskerne at Sverige var villige
til å ta imot de ca. 300 jodene som
det var opplyst fremdeles befant
seg i Norge. Erkebiskopens forutset-
ning for å gå til utenriksministeren
var imidlertid et late fra Den nors-
ke legasjonen om at den ville sørge
for jodene, hvis de kom over.
Beskovs spørsmål var nå om man
kunne regne med dette." 5° Den 1.
desember 1942 svarte Jens Bull:
"Etter min mening kunde det ligge
nær å vente at herværende rike
jøder tok sig av sine trosfeller i en
tid som denne, idet det jo nettop er
qua jøder de er forfulgt, og Staten
bor ikke trede støttende til, med
mindre det behoves, m.a.o. bare
hvis saken ikke kan ordnes på

annen måte." 51 En garanti som de
svenske kirkelederne bad om kun-
ne altså ikke legasjonen gi, men det
ble, i rettferdighetens navn, føyd til
at "de jøder som ikke fikk hjelp på
denne måten skulde vi gjøre hvad
vi kunde for". 52

På om lag samme tid, den 27. no-
vember 1942, mottok Trygve Lie en
bønn fra World Jewish Congress
som beskrev hvilken skjebne som
ventet jøder som ble deportert til
Tyskland, og fortsatte: "Vi vil derfor
foreslå at radiosendingene til ditt
land må inneholde appeller til be-
folkningen om at alle midler som
står til dens rådighet blir tatt i bruk
for å forhindre deportasjonen av
jøder for masseslakting og å beskyt-
te enkeltjøder og spesielt barn mot
at de blir tatt til fange av nazi-ter-
roristene." 53 Utenriksministeren

svarte bare etter noen dager: "Slike
appeller er ikke nødvendige for å
oppildne befolkningen til å gjøre
sin humane plikt mot jødene i
Norge . "54

Det ser ut til å være en uomtvistelig
kjennsgjerning at folkeregistrene
som fantes i de store byene og de
folkerike herredene for krigen ble
brukt under arrestasjonen av jode-
ne den 26. oktober og den 26. no-
vember 1942. Det er litt for mange
kilder som uavhengig av hverandre
hevder at tysk og norsk politi stort
sett fikk det de ville på folkeregis-
terkontorene. Det synes også å være
en uomtvistelig kjennsgjerning at
folkeregisteret som ble opprettet
under krigen, ble brukt for å over-
våke norske jøder som ikke ble
arrestert med en gang. Det kunne
selvfølgelig også brukes til å
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overvåke andre grupper og enkelt-
personer. Statistisk sentralbyrås
deltakelse i opprettelsen av folkere-
gistre i alle landets kommuner un-
der krigen er en like uomtvistelig
kjennsgjerning. Men det er også
viktig å slå fast at det var opplys-
ninger fra folkeregistrene i kommu-
nene som altså i noen grad ble be-
nyttet, og ikke statistikk fra Byrået.

Ut fra det kildematerialet som er
brukt, er det ikke mulig å fastslå
nøyaktig på hvilken måte henven-
delsen fra politiet til folkeregistrene
foregikk, det er heller ikke mulig å
fastslå nøyaktig på hvilket tidspunkt
det nye folkeregisteret var opera-
tivt. Okkupantenes intensjon var at
det skulle være i drift fra tredje
kvartal 1942, men det ser ikke ut til
å ha fungert før i fjerde kvartal
1942. Det er derfor heller ikke mu-
lig, og det er naturligvis også av
helt andre grunner absurd, å be-
gynne å anslå hvor mange norske
jOder som kunne ha kommet seg til
Sverige hvis dette folkeregisteret
ikke hadde eksistert.

Når spørsmålet om hvorvidt offisiell
statistikk ble brukt da de norske j0-
dene ble arrestert skal belyses, er
kildesituasjonen vanskelig og ma-
ner til forsiktighet. Det kan for
eksempel ikke helt utelukkes at de
nidkjære og faglig korrekte kom-
mentarene til Statistisk sentralbyrA
bare hadde til hensikt å trekke ut
tida og forsinke iverksettelsen av
det tvungne folkeregisteret. En stor
del av kildene om okkupasjons-
Arene fins i Landssvikarkivet.
Landssviksakene har produsert
mange av de viktigste kildene til
vår kunnskap om okkupasjonsAre-
ne. Men arrestasjonen og deporta-
sjonen av de norske jødene var ikke
noen stor sak under landssvikopp-
gjøret i Norge,55 derfor ble det hel-
ler ikke produsert dokumenter og
kilder som viser og tar opp etable-

ringen av folkeregisteret og på hvil-
ken måte det ble brukt til overvåk-
ning og arrestasjoner. Vi vet ikke
når den tvungne folkeregistreringen
begynte å fungere, og på hvilken
måte tysk og norsk politi brukte re-
gisteret til overvåkning og arresta-
sjoner. Et grelt eksempel på det er
siktelsen til landssviksaken mot le-
deren av Nasjonal Samlings Statis-
tiske Kontor. Der er det ikke tatt
med at han furnerte tyskerne med

lister over jødiske firmaer og etter
all sannsynlighet tok initiativet til
spørreskjemaundersøkelsen våren
1942, men derimot er det med at
han angav en dame som bodde i
samme oppgang fordi han trodde
hun hadde radio.

Hvordan kan vi vite om ikke norsk
og tysk politi ble lurt når de kom til
registerførerne? Det skjedde helt
sikkert, men det er påtakelig at det
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ikke fins en eneste rapport om at
politiet mistenkte registerførerne
for å holde tilbake opplysninger.
Det var ikke alle steder politiet fikk
slippe til. En politimann som også
deltok i arrestasjonene høsten
1942, rapporterte i desember 1942
at han hadde snakket med rådmann
A. Meyer-Dahl, som også var an-
svarlig for Ullevål Sykehus. Politi-
mannen mente å vite at mange jø-
der hadde klart å rømme fra Ullevål
Sykehus og ut av landet, og fortsat-
te: "Dette hadde rådmannen ingen
kjennskap til. Jeg fortalte rådman-
nen at slik situasjonen no er, var
Ullevål Sykehus for jødene å be-
trakte som en gjemmestasjon, (...)
for siden å flykte ut av landet for
godt. På forespørsel kunne ikke
rådmannen si hvor mange jøder det
lå på sykehuset for tiden, han had-
de ingen oversikt over det, men han
gav meg frie hender til å undersøke
i hovedkontorets kartotek." 56 Dette
hovedkartoteket over pasientene
bestod av om lag 4 000 kort, politi-
konstabelen foretrakk derfor å un-
dersøke de avdelingsvise pasientar-
kivene. "Jeg undersøkte 7. avdeling.
Denne avd. hadde eget kontor, og
etter en del nølen og venten fikk
jeg utlevert avdelingens kartotek.
Til tross for at jeg hadde sterk mis-
tanke om at det befant seg flere
kvinnelige jødepasienter på denne
avd., var ikke noe jødenavn å finne
i kartoteket."57

Ikke alle lot seg skremme
Om likningssjef Traetteberg i Bergen
ble det også skrevet rapport. Han
ble utsatt for trusler da han ikke
ville gi fra seg "avskrift av en av de
arresterte jøders selvangivelse siste
år til bruk av beslagleggelse av ved-
kommendes formue." 88 Trætteberg
nektet å gjøre det med referanse til
byskattloven § 121 og rundskriv fra
Finans- og Tolldepartementet.
Statspolitiet i Oslo gav ordre om at
hvis ikke likningssjefen "øyeblikke-

lig etterkom Statspolitiets ordre om
opplysninger ang. jødenes formues-
forhold, skulle statspolitiet, Bergen,
straks arrestere ligningssjefen." 59

Likningssjefen lot seg ikke skremme
og ble arrestert, men etter en halv
time ble han sluppet ut, da hadde
noen andre på kontoret gitt Stats-
politiet det de var ute etter.

Det fins altså heldigvis eksempler
på sivilt mot i den delen av byråkra-
tiet som fortsatte mer eller mindre
uberørt av krigen og som i mindre
grad ble nazifisert. Det ser ikke ut
til å finnes en eneste rapport fra po-
litimenn som ikke fikk det de ville,
eller hadde på følelsen at de ble
lurt på folkeregistrene. Det som i
denne sammenheng er viktig, er at
da de norske jødene skulle arreste-
res og deporteres, var ikke den 10
år ganle folketellingen brukbar,
derimot viste det seg at folkeregist-
rene i de største byene hvor de fles-
te norske jødene bodde, var egnet
til akkurat det. Det var en mye høy-
ere risiko knyttet til registre enn til
en gammeldags dårlig skjemabasert
folketelling. Det er vel grunn til å
tro at dette fremdeles står ved lag.

Gunnar Jahn ble utnevnt til finans-
minister i Einar Gerhardsens sam-
lingsregjering sommeren 1945, på
grunn av den framtredende og be-
tydningsfulle rollen han hadde spilt
under krigen, fra 1946 ble han di-
rektør i Norges Bank og han var
formann i Stortingets Nobelkomité
helt til 1966. I den aller siste utga-
ven av Det store norske leksikon
heter det at han var "en av mot-
standsbevegelsens fremste ledere".

Hensikten her har ikke vært å pre-
sentere konklusjoner og revuderin-
ger av enkeltpersoners eller institu-
sjoners innsats under den annen
verdenskrig, men å reise et nytt,
riktignok lite, men viktig spørsmål:
I hvilken grad spilte statistikken en

rolle da de norske jødene ble arres-
tert og deportert. Vi vet nå at det
skjedde, men vi vet ikke helt hvor-
dan. Det er rart at dette ikke er un-
dersøkt for lengst, når mer og mer
statistikk blir basert på registre.
Hva ville vi si om et kjernekraftverk
som ble drevet uten at det var tatt
hensyn til ulykkene, selv om de er
svært sjeldne, ved Three Mile Island
og Chernobyl? 6° Vi ville stengt det!
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Anmeldte lovbrudd 1993-1997:

Liten grunn til økt frykt

Fra 1993 til 1997 har
antallet anmeldte
lovbrudd steget med
25 prosent. Det betyr
ikke at privatperso-
ner utsettes for mer
kriminalitet, men at
foretak og politi står
for en stadig storre
del av anmeldelsene.
Påstanden om at de
som er mest redd for
kriminalitet har
minst å frykte får
bare delvis støtte.
Ved å bruke kriminal-
statistikken på en ny
måte får vi fram et
nytt og mindre dra-
matisk bilde av utvik-
lingen for kriminali-
tetsofre på 1990-tal-
let.

Frants Gundersen

Hvis frykten for å bli utsatt for kri-
minalitet er stor, og risikoen for å
komme i kontakt med kriminalitet
er liten, kan frykten være et stone
velferdsproblem enn den virkelige
kriminaliteten. Det ble i 1997 an-
meldt over 430 000 lovbrudd i Nor-
ge, mot under 350 000 i 1993.
Frykten for å komme i kontakt med
ett av disse lovbruddene kan synes
stadig mer velbegrunnet. Antall re-
gistrerte lovbrudd har også okt år
for år siden 1993, slik at det lett
kan tolkes dithen at også risikoen
for å bli utsatt for kriminalitet oker.
Imidlertid er det egenskaper ved
både anmelderne og de anmeldte
lovbruddene som nyanserer dette
risikobildet.

