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Skjegg, ungdomsopprør og
statistikk

Et merkverdig kapittel  i fordommenes historie
	 fant sted i 1960-årene, og statistikken gir oss

dokumentasjonen.

Anders Barstad

Tallenes tale er klar, sier vi. Men
tallene sier lite eller ingenting i seg
selv. Det er tolkningen som taler.
Det er også tolkningen som puster
liv i en tabell eller figur, som for-
vandler den til et uttrykk for hand-
lende og villende mennesker i har-
moni eller konflikt med sin omver-
den. Og for a. puste liv i de statistis-
ke opplysningene trenger vi kunn-
skaper, både i form av personlige
erfaringer og vitenskapelige begre-
per. Intuisjon og innlevelse kommer
også godt med.

Nedenfor følger noen statistiske
opplysninger, framstilt i form av en
figur (figur 1). For meg har disse
opplysningene lenge vært en kilde
til stor undring. For å tilfredsstille
undringen (forhåpentligvis en und-
ring jeg ikke er alene om), skal jeg i
denne artikkelen komme med noen
spekulasjoner om hvordan de kan
tolkes.

Norsk Gallup Institutt stilte i de-
sember 1965 følgende spørsmål til
2 000 personer: "Enkelte bedrifter
ber om fotografi ved ansettelser.
Ansøkninger fra menn med langt
hår går direkte i papirkurven. Synes
De det er riktig eller galt?" De stilte
i tillegg spørsmålet: "Enkelte bedrif-
ter lar også ansøkninger fra menn

med skjegg gå rett i papirkurven.
Synes De det er riktig eller galt?"
Figur 1 viser svarfordelingene på
disse spørsmålene.

Svarene er oppsiktsvekkende, i
hvert fall sett med dagens øyne.
Gitt at de spurte var ærlige, mente
så mye som en tredel av befolknin-
gen at skjegg var grunn god nok til
å avvise en jobbsøknad. Langt hår
utgjorde en tilstrekkelig grunn for
over halvparten av de spurte. Hva i
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all verden skyldtes disse negative
og tilsynelatende diskriminerende
holdningene til menn med skjegg
og langt hår?

Stereotypier og fordommer
Jeg starter med å presentere noen
sentrale begreper som gjerne bru-
kes når en vil forstå holdninger til
andre (dette aysnittet er særlig ba-
sert på bøkene til Aronson mfl.
1999 og Hollander 1976).

Det er ikke bare statistiske opplys-
ninger som må tolkes. Vårt behov
for tolkning gjelder også andre
menneskers handlinger og karak-
tertrekk. Til hjelp i denne fortolk-
ningen trenger vi noen tommelfin-
gerregler. En stereotypi er en slik
tommelfingerregel. Journalisten
Walter Lippman var den første som
brukte begrepet stereotypi, i begyn-
nelsen av 1920-arene. Han definer-
te stereotypier som "de små bildene
som vi bærer med oss inne i hodene
vare", i kontrast til den virkelige
verden utenfor og mellom hodene.
Stereotypier er en generalisering vi
gjør om en gruppe mennesker. Ge-
neraliseringen innebærer at vi til-
skriver de samme egenskapene til
alle eller nesten alle medlemmer av
gruppen. Stikkordet er båssetting.
Pa grunnlag av ett eller flere ytre
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kjennetegn plasserer vi mennesker i
kategorier eller båser.

Ett eksempel er stereotypien "det
vakre er det gode". Sosialpsykolo-
gisk forskning viser at vi tilskriver
mennesker som er fysisk attraktive
en rekke gode egenskaper. De at-
traktive blir ansett for å være mer
utadvendte, mer vennlige, lykkelige
og sosialt kompetente enn andre.
Folk flest har med andre ord en
tendens til å plassere de vakre i en
bås og de mindre vakre i en annen
bås.

En annen tommelfingerregel er å
forstå andres handlinger som ut-
trykk for deres personlighet, og
ikke som et resultat av situasjonen
de befinner seg i. Vi har en tendens
til å overvurdere betydningen av
disposisjon og personlighet, og sys-
tematisk undervurdere betydningen
av den konkrete situasjonen. Per-
sonlighetsfortolkningen bidrar til å
forsterke negative stereotypier. All
form for dårlig oppførsel, kriminali-
tet etc. oppfattes som en bekreftelse
av hvordan medlemmene av grup-
pen "er". Hvorfor har vi denne ten-
densen til å legge mer vekt på per-
son enn situasjon?

En forklaring kan rett og slett være
at personlighetsforklaringen er den
enkleste. Når person x, medlem av
gruppe y, oppfører seg slik og slik,
er det kort og godt fordi medlem-
mene av gruppe y "er slik". En
situasjonsforklaring kan være mer
komplisert og energikrevende. En
annen forklaring er at vi har et
behov for å se verden som et sted
hvor det finnes en grunnleggende
rettferdighet, slik at alle til syvende
og sist får det de fortjener. En situa-
sjonsfortolkning innebærer et, i
hvert fall tilsynelatende, mer tilfel-
dig og uforutsigbart element i for-
ståelsen av verden.

En stereotypi kan i prinsippet enten
være positiv eller negativ. Det er
først når stereotypien er negativ og
forbundet med følelser av fiendtlig-
het, at begrepet om fordommer
kommer til anvendelse. Men hvor
kommer de negative følelsene fra,
hvordan blir de i og for seg uskyldi-
ge stereotypiene til aggresjon,
fiendtlighet og et ønske om å disk-
riminere andre? Et fenomen som
bidrar til fiendtligheten er dannel-
sen av inngrupper og utgrupper.
Dette fenomenet inntrer når en
gruppe mennesker identifiserer seg
med sin egen gruppe i opposisjon
til en annen gruppe. Det er "vi",
inngruppen, mot "dem", utgruppen.
Konflikter og konkurranse om
knappe ressurser øker sjansen for at
inngruppe/utgruppe-dynamikken
oppstår. For eksempel viser histo-
riske studier av lynsjingen av svarte
i sørstatene, at lynsjingen var bety-
delig mer vanlig når bomullsprisene
var lave enn når de var høye. I so-
siale og økonomiske krisetider føler
medlemmer av inngruppen seg mer
truet, og har større behov for å få
bekreftet sin verdi. Inngruppen gir
trygghet og selvfølelse. Forskning
tyder på at personer med sterke for-
dommer har et uvanlig sterkt behov
for sosial akseptering. Disse beho-
vene har igjen sammenheng med
lav selvfølelse.

De fiendtlige følelsene gjør det en-
da vanskeligere å fortolke andre på
en nyansert og rasjonell måte. Ste-
reotypiene forsterkes. Følelsene for-
sterker også tendensen til å fortolke
enhver negativ handling i utgrup-
pen som bevis for at "slik er de", og
ikke som uttrykk for et situasjons-
betinget forhold. Dette gjør at for-
dommene mot en utgruppe kan væ-
re vanskelige å endre bare ved å gi
mer korrekt informasjon om grup-
pen.

Tiden, stedet, ungdoms-
opproret
Hva slags samfunn var Norge midt
på 1960-tallet? Er det mulig å peke
på stereotypier og konflikter, inn-
gruppe- og utgruppedynamikk, som
kan bidra til å forklare fordommene
mot de beskjeggede og langhårede?
Det norske samfunnet anno 1965
var inne i et kulturskifte (beskrivel-
sen i dette avsnittet baserer seg
mest på Ustvedt 1981, Reinertsen
1981 og Putte 1991). 1960-firene
var tiåret da fjernsynet og privatbi-
len erobret Norge og forandret le-
vesett og tenkemåte. Mens rasjone-
ring og regulering ennå preget
mentaliteten på 1950-tallet, ble
1960-tallet mer preget av kjøp og
salg, markedsføring og reklame.
Forbrukersamfunnet gjorde sitt inn-
tog for alvor. De gifte kvinnene be-
gynte så smått å innta arbeidsmar-
kedet etter 1950-årenes "husmor-
æra". Utdanningssamfunnet fikk sitt
definitive gjennombrudd. Samtidig
markerer dette tiåret startpunktet
for en bred debatt om det moderne
samfunnets skadevirkninger. Ordet
livskvalitet blir en del av den of-
fentlige debatten, det ble satt spørs-
målstegn ved forbrukersamfunnet
og dets evne til å skape et bedre liv.
Miljøproblemene ble også satt på
dagsorden.

Dette samfunnet danner bakteppet
for ungdomsopprøret. I desember
1965 stod Norge på terskelen til et
slikt opprør. Opprøret utfoldet seg i
annen halvdel av 1960-tallet. Beat-
les og Rolling Stones var for lengst
blitt de første "langhårede" popido-
lene. Sommeren 1965 hadde Stones
sin første konsert i Norge. Somme-
ren etter dukket hippiene opp i Os-
los parker. Langhårete og barbein-
te, med blomster i haret. Skoleung-
dom begynte å la håret gro, og ble
konfrontert med det etablerte, "hår-
såre" establishment. Det forekom at
elever ble utvist fordi de nektet å
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etterkomme pålegg om å klippe
seg. Sommeren 1967 ble den store
sommeren, da freakerne kom for
fullt. Slottsparken i Oslo var sente-
ret, den lignet til tider en "..verita-
bel sigøynerleir", for å sitere Eivind
Reinertsen i Norges Kulturhistorie.

Hva slags opprør var ungdomsopp-
røret? Reinertsen, som selv var
med, beskriver det som "...den fors-
te vagt formulerte lengselen etter
mer menneskelighet, mykhet og
glede", mens historikeren Tor Egil
Førland oppfatter det som et "..opp-
rør mot det etablerte samfunnets
norm- og autoritetsstruktur". Ung-
domsopprøret er også blitt beskre-
vet som en reaksjon mot forbruker-
samfunnet; hippiene var den første
generasjonen av antikonsumenter.
Protesten mot den rådende livssti-
len var en del av opprøret. Når
langt hår og skjegg kunne bli et
symbol for ungdomsopprøret, var
det naturligvis fordi den etablerte
normen nettopp var den kortklipte
og glattrakede mannen. Når en ser
filmklipp fra 1950- og første del av
60-tallet, blir en slått av undring
over hvor komisk like alle menn er,
i sin særdeles snauklippede framto-
ning. A la naturkreftene få sin vilje
for en stund, var en enkel måte å
provosere det etablerte samfunn på.
Ved å la hår og skjegg gro markerte
man sin autonomi, retten til å be-
stemme over eget liv. Slik sett er
"hårrevolusjonen" et ledd i en langt-
gående historisk prosess i det mo-
derne samfunn: individualiserin-
gen. Individuelle rettigheter og ver-
dier framheves framfor de kollekti-
ve. Pliktverdier erstattes av verdier
som understreker retten til å ut-
trykke og realisere ens indre og
"sanne" selv.

Men det var nok også andre årsaker
til at skjegg og langt hår ble kraft-
fulle symboler. Et typisk trekk ved
ungdoms- og hippiekulturen var en

lengsel etter alt som var ekte, na-
turlig og opprinnelig. At de som lar
skjegget gro står nærmere naturen
enn dem som bruker barberhøve-
len, har til nær sagt alle tider vært
skjeggelskernes ideologiske kronar-
gument. Den svenske botanikeren
Carl von Linné ville etter alt A døm-
me vært en begeistret tilskuer til
1960-tallets skjeggrenessanse.
1700-tallets moteideal var den
glattrakede mannen, noe som forar-
get Linné. I et skrift om å leve i
pakt med naturen, Diaeta Naturalis,
hevdet han at Gud hadde gitt man-
nen skjegget for å skille ham fra
kvinnen og tilføyde at "nå er dyden
å være kvinnelik" (von Platen
1995).

De fiendtlige, negative stereotypie-
ne som figur 1 gir en indikasjon på,
kan derfor ha sammenheng med at
skjegg og langt hår ble oppfattet
som angrep på fundamentale verdi-
er i det bestående samfunn, som
tegn på moralsk forfall og farlige
oppløsningstendenser. Gallupen fra
desember 1965 viser riktignok disse
fordommene før ungdomsopprøret i
Norge var i gang for alvor. Kildene
til de negative stereotypiene og de
fiendtlige følelsene kan blant annet
ha vært de "langhårede" popgruppe-
ne, deres provoserende sangtekster
og uvørne livsstil.

Sideblikk til skjeggets historie
Skjegget, i enda større grad enn ho-
dehåret, har vært gjenstand for et
mangfold av moteskiftninger og
ideologier gjennom tidene (sitater
og opplysninger i dette aysnittet er
hovedsakelig hentet fra von Platen
1995). Gjennom arkeologiske ut-
gravninger er det for eksempel fun-
net tegn til at mennene var glatt-
barberte i den eldre jernalderen,
mens menn i yngre jernalder bar
skjegg. Fra bronsealderen av har
man gjort tallrike funn av barber-
kniver. Men det er blant overklas-

sens menn en finner moteskiftning-
ene; blant menn i sin alminnelighet
var det sannsynligvis vanlig med
skjegg til inn på 1700-tallet.

Hadde ungdomsopprøret funnet
sted rundt år 1900 isteden for i
1960-årene, ville anleggelsen av
helskjegget neppe hatt samme sym-
bolske slagkraft. Rundt århundre-
skiftet var det ennå populært å bæ-
re skjegg, som en kan se av dati-
dens fotografier. Mange av tidens
store og mektige menn hadde
skjegg eller bart. Tidlig på 1900-
tallet endret motebildet seg; det ble
igjen vanlig å være glattraket, en
tradisjon som holdt seg fram til
1960-årene. En amerikaner ved
navn Gillette må ta på seg noe av
skylda; Gillette oppfant barberhø-
velen med det utbyttbare barber-
bladet på denne tiden. Først nå ble
det vanlig å barbere seg hver dag.
Motens endringer er også blitt satt i
sammenheng med erfaringene fra
den første verdenskrigens skytter-
graver; det var vanskelig å kombi-
nere helskjegget med bruken av
gassmasker.

Dermed var 1700-tallets skjeggløs-
het, den som Linné hadde reagert
så sterkt mot, igjen kommet til he-
der og verdighet. Ludvig Holberg
tar fenomenet opp til behandling i
en av sine epistler (1748), og be-
merker at skjegget på hans tid
"...allevegne er kommen av Brug, og
man seer ingen Skiaegge uden hos
endeel gamle Norske Bonder og
Geddebukke".

De sterke reaksjonene som brudd
på de vedtatte "skjeggnormer" kan
føre med seg, er da heller ikke be-
grenset til 1960-årenes Norge. I
Sverige ble det over en lengre histo-
risk periode forventet at presteska-
pet og kirkens menn bar skjegg.
Skjegget var nærmest en del av den
klerikale embetsdrakten. Brudd på
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reglene kunne bli straffet. På slut-
ten av 1600-tallet ble en kirketjener
i Åbo dømt til å sitte i gapestokken
tre søndager på rad fordi han hadde
rakt av seg skjegget. I det Gamle
testamentet er det for øvrig gitt et
uttrykkelig forbud mot å ta skjegget
(3. Mosebok, 19 kapittel, vers 27):
"I skal ikke rundskjære eders hår;
heller ikke skal du klippe ditt

skjegg kort". Under talibanstyret i
dagens Afghanistan er som kjent
menn pålagt å bære skjegg. Den
motsatte ytterligheten har sin histo-
riske representant i Peter den Store.
I sine bestrebelser på å modernisere
Russland ila han menn med skjegg
en egen skatt. Unnlot en å betale,
risikerte en å bli tvangsklippet.

1960-årene var for øvrig heller ikke
første gang skjegget ble et symbol
på opprørsånd. Etter den europeis-
ke februarrevolusjonen i 1848 ble
helskjegget et symbol på oppstand
og revolusjonære tilbøyeligheter.
Mange tyske småstater forbød de
såkalte "demokratenbärte".

Fordommer, toleranse og
velferd
Å tilhøre en gruppe som blir utsatt
for intoleranse og fordommer, kan
ha store velferdsmessige konse-
kvenser. Livsutfoldelsen begrenses;
det blir vanskeligere å utvikle selv-
respekt og stolthet. Et berømt eks-
periment fra USA i slutten av 1940-
årene, viste at afrikansk-amerikans-
ke barn heller lekte med en hvit
enn med en svart dokke. Den hvite
dokka ble betraktet som penere og
mer verdt enn den svarte, selv om
barna selv var mørke i huden. Hel-
digvis viser seinere gjentakelser av
eksperimentet at afrikansk-ameri-
kanske barn i USA gradvis er blitt
mer fornøyde med å ha en svart
dokke (Aronson mfl. 1999).

Utviklingen siden 1960-årene har
gått i retning av større toleranse på
flere områder. Dette er en side ved
velferdsutviklingen som sjelden blir
omtalt, men som åpenbart har hatt
stor betydning for mange mennes-
kers muligheter for livsutfoldelse.
Foruten større frihet til å kle'seg
som man vil, finner man ekstriipler
på større toleranse i forhold til ho-
mofili og i forhold til valg av sam-
boerskap eller ekteskap som sam-
livsform. Større toleranse er både
nedfelt i lovendringer og i folks ut-
trykte holdninger.

Hvorfor er toleransen blitt større?
Som nevnt har samfunnets verdi-
grunnlag endret seg, ikke minst på
bakgrunn av ungdomsopprøret.
uttrykke seg selv, å være seg selv, er
verdier som står sterkere enn før.
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Sekularisering, utbygging av vel-
ferdsstaten og et økende utdan-
ningsnivå kan også ha betydning.
Det er neppe mulig å unngå å bli
preget av negative stereotypier,
men selvrefleksjon og en kritisk
holdning til egen forutinntatthet
kan bidra til å redusere sjansene for
at stereotypiene leder til fordom-
mer og diskriminering. Høyere ut-
danning fremmer kanskje en slik
selvrefleksjon. Høyere utdanning
kan også redusere sjansene for at
en blir fanget av de klassiske "feil-
slutningene" i stereotypisk tenk-
ning: På grunnlag av begrenset in-
formasjon om noen få å generalise-
re til en hel gruppe, samt systema-
tisk å fortolke handlinger som ut-
trykk for personlighet heller enn
situasjonspåvirkning.

Negative stereotypier og intoleran-
se er likevel langt fra noe utdødd
fenomen i det norske velferdssam-
funnet. I dag er det kanskje framfor
alt innvandrere fra land utenom
Vesten som rammes. Vi vet at man-
ge arbeidsgivere er skeptiske til å
ansette innvandrere fra disse lande-
ne. En undersøkelse fra få år tilbake
viste at hver femte arbeidsgiver
mente at et fremmedartet utseende
er en hindring for å gjøre en god
jobb (Larsen 1995, referert hos
Vassenden 1997). Midt på 1960-
tallet var innvandrere fra verdens-
deler som Afrika og Asia ennå en
kuriositet. Den gang var det kanskje
nettopp langt hår og skjegg som re-
presenterte det "fremmedartede".

Og i dag?
Mange av dem som i dag bærer
skjegg, ser ut til å befinne seg i
middelaldrende aldersgrupper som
hadde sin ungdomstid i slutten av
1960- eller begynnelsen av 1970-
årene, de såkalte sekstiåttere. Blant
dagens unge har skjegget, annet
enn i en helt minimalistisk versjon,
liten appell (disse påstandene er

riktignok beheftet med stor usikker-
het: I mangel av bedre datakilder er
de basert på forfatterens usystema-
tiske observasjoner og generalise-
ringer på grunnlag av egen om-
gangskrets, såkalt "svogerforsk-
ning"). Von Platen antar at sekstiåt-
ternes skjegg forsvant med Berlin-
muren, men det virker lite trolig
(von Platen gir ikke noe belegg for
sin antakelse, så her står trolig svo-
gerforskning mot svogerforskning).

En kan undre seg over hvorfor
skjegget igjen ser ut til å ha mistet
sin popularitet. En mulig forklaring
er at skjegget passer dårlig inn i vår
tids dyrking av det ungdommelige.
En annen forklaring er at miljøver-
diene og lengselen etter det naturli-
ge og opprinnelige heller ikke står
så sterkt som for få år tilbake. En
tredje forklaring er at verken langt
skjegg eller hår er særlig egnet len-
ger til å provosere det gode borger-
skap. I det hele tatt er det vanskelig
å gjøre opprør når alt er tillatt.
Ungdomsopprørerne på 1960-tallet
hadde ihvertfall den fordelen sam-
menlignet med dagens unge: A pro-
vosere det etablerte samfunn var en
langt mer takknemlig oppgave enn
det er i dag. Innenfor enkelte sam-
funnssegmenter er det likevel frem-
deles uvanlig å se menn med selv
det mest diskrete skjegg, som
innenfor den økonomiske makteli-
ten. Og så vidt jeg vet må man til-
bake til 1920-årene for å finne sist
gang en statsminister i Norge bar
skjegg. Ennå er det skanser som
ungdomsopprørets livsstilsrevolu-
sjon ikke har erobret.
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Den store institusjons-
oppbyggingen
Borgny Vold

I to artikler i Samfunnsspeilet vil vi
beskrive historien til den institu-
sjonaliserte psykiatrien i Norge.
Fram til nå har to lover regulert fel-
tet; sinnssykeloven av 1848 og lov
om psykisk helsevern av 1961. Nå
er en ny lov på trappene. Denne
første artikkelen er viet den store
institusjonsoppbyggingen som pre-
get årene med sinnssykeloven
(1848-1961).

Fattigpleie
Før midten av 1800-tallet var sinns-
sykepleiens historie i Norge lik his-
torien om fattigpleien. Fra gammelt
av var Norge et jordbrukssamfunn,
der de aller fleste deltok i arbeidet
med jorda. Enkelte falt utenfor, for
eksempel krøplinger, eiendomsløse
og sinnssyke. Ansvaret for å forsør-
ge mennesker som ikke klarte å
brødfø seg selv gjennom arbeid, falt
i hovedsak på familiene. Dersom
familie ikke fantes, eller den ikke
klarte byrden, ble systemet med
legd eller omgangslegd benyttet.
Magnus Lagabøte innførte i 1276
en bestemmelse om "husgang" i sin
felles lov for hele riket. Her ble det
slått fast at fattigvesenet skulle or-
ganiseres slik at gårdene i herredet
etter tur skulle la de fattige få losji
og mat og som motytelse delta i ar-
beidet på gården. Rundt om i lan-

I 1848 fikk vi den første "moderne" sinnssyke-
loven. Loven ble først opphevet  i 1961. Stor-
parten av denne epoken ble preget av at
institusjonskapasiteten ble oppbygd.

det varierte det hvorvidt de fattige
fikk tilhold på en enkelt gård, eller
ble sendt fra gård til gård som for-
mulert i den opprinnelige hus-
gangsbestemmelsen. Distriktslege
Kraft i Flekkefjord skrev i sin beret-
ning fra 1860, at forut for Sinns-
sykeloven av 1848 var omgangslegd
nesten enerådende som forsørgel-
sesmåte for fattige sinnssyke, og at
fast forpleiningssted sjelden ble
brukt (Departementet for det Indre
1860:139). For personer med svært
begrenset arbeidskapasitet, eller
andre som ble oppfattet som bry-
somme, var antakelig situasjonen
de fleste steder hyppig bytte av for-
pleiningssted. Før vi fikk et eget

lovverk for de sinnssyke, og før den
store institusjonsbyggingen, over-
levde i tillegg en del fattige sinnssy-
ke som omreisende tiggere.

Enkelte institusjoner for sinnssyke
ble etter hvert etablert, en utvikling
som fulgte et kongelig reskript av
1736. Her ble det slått fast at det
ved hvert hovedhospital skulle inn-
redes ett eller to rom spesielt for
sinnssyke. Den eldste institusjon
opprettet kun for sinnssyke, som
fremdeles eksisterer, er "Dollhus for
Afsindige fra Agershuus Stift", nå
Oslo Hospital, som ble etablert
1777. Enkelte kilder hevder at dette
var den første institusjon spesielt

Om språkbruk og datakilder
I artikkelen bruker vi begreper som betegner institusjoner og psykiatriske pasienter
slik de ble benyttet i opprinnelig publisert statistikk. Derfor skriver vi i første del av
artikkelen om "asyler" og "sinnssyke". Den årlig publiserte oversikt over virksomhe-
ten ved psykiatriske sykehus er vår hoveddatakilde. I perioden 1872 til 1941 dreide
publikasjonen seg om "Sinnssykeasylenes virksomhet". Under 2. verdenskrig, fra
1942, ble tittelen endret til "Sinnssykehusenes virksomhet", et navn som  ble brukt
t.o.m. 1960. Asylbegrepet hang likevel igjen i navnene på enkeltinstitusjoner. Over-
gangen fra sinnssykehus til psykiatrisk sykehus, fant i NOS-sammenheng sted samti-
dig med innføringen av lov om psykisk helsevern (1961). Samtidig forsvinner det siste
asyl fra institusjonsnavnene.