Politiet leverer data til Statistisk
sentralbyrå for utarbeiding av sta-
tistikk over anmeldte lovbrudd.
Dette er vårt utgangspunkt for h si
noe om hvem som blir berørt av kri-
minalitet. Materialet dekker alle
lovbrudd som registreres hos politi-
et, og inneholder også opplysninger

om de som anmelder lovbruddet.
Blant informasjonen om de som an-
melder lovbruddet ligger opplysnin-
ger om status, dvs. hvorvidt de var
reelle ofre for lovbruddet eller bare
indirekte berørt.' Datamaterialet
med opplysninger om alle anmel-
derne er sammenlignbart tilbake til
og med 1993, noe som er hoved-
grunnen til at vi i denne artikkelen
fokuserer på tidsrommet 1993-
1997.

For å få med alle som berøres av-

kriminelle handlinger vil artikke-
lens forste del ikke skille på status,
men behandle alle anmelderne un-
der ett. Artikkelens siste del vil
komme tilbake til de som er regist-
rert som de reelle ofrene.

Politiet anmelder stadig mer
Den tradisjonelle måten å beskrive
et lovbrudd på er å anta at én eller
flere gjerningspersoner begår en
straffbar handling der én eller flere
personer blir ofre. I 1997 ble det
registrert knapt 432 000 lovbrudd
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I alt
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481 305
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hos politiet. Antall som ble regist-
rert som anmeldere var drøyt
481 000, dvs. at i en del lovbrudd
var det flere om anmeldelsen. Halv-
parten av anmelderne var imidler-
tid ikke privatpersoner. I nesten
105 000 tilfeller var det et foretak
som hadde levert inn anmeldelsen,
og i over 137 000 lovbrudd hadde
politiet skrevet anmeldelsen selv, se
tabell 1 og ramme 1 for definisjo-
ner.

Fordelt på kategori

Foretak Politi

21,8 28,6

46,8 24,1
26,9 8,5
3,3 12,0
4,9 13,8
0,9 8,

52,3 5,0
33,6 34,

3,2 81,6
13,9 52,3

I perioden 1993 til 1997 har antall
anmeldelser i Norge økt med over
92 000, dvs. med 24 prosent. Øk-
ningen har imidlertid ikke vært
jevnt fordelt blant de forskjellige
kategoriene anmeldere. Den relati-
ve økningen har vært størst hos po-
litiet, som stod for 45 prosent flere
anmeldelser i 1997 enn i 1993.
Foretak hadde en økning i samme
tidsrom på 33 prosent. Dette betyr
at privatpersoner utgjør en stadig

mindre andel av de som anmelder,
og i 1997 kom for første gang
mindre enn halvparten av anmel-
delsene fra privatpersoner. Foretak
og politiet selv er i økende grad
med på å definere det kriminalitets-
bildet som framkommer av krimi-
nalstatistikken, og risikoen for å bli
utsatt for kriminalitet som privat-
person kan i stadig mindre grad
leses ut av totaltallene for anmeldt
kriminalitet.

Selv om andelen privatpersoner
blant anmelderne synker i femårs-
perioden, har det absolutte tallet på
anmeldelser fra privatpersoner økt
med 11 prosent. Denne økningen er
betydelig, men mindre dramatisk
enn den kan synes ved første øye-
kast. Hvis vi tar hensyn til befolk-
ningsøkningen i det samme tids-
rommet, er det under 1 prosent øk-
ning fra 1993 til 1994 og ingen øk-
ning etter 1995 (se figur 1). Nesten
hele økningen kom dermed fra
1994 til 1995. Dette er samtidig
som effekten av nye registrerings-
rutiner hos politiet skulle gjøre seg
gjeldende (se ramme 2 for nærmere
forklaring). Selv om vi ikke helt kan

Personer
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29,2
64,6
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81,3
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identifisere virkningen av de nye
registreringsrutinene, gir dette et
svært stabilt bilde av den generelle
risikoen for å bli berørt av krimina-
litet.

Politi og publikum anmelder
forskjellige lovbrudd
Hvis vi ser på de ulike kategorier av
lovbrudd, slik de er inndelt i tabell
1, ser vi at privatpersoner blir be-
rørt av andre typer lovbrudd enn
foretak og politi. Blant privatper-
sonene var 74 prosent av anmeldel-
sene lovbrudd som kommer i kate-
gorien "annen vinningskriminali-
tet". Denne kategorien domineres
fullstendig av tyverier og naske-
rier. 2 Dernest kommer voldskrimi-
nalitet med 8 prosent og skadeverk
og annen kriminalitet med 6 pro-
sent hver. Foretakene hadde litt la-
vere andel av annen vinningskrimi-
nahtet, 70 prosent, men anmeldte
relativt mer skadeverk, 16 prosent.
økonomisk kriminalitet er det fore-
takene som anmelder mest av, sam-
tidig som de anmelder svært lite
vold.

Politiet anmelder saker etter et helt
annet monster enn privatpersoner
og foretak: 36 prosent av anmeldel-
sene fra politiet gjaldt trafikkrimi-
nalitet, 25 prosent gjaldt narkotika
og bare 17 prosent gjaldt annen
vinningskriminalitet. Alle anmeldel-
sene sett under ett gjenspeiler der-
med ikke den kriminaliteten som
privatpersoner berøres av, fordi po-
litiet og foretakene har et anmeldel-
sesmønster som er helt forskjellig
fra privatpersonenes. For privatper-
soner er det lovbrudd som går di-
rekte ut over person eller eiendom
som dominerer, mens totaltallene
inneholder relativt mye mer av det
vi kan kalle "offerløs" kriminalitet.
Privatpersoner er for eksempel ikke
direkte berørt av narkotikakrimina-
litet, selv om det er registrert nes-
ten 35 000 anmeldelser av slik kri-

minalitet i 1997. Trafikkriminalitet,
miljøkriminalitet og økonomisk kri-
minalitet er også i noen grad "offer-
løs" i forhold til privatpersoner, og
blir derfor ikke anmeldt av denne
gruppen.

Noe mer overraskende er det kan-
skje at foretakene har så stor del av
anmeldelsene av skadeverk og an-
nen vinningskriminalitet, siden dis-
se kategoriene tradisjonelt har blitt
regnet til de lovbruddene der pri-
vatpersoner utgjør ofrene. Andelen
av anmeldelser som gjelder skade-
verk blant anmeldelser fra foretak
har også fordoblet seg fra 8 prosent
i 1993 til 16 prosent i 1997.

Privatpersoner utgjør en synkende
andel av anmelderne. Anmeldelse-
ne som foretakene eller politiet selv
leverer, gjenspeiler heller ikke de
lovbruddstypene som privatperso-
ner kommer i kontakt med. Avviket
mellom type anmeldelser fra privat-
personer og politiet ser også ut til å
øke. For eksempel utgjorde narkoti-
kakriminalitet 15 prosent av poli-
tiets egne anmeldelser i 1993, mens
denne andelen hadde økt til 25 pro-
sent i 1997. I samme periode hadde
andelen vinningslovbrudd blitt re-
dusert som andel av politiets an-
meldelser. Dette førte til et større
og større avvik mellom det privat-
personer opplevde som kriminalitet,
og det politiet anmeldte. Det kan se
ut til at politiets arbeidsområde for-
skyves fra kriminalitet som rammer
privatpersoner, til "offerløs" krimi-
nalitet som anmeldes av foretak el-
ler av politiet selv.

Få flergangsofre
Hittil i artikkelen er alle anmelder-
ne tatt med i statistikken. Gjennom.
politiets registrering er det imidler-
tid mulig å identifisere de av an-
melderne som er direkte ofre for de
enkelte lovbruddene, og resten av
artikkelen vil begrense seg til disse.

Noen befolkningsgrupper er mer
utsatt for kriminalitet enn andre. I
1997 var snaue 15 000 personer
oppført som offer to eller flere gan-
ger i kriminalstatistikken. Blant de
207 000 personlige ofrene i tabell 2
finner vi dermed 182 000 enkelt-
personer. Ser vi på hele femArs-
perioden 1993 til 1997, var det un-
der 1 prosent av ofrene som hadde
opplevd å være offer mer enn fem
ganger i perioden. Dette er en
mindre konsentrasjon av lovbrudd
til enkeltpersoner enn det som er
funnet i spørreundersøkelser i
andre land, f.eks. Storbritannia
(Hope 1995) og USA (Spelman
1995). Konsentrasjonen kan imid-
lertid være større enn statistikken
viser hvis offerhyppigheten har inn-
virkning på anmeldelsestilbøyelig-
heten, det vil si hvis befolknings-
grupper som er mye utsatt for kri-
minalitet er mindre villige til å an-
melde den kriminelle handlingen.
Marginaliserte grupper, der risiko-
en for å bli utsatt for kriminalitet er
stor, vil imidlertid også være under-
representerte i spørreundersøkelser
(Statistiska centralbyrån 1997).

Noen foretak anmelder svært
ofte
For foretakene er naturlig nok
skjevhetene mye større, siden fore-
tak varierer i størrelse og type virk-
somhet. Datamaterialet inneholder
imidlertid ingen mulighet for enty-
dig å klassifisere enkeltofrene blant
foretakene. For identifikasjon av
foretak er det derfor fast og fremst
det registrerte navnet som kan bru-
kes. To forskjellige butikker i sam-
me dagligvarekjede, som har en fel-
les rutine for anmeldelser, vil derfor
opptre som samme enhet i statistik-
ken. I 1997 var det 8 slike enheter
som hadde levert inn mer enn
1 000 anmeldelser hver, og 54 som
stod oppført mer enn 200 ganger.
Den skjeve fordelingen av anmel-
delser fra foretak har også økt i
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Kriminalitet

1993

I alt 	 Menn 	 Kvinner 	 Foretak

1997

I alt 	 Menn 	 Kvinner 	 Foretak

2 6

1 188 376 4 017
Annen vinningskriminalitet 193 641 91 259 45 340 56 338 223 269 98 229 52 511 72 014
Votdskriminalitet 15963 10226 5 066 18 397
Sedelighetskriminalitet 2 347 348 1 817 176 3 551 1 030 2 329 183
Narkotikakriminalitet 204 27
Skadeverk 16 033 6 837 2 736 6 405 26 940 7 469 3 145 16 293
Miljø- og arbeidsmiljøkrimi 2921 955 1 841 3 127 160 I 790
Trafikkriminalitet 8 766 4 485 2 393 1 860 10 364 5 576 2 913 1 855

9 5 613

' Inkludert 953 personer med ukjent kjønn
Inkludert 676 personer med ukjent kjønn

Kilde: Kriminalstatistikk

perioden. Av de nesten 77 000 fore-
taksofrene i 1993 og 103 000 fore-
taksofrene i 1997 (tabell 2), var det
henholdsvis cirka 35 000 og 37 000
foretak.