For institusjoner utenom sinnssykeasyl/sinnssykehus, er språkbruken  i offisiell statis-
tikk til å begynne med ikke enhetlig, særlig fordi det heller ikke ble drevet en  enhet-
lig politikk med hensyn til disse institusjonene. Vi bruker begrepet "pleiehjem for
sinnssyke", inntil lov om psykisk helsevern drev fram et skifte i terminologi også her.
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for sinnssyke overhodet, men her
spriker kildene (Blomberg 1998).

Dollhus betegner innretninger for
sinnssyke utenfor hospitalene, og
på begynnelsen av 1800-tallet fan-
tes slike i Oslo, Arendal, Kristian-
sand, Stavanger, Bergen og Trond-
heim. Forvaringssteder for sinnssy-
ke innenfor en hospitalstiftelse, ble
kalt dårekister. Disse tidlige institu-
sjonene for oppbevaring av sinnssy-
ke fikk aldri en så dominerende rol-
le som legdsystemet. Fattighus og
arbeidsanstalter huset også en del
sinnssyke på denne tiden.

Nye tider: Industrialisering,
sinnssykelov og institusjons-
bygging
En ny tid i behandlingen av de
sinnssyke sprang ut av opplysnings-
tidens nye idealer. Legen Herman
Wedel Major var en foregangsmann
i å reformere behandlingen av
sinnssyke i forrige århundre. Han
fikk i 1840-årene stipend for å un-
dersøke den eksisterende behand-
ling av sinnssyke, og utarbeide pla-
ner for en moderne institusjon. Re-
sultatet av hans arbeid var utkast til
sinnssykelov og en plan for oppret-
ting av Gaustad asyl ved Oslo.
Major kritiserte de eksisterende for-
hold for denne gruppen og ivret for
nyordninger, dels ut fra humanistis-
ke idealer, dels ut fra samfunnsøko-
nomiske betraktninger. Staten måt-
te overta ansvaret for forpleining av
de sinnssyke, mente Major. Det
måtte bygges store moderne sinns-
sykeasyler hvor vitenskapelig be-
handling av pasientene var mulig. I
1848 kom så lov om sindsykes be-
handling og forpleining (sinnssyke-
loven).

Med sinnssykeloven av 1848 ble
sinnssyke skilt ut som en egen grup-
pe, behandlingen av dem var ikke
lenger integrert i den generelle fat-
tigpleien. Paragraf 17 sa likevel at

"Fattige sindsyke, hvis sygdom er av
den beskaffenhet, at de ikke til-
trænger særeget tilsyn eller bevogt-
ning, blir at forpleie som andre fat-
tige" (Boye og Angell 1927:18).
Amtskommunene skulle dekke kost-
nadene til forpleining av de sinnssy-
ke som hadde behov for annen
pleie enn fattige generelt. Loven
hadde klare betingelser for såvel
innskrivning som utskrivning fra
asyler. Forut for innleggelse, skulle
asylets lege undersøke om vedkom-
mendes tilstand var slik at innleg-
gelse var "hensigtsmæssig for ham
selv eller nødvendig for den offent-
lige ordens og sikkerhets overhol-
delse" (Boye og Angell 1927:16).
Innleggelse kunne begjæres av poli-
timyndighet, pårørende eller offent-
lig lege. Hvis det ikke fantes pårø-
rende som kunne ta hånd om den
sinnssyke, eller dersom vedkom-
mende led overlast hos familie eller
andre private forpleiere, skulle of-
fentlige leger begjære den sinnssyke
innlagt på asyl. Det ble opprettet
kontrollkommisjoner som skulle fø-
re tilsyn med asylenes virksomhet
og overvåke at pasientenes rettighe-
ter ble ivaretatt.

Etter sinnssykeloven kunne ikke
asyler opprettes uten at det forelå
kongelig autorisasjon. Detaljerte
planer for bygningsmassen og drif-
ten, inkludert kostnadsmessige as-
pekter, måtte fremlegges. Av betin-
gelser som ble satt for at et asyl
skulle få autorisasjon var "(...) asy-
lets fuldkomne adskillelse fra alle
andre indretninger; en fri og sund
beliggenhet; anledning til de sykes
sysselsættelse og bevægelse i fri
luft; absolut aysondring av de for-
skjellige kjøn, samt en passende
klassifikation av de syke av hvert
kjøn" (Boye og Angell 1927:14).
Selv om mange krav etter loven
måtte oppfylles for at en innretning
for sinnssyke skulle få autorisasjon,
fikk eksisterende innretninger, doll-

hus og dårekister autorisasjon selv
om lovens betingelser ikke var opp-
fylt.

Med sinnssykeloven fikk legene det
overordnete ansvar for sinnssyke
innlagt i asyl og de erklært sinnssy-
ke i privatforpleining. Det var en
underliggende antakelse at sinnssy-
ke var syke og at helbredelse var
mulig. I asylene skulle de sinnssyke
underlegges "vitenskapelig behand-
ling", og man benyttet medisinering
(blant annet med opium, kamfer og
rabarbra), langbad, sosialt samvær
og arbeidsvirksomhet. Det var et
mål at bruken av mekaniske tvangs-
midler skulle begrenses mest mulig.
Ved alle asyler skulle en lege stå an-
svarlig for virksomheten. Wenche
Blomberg sier i sin artikkel "Gal-
skapens hus i Norge: Det første re-
forminitiativ" at Sinnssykeloven
etablerte "det medisinske monopo-
let på galskapen". Tidligere hadde
religiose og moralske perspektiver
vært dominerende (Blomberg
1998).

Med små endringer ble sinnssykelo-
ven av 1848 stående helt fram til
lov om psykisk helsevern kom i
1961.

Asyloppbyggingen
Gaustad asyl ble det første autori-
serte statlige asylet for sinnssyke i
1855. Ytterligere tre statsasyler ble
deretter autorisert: Rotvold asyl
ved Trondheim i 1872, Eg asyl i
Kristiansand i 1881 og Rønvik ved
Bodo i 1902.

Ved århundreskiftet var det 11 asy-
ler med totalt 1 615 sykeplasser i
Norge. Dette tilsvarer 7,2 plasser
per 10 000 innbyggere (se figur 1).
Foruten de tre statsasylene som var
i drift på dette tidspunkt, fantes
både kommunale og privateide asy-
ler. En del av disse var dollhus/
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Kilde: Statistikk over sinnssykeasylene og sinnssyke-
husenes virksomhet

dåre-kister opprettet før 1848, som
senere fikk autorisasjon som asyler.

Antallet asylplasser var lite sam-
menliknet med hvor mange sinnssy-
ke personer som ble forpleiet med
statsbidrag. I 1900 ble ifølge beret-
ninger fra offentlige leger, 5 232
sinnssyke forpleid med statsbidrag,
hvorav 1 900 på asyl (Sundhedstil-
standen og Medicinalforholdene i
Norge 1900). Det er liten overens-
stemmelse mellom det oppgitte an-
tall sinnssyke forpleid for offentlig
regning fra offentlige leger og asyl-
enes oppgaver'. Ifølge oppgaver fra
asylene ble til sammen 2 484
sinnssyke forpleiet ved asylene i
1900, hvorav 2 112 var fattige som
staten betalte for og 372 ble for-
pleid for private midler (Medicinal-
direktøren 1900:49-57).

Det ble raskt klart at man hadde
behov for flere asylplasser, og en
nærmest eksplosjonsartet utbygging
fant sted i årene 1900 til 1920.
Statsasylet Rønvik kom til i denne
perioden, men de fleste nye asylene
var mindre amtsasyler. De fleste
psykiatriske sykehus som er i drift i
dag, ble opprettet før 1920. Samti-
dig ble en del institusjoner som var

etterlevninger etter de gamle doll- 	 Etter 1920 skjedde utbyggingen av
hus og dårekister, nedlagt på denne	 asyler langsommere. Reitgjerdet
tiden. For eksempel ble Kristiania	 ved Trondheim ble i 1923 ominnre-
kommunale asyl i Kristiania (Man-	 det fra spedalskanstalt til statlig
gelsgården) nedlagt i 1908. I 1920

	
asyl for kriminelle sinnssyke, og

hadde tallet på asyler kommet opp i
	

Lierasylet ble opprettet som amts-
21, med til sammen 3 972 sykeplas-	 asyl for Buskerud og Vestfold i
ser. På de 20 årene fra 1900 ble det

	
1926. Den siste institusjon av

mer enn dobbelt så mange plasser
	

denne typen som kom til, var
per 10 000 innbyggere og forholds-

	
Asgard sykehus i Tromso som ble

tallet var nå 15,0 (se figur 1).	 åpnet så sent som i 1961, til tross

Tabell 1: Sykeplasser ve

Åpnet

Autoriserte plasser

Beliggenhet 	 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

Oslo Hospital 1777 Oslo 	 40 40 63 63 92 92 92
Trondhjem' 1780 Trondheim 	 82 82
Kristiansand 1826' Kristiansand 	 21 21 32 32 26
Kristiania' 1829 Oslo 	 120
Gaustad 1855 Oslo 	 330 330 330 600 600 480 600
Rosenberg' 1862' Bergen 	 175 175 120 120 115 115
Mollendals 1865* Bergen 	 73 80 80 80 80 80 80;
Rotvold 1872' Trondheim 	 275 275 265 300 277 277 333
Eg 1881 Kristiansand 	 240 260 260 284 284 339 387
Neevengaarden
Kriminalasylet'
Dr.Dedichen

1891
1895
1901

Bergen 	 224
Trondheim 	 35
Oslo

322
35
58

322
35
58

322
35
58

322
35

114

322
32

114

322
32

114
Ronvik 1902 Bodo 230 252 264 264 304 504f,
Blakstad 1904 Akershus 147 147 235 335 335 335
Dikemark 1905 Akershus 374 523 620 792 792 826i
San derud 1908 Hedmark 133 211 319 340 340 378
Faret/Telemark
amtsasyl 1909 Telemark 115 177 177 196 232 254
Valen 1910 Hordaland 181 181 239 297 297 367
Presteseter 1913 Oppland 171 191 191 169 253
Dale 1913 Rogaland 205 355 395 395 602
Opdøl 1913 More og Romsdal 110 237 267 267 281
Veum 1914 Østfold 200 200 340 340 365
Østmarka' 1919 Trøndelag 230 230 230 230 290
Reitgjerdet 1923 Trondheim 135 135 160 160
Lier 1926 Buskerud 552 552 608 660

Totalt 1 615 2 858 3 972 5 648 6 279 6 320 7 235

" For disse institusjonene mangler opplysninger om opprettelse. Det oppgitte årstall er år for autorisasjon.
' Kriminalasylet var en del av Trondhjems hospitalstiftelses asyl, som ble nedlagt i 1919 og pasientene
overført til Østmark asyl. Kriminalasylet fortsatte å eksistere, men eierskap er ikke med i institusjons-
oversikten for Staten oppgis som eier i 1936.

Opplysningene om når Kristiansands asyl ble opprettet er usikre, men i institusjonsoversikten er opplyst i
1829 eller tidligere.
Kristiania kommunale asyl i Kristiania ble nedlagt i 1908, mens Kristiania kommunale asyl i Asker (Dike-

mark) ble åpnet i 1905. Ved åpningen overtok Dikemark store deler av belegget ved Kristianiaasylet, som ble
nedlagt få år senere.
4 Rosenbergs asyl i Bergen var privat inntil det ble overtatt av kommunen i 1914. I 1918 og 1920-1923 ble
navnet "Fastings Minde" brukt i institusjonsoversikten. Nedlagt desember 1959.
'I Sinnssykehusenes virksomhet 1956 og fremover brukes navnet Dr. Martens sykehus.
6 0stmarka ble bygget for å avlaste Trondhjems hospitalsstifelses asyl som ble nedlagt i 1919. Se for øv
note 1.



Psykiatrihistorie	 Samfunnsspeilet 1/99

for at Stortinget vedtok å bygge et
asyl for Troms og Finnmark allere-
de i 1924.

I tabell 1 finnes en oversikt over
asylene og sinnssykehusene med
åpningsår og autoriserte plasser
hvert tiår fra 1900 til 1960. Endring
av navn, fra asyl til sykehus, fant
for de fleste institusjonenes del sted
på 1940-tallet.

Asyloppbyggingen i Norge startet
altså med ulike former for institu-
sjoner, som hadde preg av oppbeva-
ringsanstalter, ikke helbredelses-
anstalter (dollhus og dårekister).
Av de vel 1 600 sykeplassene i asyl
som fantes i 1900, var i underkant
av 850 lokalisert til de nye helbre-
delsesanstaltene, de nybygde stats-
asylene. Fram til 1910 ble det byg-
get syv nye asyler, med til sammen
1 238 sykeplasser. Det samlede
plassantallet ved de eldre institusjo-
nene holdt seg uforandret i dette
tiåret, selv om Kristiania kommuna-
le asyl i Kristiania ble nedlagt og
Neevengården asyl i Bergen ble be-
tydelig utvidet i dette tiåret.

Også fra 1910 til 1920 fant atskillig
nyetablering sted, idet 5 nye asyler
med 916 sykeplasser ble åpnet.
Nyetablering stod for det meste av
økningen av plasser, men det var
også til dels store endringer i antall
plasser ved enkeltinstitusjoner. Det
neste tiåret kom to nye asyler til,
Reitgjerdet i 1923 og Lierasylet i
1926. Dette betydde 687 flere asyl-
plasser i Norge. Antallet autoriserte
plasser ved eksisterende asyler økte
betraktelig i denne perioden, med
nyetablering av bortimot 1 000 nye
plasser.

Verken på 1930- eller 1940-tallet
ble nye asyler bygget, men på
1930-tallet kom 631 flere sykeplas-
ser til. På 1940-tallet holdt plassan-
tallet seg stabilt. Det er viktig å

merke seg at å gjenoppbygge kapa-
siteten til 1940-nivå tok mye ressur-
ser. Under krigen ble Rønvik og
Ostmarka sykehus beslaglagt av tys-
kerne, og de kunne ikke tas i bruk
igjen før omfattende reparasjonsar-
beider var gjennomført.

Plassantallet ved sinnssykehusene
økte relativt mye fra 1950 til 1960,
hvor til sammen 915 nye plasser ble
autorisert. Særlig ble Rønvik asyl i
Nordland og Dale asyl i Rogaland
kraftig utbygd, med henholdsvis
200 og 207 nye plasser dette tiåret.

Statsasyl og amtsasyl
Amtsasylene som ble utbygd på be-
gynnelsen av 1900-tallet, bygget på
andre forutsetninger enn de tidlige-
re etablerte statsasylene. Statsasyle-
ne var anlagt som helbredelsesinsti-
tusjoner, reservert for personer som
hadde sykdommer med god prog-
nose. Amtsasylene skulle først og
fremst ta imot uhelbredelig syke.
De fleste amtsasylene ble bygget
etter det såkalte kolonisystemet,
med en eller flere sentralbygninger
beregnet for vanskelige pasienter,
og ulike paviljonger eller kolonier
for rolige og arbeidssomme pasien-
ter som kunne nyte større grad av
frihet. Dette systemet viste seg
imidlertid ikke å være hensiktsmes-
sig. Sentralbygningene ble ofte
overfylte, mens koloniene hadde få
pasienter. Eventuelt ble både sent-
ralinstitusjonen og koloniene fylt
med samme type pasienter, de
vanskelige og alvorlig syke.

Heller ikke idealet om statsasylene
som helbredelsesinstitusjoner ble
ivaretatt. Belegget bestod her, som
på amtsasylene, vesentlig av pasien-
ter med kroniske plager, som etter
den tids standard krevde oppbeva-
ring og pleie, fremfor behandling.
Hovedårsaken var kapasitetsproble-
mer ved amtsasylene, men andre
faktorer, som opphopning av "kri-

minelle sinnssyke", trakk i samme
retning. Dr. med. H. Evensen, di-
rektør ved Gaustad asyl, beklaget i
beretningen for 1915 at det store
antall "kriminelle elementer" blant
de innlagte menn, gav asylet preg
av å være en "forvaringsanstalt"
(Medicinaldirektøren 1915:49-57).
Evensen mente dette krevde sikker-
hetsforanstaltninger og at stemnin-
gen ved asylet ble negativt påvirket,
slik at asylet fikk mindre preg av
sykehus og mer av fengsel. "Asyler-
ne av den ældre type, som var nødt
til at ta syke av alle slags, var ogsaa
nødt til at forsyne avdelingerne for
de urolige farlige og utrygge med
gitter og celler bare for et faatals
skyld. Ved at flytte ut disse faa, for
hvis skyld gitrene og cellerne var
der, kan avdelingerne mere utstyres
som almindelige sykehus"
(ibid.:57). Allerede på dette tids-
punkt var det blitt foreslått å om-
bygge spedalskanstalten Reitgjerdet
ved Trondheim til statlig asyl for
kriminelle sinnssyke, og Evensen
argumenterte sterkt for nødvendig-
heten av dette.

Problemer ved asylene:
Overbelegg
Selv om utbyggingen av asyler vir-
kelig skjøt fart i første halvdel av
vårt århundre, var dette ikke nok.
Stadig flere personer ble begjært
innlagt og asylene slet med store
overbelegg. Det kan være flere årsa-
ker til at behovet for asylplasser
stadig økte. Kanskje skapte asylbyg-
gingen i seg selv økt behov, etter-
som forståelsen av sinnssykdom
som sykdom og muligheten for hel-
bredelse ble bedre kjent. Hovedår-
saken var nok likevel mer funda-
mentale samfunnsendringer: Urba-
nisering, industrialisering og lønns-
arbeid gjorde de tradisjonelle for-
pleiningsformene uhensiktsmessige
(Ericsson 1974). Samtidig gjorde
den nye tids krav om effektivitet og
produksjon at en rekke "grensetil-
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feller" møtte krav i arbeidslivet som
de ikke var i stand til å innfri. Per-
soner som hadde blitt oppfattet
som "litt rare" og som hadde vært
sysselsatt i perifere roller i jord-
brukssamfunnet, kom til kort når
jordbrukssamfunnet endret karak-
ter og industrien vokste frem. En
rekke nye avvikere, sinnssyke og
åndssvake, ble synliggjort på denne
tiden.

I tabell 2 viser vi overbeleggets
størrelse ved asylene sett under ett
hvert tiår fra 1900 til 1960. Overbe-
legget er beregnet ved å se på totalt
antall forpleiningsdager/liggedøgn,
i forhold til maksimal utnyttelse av
autoriserte plasser (alle plasser be-
lagt 365 døgn per år). Denne måten
å beregne overbelegget på gir imid-
lertid ikke et helt riktig bilde av si-
tuasjonen. Som utgangspunkt er
brukt det autoriserte plassantall, og
det er ikke er tatt hensyn til at plas-
ser for eksempel på grunn av opp-
pussing eller personellmangel var
midlertidig ute av drift. Dermed
kunne enkeltinstitusjoner ha tran-
gere plassforhold enn det som kom-

Tabell 2: Oyerbe,
asyler/sin 	ke

	Autoriserte	 Ligge- 	 Over-
	plasser	 deign' 	 belegg

1900 1 615 614 484 4,2
1910 2 858 999 493 -4,2
1920 3 972 2 1 569 134 8,1
1930 5 625 2 307 900 12,4
1935 5 862 2 413 945 12,8
1940 6 279 2 616 736 14,2
1945 6 073 2 576 532 16,2
1950 6 320 2 888 849 25,2
1955 6 656 3 029 734 24,7
1960 7 235 3 048 776 15,4

' Antall liggedøgn gjelder her bare de egentlige
asyl-/sinnssykehuspasienter, dvs. privatpleie og
pleiehjem under asylene er ikke inkludert.
2 I statistikken oppgis antall autoriserte sykeplasser
1920 8 være 3 976. Min manuelle opptelling gir
imidlertid 3 972 plasser.

5 625 autoriserte plasser er korrigert tall fra
senere publikasjoner. I statistikken for 1930 er det
tatt med 5 648 autoriserte plasser.

mer frem gjennom beregning av
overbelegg i forhold til autoriserte
plasser. Størrelsen på overbelegget
varierte temmelig mye fra institu-
sjon til institusjon. I oversiktene
over sinnssykehusenes virksomhet,
er overbelegget angitt for hvert en-
kelt sinnssykehus. Ved Presteseter
sykehus var overbelegget i 1950 på
hele 62 prosent, og ved Valen sju-
kehus på 55 prosent. I 1955 hadde
Valen et overbelegg på 58 prosent,
og ved Opdøl sykehus var overbe-
legget på 54 prosent.

Overbelegg ved asylene betyr at det
fantes flere personer med behov for
innleggelse enn det fantes tilgjenge-
lige plasser. En følge av overbe-
leggsproblemet var at pasienter
måtte skrives ut fra asyl/sinnssyke-
hus før legene egentlig anså det for-
svarlig. En del ble utskrevet "til
hjemmet", men en del av de kronis-
ke tilfellene ble satt bort til privat
forpleining. Overbelegg ved asylene
må sees som viktigste årsak til at
andre institusjonstyper gradvis kom
til.

Forpleining utenfor asyl:
Borttinging
Legdsystemet brukt i forhold til
sinnssyke forsvant ikke over natten,
selv om asyler ble bygget. Som
nevnt skulle amtet dekke utgiftene
til forpleining av sinnssyke som
krevde annen behandling enn and-
re fattige. Denne lovbestemmelsen
åpnet i høy grad for bruk av skjønn,
og mange fattigkasser så mulighe-
ten til å redusere egne utgifter.

Legdsystemet var tilpasset en tid
hvor naturalhusholdet dominerte.
Etter hvert som pengehusholdnin-
gen ble vanligere, ble legdsystemet
lite hensiktsmessig, og fattigkassene
begynte å tilby kontant betaling til
dem som ville ta til seg fattige
sinnssyke. Det nye systemet som
gradvis fortrengte legdsordningen,

ble kalt borttinging, og baserte seg
på utsetting av sinnssyke til private
etter anbudsprinsipp. Interesserte
gårdbrukere underbød hverandre i
kampen om å få "attraktive" sinns-
syke, det vil si de rolige og arbeids-
fore.

Systemet med borttinging av sinns-
syke ble etter hvert gjenstand for
mye kritikk, og mot slutten av forri-
ge århundre ble navnet gradvis
endret til privatpleie eller familie-
pleie, uten at selve systemet av den
grunn endret seg. Navneskiftet
skyldtes blant annet at en del sinns-
sykeleger hadde sett denne forplei-
ningsformen brukt terapeutisk i ut-
landet.

Privatforpleining fantes omkring
århundreskiftet på tre nivåer: For
det første organiserte fattigkassene
slik forpleining for personer som
ble omfattet av sinnssykeloven. I
forhold til disse hadde offentlige
leger ansvar for årlig tilsyn. I tillegg
organiserte og finansierte fattigkas-
sene privatforpleining for personer
som ikke kom inn under sinnssyke-
loven, det vil si dem som ble for-
pleid i egenskap av fattige. For dis-
se personene fantes ikke noe påbud
om legetilsyn. For det tredje begyn-
te en del asyler med utsetting av
sinnssyke til private. Rotvold asyl
etablerte i 1880 systematisk bruk av
privatpleie overfor pasienter. Disse
pasientene var ikke formelt utskre-
vet fra asylet, noe som betydde at
asylets overlege stadig hadde det
faglige ansvar, drev tilsyn og sørget
for at de fikk god behandling og at
regelverket ble fulgt.

Det er vanskelig å finne ut hvor
mange sinnssyke som ble privatfor-
pleid. Statistikken inneholder opp-
lysninger om dem som var i privat-
pleie under asylene og øvrige for-
pleid med offentlig bidrag. Om for-
pleining av sinnssyke administrert



Samfunnsspeilet 1/99 	Psykiatri historie

og finansiert av fattigkassene, er
imidlertid historien taus.

Formelt er ikke systemet med pri-
vatforpleining av personer med psy-
kiske lidelser ayskaffet. Det foregår
imidlertid ikke slik utsetting lenger.
Gruppen av privatforpleide blir der-
for stadig mindre etter hvert som
disse dør ut.

Privatkolonier og pleiehjem
for sinnssyke
To forhold gjorde at privatforplei-
ningen endret karakter; det store
overbelegget ved asylene, og at få
var interessert i å ta til seg en sinns-
syk uten uforholdsmessig høy beta-
ling. Etter hvert ble det opprettet
flere private kolonier for sinnssyke.
Privatpersoner tok til seg opptil 25
sinnssyke mot betaling, og kunne
som i den tradisjonelle privatpleien
utnytte deres arbeidskraft. I 1900
var det i underkant av 100 slike ko-
lonier for sinnssyke her i landet og
om lag 650 personer ble forpleiet
på denne måten (Ericsson 1974;
Hagen 1997). I beretningen for
1920 meldes det at Sanderud asyl
dette året hadde 174 pasienter for-
delt på 13 private kolonier under
asylets tilsyn. Det fremgår at alle
forpleiningskontrakter ble sendt
asylet for godkjennelse og at direk-
tøren ved Sanderud omtrent annen-
hver måned foretok inspeksjonstu-
rer for å kontrollere stellet av de
syke og veilede forpleierne (Sinns-
sykeasylenes virksomhet 1920).