Vi må delvis nøye oss med å se på
offerstatistikken som et utvalg av
kriminalitetsofrene i Norge, siden
det ikke er slik at alle som utsettes
for kriminalitet anmelder lovbrud-
det. Andelen uregistrerte lovbrudd
vil variere med lovbruddets grovhet
og synlighet, og offerets situasjon
og nytte av å anmelde lovbruddet.
Ifølge Statistisk sentralbyrås leve-
kårsundersøkelse for 1997 (Statis-
tisk sentralbyrå, upublisert) var det
f.eks. blant personer som hadde
blitt utsatt for vold uten synlig ska-
de, bare 12 prosent av de utsatte
som anmeldte lovbruddet. Den
umiddelbare nytteverdien ved å
anmelde et tyveri er imidlertid mer
åpenbar ved at forsikringsselskape-
ne forlanger kopi av anmeldelsen
for å betale ut erstatning. Av de
som var utsatt for tyverier anmeldte
også nesten to tredeler lovbruddet
(se figur 2). 3

0 	246
Prosent

Utsatt for lovbrudd
Ei Anmeldt lovbrudd

Kilde: Levekårsundersokelsen 1997, upubliserte
tall

Av figur 1 gikk det fram at nesten
hele økningen av anmeldelser fra
privatpersoner i perioden 1993 til
1997 kom fra 1994 til 1995. Dette
stabile bildet endres ikke vesentlig,

selv ikke etter at over 270 000 an-
meldelser som ikke har en privat-
person som offer, er fjernet. Kvin-
neandelen blant ofrene økte imid-
lertid med snaue 2 prosent i perio-
den, og var på litt over 35 prosent i
1997. økningen av kvinnelige ofre
kom først og fremst innen volds- og
sedelighetslovbrudd, der økningen
var på henholdsvis 22 og 30 pro-
sent. økningen av antall ofre for
sedelighetslovbrudd, både kvinneli-
ge og mannlige ofre, skyldtes imid-
lertid ikke økning av de grovere se-
delighetslovbruddene. Det var an-
meldelsene av utbredelse av utukti-
ge skrifter som først og fremst ut-
gjorde økningen fra 1993 til 1997.

Kvinner og eldre frykter
En enkel framstilling av frykt for
kriminalitet deler opphavet til fryk-
ten i to (Olaussen 1995). En kilde
til frykt er den risikoen, den ytre fa-
re, som personene utsettes for. En
annen kilde er personen selv og den
sosiale situasjonen som personen er
i. Eldre, som ofte bor alene, har lite
kjennskap til lovbruddsarenaene og
som har vanskelig for å forsvare
seg, skulle med dette være mer red-

8	 10



0-4 år

5-9 år

10-14 år good

15-19 år

20-24 år Es000,01.1111111 

25-29 å

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

65-69 år

70-74 år

75-79 år

80- år

10
Prosent

15

Samfunnsspeilet 4/98Kriminalitet

II I alt •Voldskriminalitet

	  Sedelighetskriminalitet

Kilde: Kriminalstatistikk

de enn yngre mennesker. Kvinner
har vanskeligere enn menn for å
beskytte seg mot overgrep, og er i
tillegg utsatt for en annen type
overgrep, spesielt voldtekt. Kvinner
skulle derfor ha mer grunn til
frykte kriminalitet enn menn. Den
ytre faren som opphav til frykt skul-
le tilsi at frykten øket med bystør-
reisen, siden den generelle krimina-
liteten ofte øker jo tettere folk bor.
Disse antatte skjevhetene i fordelin-
gen av frykten er helt sammenfal-
lende med resultater fra Statistisk
sentralbyrås levekårsundersøkelse
(Statistisk sentralbyrå 1998a) og en
tilsvarende undersøkelse i Sverige
(Statistiska centralbyrån 1997).

... men unge menn rammes
Tabell 2 viser at menn er mye ofte-
re oppført som offer enn kvinner. I
1997 utgjorde menn 65 prosent av
privatpersonene blant ofrene. Med
dobbelt så stor ytre fare som kvin-
ner, skulle derfor menn ha grunn til
å bekymre seg dobbelt så mye som
kvinner for å bli offer for kriminali-
tet. Dette er motsatt av det leve-
kårsundersøkelser avdekker, når
man spør om frykten for lovbrudd
(Statistisk sentralbyrå 1996, Statis-
tiska centralbyrån 1997, Statistisk
sentralbyrå, upublisert). Spørsmåle-
ne om frykt og usikkerhet som stil-
les i levekårsundersøkelser er imid-
lertid av en slik personlig art at de
tradisjonelle kjønnsrollene kan få
en for lav andel menn til å si at de
er redd for vold i en intervjusitua-
sjon — særlig hvis intervjueren er en
kvinne (Olaussen 1998). Den even-
tuelle underrapporteringen av frykt
blant menn kan imidlertid langt fra
utjevne de kjønnsforskjellene som
avdekkes.

Kvinner rammes sjeldnere,
men hardere?
Offerdataene fra politiet er heller
ikke helt entydige. Det er, som tidli-
gere nevnt, lovbruddstyper som

rammer flere ofre på en gang. Det
kan da være mer eller mindre tilfel-
dig hvem av ofrene som anmelder
lovbruddet — og dermed blir ståen-
de som offer. Hvis det er en skjev-.
het i hvem som anmelder lovbrud-
det, ut fra et tradisjonelt kjønnsrol-
lemønster, vil dette ha betydning
for kjønnsfordelingen. To lov-
bruddsgrupper skiller seg ut i så
henseende. Volds- og sedelighets-
kriminalitet er lovbrudd av en slik
direkte karakter at de som er opp-
ført som offer også kan regnes som
de reelt utsatte. Mens voldslov-
brudd følger kjønnsfordelingen som
resten av lovbruddene, er sedelig-
hetskriminalitet det store unntaket.
Dette er den eneste lovbruddsgrup-
pen der det er flere kvinner enn
menn blant ofrene. Her er det til
gjengjeld over dobbelt så mange
kvinner som menn. Selv om sedelig-
hetslovbruddene er få, kan de være
av svært alvorlig karakter. Kvinners
frykt kan dermed ikke ses på som
helt irrasjonell i forhold til den reel-
le risikoen, slik som totaltallene
skulle tilsi (Gilchrist et al. 1998).

Gjennomsnittsofferet i 1997 var 38
år både blant kvinner og menn, og
nesten alle lovbruddskategorier har
den samme aldersfordelingen.
Denne fordelingen er en jevn kurve
med størst relativ frekvens for hvert
årskull i slutten av 20-årene og små
frekvenser for årskullene etter 55
år, se figur 3. Her skiller voldskri-
minalitet, sedelighetskriminalitet
og økonomisk kriminalitet seg ut.
Voldsofrene var gjennomsnittlig
noe yngre enn resten, litt over 30
år. Aldersfordelingen var også mer
konsentrert enn for noen annen
lovbruddskategori, slik at nesten
halvparten av voldsofrene var i
alderen 15 til 29 år.

Blant ofrene for sedelighetslov-
bruddene var gjennomsnittsalderen
på gjerningstidspunktet henholdsvis
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23 og 37 år for kvinner og menn.
Aldersfordelingen gjenspeiler at
utuktig omgang med barn gir en
del svært unge ofre. Innen sedelig-
hetslovbrudd var hvert tredje kvin-
nelige offer under 16 år, mens dette
gjaldt hvert fjerde mannlige offer.
Resten av sedelighetsofrene spredte
seg derimot jevnt ut i alder. De som
anmelder utuktige skrifter er gjen-
nomgAende eldre og oftere menn
enn andre som anmelder sedelig-
hetslovbrudd. Uten denne lov-
bruddskategorien blir ofrene for se-
delighetslovbrudd også enda yngre,
gjennomsnittlig 21 år for både kvin-
ner og menn. Ofre for økonomisk
kriminalitet (først og fremst under-

slag, bedrageri og forbrytelse i
gjeldsforhold) var gjennomgående
litt eldre enn de andre. Gjennom-
snittet var på 43 år, og hvert femte
offer for denne formen for krimina-
litet var 60 år eller eldre. Dette er
imidlertid en av de minste lov-
bruddskategoriene for privatperso-
ner, og tallene må derfor tas med
en klype salt. For andre lovbrudds-
typer avvek aldersfordelingen lite
fra totalfordelingen.

Ut fra denne offerstatistikken har
eldre mennesker mindre grunn til å
frykte kriminalitet enn yngre, men
levekårsundersøkelser (Statistisk
sentralbyrå 1996, Statistiska cen-

tralbyrån 1997, Statistisk sentralby -

rå 1998a)1998a) tyder på at eldres egen
livssituasjon spiller en større rolle
enn den reelle risikoen som kilde til
frykt. I Statistisk sentralbyrås leve-
kårsundersøkelse var det f.eks. rela-
tivt flest i aldersgruppen over 67 år
som sa de var urolig for å bli utsatt
for vold (Statistisk sentralbyrå
1998a).

Urbant og farlig?
Risikoen for å bli utsatt for krimina-
litet varierer fra fylke til fylke, og
Oslo, Akershus, Vestfold og Buske-
rud har flest ofre i forhold til be-
folkningen (se figur 4). Disse fylke-
ne, sammen med Østfold og Roga-
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land, er samtidig de fylkene med
høyest urbaniseringsgrad. Antall
ofre pr. 1 000 innbyggere og urba-
niseringsgraden på fylkesnivå, slik
denne er definert av Statistisk sen-
tralbyrå (1997), viser en sterk
lineær samvariasjon også for hele
materialet: Relativt flest ofre i tett-
bygde strøk, færrest i spredtbygde.
Den geografiske spredningen av
ofrene viser dermed ved forste øye-
kast langt på vei det samme bildet
som frykten for å bli offer slik det
kommer fram i spørreundersøkelse-
ne (Statistisk sentralbyrå 1996).

Risikoen for å bli utsatt for krimina-
litet generelt vil i praksis bestem-
mes av kategorien "annen vinnings-

kriminalitet", siden tre av fire ofre
er i denne kategorien. For andre
lovbruddsgrupper er det imidlertid
ikke i samme grad slik at krimina-
liteten øker etter hvor tett folk bor. 4

Antall ofre for voldslovbrudd viser
noe samvariasjon, mens offerhyp-
pigheten for sedelighetslovbrudd og
skadeverk viser liten samvariasjon
med urbanitet. Med hensyn til sede-
lighetslovbruddene er det i praksis
snakk om to kvalitativt forskjellige
kategorier. Ofre for de grovere
sedelighetslovbruddene, slik som
voldtekt, incest og utuktig omgang
med mindreårige, viser en sam-
variasjon med urbanitet på linje
med voldslovbrudd, mens spred-
ning av utuktige skrifter viser en

viss negativ samvariasjon med urba-
nitet: Det var relativt flere anmel-
delser i spredtbygde strøk. Det var
spesielt personer i Sogn og Fjorda-
ne som anmeldte porno, med en
anmeldelseshyppighet som var
mange ganger høyere enn lands-
gjennomsnittet.

Stabilt offerbilde
Når vi skal beskrive risikoen for å
bli berørt av kriminalitet, blir den
offentlige kriminalstatistikken ofte
til liten hjelp. Halvparten av alle an-
meldelsene må skrelles bort for de
lovbruddene som rammer privat-
personer kommer fram. Foretak, og
ikke minst politiet selv, er j økende
grad med på å definere kriminali-
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tetsbildet. Disse to kategoriene an-
meldere har stått for mesteparten
av den økningen i anmeldte lov-
brudd som kriminalstatistikken har
vært preget av siden 1993. Spesielt
politiet anmelder også andre typer
lovbrudd enn det privatpersonene
utsettes for. Privatpersoner er i liten
grad direkte offer for narkotikakri-
minalitet, og berøres i mindre grad
av økonomisk kriminalitet og ska-
deverk enn det totaltallene i krimi-
nalstatistikken skulle tilsi.