Likevel ble koloniene etter hvert
utsatt for massiv kritikk på grunn
av uverdige forhold for de sinnssy-
ke. I 1924 bemerket direktøren ved
Sanderud asyl: "Om koloniene kan
det samme sies nu som jeg har be-
merket i min siste tidligere beret-
ning, at disse er forholdsvis bra,
men det må fremholdes igjen, at
denne forpleiningsmåte av sinnssy-
ke bør ayskaffes, såsnart der blir

anledning, idet det er en forretning
for forpleierne å ha sinnssyke i for-
pleining, og derfor kan denne insti-
tusjon kun betegnes som et "uve-
sen" (Statistisk sentralbyrå 1924).

Gradvis ble de private koloniene
erstattet av pleiehjem for sinnssyke.
Myndighetene førte mer omfatten-
de kontroll med forholdene i pleie-
hjemmene gjennom tilsynsvirksom-
het med bruk av heltids sinnssyke-
inspektører eller leger ved asylene.
Pleiehjemmene avlastet asylene i
forhold til gamle og skrøpelige
pleiepasienter med kroniske psykis-
ke lidelser, og var i tillegg et alter-
nativ til tradisjonell privatpleie.

På 1950-tallet gikk tuberkulosen
sterkt tilbake her i landet, og en
rekke tidligere tuberkulosehjem ble
omgjort til pleiehjem for sinnssyke.
Det ble også bygget nye institusjo-
ner av denne typen. Fra myndighe-
tenes side ble det satset sterkt på
disse pleiehjemmene, dels for å av-
hjelpe kapasitetsproblene i sinnssy-
kehusene, og dels for å gi verdigere
forhold for de sinnssyke enn hva
privatpleien gay. I årene mellom
1950 og 1960 økte antall plasser i
denne typen institusjoner betrakte-
lig. Fra 1954 finnes sammenliknba-
re tall for antall plasser i pleiehjem
for sinnssyke. Før dette ble ikke ge-
nerell privatpleie og pleiehjem for
sinnssyke skilt fra hverandre i sta-

Tabell 3. Neill=

	Antall pleiehjem	 Plasser ved ut-
	for sinnssyke	 gangen av året

1954 105 2 005
1955 105 2 077
1956 115 2 374
1957 111 2 377
1958 112 2 453
1959 122 2 877
1960 125 3 055

Kilde: Sinnssykehusenes virksomhet for de
respektive år.

tistikken. Tabell 3 viser at antall
plasser ved pleiehjem for sinnssyke
økte fra om lag 2 000 i 1954 til vel
3 000 i 1960.

Med de nye pleiehjemmene kom
det en todeling av institusjoner for
mennesker med psykiske lidelser:
Pleiehjemmene ble til langtidsinsti-
tusjoner hvor spesielt senil demente
fikk plass. Ofte ble de varige hjem
for dem som ble innlagt der. Plasser
i asylene som hadde vært belagt
med kroniske langtidspasienter ble
med dette tilgjengelige for mer ak-
tiv behandling.

Psykiatriske klinikkavdelinger
Asyler, sinnssykehus eller psykia-
triske sykehus, var den domineren-
de institusjonstypen for sinnssyke
inntil den store satsningen på pleie-
hjem i etterkrigstiden. Men det fan-
tes også et annet institusjonalisert
tilbud, de psykiatriske kiinikkavde-
lingerie. I lang tid hadde sinnssyke
blitt innlagt på somatiske sykehus,
og psykiatri ble flere steder en egen
spesialitet. Den første psykiatriske
klinikkavdeling ble opprettet ved
Ullevål sykehus i 1917 og i 1926
åpnet psykiatrisk klinikk Vinderen.
Virkelig fart i utbyggingen av psy-
kiatriske klinikkavdelinger ble det
først på 1960-tallet, etter at lov om
psykisk helsevern av 1961 trådte i
kraft. Det ble også opprettet enkelte
frittstående klinikker eller nervesa-
natorier på 1950- og 1960-tallet,
For eksempel Modum Bads Nervesa-
natorium i Buskerud og Solli Nerve-
sanatorium i Fana ved Bergen. Kli-
nikkene tok gjerne hånd om pasien-
ter med lettere psykiske lidelser, og
de var langt bedre stilt personell-
messig enn de psykiatriske sykehu-
sene. Nærmere om utviklingen i kli-
nikkavdelingene vil følge i del 2 av
denne artikkelen.
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Fra oppbygging til nedbyg-
ging
Årene med sinnssykeloven av 1848
var preget av en kraftig utbygging
av spesialinstitusjoner for sinnssy-
ke. Asyler og sinnssykehus fikk be-
tydelig større kapasitet både på
grunn av nyetablering og utvidelse
av tidligere etablerte institusjoner.
Nyetableringer fant vesentlig sted
frem til 1920, mens utvidelser ble
gjort i hele perioden. Overbelegg
gjorde at asyler/sinnssykehus i liten
grad kunne fungere som helbredel-
sesinstitusjoner, og dette banet vei
for en ny type institusjoner for
sinnssyke: pleiehjemmene.

Da lov om psykisk helsevern kom i
1961, var det grovt sett en todeling
av institusjoner for sinnssyke i Nor-
ge: Sinnssykehusene fungerte som
behandlingsinstitusjoner, og pleie-
hjemmene var langtidsinstitusjoner
for personer dersom behandling ble
ansett å være virkningsløs.

Ved utgangen av 1960 fantes
7 235 plasser ved sinnssykehus,
3 055 plasser i pleiehjem for sinns-
syke og 1 026 plasser ved psykiat-
riske klinikker og andre institusjo-
ner for nervøse (venteisolater, ob-
servasjonsavdelinger, psykiatriske
klinikker, nervesanatorier, hvile- og
behandlingshjem for nervøse, barn-
psykiatriske avdelinger og behand-
lingshjem). Til sammen var det på
dette tidspunkt 11 316 plasser i in-
stitusjoner for personer med psykis-
ke lidelser.

Ved utgangen av 1997 hadde antall
plasser blitt redusert til 6 368
(Statistisk sentralbyrå 1998). Perio-
den under Sinnssykeloven med in-
stitusjonsoppbygging, ble altså fulgt
av en nedbyggingsperiode under
Lov om psykisk helsevern av 1961.
Denne utviklingen vil bli beskrevet
nærmere i del 2 av denne artikke-
len.

1. Avviket kan skyldes at ved overflyttinger
mellom asyler og gjeninnleggelser, blir pa-
sientene regnet med flere ganger i asylenes
oppgaver, mens oversiktene fra offentlige
leger som er innsamlet via fylkesmennene,
har person som enhet. Videre er ikke perso-
ner uten fast bopel og utenlandske statsbor-
gere med i oversiktene fra de offentlige le-
ger.
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Kristianiakrakket 1899

Christian Krohg skrev etter at han kom fra
Paris i 1898 at Kristiania ikke var til å kjenne
igjen. Karl Johans gate var nesten som selve
boulevarden, på Grand kikket han seg forbau-
set "til Noire og venstre". Det hadde vært
hans dagligstue, nå var den full av vilt frem-
mede mennesker som holdt fest. Min daglig-
stue er blitt en huskestue, klaget Krohg. Han
hadde bare vært borte ett år, men det syntes å
representere en hel menneskealder.

Espen Sobye

Til slutt fant Krohg et ledig bord og
traff sin kollega Hans Heyerdahl
som ikke hadde tid til å sitte på res-
taurant. Han hadde kastet seg inn i
spekulasjonen og hadde avtale med
en mann han skulle selge et stort
kompleks. Krohg ville også gjerne
inn i spekulasjonen og spurte hvor-
dan han skulle gå fram.

"- Du må se å få noe på hånden!"
svarte Hans Heyerdal.

Krohg forsøkte det og beveget seg
fra Frimurerlosjen til Café du Nord,
fra Café du Nord til Café Royal. Her
traff han en bekjent, det kom også
annen kar som Krohg var på hils
med sigende og satte seg ved bor-
det. Den sist ankomne kjøpte en
gård av Krohgs venn for 300 000
kroner: 50 000 kontant, resten i
obligasjoner.

Så skjedde det noe rart, kjøperen
trakk fram en tykk "tegnebok", talte
opp og gav Christian Krohg 5 000
kroner. Han forsto absolutt ingen-
ting og så seg igjen forbauset om.
Da sa kjøperen:

"- De er dine, du har jo vært kom-
misjonær." Christian Krohg hadde

noe på hånden, og drog videre med
sine 5 000 kroner.

Hva hadde skjedd mens Christian
Krohg var i Paris?

137 000 registertonn
kroner 8,50
En hel rekke begivenheter hadde
inntruffet samtidig og skapt even-
tyrlig florisante tider i Kristiania.

Utvinningen av gull var synkende i
slutten av det 19. århundret. Sen-
tralbankenes gullbeholdning regu-
lerte seddelmengden, stigende gull-
priser gjorde at alle andre varer falt
i pris. Sør-Afrika var en beskjeden
gullprodusent inntil de store årene
ved Witwatersrand ble funnet. Fra
1897 fikk dette gullet avgjørende
betydning for verdensmarkedet.
Gullprisen sank, sentralbankene øk-
te sine beholdninger, seddelmeng-
dene økte, prisene steg, verdens-
handelen tok av, stagnasjon og still-
stand ble avløst av foretaksomhet
og vekst.

Bedrede konjunkturer hadde allere-
de ført til at trelastprisene steg og
holdt seg høye fra 1895, om lag et
år seinere var det fraktratene sin

tur til å gå opp. Begge deler var
gunstig for Kristiania fordi en stor
del av trelasteksporten skjedde fra
hovedstaden, og fordi mange rede-
rier hadde hovedkontorer i byen.
Også prisene på en rekke andre
varer, som fyrstikker og tremasse
som Norge eksporterte, steg. Til å
begynne med førte imidlertid ikke
de økte prisene på verdensmarke-
det til industriell ekspansjon.

Mellomriksloven ble oppsagt av
Sverige i 1895, og falt bort fra 13.
juni 1897. Den var et knippe av be-
stemmelser som regulerte handel
og sjøfart i unionen mellom Norge
og Sverige. Et resultat var at den
norske tolltariffen ble lagt om i mer
beskyttelsesorientert retning. Det
førte til at statens tollinntekter steg
fra 26,7 millioner kroner i finans-
året 1896-97 til 31,6 millioner kro-
ner i 1897-98 og til hele 37,4 mil-
lioner kroner i 1898-99. Et annet
resultat var at industrivarer som
tidligere ble importert fra Sverige,
falt bort. I beretningen om den øko-
nomiske tilstanden i Kristiania for
femåret 1896-1900 beskrev Kristia-
nia Børs- og Handelskomité hvor-
dan oppsigelsen av mellomrikslo-
ven førte til en plutselig og meget
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sterk industriell virksomhet med
etablering av en mengde nye
fabrikker.

Foretaksomheten viste seg blant an-
net ved at det ble lagt fram mange
aksjeinnbydelser, i industrien, byg-
geselskaper, rederier og banker. I
1897 ble det i Kristiania registrert
ikke mindre enn 106 nye aksjesel-
skaper med en samlet kapital på
nær 17 millioner kroner. Blant an-
net ble hele seks nye banker etab-
lert i hovedstaden: Den norske Dis-
kontobank, Den nordiske Aktie-
bank, Den norske Industri- og
Vexelbank, Christiania Privatbank,
Norsk Vexel- og Landmandsbank og
Kristiania Delkrederbank.

Også tilbudet av andre finansielle
tjenester ble bygget ut. Først i 1894
begynte "enkelte yngre forretnings-
mænd" i Kristiania å kjøpe og selge
aksjer som "en særskilt forretning".
Det skulle imidlertid ta tre år før
"vekselmæglerne" hver uke offent-
liggjorde kursen i en "fællesnote-
ring". Det skjedde fra 1. mai 1897
og var en nødvendig betingelse for
at det kunne vokse fram et noen-
lunde ordnet og oversiktlig marked
for aksjer. Imidlertid skulle det
ganske snart vise seg at det ikke var
en tilstrekkelig betingelse for et
ordnet marked.