Fordeling av ofre med hensyn til
kjønn, alder og bosted er langt på
vei slik bildet tidligere er blitt teg-
net gjennom spørreundersøkelser.
Eldre mennesker frykter kriminali-
teten, men har liten grunn til det ut
fra den reelle risikoen. Kvinner
frykter overgrep mer enn menn,
men selv om de sjeldnere blir ofre,
har de et annet utgangspunkt for
sin frykt.

Desto høyere urbaniteten er, jo fle-
re blir registrert som offer for kri-
minalitet, men dette gjelder ikke i
like stor grad for all kriminalitet.
For skadeverk er det for eksempel
ikke slik at det er større hyppighet
av ofre i storbyen enn på landet.
Ofre for vold og sedelighetslov-
brudd viser heller ikke den sam-
variasjonen med urbanitet som den
totale kriminaliteten gjør.
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1. I saker med flere anmeldere behøver ikke
disse ha samme status. Hvis et foretak an-
melder et lovbrudd på vegne av en ansatt
vil både foretaket og den ansatte komme
med i statistikken over anmelderne, men
bare den ansatte vil vanligvis bli oppført
som offer. En privatperson og et foretak kan
også begge stå som offer i samme lovbrudd
(skrankefunksjonæren og banken som ble
ranet). Noe usikkerhet er det imidlertid
knyttet til denne statuskoden fordi det
mangler dokumentasjon om hvordan type
lovbrudd, anmeldelsesrutiner hos foretak,
privatpersoners holdninger og ønsker osv.
spiller inn ved registreringen av status hos
politiet.

2. Tyveri er en forbrytelse, mens naskeri er
en forseelse. Forbrytelsene er grovere lov-
brudd enn forseelsene, og har en høyere
strafferamme.

3. En del personer oppgav at politiet fikk
kjennskap til lovbruddet uten at de an-
meldte det. Det er da usikkerhet knyttet til
om offeret er registrert. Saken kan da havne
under kategorien "politi" i tabell 1, men
politiet kan også ha registrert hvem som er
offer uten at vedkommende selv har an-
meldt lovbruddet.

4. Urbaniteten er definert som andelen av
befolkningen som bor i et tettsted med mer
enn 2 000 innbyggere. Antall ofre pr. 1 000
innbyggere og lineær samvariasjon med
urbaniteten på fylkesnivå gir folgende ver-
dier for Pearsons R:
Alle ofre: R = 0,87
Ofre for voldslovbrudd: R = 0,54
Ofre for skadeverk: R = 0,32
Ofre for sedelighetslovbrudd: R = +0,39
- uten spredning av utuktige skrifter:

R = 0,43
- utuktige skrifter: R = +0,51.
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Boker - mest for jenter

Det har vært en ned-
gang i boklesingen
de siste 20 årene,
særlig blant unge
gutter. Jenter leser
nå langt mer bolter
enn gutter,og unge
jenter leser mest av
alle. Kjønnsforskjel-
len i boklesing opp-
stod på 1980-tallet,
og er særlig stor
blant de yngste.
Forskjellen mellom
jenters og gutters
leseaktivitet
ikke fordi jentene
leser mer, men fordi
guttene leser mindre.
Disse tendensene
finner vi i alle de
nordiske landene.
Utviklingen har gitt
opphavet til mange
dommedagsprofetier.
Men hvor dramatiske
er egentlig konse-
kvensene av nedgan-
gen?

Hilde Rudlang

Det er en utbredt oppfatning at
barn og unge i stadig større grad
slutter å lese bøker. En kan i mange
sammenhenger støte på skrekk-
visjoner om at de visuelle mediene
undergraver lesekulturen. Mange
vil mene at boklesing er i ferd med
å bli en fritidssyssel bare for spesielt
interesserte - og at dette er et tegn
på forfall i den generelle kulturelle
dannelsen og særlig farlig for utvik-
lingen av leseferdigheter blant de
unge.

Dommedagsprofetiene er altså
mange, men hva vet vi egentlig om
barns og unges boklesing? Hvor
dramatisk er nedgangen i boklesing
blant barn og unge, og spiller det
egentlig noen rolle at de leser
mindre bøker enn for? Her skal vi
først se nærmere på hvem som leser
bøker i 1990-årene og på utviklin-
gen i boklesing fra 1970- til 1990-
tallet. Vi skal se om vi finner de
samme mønstre og utviklingstrekk i
boklesing i de andre nordiske lan-
dene. Videre ser vi på hva forsknin-
gen sier om årsaker til nedgangen i
boklesing, og vi trekker fram noen

mulige tolkninger av konsekvenser
av nedgangen.

Unge kvinner og jenter leser
mest av alle
Det er til dels store forskjeller mel-
lom kvinner og menn i boklesing.
Mediebruksundersøkelsen 1997 (ta-
bell 1) viser at 21 prosent av kvin-
nene og 14 prosent av mennene le-
ser bok en gjennomsnittsdag. Leve-
kårsundersøkelsen 1997 (tabell 2)
viser at mens 81 prosent av kvinne-
ne hadde lest en eller flere bøker
siste 12 måneder, gjelder det sam-
me for 67 prosent av mennene.

Kjønnsforskjellen er særlig stor
blant barn og unge. I Mediebruks-
undersøkelsen 1997 finner vi den
største andelen boklesere blant jen-
ter 9-15 år - en tredel av dem leser
bok en gjennomsnittsdag. Dette er
dobbelt sa stor andel som blant gut-
ter i samme alder. Det samme
mønsteret finner vi også blant 16-
24-Aringene; 23 prosent av kvinne-
ne og 10 prosent av mennene leste
bok. Levekårsundersøkelsen 1997
viser også at unge kvinner leser
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eldste aldersgruppen er det dermed
flere menn enn kvinner som leser
bøker. Dette til tross for at det to-
talt sett er flere kvinner enn menn
som leser, og at det blant unge er
store forskjeller i favør av kvinner.

Utdanning får mindre å si
Tidligere undersøkelser har vist at
det er en sammenheng mellom ut-
danning og leseaktivitet. Imidlertid
ser det ut som sammenhengene er
noe redusert på 1990-tallet. Medie-
bruksundersøkelsene viser at for-
skjellen mellom høyeste og laveste
utdanning er mindre i 1997 enn i
1991 (figur 1). Andel lesere blant
dem med høyest utdanning er redu-
sert, mens leseaktiviteten var for-
holdsvis stabil blant dem med la-
vest utdanning. Dette har sannsyn-
ligvis sammenheng med at stadig
flere tar høyere utdanning, slik at

1980

Menn 22
16 -24 år 14
25 -44 ar 21
45 -66 år 25
67-79 ar 26

Kvinner 22 .

16 -24 år 13
25 -44 ar 20
45 -66 år 27
67 -79 ar 	 .29.

bøker i langt større grad enn unge
menn. Mens 40 prosent av kvinner i
alderen 16-24 år hadde lest 10 eller
flere boker siste 12 måneder, gjel-
der det samme for 23 prosent av
menn i tilsvarende alder.

Generasjonsforskjeller i
boklesing
Både levekårs- og mediebruksun-
dersokelsene viser at unge mennes-
ker leser boker i noe større grad
enn eldre. Det ser imidlertid ut som
denne tendensen svekkes på 1990-

tallet, noe som skyldes at nedgan-
gen i andel lesere er større blant de
yngste enn blant de eldste de siste
årene.

Når vi kontrollerer for kjønn og
alder samtidig, går det fram at
generasjonsforskjellene er motsatte
blant kvinner og menn (tabellene 1
og 2). Blant kvinner er andelen
boklesere størst blant unge og
minst blant de eldste. Mønsteret er
motsatt for menn; andel boklesere
Oker med stigende alder. I den
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gruppen med boy utdanning ikke er
like sosialt og kulturelt homogen
som tidligere. Variasjonene fra år til
år er imidlertid så store at endring-
ene bor tolkes med forsiktighet.

Lesende foreldre gir lesende
barn
Tilsvarende er det en sammenheng
mellom barnas leseaktivitet og for-
eldres utdanningsnivP. Barn som
har foreldre med den høyeste ut-
danningen, leser noe mer enn
andre. Forskjellene mellom utdan-
ningsgruppene var imidlertid
mindre i 1997 enn i 1994, og for-
skjellene er små.

Når det er tendenser til en slik sam-
menheng, er det sannsynligvis fordi
foreldrenes utdanning avspeiler le-
seaktiviteten i hjemmet. Slike sam-
menhenger er dokumentert i man-
ge tidligere undersøkelser (Noreng
1974, Mangset 1976). Forskning
viser at foreldrenes holdninger og
atferd i forhold til lesing har stor
betydning: Dersom foreldrene har
interesse for lesing og for boker,
har det en positiv effekt på barnas
leseaktivitet. Det samme har foreld-
renes egne lesevaner. Dette betyr
like mye for barnas egen lesing,
som at foreldrene leser høyt for
barna. Fundamentet for leselyst leg-
ges dermed allerede i de første
leveårene. At det skapes en trivelig
atmosfære hjemme rundt lesing og
boker, slik at det å lese blir hygge
og ikke plikt, er svært viktig for å
bygge opp gode lesevaner (Tønne-
sen 1995).

Leseaktivitet i endring
Kjønnsforskjellene i lesing oppstod i
løpet av 20-årsperioden fra 1970 til
1990. Tidsnyttingsundersokelsen i
1971 viste at kvinner og menn leste
i like stor grad, bortsett fra blant de
aller eldste, der mennene leste
mest. Fram til 1980 skjedde det en
viss nedgang i lesing blant menn.

Blant kvinner var det stabilitet blant
de yngste og økning i andel lesere
blant de eldste. Dette forte til at det
i 1980 var større andel lesere blant
kvinner enn blant menn i alle al-
dersgrupper. I 1990 kunne man re-
gistrere at det hadde vært en ned-
gang i lesingen både blant kvinner
og menn, og i alle aldersgrupper,
bortsett fra blant de aller eldste
mennene. Nedgangen var sterkest
blant de yngste, og særlig blant un-
ge menn. (Tabell 4 - tallene viser all
leseaktivitet samlet.)

Levekårsundersøkelsene viser at
kjønnsforskjellene i boklesing be-
gynner å gjøre seg gjeldende fra
1987 (tabell 2). 3 Tidligere på 1980-
tallet var det like mange kvinner og
menn som leste boker. I løpet av
1980-tallet ser vi også i denne un-
dersøkelsen en nedgang blant unge
menn, dvs. at stadig flere av dem
ikke hadde lest bok siste 12 måne-
der. Blant kvinner er det imidlertid
en viss økning i boklesingen.