Et av de merkeligste og mest tidsty-
piske fenomenene var at en eien-
dom i 1894 anla "passage", typisk
var "Frølich-passagen" mellom Kir-
kegaten og Dronningensgate, plut-
selig skulle alle gårdeiere bygge
"passager". Aksjene i "Frølich-passa-
gen" ble et must og et yndet speku-
lasjonsobjekt, planene for passasjen
var da også et eventyr med variete-
teater, kafeer, varehus, lagerhaller,
frisørsalonger, kontorer og plass for
industriell virksomhet i flere etasjer
både over og under bakken. I bak-
bygningen var det anbrakt "vertika-

le akselledninger" drevet av elek-
trisk kraft for utleie til industriell
virksomhet. Passasjen var på til
sammen 2 722 kvadratmeter og
like mange mennesker hadde sitt
daglige virke i den som Namsos
hadde innbyggere. En innebygget
liten by av glass og speil, kontinen-
tal og monden, som verken luktet
fisk eller kvae og ikke minnet det
grann om en liten provinshoved-
stad. Oscar II besøkte passasjen da
den stod ferdig og uttalte at den

savnet sidestykke i Skandinavia og
minnet ham om amerikanske for-
retningsgårder. Det var likevel ikke
bygging av passasjer som kom til å
prege slutten av det 19. århundret.

Det var gode tider for staten, for
næringsdrivende av alle slag, iseks-
porten fra Kristiania steg fra
70 000 registertonn i 1897 til
137 000 registertonn i 1898, sam-
tidig som prisen per registertonn
gikk opp fra kroner 2,50 i 1897 til
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kroner 8,50 i 1898. En mild vinter i
Nord-Tyskland skapte et ekstremt
godt år for Kristianias iseksportø-
rer.

Kassakreditt uten smålig
engstelighet
Mens utvandringen til oversjøiske
land fra Norge svingte mellom
10 000 og 20 000 personer fra
1886 til 1893, falt den til mellom
6 000 og 4 000 fra 1894 til 1899.
Kristianias befolkning økte fra
182 856 i 1895 til 226 423 i
1898, en vekst på over 40 000 inn-
byggere på bare fire år, bare i 1898
fikk hovedstaden hele 18 000 nye
innbyggere. Den økonomiske opp-
gangen i hovedstaden medførte
knapphet på arbeidskraft, lønninge-
ne hadde gått ganske betydelig "i
Veiret". Arbeid og høye lønninger
trakk mange til hovedstaden. De
høye lønninger var i grunnen ikke
det største problemet for arbeidsgi-
verne og myndighetene; amtman-
nen i Kristiania, M. Rye, fant det
imidlertid nødvendig å innberette
til Finansdepartementet arbeidsgi-
vernes "Beklagelse over Arbeidernes
socialistiske Betragtningsmaade"
som førte til tallrike streiker. Det
var ikke var krav om høyere lønn,
men som regel rene "socialistiske
Indgrep i Bedrifternes Administrati-
on og fri Udøvelse" som var streike-
grunnlag. Den skjerpede motsetnin-
gen mellom arbeid og kapital fortes
til dannelsen av Arbeidernes faglige
Landsorganisasjon i 1899 og til
Norsk Arbeidsgiverforening året et-
ter.

Alle de nye innbyggerne i hoved-
staden trengte bolig. Spekula-
sjonsfeberen steg først på eien-
domsmarkedet. Produksjonen av
murstein økte i Kristiania og
Aker fra 57 200 000 i 1896 til
68 600 000 i 1898, antall tegl-
verksarbeidere steg fra 890 til
1 090. Jorder og brakkland helt

opp til Maridalsvannet ble solgt en
rekke ganger til høyere og høyere
pris per kvadratmeter. Men det ble
også dannet tomteaksjeselskaper i
Kristiania som kastet sine øyne på
den andre siden av Ofotfjorden for
Narvik. Aksjene i dette selskapet ble
solgt med 40 til 50 prosent over-
kurs, for alle forstod jo at Narvik
hadde rent for liten plass i forhold
til de enorme mulighetene byen
satt inne med. Et resultat av bygge-
boomen og eiendomsspekulasjone-
ne var at det etter noen ganske få
år fantes ikke mindre enn 5 000
tomme leiligheter i hovedstaden
(om lag 10 prosent av alle leilighe-
ter).

Den fornuftige og sunne vekst ble
avløst av spekulasjon som grep hele
befolkningen. En strøm av innflyt-
tere drog til Kristiania, pengene vel-
tet innover bankene. I hovedstaden
samlet alt og alle seg i en felles jakt
etter lettjent rikdom. Spekulasjo-
nen begynte med eiendommer og
forplantet seg til aksjemarkedet. De
gamle bankene var forsiktige og til-
bakeholdende overfor mye av det
nye, deres erfarne ledere husket ta-
pene som hadde fulgt med eien-
domsspekulasjonen i 1870-årene.
Men alle de nye bankene, som var
opprettet i 1897, var ikke redd for
den nye tids utfordringer, og tilbød
liberale betingelser, "lombardering'
og kassakredit uten smaalig
ængstelighet."

Et mer diskret bankbud
Der er ikke enkelt, selv i ettertid, å
vise til en bestemt begivenhet eller
et bestemt fenomen som kan beteg-
ne overgangen fra vekst til spekula-
sjon og fra spekulasjon til svindel.
Måten aksjejobbingen skjedde på,
ble beskrevet alt i samtida av Einar
Sundt, Eilert Sundts sønn, en av de
ledende kommentatorene og grunn-
leggeren av forretningsbladet Far-
mand: "En forholdsvis liden klik af

de indviede tegnede sig for store
poster, som de ikke havde vanskelig
for at faa lombarderet enten i Kris-
tiania eller i udenbys banker: Saa
gikk man i vei med at fabrikere
"overkurser", og det godtroende
publikum skilte snart grUnderne af
med deres varer."

Det var imidlertid da kommanditt-
aksjeselskapet Arntzen, Schmidt Sz
Co. overtok Jakob E. Dybwads ban-
kierforretning og dannet Den nors-
ke Diskontobank i 1897 at Sundt
definitivt slo fast at svindelstadiet
var inntrådt. Det var bare én side av
saken at han ikke hadde noen som
helst tillit til Arntzens "juridikum",
men da han så hvem som ble valgt
til direktører, mente han at enhver
måtte forstå at "de valgte mænd
ikke vilde formaa paa en nogenlun-
de tilfredstillende maate at fylde
stillingen." Men i stedet for at pub-
likum gjennomskuet etableringen
av Diskontobanken som svindel, ble
aksjene solgt til høye overpriser.

Selv om det er vanskelig å avgjøre
akkurat hvem som begynte og ak-
kurat når svindelen tok til, er det
mulig å tidfeste så å si på timen når
alt falt sammen. Det skjedde ved en
stor konkurs. Chr. Christophersen
Co. drev med nær sagt alt mulig, og
måtte vinteren og våren 1899 gripe
til "vexelrytteri" av kolossale dimen-
sjoner for å holde virksomheten
gående før firmaet måtte ty til det
"fortvilede middel at sælge cheks,
som inden deres fremkomst dække-
des telegrafisk".

Den 11. juni 1899 måtte general-
konsul Christophersen i Chr. Chris-
tophersen 8E Co. kalle sammen sine
kreditorer og innstille sine utbeta-
linger. Firmaets konkurs rev to av
de nystiftede bankene over ende.
Foranledningen til konkursen skal i
og for seg ha vært en tilfeldighet.
Mens Christophersen var på børsen
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gikk hans mangeårige bankbud om-
kring og innfridde forfalne veksler,
i to av bankene lot han forlyde at
det nok var de siste vekslene firma-
et innfridde. Seinere samme dag
traff banksjefen generalkonsulen til
middag og sa:

"- De faar nok skaffe Dem et mere
diskret bankbud."

Uten fornøden innsikt til å love
forsvarlig kontroll
Det ble seinere nedsatt rettslige un-
dersøkelser av Diskontobanken i

forbindelse med konkursen i Chr.
Christophersen & Co. Her ble det
slått fast at mangelen på respekt
for lovene kulminerte i en disposi-
sjon som ble truffet vinteren 1898-
99. Banksjefene i Diskontobanken
lånte på egenhånd Den nordiske
Aktiebank 300 000 kroner, det
samme beløp lånte deretter bank-
sjefene, sammen med en tredje-
mann, i Aktiebanken til fordel for
egen spekulasjon. Granskingen av
Diskontobanken brakte altså for da-
gen at banksjefene hadde deltatt
med liv og lyst i spekulasjonene.

Ved de forskjellige emisjoner i de-
res egen bank hadde de tegnet seg
for betydelige beløp og skaffet seg
midler til det ved "lombardering av
aksjene i privat- og sparebanker
rundt om i landet og i Kristiania".
Det ble også bevist at det var fore-
tatt manipulasjoner for å drive kur-
sene opp. Det som hadde foregått,
var svindel av reneste vand, en
samvittighetsløs utnyttelse av "agio-
forretninger"2, hvor hvilke eventuel-
le realverdier de omsatte papirer
stod for ikke lenger spilte noen som
helst rolle.
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Da Nicolai Rygg et halvt århundre
seinere skrev den delen av Norges
Banks historie som tok for seg
1890-tallet, var det en side ved dis-
se sørgelige forhold som han fant
det påkrevet å måtte vie stor opp-
merksomhet; de valgte tillitsmenn-
enes ansvar. Både i Diskontobanken
og i de andre bankene som brøt
sammen, hadde høyt ansette menn
gått inn i representantskap, i direk-
sjon og i kontrollkomité. Menn i
høye embetsstillinger, ansette advo-
kater og forretningsmenn hadde
lånt sine navn til virksomheten. Det
måtte av opinionen oppfattes som
en garanti for bankenes soliditet og
bidrog til at kursen kunne drives så
høyt opp. Men til slutt skulle man
altså oppleve, klaget Rygg, at de
forsøkte å fraskrive seg ansvar, og
at de gjorde gjeldende at de var
"ubekjent med de lettsindige dispo-
sisjoner og endog at de manglet
den fornødne innsikt til å øve for-
svarlig kontroll".

20 dager på vann og broad
Christophersen rakk ikke å skaffe
seg nytt bankbud. Hele firmaet,
som var etablert i 1869, gikk over
ende og drog med seg Diskontoban-
ken og Den nordiske Aktiebank.
Chr. Christophersen & Co. som ble
ledet av Chr. Christophersen og
C. F. Th. Kirchenstein, hadde be-
gynt som et agentur i jern og korte-
varer, men etter hvert ble hoved-
virksomheten produksjon og omset-
fling av tremasse og cellulose, filia-
ler ble opprettet i Paris, London og
Göteborg. Det er Nobelkomiteen
som i dag har tilhold i Chr. Chris-
tophersens staselige villa på Dram-
mensveien. Firmaets gjeld var svim-
lende 14 millioner kroner eller om
lag 20 prosent av statens utgifter i
budsjettåret 1897-1898.

Forretningen hadde antatt et sånt
omfang at dens ledere synes å ha
vært ute av stand til å følge dens

enkeltheter med den nødvendige
oppmerksomhet.

Forretningens kapital hadde vært
spredt på et utilbørlig stort antall
bedrifter.

Firmaets innehavere manglet tek-
nisk utdannelse og hadde vært ut-
satt for store skuffelser gjennom
mangelfull teknisk assistanse.

Firmaets innehavere hadde gitt et-
ter for mange fristelser, stor kreditt,
gunstig pengemarked og lettsindig
imøtekommenhet fra bankenes si-
de.

Som eksempel trakk bostyret blant
annet fram at ombyggingen av Gjø-
vik Cellulosefabrikk var beregnet til
å koste 400 000 kroner og ta åtte
måneder, mens den kom til å koste
2 000 000 kroner og tok to år.

I løpet av noen uker var så å si all
virksomhet i hovedstaden satt tilba-
ke eller helt lammet. Kurstapet på
aksjer i de nystiftede bankene gikk
opp i 17 millioner kroner. Etter få
år måtte alle de nye Kristiania-ban-
kene innstille. Verdien av Frølich-
passagen falt fra 4 millioner i 1898
til 2,7 millioner i 1899, leieinntek-
tene falt fra 70 000 kroner til
23 000 kroner. Husleiene i en
rekke nye leiegårder ble satt til
null, og folk ble tryglet om å bli
boende for å hindre forfall. Mens
det hadde vært 1 756 byggean-
meldelser i 1898, var det bare
764 i 1900. Antall teglverksar-
beidere sank fra 1 090 i 1899 til
653 i 1900 og antall produserte
murstein fra 68 600 000 i 1899 til
32 500 000 i 1900. Utvandringen
fra Norge til oversjøiske land som
var under 5 000 i 1898, steg raskt
til over 20 000. Folketallet i Kris-
tiania var lavere i 1905 enn i 1900,
selv om fødselsoverskuddet alene

tilsa at innbyggertallet burde økt
med om lag 4 000 per år.