Unge menn leser mindre på
1990-tallet
På 1990-tallet ser vi at nedgangen i
boklesing blant unge menn aksele-
rerer. Dette går fram av både leve-
kårs- og mediebruksundersokelsene
i dette tiåret. Andelen boklesere en
gjennomsnittsdag blant unge menn
i alderen 16-24 år ble redusert fra
21 prosent i 1991 til 10 prosent i
1997 (tabell 1). Blant kvinner i
samme alder er det derimot ingen
klare tendenser til nedgang: Både
levekårs- og mediebruksundersokel-
sene viser store variasjoner fra det
ene året til det andre (tabellene 1
og 2). 4

Blant jenter i alderen 9-15 år er det
også store variasjoner fra år til år,
men hovedinntrykket er at det har
vært en viss nedgang på 1990-tal-
let. Likevel er jentene i denne alde-
ren fortsatt de ivrigste bokleserne.

For gutter i alderen 9-15 år har det
vært en klar tendens til nedgang i
perioden 1991-1996: Mens 26 pro-
sent av dem leste bok en gjennom-
snittsdag i 1991, leste bare 12 pro-
sent i 1996. I 1997 registreres det
imidlertid en viss økning i andel
boklesere blant de yngste guttene.

Norske 14-åringer leser minst
i Norden
Når vi sammenlikner leseaktiviteten
blant skoleelever på 9 og 14 år i de
nordiske landene, viser det seg at
de svenske barna leser boker oftest
(figur 2). De norske 9-åringene
plasserer seg midt på treet, mens de
norske 14-åringene kommer dår-
ligst ut i Norden. Særlig for 9-åring-
ene er det imidlertid bare ganske
små variasjoner i hyppigheten av
boklesing mellom de nordiske lan-
dene. Dette går fram av IEA-under-
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søkelsen om leseferdigheter blant
skolebarn.

Finske barn leser best, men
sjelden bøker
For all fritidslesing sett under ett,
dvs. både bøker, tegneserier, uke-
blader og aviser, er det finske barn
som leser oftest. Dette gjelder imid-
lertid ikke bøker. De finske 9-åring-
ene leser tvert imot sjeldnest bøker
i Norden, mens det blant 14-åringe-
ne bare er de norske som sjeldnere
leser bøker enn de finske. Finske
barn leser imidlertid oftere både
tegneserier, ukeblader og aviser
enn andre barn i Norden. Norske
barn plasserer seg midt på treet når
det gjelder dette lesestoffet.

De finske skolebarna har de beste
leseferdighetene. For 9-åringene
var både Sverige, Norge og Island
med blant de ti beste. Sverige og
Island gjorde det bra også blant 14-
åringene, mens Norge falt langt
ned. Danskene havnet lenger ned
på lista for begge klassetrinn. Fins-
ke barn leser altså både hyppigst og
best i Norden. Ikke overraskende
viser også de internasjonale resulta-
tene fra IEA-undersøkelsen en høy
korrelasjon mellom leseferdigheter
og lesehyppighet. Det har også en
rekke tidligere undersøkelser gjort
(Tønnesen 1994, 1995 og 1997).
Hva slags lesing som har sammen-
heng med ferdighet, går imidlertid
ikke fram. De finske resultatene kan
peke i retning av at å lese bøker
ikke nødvendigvis er utslagsgiven-
de, men at det viktigste er å lese,
dvs. å bruke leseferdigheten sin for
å videreutvikle den.

Selv om det til en viss grad er slik
at de som leser best også leser
mest, forteller det ikke noe om Ar-
saksforholdet mellom leseferdighet
og leseaktivitet. Det kan enten være
at gode leseferdigheter øker leselys-
ten og dermed -aktiviteten, eller det

kan like godt være slik at de som
leser mye, får trent opp gode fer-
digheter.

De norske resultatene fra IEA-un-
dersøkelsen viser bare en svak sam-
menheng mellom leseaktivitet og
leseferdighet for 9-åringene, mens
det blant 14-åringene ikke er noen
sammenheng i det hele tatt. Tonne-
sen (1995) mener det skyldes at
ferdighetene til 14-åringene har
nådd et såpass høyt nivå at mer
lesing ikke lenger har noen særlig
positiv effekt på ferdighetene. Han
mener det er snakk om en terskel-
verdi: Når leseferdighetene har
nådd et visst nivå, vil ikke mer le-
sing være utslagsgivende på ferdig-
hetene.

Voksne: Islendinger leser
mest
Ser vi på den voksne befolkningen
mellom 16 og 74 år, er islendingene
det mestlesende folket i Norden,
mens bøker leses i minst grad i Nor-
ge (tabell 3). Blant islendingene
finner vi de største andelene både

som har lest bok siste året, og som
har lest mer enn seks bøker i sam-
me periode. I Norge og Danmark er
det like store andeler som ikke har
lest bok i det hele tatt siste året.
Dansker som leser, leser imidlertid
flere bøker enn det nordmenn gjør.
Danmark har like stor andel som
leser mer enn seks bøker årlig, som
det Island har - 45 prosent, mot 29
prosent i Norge. Lesehyppigheten i
Sverige og Finland plasserer seg i
mellom disse landene, men langt
nærmere Norge enn Island.

Ser vi på fordelingen blant unge i
Norden, forsvinner en del av for-
skjellene mellom landene. Norge og
Island, som utgjorde motpolene,
har samme andel som leser seks bø-
ker eller mer årlig, både blant 16-
19-åringer og blant 20-24-åringer,
hhv. 32 og 41 prosent. Dette hen-
ger sammen med at mønsteret for
boklesing er forskjellig i de to
landene. I Norge reduseres andelen
boklesere med økende alder, mens
de eldste islendingene derimot,
leser mer enn de yngste. Blant de
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eldste er det 52 prosent regelmessi-
ge boklesere i Island og bare 14
prosent i Norge. De største andele-
ne unge boklesere finner vi imidler-
tid i Danmark og Finland, hhv. 45
og 42 prosent av 16-19-åringene
har lest seks bøker eller mer siste
året. For øvrig er det bare i Island
og Norge vi finner klare sammen-
henger mellom alder og boklesing,
men altså med motsatt fortegn.

Kvinner leser mest i hele
Norden
I alle de nordiske landene leser
kvinner bøker i langt større grad
enn menn - forskjellene er på rundt
15 prosentpoeng. Om forskjellen
mellom kjønnene er større eller
mindre blant de unge, går ikke
fram av undersøkelsen.

Den samme effekten av utdanning
på boklesing som vi har konstatert
for Norges vedkommende, finner vi
klart igjen i alle de nordiske lande-
ne: De med lengst utdanning leser
regelmessig i langt større grad enn
de med den korteste utdanningen,
for Norge hhv. 51 og 17 prosent.
Forskjellen i andel lesere blant dem
med lavest utdanning i Island og
høyest utdanning i Norge er likevel
ikke mer enn 10 prosentpoeng.

Endringsmonstre i leseaktiviteten
viser de samme hovedtrekkene i de
andre nordiske landene som i
Norge: Det er nedgang i boklesing
blant unge, særlig blant unge
menn, og det er økende forskjeller i
leseaktivitet mellom jenter og gut-
ter.

Hvorfor går boklesingen ned?
Mange tegn tyder altså på at lesing
av bøker er på vikende front som
fritidsaktivitet - i hvert fall blant
unge gutter. Men hva vet vi om Ar-
sakene til denne nedgangen? Det er
gjort mye forskning omkring mulige
sammenhenger mellom boklesing

og fjernsynsseing, men forsknings-
resultatene er sprikende.

I de siste 30 års forskning omkring
barns og unges fjernsynsseing og
lesing er det fremmet mange og til
dels motstridende hypoteser om
sammenhengene mellom disse akti-
vitetene. På den ene siden har vi de
som går under navnet stimulerings-
hypoteser, på den annen side reduk-
sjonshypoteser. Som navnene tilsier,
går den førstnevnte ut på at fjern-
synsseing stimulerer lesing, mens
den andre typen hypoteser går ut
på at fjernsynet fører til redusert
lesing. I vekslende grad er det
funnet belegg for disse ulike hypo-
tesene gjennom empiriske under-
søkelser.

Fjernsyn og bok: både - og
eller enten - eller?
Å se på fjernsyn vil virke stimule-
rende for lesingen særlig i land der
utenlandske programmer ikke "dub-
bes", altså ikke får lagt på tale, men
tekstes. Ser man f.eks. to tekstede
filmer om dagen, vil man i løpet av
en uke ha lest undertekster tilsva-
rende en hel bok. I alle de nordiske
landene sendes mange engelsk-
språklige programmer med under-
tekster. Leseferdighetsundersøkel-
sen blant skolebarn viste da også at
det å se tekstede fjernsynsprogram-
mer virker positivt på barnas lese-
ferdigheter (Broddason 1995). Stu-
dien viste at i Norden så de finske
barna mest på fjernsyn. Daglig til-
bringer de nesten 1 time mer enn
de norske barna foran skjermen.
Samtidig hadde de best leseferdig-
heter - og leste bøker i minst grad.

Motsatsen til stimuleringshypoteser
er reduksjonshypoteser. Noen slike
hypoteser går ut på at fjernsynet
har negativ virkning på barnas
evner til å tenke og til å oppfatte.
Barna passiviseres foran fjernsyns-
skjermene fordi dette mediet krever

mindre intellektuell/mental innsats
enn lesing fordi fjernsynsprogram
mer er, i motsetning til bøker, "fer

-

-
digtygget". Andre forskere hevder
at den mentale utfordringen som
kreves, ikke avhenger av mediet,
men av innholdet - enten det er TV
eller bok (Rydin 1989).

En annen reduksjonshypotese er at
fjernsynet ødelegger barnas kon-
sentrasjonsevne. Fjernsynsmediets
hurtig skiftende bilder gjør at barna
mister evnen til å konsentrere seg
om, og forstå, lange sammenheng-
ende tekster i bøker. Det finnes ikke
forskningsresultater som kan vise
dette direkte (Beentjes og Voort
1989). Noen forskere mener videre
at barna får negative holdninger til
skolen og skolearbeid av å se på
fjernsyn, fordi de forventer at sko-
len skal være like underholdende
som fjernsynet. Men også sammen-
hengen mellom fjernsynsseing og
skole har flere sider: På den ene si--
den kan fjernsynet ta tid fra aktivi-
teter som er nyttige i skolesammen-
heng, mens det på den annen side
kan formidle kunnskap og vekke
barnas nysgjerrighet for å lære mer.
I undersøkelser hvor det er kontrol-
lert for faktorer som kjønn, alder og
foreldres utdanningsnivå, forsvin-
ner sammenhengen mellom fjern-
synsseing og skoleprestasjoner
(Werner 1997).

Hovedtyngden av forskningen tar
imidlertid utgangspunkt i en enkel
hypotese om at fjernsynet erstatter
bøkene: Den tiden barna ellers ville
bruke til å lese bøker, bruker de
heller til å se på fjernsyn - tiden
strekker ikke til for begge deler. Ut
fra denne teorien er det gjort en
lang rekke empiriske undersøkelser.

Motstridende resultater
Da fjernsynet ble introdusert i de
tusen hjem, hovedsakelig på 1950-
og 1960-tallet, var det mulig
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studere barnas lesemønster for og
etter de fikk tilgang til fjernsyn. I
Norge ble det gjennomfort en slik
studie i 1967-1969 blant barn i
Finnmark i forbindelse med at
fjernsynet gjorde sitt inntog der.
For å folge utviklingen ble undersø-
kelsen gjenntatt i 1978 og 1990.
Resultatene fra disse undersøkelse-
ne viser at fjernsynsseing i noen
grad gikk ut over boklesing, men at
det i enda storre grad gikk ut over
bruk av andre medier som kino, ra-
dio og tegneserier (Werner 1997).

En annen måte å tilnærme seg
problemstillingen på, er 5. studere
om det er noen direkte sammen-
heng mellom fjernsynsseing og bok-
lesing (korrelasjonsstudier). Resul-
tatene er imidlertid motstridende
og sammenhenger som er funnet,
er svake. Ut fra slike studier kan vi
derfor verken si at fjernsynet hind-
rer lesing, eller at det fremmer
lesing (Beentjes og Voort 1989).

Selv om forskningsresultatene er
motstridende, og vi ikke kan slå fast
at det er noen direkte sammenheng
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mellom fjernsynsseing og boklesing,
viser statistikken at boklesing har
gått tilbake som fritidsaktivitet si-
den 1970, mens bruken av fjernsyn
har økt. De to aktivitetene skiftet
"viktighet" i 20-årsperioden 1970-
1990: I 1970 leste begge kjønn i
stone grad enn de så på fjernsyn,
mens det i 1990 var motsatt. På
1990-tallet har imidlertid nedgan-
gen i boklesing fortsatt - uten at vi
finner noen tilsvarende økning ver-
ken i fjernsynsseing eller andre fri-
tidsaktiviteter blant unge mennes-
ker.

Data ser ikke ut til å
utkonkurrere bøker
Et annet medium som ofte hevdes a
utkonkurrere boka, er PC-en. På
dette området er det gjort langt
mindre forskning, noe som har
sammenheng med at PC-ens inntog
i hjemmene er av mye nyere dato
enn fjernsynets. Den forskningen
som har vært tilgjengelig, konklu-
derer med at de unge har innpasset
sin bruk av data i overensstemmelse
med tidligere interesser.

Ser man på gutter og jenter hver
for seg, er dataspillerne og ikke-da-
taspillerne like hverandre med hen-
syn til de fleste fritidsaktiviteter -
også boklesing. Med andre ord ty-
der det på at økt databruk ikke kan
koples direkte til nedgangen i bok-
lesing (Fridberg 1997, Sunde
1997).

Utkonkurreres boka av andre
fritidstilbud?
Unge mennesker har et mangfold
av fritidstilbud å velge i. Kan det
være at nye sysler fortrenger boka?
Går vi til statistikken viser den
imidlertid at det ikke har skjedd no-
en store endringer i fritidsmønste-
ret til ungdom de siste 20 årene. De
har vært aktive, utadrettede og so-
siale i større grad enn resten av be-
folkningen i hele perioden. Dette

går fram av både tidsnyttings- og
levekårsundersøkelsene.

Årsakene til at unge gutter leser
mindre enn før, kan imidlertid ligge
i summen av mange ulike aktivite-
ter. For noen kan forklaringen være
at de heller er sammen med venner
på kafé, mens for andre kan det væ-
re at de trener mer. Og for noen
kan det være litt av alt. Dessuten
finnes det selvfølgelig fritidsbeskjef-
tigelser som ikke fanges opp av dis-
se undersøkelsene.

Komplekse årsaks-
sammenhenger
Konklusjonen er dermed at vi rett
og slett ikke kjenner de underlig-
gende årsakene til at færre leser
boker. Årsakssammenhengene er
komplekse og vanskelige å fange
opp i empiriske, statistiske under-
søkelser. Statistikken viser ingen
fritidssysler som utpeker seg som
"syndebukk" for nedgangen i bok-
lesing. Vi kan ikke slå fast at det er
fjernsynet eller PC-en som er Arsa-
ken til nedgangen, men vi kan hel-
ler ikke slå fast at det ikke er slik.
Forskningsresultatene spriker, og
det er ikke entydig påvist mer bok-
lesing blant dem som ser lite på
fjernsyn eller bruker data lite, enn
blant dem som er flittige brukere av
disse mediene. Det er heller ikke
mindre boklesing blant dem som
ser mye på fjernsyn eller bruker da-
ta mye. Det er ikke én, men mange
forskjellige forklaringer på nedgan-
gen i boklesing.

Kanskje ikke bare et spørsmål
om konkurranse
Forskningen som foreligger, har i
hovedsak konsentrert seg om kon-
kurranseperspektivet, det vil si om
det er slik at boklesingen taper i
konkurranse med andre fritidstil-
bud, og spesielt andre medietilbud.
Noen entydige svar har den altså
ikke kommet opp med. Kanskje
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andre perspektiver i stone grad kan
forklare de endringstendensene vi
ser?

Unges mediebruk handler kanskje
f.eks. om å signalisere livsstil, mar-
kere holdninger og finne kulturelle
fellesskap. Om unge mennesker

velger å lese bøker eller ikke, kan i
dette perspektivet ha sammenheng
med moter og trender i forskjellige
ungdomsmiljøer. Årsaken til å drop-
pe boklesingen kan dermed variere
fra et miljø til et annet. Dette kan i
så fall bidra til å forklare hvorfor
årsakssammenhengene ikke fanges

opp i statistikken, som ser på hele
ungdomsgruppen under ett.

En annen innfallsvinkel for å belyse
årsakene til nedgangen, kan være å
studere sosialiseringsprosesser.
Barnas lesevaner blir ikke til i et
sosialt vakum - barn påvirkes av
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omgivelsene sine. Som tidligere
nevnt, er særlig foreldrenes hold-
ninger og atferd i forhold til lesing
vesentlig for utviklingen av barnets
lesevaner. Både skole og vennemiljø
er dessuten viktige pAvirkningsfak-
torer. Kanskje kan mulige endringer
i slike sosialiseringsprosesser bidra
til å forklare nedgangen i boklesin-
gen blant barn de siste 20 årene?

Nedgang i boklesing, men
hva så?
Den sikre kunnskapen om årsakene
til at folk leser eller ikke leser bø-
ker, når altså ikke særlig langt. Men
hva innebærer egentlig nedgangen i
boklesing - hva kan vi si om konse-
kvensene? Vi skal peke på noen
tolkningsmuligheter:

Den nedgangen vi ser blant gutter
og unge menn, har ført til at disse
nå leser mindre enn det de gamle
mennene gjor. Dette kan tolkes som
et uttrykk for at guttene er i en
"ikke-lesende" fase av livet, og at de
vil ta opp lesingen når de blir eldre.
Det at unge leser mindre, kan være
et uttrykk for at de i en periode av
livet f.eks. ønsker å frigjøre seg fra
foreldrene, og at de derfor søker
aktiviteter som ligger utenfor hjem-
met. På den annen side kan det v-æ-
re at de lesevanene som innarbei-
des i ung alder, varer livet ut. I sal
fall kan vi stå i fare for å få en ge-
nerasjon av menn som leser bøker i
svært liten grad.

De store - og økende forskjellene
mellom jenters og gutters bokle-
sing, kan tolkes som begynnelsen
på et nytt kjønnsskille - der det ut-
vikler seg to mediekulturer - én for
jenter og én for gutter - og der det
altså er jentene som orienterer seg i
litterær retning. Det snakkes gjerne
om en "feminisering" av litteratu-
ren. Men jentenes og kvinnenes
dominans som boklesere, skyldes
imidlertid ikke at jentene leser sta-

dig mer, men heller at guttene leser
stadig mindre. "Feminiseringen" av
det lesende publikum, skyldes der-
med ikke endret atferd blant jente-
ne, men blant guttene.

Men de store kjønnsforskjellene kan
også tenkes å være et overgangs-
fenomen - enten ved at jentene om
noen år følger etter i guttenes spor
- og leser mindre. Eller det kan væ-
re at guttene tar opp boklesingen
igjen - noe en viss oppgang i siste
mediebruksundersøkelse kan peke i
retning av.

Det er ikke sikkert at nedgangen vi
ser, er en varig tendens: Nedgan-
gen i boklesing kan forstås som en
effekt av konkrete hendelser eller
trender. "Eksplosjonen" i medietil-
bud kan ses på som en slik hendel-
se. Det kan være at nedgangen i
boklesing stopper opp når de "nye"
mediene ikke lenger har nyhetens
interesse. Undersøkelser fra USA
viser at dette faktisk skjedde i for-
bindelse med innføringen av fjern-
synet. Boklesingen tok seg opp
igjen, etter en periode med ned-
gang.

Selv om barn og unge leser mindre
bøker, betyr ikke det nødvendigvis
at de leser mindre. Det kan være at
de leser mer faglitteratur i forbin-
delse med skole og studier, eller det
kan være at de bruker andre tekst-
medier som aviser eller tidsskrifter.
Dessuten krever de visuelle medie-
ne, bl.a. fjernsyn og PC, også lesing.
Som vi har sett, har de finske barna
de beste leseferdighetene i Norden,
samtidig som de ser mest på fjern-
syn og leser bøker sjeldnest. Tegne-
serier, ukeblader og aviser leste de
finske barna derimot oftere enn
andre barn i Norden.

Det ser altså ikke ut som lesing av
bøker er utslagsgivende for lesefer-
dighetene. Den oppvoksende gene-

rasjon står derfor ikke nødvendigvis
i fare for å bli dårlige til å lese, selv
om vi ser en tydelig nedgang i
boklesing - særlig blant gutter.
Dessuten er fortsatt unge jenter de
ivrigste bokleserne av alle. Det er
kanskje heller et spørsmål om hva
som egentlig gir best "uttelling" for
dagens unge mennesker: Er det
boklesing eller lek med informa-
sjonsteknologi? På den annen side
har bøkene en egenverdi som kilde
til refleksjon og innsikt i oss selv og
omverdenen. Bokenes verden er
verdt et besøk selv om det ikke er
utslagsgivende for leseferdighetene.

1. Prosjekt leselyst har som mål å stimulere
lesing, primært i aldersgruppen 9-16 år.
Prosjektets styringsgruppe består av repre-
sentanter for Den norske bokhandlerfore-
ning, Den norske forfatterforening, Den
norske forleggerforening, Statens biblioteks-
tilsyn, Norske barne- og ungdomsbok-
forfattere, Norsk forfatter- og oversetterfo-
rening og De norske bolddubbene.

2. Mediebruk 1994, 1996 og 1997 viser
utdanningsnivået til hovedforsager.

3. Kjønnsforskjellene vises tidligere i tids-
nyttings- enn i levekårsundersøkelsen. Det
kan se ut som tidsnyttingsundersøkelsen
fanger opp trendene tidligere enn levekårs-
undersøkelsen. En årsak kan være at direkte
dagbokrapportering, som benyttes i tids-
nyttingsundersøkelsen, gir et sannere bilde
enn retrospektiv rapportering som brukes i
levekårsundersøkelsen. Dette kan være fordi
retrospektiv metode kan innebære en ten-
dens til overrapportering i tråd med hva
som er sosialt ønskelig. Dermed kan denne
metoden ha en konserverende effekt, slik at
nye trender kommer fram med noen års
forsinkelse.