Bostyret oppsummerte årsaken til
at Chr. Christophersen & Co. hadde
gått konkurs:

En storkonkurs, vekselrytteri og
salg av telegrafisk garanterte sjek-
ker utløste krisen i juni 1899. Kri-
sens årsak stakk imidlertid dypere.
Einar Sundt skrev i Samtiden i 1901
at "det intensere vareudbytte" mel-
lom nasjonene gjorde at de perio-
disk tilbakevendende oppgangs- og
nedgangsbølger i den økonomiske
virksomhet forplantet seg med sta-
dig voksende fart fra et folk til et
annet. Han ville likevel ikke hevde
at hele menneskeheten utgjorde en
eneste stor "organisme," men han
mente i alle fall at krisen som ble
utløst i Norge den 11. juni 1899,
ikke kunne forstås med mindre den
ble sett i sammenheng med "fluk-
tuasjonene på verdensmarkedet".
Vesentlig av denne, men også av
andre grunner, hadde derfor ikke
Sundt villet legge all skyld på, og
hadde heller ikke villet være med
på å kreve, generalkonsul Christop-
hersen satt under tiltale.

Banksjef Arntzen i Diskontobanken
ble imidlertid tiltalt og dømt til
fengsel på vann og brød i 20 dager.

En feilaktig nedsettelse av
diskontoen
Norges Bank grep avgjørende inn
og hindret at Diskontobanken og
Den nordiske Aktiebank umiddel-
bart gikk konkurs. Det gjorde at kri-
sen trakk i langdrag, men det red-
det utvilsomt mange. I alle fall ut-
talte Gunnar Knudsen seg svært ro-
sende om Norges Banks innsats, og
det lot naturligvis ikke Nicolai Rygg
være å sitere da han seinere skrev
bankens historie: Hvordan skulle
det gått her i Kristiania for to år si-
den, spurte Gunnar Knudsen, hvis
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ikke Norges Bank kunne trådt til?
"Jeg tænker vi havde havt kalamite-
ter, som kanskje kunde have spredt
sig over det hele land."

Høsten 1898 var situasjonen nervøs
på aksjemarkedet. Det var mange
som ville selge aksjer, det fantes få
kjøpere og mange spekulanter satt
med store forpliktelser. Bankene
var tilbakeholdne med lombarder-
ing så aksjekursene steg ikke len-
ger. Meglerne forsøkte å hemmelig-
holde salg til svake kurser. På nyår-
et hadde situasjonen bedret seg noe
fordi det kom inn store "fraktremis-
ser".

Da skjedde det en ulykke. Norges
Bank satte den 9. februar 1899 ned
diskontoen fra 5,5 til 5 prosent! Re-
sultatet var at den ville spekulasjo-
nen gikk videre i "febrilsk ubehærs-
kethet", på ny vrimlet det av emi-
sjoner. Det gikk ikke lang tid før
Norges Bank skjønte feilgrepet og
hevet diskontoen, først den 17.
mars til 5,5 prosent og alt den 24.
mars til 6 prosent. Diskontoheving-
ene gjorde pengemarkedet
strammere, bankene forsiktigere
med diskonteringen. Samtidig stop-
pet økningen av prisene på ver-
densmarkedet opp, aksjekursene
hadde allerede begynt å falle da
bankbudet til Chr. Christophersen
& Co. gikk den siste runden.

Tar de valg til direktør?
Hvordan gikk det med Christian
Krohg og hans 5 000 kroner? Han
interesserte seg også for forskjellen
på en eiendomsspekulant og en ak-
sjespekulant og hadde fått med seg
hvordan aksjejobberne gikk fram:
"Han tegner en aksje, innbetaler in-
genting, går så tvers over gaten i en
bank, får der penger på den og går
så tilbake til banken og betaler
dem. Han er bare borte i fem mi-
nutter.

"- Får han da utlevert aksjen, når
han ikke har betalt den?"
"- Han får "låne" den. Så steg aksje-
ne, mens de lå i banken, og han
fikk en gevinst uten utlegg."

Christian Krohg bestemte seg like-
vel for å satse på eiendomsspekula-
sjon, og lot være å gå fra Café Royal
til aksjejobbernes Martins Café og
videre til Kristian den 4. s Café med
sine ærlig fortjente kommisjonspen-
ger. I stedet gikk han opp på konto-
ret til en gammel bekjent. De skulle
forsøke å gjøre en forretning
sammen, ikke i gårder, men i tom-
ter.

De prøvde å få tak i en vognmann
som kunne kjøre dem opp mot
Grefsenåsen, men hver gang de
nærmet seg en holdeplass, oppda-
get vognmennene dem og kjørte
bort. Det økonomiske oppsvinget
hadde nådd dem også, de ville ikke
lenger kjøre andre enn seg selv.
Krohgs venn fant ikke annen råd
enn at han kjøpte et par gamper, en
amerikansk slede, lyseblå tømmer
og en svepe med elfenbeinsskaft
som han etter endt tur solgte med
pen avanse.

De kom til et eiendomskompani
som hadde store jorder på begge
sider av den planlagte jernbanen
ved Sandaker, Grefsen og Storo.
Stifteren av eiendomsselskapet la
fram karter som viste hvor det skul-
le bygges og hvordan veiene skulle
gå. Vennen blunket og Krohg "tok
på stedet" to aksjer A 2 000 kroner
som han betalte kontant. Da sa stif-
teren:

"- Det skal snart være generalfor-
samling. Mottar de valg til Direk-
tør?"
"- Ja!" svarte Christian Krohg.

1. Lån mot deponering av verdipapirer eller
verdisaker.

2. Positiv kursforskjell i motsetning til dis-
agio hvor kursforskjellen er negativ.
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LINDA & lærlingar

Elisabeth Dalheim Telefonen kimar. -Nei, det ligg enno diverre
ikkje føre endelege tal om lærlingar og fag-
prover for 1996/97-årgangen. Det er ikkje
nokon glød i røysta som gjev svaret. Svaret
framkallar heller ikkje nokon glød i den andre
enden, snarare kan vi høyre eit sukk i begge
endane av telefonlinja.

Vi får stadig fleire lærlingar  i Noreg. Av desse
lærlingane er ein stadig større del kvinner.
Men sjølv om fleire kvinner kjem med, vel dei
enno minst like tradisjonelt som før. 
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I denne artikkelen vil vi byrje med
å sjå nærare på kvifor det tok så
lang tid før data om lærlingar og
fagprøver var klare for 1997-årgan-
gen. Deretter vil vi presentere nok-
re smakebitar frå den nye statistik-
ken som no endeleg er ferdig. I dei
grå boksane står det litt om aktør-
ane i prosessen fram mot ny statis-
tikk om lærlingar og fagprøver, og
der finn du òg ulike definisjonar og
informasjon om statistikken. Boks-
ane kan vere til hjelp om du mister
tråden, og om det er ei trøyst; det
er fleire før deg som har vorte for-
virra.

Kvifor alt tek lang tid
LINDA-fagopplæring vart for fyrste
gong på alvor nytta som datainn-
hentingskjelde i 1996. Det er ikkje
så lenge sidan, og dei fleste er van-
de med at nye datasystem slit med
startvanskar og barnesjukdommar i
meir eller mindre grad når dei enno
er ferske. Det er ikkje berre datasys-
temet som skal makte alt, dei som
legg inn data må lære seg nye ruti-
nar og setje seg inn i mykje nytt, og
dei som skal hente ut data for å la-
ge statistikk, må og setje seg inn i
mykje nytt. Når mykje er nytt for
mange, tek ofte ting tid! Og såleis
har det og vore med LINDA-fagopp-
læring. Vegen fram mot "endelege"

tal har for 1997-årgangen innimel-
lom vore prega av forvirring og
manglande kommunikasjon ikkje
berre frå ein, men mange aktørar i
denne datainnsamlingsprosessen.

LINDA-fagopplæring leverer data
for statistikkproduksjon både til
KUF og SSB. All statistikk om lær-
lingar og fagprøver frå desse to ins-
titusjonane byggjer på opplysingar
henta ut frå LINDA-fagopplæring.

KUF og SSB har hatt ulike definisjo-
nar på mange omgrep, og hentar ut
data for ulike tidspunkt og period-
ar. Det har difor vore forvirrande
for fylka, og andre, å samanlikne
tal som er henta ut frå det same
systemet av to ulike statistikkpro-
dusentar. Det vert arbeidd med å få
til betre løysingar, og det trengst
mykje klargjering rundt dei ulike
definisjonane som vert nytta i KUF
og SSB. Med tid og stunder kan det

Statistikken i denne artikkelen ornfattar tal per 1.10.1997 om lærlingar under lov om
fagopplæring i arbeidslivet og elevar under lov om vidaregåande opplæring. Berre
elevar som deltek i utdanning som normalt er på minst 300 undervisingstimar pr. år,
er med i statistikken. Tala byggjer på data frå fylkeskommunane sine elev-  og lær-
lingregister (LINDA). Statistikk om lærlingar og fagprøver  er henta frå registeret som
heiter LINDA-fagopplæring.

Tala om vidaregåande opplæring under eitt omfattar  ikkje elevar i folkehøgskular
eller på arbeidsmarknadskurs. Elevar i private gymnas og andre vidaregåande skular
som ikkje får offentlege tilskott, er heller ikkje rekna med.

Definisjonar
LINDA står for Lokale inntaksdata for vidaregåande opplæring. LINDA er  fylkeskom-
munane sine elev- og lærlingregister.

LINDA-fagopplæring er den delen av LINDA som omfattar  lærlingar og fagprøver.

KUF = Kyrkje-, undervisings- og forskingsdepartementet. KUF hentar data direkte frå
LINDA-fagopplæring fleire gonger i Aret, og lagar statistikk av desse dataene.

SSB = Statistisk sentralbyrå, SSB lagar den offisielle og 'endelege' statistikken om
elevar og lærlingar. Fylka lagar rapportar  frå LINDA som vert sende til SSB. Av desse
rapportane lagar SSB mellom anna statistikk om  fullforde fagprøver og igangverande
utdanning/lære pr. 1.10. kvart år.

I ROS = Verksemda som har driftsansvaret for LINDA-fagopplæring.
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velóg hende at KUF og SSB klarar å
bli samde om nokre definisjonar.

For 1997-årgangen kan det difor
enno vere vanskeleg å direkte sa-
manlikne tal frå KUF og SSB når
det gjeld lærlingar. Til denne år-
gangen ville SSB freiste å få inn da-
ta tidlegare, men det førte til at det
gjekk med altfor mykje tid til inn-
henting av data. Og det var ikkje
berre nokre fylkeskontor som sukka
tungt då vi ringde for n'te gong for

høyre kva som eigentleg var gale
fatt denne gongen. Nokre av dei
som syntest vi masa i litt for stor
grad var nok også IPOS. Men ende-
lege data blir det ikkje heilt av seg
sjølv! Det går no rykte om at IPOS
skal klare å lage ei brukarrettleiing
før nye data skal rapporterast inn'.
Då skal det bli mogleg for fylka på
ein enkel måte sjølve å teste om dei
rapportane dei køyrer for oss er ret-
te før dei sendar dei i veg til oss. I
1998 måtte vi lage tabellar og sen-
de ut til fylka for at dei skulle kun-
ne sjekke om tala var rette. Vi fekk
6g meldingar om lite folk og stort
arbeidspress frå fylka. Seint ajour-
hald rundt om i fylka er 6g ein av
grunnane til at det tok lang tid å få
inn data. Mange av fylka sa at dess
lenger vi venta med å samle inn da-
ta frå fylka, dess fleire lærlingar per
1.10.97 ville vi få med. Dette var 6g
tilfelle mange månader etter telj-
ingstidspunktet. Då vi starta med
den fyrste purrerunden, synte det
seg at mange av fylka ikkje hadde
hatt moglegheit for å køyre rap-
portane til oss før lenge etter at
fristen vår hadde gatt ut. Mange av
fylka har verkeleg prøvd a gjere
jobben sin, men fleire andre føre-
setnader var ikkje til stades.