4. Disse store variasjonene fra år til år, som
vi får når vi ser på alder og kjønn samtidig,
kan være en indikasjon på at gruppene er
noe små, slik at feilmarginene blir store.
For å få et sikrere inntrykk av endrings-
tendensen, kunne tre og tre årganger slås
sammen til treårig glidende gjennomsnitt.
Dette har det ikke vært ressurser til innen-
for rammene av prosjektet.
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Unge på boligmarkedet:

Etablerer seg senere, men
Ikke dårligere

Statistikken har over-
drevet nedgangen i
eierandel blant unge
i løpet av de siste ti
årene. Nedgangen
skyides at unge etab-
lerer seg senere, og
at eierandelen blant
de mindre etablerte
unge synes å ha gått
nee. Økende boligpri-
ser synes ikke å ha
skremt unge fra å
etablere seg i egen
bolig, eller til å kjøpe
mindre boliger. Men
flere unge leiere har
fort til økt press på
utleiemarkedet, og
dermed økte hus-
leier.

Arne Stottrup Andersen

Større etterspørsel etter
utleieboliger?
En rekke utviklingstrekk i den sene-
re tiden peker i retning av en vans-
keligere boligetablering for yngre.
Et godt arbeidsmarked og stor søk-
ning til utdanningsinstitusjonene
fører til økt flytting, og særlig til de
sentrale områdene. Flere enperson-
husholdninger og senere familie-
etablering med lengre fase mellom
flytting hjemmefra og familieetable-
ring, fører til en endring i etter-
spørselen etter boliger. Endringen
går i retning av mindre boliger og
utleieboliger.

Det har over lang tid vært en sterk
preferanse for store familieboliger,
særlig eneboliger, og for å eie boli-
gen, fortrinnsvis gjennom selveie.
Det har ført til en forholdsvis ensi-
dig sammensetning av boligmassen.
Den nåværende boligstrukturen er
derfor ikke spesielt godt tilpasset en
del av utviklingstrekkene vi ser i
unges boligvalg. Det er få små boli-
ger og leieboliger. Størstedelen av
leieboligene finnes dessuten i privat
sektor (Nordvik 1996), og tilbudet
vil antakelig være svært prisfølsomt.

Et godt boligmarked med stigende
priser, stor omsetning og god per-
sonlig økonomi, fører muligens til
mer preferansemotivert flytting.
Det vil si flytting blant etablerte
som ganske enkelt ønsker å "realise-
re sin boligdrøm". Dette kan muli-
gens ses som en fordel for unge
som ønsker å etablere seg på bolig-.
markedet, ved at flere mindre boli-
ger nå "frigjøres", sammenlignet
med den situasjonen vi hadde på
begynnelsen av 1990-tallet, da bo-
ligmarkedet var ganske fastlåst.

Feil bilde av utviklingen for
unge enslige
Levekårsundersøkelsene viser at
yngre er mindre etablerte på bolig-
markedet nå enn de var for ti år si-

1987 1991 1995 1997

Enslige
16-24 år som

ikke bor hos
foreldre 53 46 36
Enslige
25 -44 år 67 62 55 50
Par uten barn,
16 -44 är 60 66 59 63

Kilde: Levekårsundersøkelsene

den. Det gjelder for enslige og sær-
lig for de yngste enslige, men ikke
for yngre par (Andersen 1996).

Bildet er imidlertid neppe korrekt.
Det er påvirket av det såkalte stu-
dentproblemet, dvs. at ikke-gifte
studenter i de fleste tilfeller regist-
reres som bosatt i foreldrehushold-
ningen. Før 1995 fulgte levekårsun-
dersøkelsene og de øvrige utvalgs-
undersøkelsene dette prinsippet når
de registrerte husholdningenes
sammensetning. I 1987 var derfor
halvparten av de unge 16-24 år som
svarte at de bodde for seg selv, re-
gistrerte som bosatte hos foreldre-
ne. For ungdommer som var regist-
rerte som bosatte hos foreldrene,
men som faktisk bodde for seg selv,
gjaldt boligopplysningene foreldre-
nes bolig. Vi vet dermed ikke noe
om disse unges faktiske boforhold.

For de ungdommene som ikke var
registrert bosatt hos foreldrene, og
som faktisk bodde for seg selv, var
eierandelen i 1987 bare 25 prosent,
i 1991 15 prosent og i 1995 17 pro-
sent. Tar vi disse tallene i betrakt-
ning, får vi altså en langt mer be-
skjeden endring enn tabellen viser.
Det er grunn til å tvile på om unge
som bor for seg selv, og som ikke er
registrert som bosatte hos foreldre-
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ne, er representative for alle unge
som bor for seg selv. Reglene for
registrering av ugifte studenter be-
tyr at vi må regne med at de unge
som er registrerte som bosatte hos
foreldrene, men som sier at de bor
for seg selv, i overveiende grad er
aleneboende studenter. Det betyr
antakelig at også tallene for eieran-
del blant unge ovenfor overvurde-
rer eierandelen, særlig for årene
1987 og 1991.

Hvordan har ungdom det
egentlig?
Når vi skal beskrive ungdommens
økonomi og boligsituasjon, må vi
ha gode registreringer av bl.a. hus-
holdningssituasjonen. Det knytter
seg imidlertid en del problemer til
registrering av husholdningstilhO-
righet nettopp blant unge, og anta-
kelig særlig blant unge som er
mindre etablerte. "Studentproble-
met", som er omtalt ovenfor, er
antakelig det som til nå har skapt
de største problemene. Problemene
skyldes både at reglene for defini-
sjon av hva som er en husholdning
er endret over tid, og at regel end-
ringene ikke har fått fullt gjennom-
slag fordi gamle "registreringsva-
ner" har hengt igjen.

Men det er også andre problemer
som vi har forholdsvis dårlig over-
sikt over. Enkelte ungdommer kan
leve i svært ustabile husholdnings-
forhold. I ekstreme tilfeller kan det
dreie seg om personer som ikke har
egen bolig, men som bor hos for-
skjellige venner og bekjente. De ls
kan det være personer som bor i
ulike former for kollektiver, der det
kan være vanskelig å trekke grense-
ne for hva som er en husholdning.
Kriteriet for en husholdning, eller
mer presist en kosthusholdning, er
at personene som utgjør hushold-
ningen skal ha felles økonomi. Kol-
lektiver kan imidlertid ha alle
varianter av økonomisk fellesskap,

og det kan derfor i praksis være
vanskelig å avgjøre om kollektivet
skal betraktes som bestående av en
eller flere husholdninger, og hvor-
dan kollektivet eventuelt skal deles
opp i husholdninger.

Problemene med A. avgrense hus-
holdninger i kollektiver innebærer
at det også kan være vanskelig å
beskrive boligforholdene. Viktige
mål på boligforholdene, som eier-
forhold og boligstørrelse, er nært
knyttet til avgrensningen av hus-
holdningene.

Det kan også være vanskeligere å
beskrive økonomien til unge fordi
unge deltar mer i økonomisk ut-
veksling og bytte med andre (les
foreldrenes) husholdninger. Unges
etablering som økonomisk selvsten-
dige husholdninger vil i mange til-
feller være en kontinuerlig prosess
fra full avhengighet til full uavhen-
gighet, en prosess som vil gå over
noe tid.

Stadig færre unge eier sin
bolig...
Om lag 80 prosent av voksne nord-
menn bor i eid bolig. Dette er et ut-
trykk for en sterk preferanse i be-
folkningen. Tabell 1 viser at eieran-
delen blant unge er langt lavere, og
at eierandelen har Ott ned. Dette
kan være et resultat både av at
unge av forskjellige grunner har
fått vanskeligere for å etablere seg i
boligmarkedet, eller for at de i
økende grad har andre preferanser
enn befolkningen ellers.

...men de ville heist gjort det
Det er imidlertid lite som tyder på
at unge foretrekker andre eierfor-
mer enn befolkningen for øvrig.
Mens 82 prosent av alle voksne
foretrekker selveie, er det blant alle
unge som ikke bor hos foreldre, 90
prosent som foretrekker å eie boli-
gen selv (Levekårsundersøkelsen

1997). Blant de mer etablerte unge
er andelen 97 prosent, men selv
blant enslige studenter sier 68 pro-
sent at de foretrekker a eie boligen
selv.

Spørsmålet mangier imidlertid tids-
referanse, det er derfor uklart i
hvilken grad de unge svarer ut fra
sin nåværende situasjon eller om de
gir uttrykk for ønsker som ligger
langt fram i tid. Videre mangler vi
opplysninger om utviklingen slike
preferanser blant unge. Likevel er
andelen som foretrekker å eie boli-
gen selv så stor, at det synes vans-
kelig å forklare endringene i eier-
andel ut fra endrede preferanser.

Har boligprisene skremt de
unge?
Vi kunne tenke oss at det har blitt
dyrere å eie bolig i den perioden vi
ser på, og at dette har holdt de un-
ge borte fra eiermarkedet. En slik
argumentasjon er det vanskelig A.
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E Eier boligen gjennom borettslag eller
boligaksjeselskap
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Unge som ikke bor sammen med foreldrene,
men som er registrert bosatt med foreldrene er
holdt utenfor fordi en mangler opplysninger om
boforholdene for disse

Kilde: Levekårsundersokelsene
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Enslig

Enslig
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finne belegg for. Boligene ble ve-
sentlig billigere fra 1987 til 1991,
prisstigningen var beskjeden fra
1991 til 1995, først de seneste to
årene steg prisene vesentlig. Rente-
ne falt sterkt etter 1992, det var
langt billigere å låne i 1995 og
1997 enn i de to første årene.

Selv om inntektsutviklingen særlig
for de yngste under 25 år har vært
dårlig (Statistisk sentralbyrå 1998),
skulle en ut fra en samlet vurdering
ikke vente noen reduksjon i eieran-
delen blant unge. Likevel har altså
andelen eiere gått ned fra 52 pro-
sent i 1987 til 40 prosent i 1997.
Nedgangen i andelen eiere var sær-
lig stor i første halvdel av 1990-åre-
ne.

Unge etablerer seg senere
Ungdoms forhold til boligmarkedet
er ikke bare avhengig av personlig
økonomi, renter og boligpriser,
men avhenger i betydelig grad av
hvor de unge befinner seg i etable-
ringsforlopet. Vi har mange indika-
sjoner på at ungdom etablerer seg

senere. Inngåelse av parforhold og
særlig barnefødsler kommer senere
nå enn for ti år siden. Også forhol-
det til utdannings- og arbeidsmar-
kedet har endret seg. På slutten av
1980-tallet økte antallet studenter
sterkt, og det ble vanskeligere å
komme inn på arbeidsmarkedet.
Sysselsettingen har imidlertid bed-
ret seg de seneste årene.

Andelen som lever i parforhold, har
gått ned fra vel 70 prosent i 1987
til 55 prosent ti år senere. Det er
særlig andelen med barn som har
gått ned; fra ca. 40 prosent i 1987
til ca. 25 prosent i 1997. Dette har
skjedd til tross for at en økende an-
del av 16-29-åringene er i alderen
25-29 år, denne andelen økte fra 27
prosent i 1987 til 37 prosent i 1997.

Gir senere etablering færre
eierhusholdninger?
Figur 2 viser at blant de mest etab-
lerte, dvs. sysselsatte par, har eier-
andelen holdt seg omtrent uendret
de siste ti årene. Eierandelen har
derimot gått klart ned blant de

mindre etablerte, dvs. sysselsatte
enslige og personer (både enslige
og par) under utdanning. Eierande-
len gikk her ned fra 38 prosent i
1987 til 22 prosent i 1997. Tallene
tyder på at eierandelen gikk særlig
sterkt tilbake de siste to årene i
perioden.

Eierandelen er gått tilbake både
blant personer under utdanning og
blant enslige sysselsatte. Det er i
denne perioden boligprisene har
Okt mest. Siden vi i årene 1987,
1991 og 1995 mangler opplysnin-
ger om eierforholdene for unge
som er registrert bosatt hos foreld-
rene, men som faktisk bor alene, er
det grunn til å anta at eierandelene
i disse årene er noe overvurdert
blant unge under utdanning.

Neppe redusert eierandel på
grunn av økte boligpriser
Eierandelen i det enkelte år vil av-
speile forholdene på boligmarkedet
i en del år før observasjonsåret.
Hosten 1997 hadde 37 prosent av
unge som ikke bodde hos foreldre-
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' Levekårsundersøkelsen i 1995 er gjennomfort
tidlig i 1995 mens levekårsundersøkelsen  i 1997 er
gjennomfort sent på hosten 1997. Den valgte
grupperingen av innflyttingsår er derfor det nær-
meste vi kommer en sammenlignbar gruppering i
de to undersøkelsene
2 For små grunnlagstall (mindre enn 25 respon-
denter) til å prosentuere
Kilde: Levekårsundersøkelsene

ne, flyttet inn i boligen i 1995 eller
tidligere. Det gjaldt 43 prosent av
de mest etablerte, dvs. sysselsatte
par, og om lag 30 prosent av de
mindre etablerte.

Boligprisene har økt kraftig etter
1995. Mens prisene for bruktboliger
i 1995 var ca. 15 prosent høyere
enn i 1991, var prisene høsten 1997
om lag 40 prosent høyere enn i
1991. Spørsmålet er derfor om eier-
andelen blant de helt nyinnflyttede
avspeiler prisøkningen.

Ser en bare på resultatene i 1997,
kan de tyde på at eierandelen har
gått kraftig tilbake. Blant de som
flyttet inn for 1995, da boligprisene
var lave, eier nesten to av tre sin
bolig, mens det samme gjelder bare
en av fire blant de som flyttet inn i
1997. Nedgangen i eierandel var
særlig stor når en sammenligner de
som flyttet inn i 1996 med de som
flyttet inn i 1997.

En kan imidlertid ikke trekke den
slutning at reduksjonen i eierandel
skyldes økningen i boligpriser. De
som nylig er flyttet inn, er i gjen-
nomsnitt i en tidligere fase av bolig-
etableringen enn de som flyttet inn
for noen år tilbake. Tallene i tabell
3 for undersøkelsesåret 1995 viser
da også at eierandelen varierer på
omtrent samme måte med innflyt-
tingsAr som i undersøkelsesåret
1997. Ved undersøkelsen i 1995 val-

det ingen grunn til å vente at ande-
len eiere skulle være lavere for de
nylig innflyttede. Boligprisene var
lave for de aller fleste (det var få
som flyttet inn for 1989). Rentene
var lavere for de som kjøpte bolig
etter 1993 enn for de som kjøpte
tidligere. Likevel finner vi samme
monster som i undersøkelsesåret
1997.

Vi tolker dette slik at den lavere
eierandelen blant de nyinnflyttede
er et uttrykk for at disse er tidligere
i etableringsfasen. Det er dermed
vanskelig 8. se at de økende bolig-
prisene i 1996 og 1997 har fort til
at unge er blitt skremt fra 5. skaffe
seg egen bolig.

Den reduserte eierandelen blant
unge i løpet av de siste ti årene
derfor først og fremst ses som et
uttrykk for senere etablering blant
unge. I løpet av perioden har det
blitt færre av de etablerte unge, sys-
selsatte parene, der eierandelen er
forholdsvis høy, og flere av de
mindre etablerte der eierandelen er
forholdsvis lav. Det har imidlertid
også vært en viss reduksjon i eier-
andelen blant de mindre etablerte
unge.

Unge bor like romslig, som for
ti år siden
En trangere inngang på boligmar-
kedet for unge kan også gi seg ut-
trykk ved at boligstandarden syn-
ker. Boligprisene er nært knyttet til
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størrelsen på boligen. En kunne
derfor vente at stigende boligpriser
førte til en reduksjon i boligstorrel-
sen.

Husholdningene til unge som ikke
bor hos foreldrene, er i gjennom-
snitt blitt litt mindre mellom 1991
og 1997. Vi har derfor valgt å bruke
antallet kvadratmeter pr. person
som en indikator på boligstandar-
den. Uendret antall kvadratmeter
pr. person vil altså være uttrykk for
at boligstørrelsen endres i takt med
"behovet".

Figur 3 viser at det ikke har vært
noen nedgang i boligstørrelse pr.
person i perioden blant unge. Tvert
imot har det vært en liten økning,
men denne økningen finner en
blant de unge leierne. Blant eierne
har boligstørrelsen vært uendret.

Unge står for en økende
andel av utleiemarkedet
I en situasjon der ungdom etablerer
seg senere i familien og i arbeids-
markedet, vil vi vente økt etterspør-
sel etter leieboliger. Konsekvensene
av denne ate etterspørselen
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avhenger i betydelig grad av forhol-
dene på boligmarkedet. Vil den øk-
te etterspørselen etter leieboliger
kunne tilfredsstilles i boligmarkedet
uten at det blir press?

Vi har ikke noe boligregister i dag,
og har derfor dårlig oversikt over
antallet boliger som er til utleie. Et
boligregister ville imidlertid også
bare kunne være til hjelp når vi ser
på utleieboliger i det profesjonelle
utleiemarkedet. Et boligregister vil
bare delvis kunne gi oversikt over
det private utleiemarkedet. I Norge
utgjør det profesjonelle leiemarke-
det bare en liten del av det totale
leiemarkedet (Nordvik 1996).

Vi skal vise utviklingen i løpet av de
siste ti årene i antallet husholdnin-
ger' som disponerer over boligen
sin på forskjellige måter.

Tabell 4 viser at selv om antallet
husholdninger som leier boligen
sin, har økt med 60 000 fra 1987 til
1997, har antallet unge som leier
at enda mer, om lag 90 000. Vi vet
lite om potensialet for økning i an-
tallet utleieboliger, men må anta at
det er ganske prisavhengig. Vi vet
også lite om urealisert etterspørsel
etter utleieboliger, som f.eks. fører
til at unge blir boende lenger hjem-
me enn de ville foretrukket. Hvis

økningen i antallet leiere blant un-
ge har fort til større press på utleie-
markedet, skulle vi vente en økning
i husleiene. Det gjelder ikke minst
fordi utleiemarkedet i så høy grad
er preget av privat utleie.

Vi finner at det har vært en sterk
økning i den gjennomsnittlige hus-
leien for leieboere fra 1987 til
1997. Den årlige husleien ate i fas-
te priser med 47 prosent fra 1987
til 1997, fra 22 000 1997-kroner i
1987 til 32 000 kroner i 1997. I
samme periode har utgiftene til bo-
lig, lys og brensel for alle landets
husholdninger regnet i faste priser
Ott ned med vel 10 prosent (Statis-
tisk sentralbyrå 1997). Nedgangen
skyldes først og fremst fallet i låne-
renten i 1993.

Det kan derfor se ut til at bolig-
situasjonen for unge først og fremst
har endret seg ved at det større
antallet leiere har fort til større
press på boligmarkedet, og dermed
har resultert i høyere boligutgifter
for leierne.

Vi har her analysert landet under
ett. Det er grunn til å regne med at
mye av den ate etterspørselen et-
ter leieboliger har rettet seg mot de
større byene, og at det derfor er her
en finner de mest utpregede press-

tendensene på de lokale boligmar-
kedene, og dermed også den største
prisøkningen. Materialet har vært
for lite til at vi har kunnet analysere
slike geografiske forskjeller.

Antallet husholdninger er beregnet på
grunnlag av gjennomsnittlig husholdnings-
størrelse i utvalget og antallet personer bo-
satt i Norge utenfor institusjon (antallet
institusjonsbeboere er ikke nøyaktig kjent,
det er satt til 45 000 i begge årene). Ved
beregning av husholdningsstørrelsen i 1987
har vi forsøkt å korrigere for "student-
problemet". Unge som svarer at de bor for
seg selv, men er registrert bosatt i samme
husholdning som foreldrene er blitt regnet
som aleneboende. Dette vil gi et bedre an-
slag på det faktiske antallet husholdninger
enn om de regnes som bosatte i foreldre-
husholdningen, selv om det antagelig fører
til en liten overvurdering av antallet hus-
holdninger. Skjevheter i frafallet mht.
husholdningsstørrelse vil kunne føre til feil
i anslaget for det totale antallet husholdnin-
ger. Det er forsøkt korrigert for slike skjev-
heter i 1997, men ikke i 1987.
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Alle Unge 16-29 år som ikke bor hos foreldrene

1987 1997 1987 1997

732 935 288 349

086 1 241 92 91
216 228 41 32
400 461 135 224

28 2 5 21 2

Husholdninger i kårbolig er regnet som leiere
2 Det store antallet husholdninger med manglende opplysninger om eierforhold skyldes at en betydelig del av
de unge er registrert bosatt hos foreldrene selv om de selv opplyser at de bor for seg selv
Kilde: Levekårsundersøkelsene



Publikasjonen kan bestilles fra:

Statistisk sentralbyrå
Salg- og abonnementservice
Postboks 1260
2201 Kongsvinger

Telefon: 	 62 88 55 00
Telefaks: 	 62 88 55 95
E-post: salg-abonnement@ssb.no

Pris kr 155,- inkl. mva.

Sosiale og økonomiske studier nr. 100
ISBN 82-537-4548-6
ISSN 0801-3845

Publikasjoner fra Statisti- k sentralbyrå

Randi Kjeldstad

Enslige forsørgere:
Forsørgelse og levekår før og
etter overgang til en ny livsfase

Rapporten viser at personer som opplever å bli alene med den daglige om-
sorgen og forsørgelsen for barn, møter den nye livssituasjonen under svært
varierende forhold og med svært ulike ressurser. Likevel innebærer det å bli
enslig forsørger for de færreste et brudd i forhold til tidligere virksomhet.
Avgjørende for hvordan den enkelte tilpasser seg livssituasjonen som enslig
forsorger, er hvilken livssituasjon vedkommende er i i utgangspunktet, og hvilke
individuelle og sosiale ressurser hun eller han bringer med seg inn i den nye
livsfasen.

Analysen er basert på intervjuopplysninger om levekar og økonomisk tilpasning
over en periode på inntil 15 år av enslige mødres og fedres livløp. Data-
materialet er hentet fra tilleggsundersøkelsen av enslige forsørgere til SSBs
levekårsundersøkelse 1991.

OW Statistisk sentralbyrå410 Statistics Norway
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