Vil vi ha ferske eller riktige
data?
Eit anna problem for alle som ven-
tar på data, er at mange verksem-
der rundt om i landet er seine til å

melde frå om lærlingar til fylket.
Dette vil vel ikkje endre seg av seg
sjølv, og fylka bør ta dette opp med
verksemdene. Dette er ei viktig år-
sak til seint ajourhald av lærlingar
som tek læretida si i ei verksemd.
For tida held vi, som til vanleg
syslar med utdanningsstatistikk i
SSB, på med ei stor omlegging av
statistikken var. Eit av mala er
sjølvsagt ynskje om å kunne presen-
tere korrekte data tidlegare. Tala til
SSB blir ståande som endelege, og
det er dermed vårt ynskje at vi har
så korrekte data som mogleg. Sam-
stundes har vi eit ynskje om å pre-
sentere data medan dei enno er ak-
tuelle. Desse to måla kan av og til
gå imot kvarandre. Og nettopp SSB
sitt ynskje om å presentere så kor-
rekte data som mogleg, er ei viktig
årsak til at ting tek tid.

Å gjere innsamlingsprosessen meir
effektiv, og samstundes få meir kor-
rekte data, vil 6g vonleg LINDA-fag-
opplæring etter kvart vere med å
bidra til. No skal LINDA rustast
opp, og det skal i åra framover in-
vesterast ein sekk med pengar og
mykje tålmod for å gjere LINDA
betre. Om det blir teke omsyn til
alle partar, kan vi i spaning vente
pa ei ny og betre utgåve av LINDA.

Smakebitar frå statistikken
om lærlingar
No er det på sin plass med nokre
smakebitar frå statistikken om lær-
lingar og fagprøver som endeleg
ligg føre frå SSB.

I alt var det per 1.10.1997 om lag
32 000 lærlingar i heile landet.
18 prosent av alle 18-årige menn
var lærlingar, tilsvarande prosent
for kvinnene var 8. Av alle 19-årige
menn var heile 20 prosent lærlin-
gar, medan 11 prosent av alle 19-
årige kvinner var lærlingar på dette
tidspunktet. 48 prosent av alle lær-

lingane per 1. oktober 1997 var 18
og 19 år2 .

Ser vi på heile aldersgruppa 18-24
år, er det i Rogaland vi finn flest
lærlingar i høve til registrert års-
kull. Der hadde 10 prosent av den-
ne aldersgruppa løpande lærekont-
raktar per 1.10.97. I Aust-Agder
hadde 9 prosent i aldersgruppa
18-24 år slike kontraktar. I Oslo og
Finnmark utgjorde lærlingane i
denne aldersgruppa berre 4 prosent
av registrert årskull. Ser vi på heile
landet, utgjorde lærlingane i alders-
gruppa 18-24 år 7 prosent av
registrert årskull. I aldersgruppa
18-24 as finn vi om lag 85 prosent
av alle lærlingane med løpande
kontraktar per 1.10.97.

Flest lærlingar finn vi i faggruppa
Trearbeids -, byggje - og anleggsfag
(om lag 5 700). To andre store
faggrupper er Elektrofag (om lag
4 500) og Mekaniske fag elles (om
lag 4 000). Som vi skal sjå, er det i
desse faggruppene langt mellom
kvinnelege lærlingar. Dei største
faggruppene kor kvinnene er lær-
lingar er Husstellfag og Idretts- og
ungdomsletarutdanning (om lag
2 000 kvinner), men vi finn og
mange i faggruppene Hygiene - og
skjønnheitspleiefag og Hotell- og
restaurantfag (om lag 1 400 kvin-
ner).

Kvinnene kjem for fullt...
Om lag 32 000 personar var som
sagt lærlingar per 1. oktober 1997.
Det er ei auke på heile 17 prosent
frå hausten 1996. Lærlingtalet auka
i same periode med 2 226 menn og
2 451 kvinner. Ser vi på prosent-
auke frå hausten 1995 til hausten
1997, har talet på kvinner i lære
auka med heile 129 prosent, og ta-
let på menn i lære har auka med 47
prosent. Sidan 1990 har talet på
lærlingar auka med om lag 15 400,
ei auke på 93 prosent. I den same



Figur 1: Prosent kvinner med nye
01.10.96-30.09.97 

25,9 - 27,2 prosent

27,3 - 31,0 prosent

31,1 - 37,0 prosent

37,1 -42,0 prosent

Kjelde: SSBs utdanningsstatistikk

Kartgrunnlag: Statens kartverk

Tabell 1 Lærlin
dm

1995-1997. Avr

Prosent

Ar 	 I alt 	 Menn Kvinner kvinner
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perioden har talet på elevar under
lov om vidaregåande opplæring
vorte redusert med 25 900. Sidan
1990 har det òg funne stad ein re-
duksjon i årskulla.

1995 19 400 15 200 4 200 22
1996 27 200 20 100 7 100 26
1997 31 900 22 300 9 600 30

Kjelde: SSB, utdanningsstatistikk

A ta ei yrkesfagleg utdanning med
aysluttande fagprøve blir med and-
re ord stadig meir populært. Fors-
karar, mellom anna frå SSB, peikar
på at det allereie no, og i sterkare
grad framover, vil vere eit stort be-
hov for menneske med yrkesfagleg
kompetanse. Ifølgje utrekningar
som SSB har gjort, er vi no inne i
ein periode med klar vekst i etter-
spurnad etter arbeidskraft med fag-
utdanning frå vidaregåande skole
retta inn mot industri og handverk.
Framskrivingane syner at tilbodet
veks så svakt i høve til etterspurna-
den, at ein situasjon med overskots-
tilbod i 1995 er i ferd med å snu
om til ein klar mangel (Statistisk
sentralbyrå 1998). Fleire fylke mel-
der òg i dag om betydeleg mangel
på einskilde typar fagarbeidarar.
Dermed kan vi seie at det er ei posi-
tiv utvikling at fleire vel ei yrkes-
fagleg utdanning, og vi får vone at
trenden held fram.

Av personar med nye godkjende læ-
rekontraktar i perioden 1.10.96-
30.9.97 utgjer jentene 31 prosent.
Om vi ser nærare på tala, kjem det
fram til dels store geografiske skil-
nader. I Finnmark utgjer kvinnene
42 prosent av personar med nye
godkjende lærekontraktar, medan
kvinneprosenten i Nord-Trøndelag

er heilt nede i 26 prosent. Høg
kvinneprosent har òg Rogaland og
Oslo (37). Møre og Romsdal ligg eit
stykke under snittet, og har ein
kvinneprosent mellom dei med nye
lærekontraktar på 27 prosent. Kor-
leis kvinneprosenten i dei andre fyl-
ka fordelar seg i høve til landsgjen-
nomsnittet kjem fram i figur 1.

Det er vanskeleg å seie noko om
kvifor det er så pass stor skilnad

mellom fylka, men det er interes-
sant å sjå at tre vidt ulike fylke som
Finnmark, Rogaland og Oslo har
klart å få så stor del kvinnelege lær-
lingar mellom dei med nye god-
kjende lærekontraktar.

...men dei vel tradisjonelt
Tala syner tydeleg at kvinnene
kjem for fullt, og at stadig fleire
kvinner vel å bli lærlingar. Men ty-
der fleire kvinner at kvinnene vel



Tabell 2: îyp
dei mest u
hjå jentene

Tabell 3: Ty
dei mest u
hjå gutane
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meir utradisjonelt enn tidlegare?
Tendensen ser ut til å vere at lær-
lingane vel stadig meir tradisjonelt:
Lærlingane vel meir tradisjonelt
enn tidlegare år, og i gruppa med
personar med nye godkjende lære-
kontraktar i perioden 1.10.96 til
30.9.97 vel lærlingane enno meir
tradisjonelt enn heile gruppa med
lærlingar. Tradisjonelt vil her seie
at i dei faggruppene som det tradi-
sjonelt er flest menn, blir det enno
fleire menn.

Sjølv om det har vorte langt fleire
kvinnelege lærlingar, tyder det
ikkje at faggruppene har vorte
mindre kjønnsspesifikke. Heller
ikkje for 10 år sidan valde elevane
så tradisjonelt som dei gjer no. I
1989 var andelen kvinner i elektro-
faga om lag 5-6 prosent. Når vi ser
på nye kontraktar er berre knapt 2
prosent kvinner i elektrofaga. Kvin-
nene som blir lærlingar vel det som
og tidlegare har vorte sett på som
typiske kvinnefag. Det er positivt at
fleire jenter 6g er lærlingar og tek
fagprøvar, men det er tankevek-
kjande kor konservative og tradisjo-
nelle ungdommane er i sine val av
utdanning og fagområde. Om den-
ne utviklinga held fram, kan det sjå
ut som vi ikkje får ein meir kjønns-
integrert arbeidsmarknad framover,
snarare tvert imot. Elevane kan
nærmast karakteriserast som flokk-
dyr når dei vel faggrupper. Vi har
her laga ei liste over fagområda
som er minst populære hjå gutane
og minst populære hjå jentene, det
vil seie dei typiske jente- og gute-
val. Vi har teke utgangspunkt i dei
nye godkjende lærekontraktane i
perioden 1.10.96-30.9.97, eit gjen-
nomsnitt for heile landet.

Om denne utviklinga held fram,
kan det sjå mørkt ut for innslag av
kvinner på område i arbeidslivet
kor det er få kvinner frå før. Tren-
den med at dei unge vel like tradi-

Plasse- Prosent
ring 	 Fagområde 	 jenter

1 Skogbruksfag 0
2

3

Transport- og kommunika-
sjonsfag
Elektrotekniske fag

0
0

4 Maritime maskinistfag 1
5 Mekaniske fag elles 2
6 Elektrofag 2
7 Jern- og metallfag elles 2
8 Fiskefag 2
9 Sjøfartsfag elles 3
10 Transport- og kommunika-

sjonsfag 3
11 Trearbeids-, byggje- og

anleggsfag 4

Kjelde: SSB, utdanningsstatistikk.

Plasse- 	 Prosent
ring 	 Fagområde 	 gutar

1
	

Sosialfag
	

0
2
	

Terapeutiske fag
	

4
3
	

Hygiene- og skjonnheitspleiefag 	 5
4
	

Idretts- og ungdomsleiarutdanning 6
5
	

Kontorfag
	

25
6
	

Fotograffag
	

28
7
	

Brukskunst, formgjeving
	

29

Kjelde: SSB, utdanningsstatistikk.

sjonelt som før, finn vi 6g att
innanfor delar av høgare utdan-
ning3 . Kan hende er det ikkje så
overraskande at vala er så tradisjo-
nelle mellom elevane? Gutane og
jentene vel yrkesutdanning på eit
tidspunkt kor det er svært viktig
nettopp å vere flokkdyr. Samstun-
des understrekar dei sin mannlege
eller kvinnelege kjønnsidentitet ved
å velje til dels stereotype kjønnsrol-
ler4 . Statistikken syner likevel at det
er nokre einslege svaler rundt om
kring i landet, og held utviklinga
fram, ser det ut som det er ein fare
for at dei kjem til å bli einslege sva-
ler på arbeidsplassen sin i framtida.

Dei som hevdar at kvinner i grun-
nen alltid vil vere annleis enn
menn, og at det er heilt naturleg at
kjønna vel ulike fagområde når dei
skal finne sin plass i arbeidslivet,
har her fått litt ved til bålet sitt. På
den andre sida kan dette vere eit
lite varsku til dei som voner at vi
framover vil få ein litt mindre
kjønnssegregert arbeidsmarknad.
Her er det opp til dei som kjenner
seg kalla til å freiste å gjere noko
med saka; kva med til dømes fram-
tidige arbeidsgjevarar eller skule-
rådgjevarar?

1. Per i dag er det enno ikkje vorte noko av,
men kan hende blir det sett av nok pengar i
1999 til å lage ei brukarrettleiing.

2. Personar reknast i denne statistikken som
18 år i det kalenderåret dei fyller 18 år.

3. Sjå "Ukens statistikk" og "Aktuell utdan-
ningsstatistikk" og på SSBs heimesider på
internett.

Tips om kor du kan lese meir om
utdanningsstatistikk:
Serien Aktuell utdanningsstatistikk
AU 6/98: Videregående opplæring
AU 3/98: Utvikling i norsk utdanning

1980-1996
AU 2/98: Utdanning i Norge Nøkkeltall

1998.
AU 1/98: Lærlinger og elever under lov om

videregående opplæring 1. okto-
ber 1997, foreløpige tall.

4. Kan hende er ikkje vala så tradisjonelle i
høgare utdanning, nett av di folk har vorte
eldre? Tenk til dømes på jenteinvasjonen på
jus og økonomi.

Litteratur
Statistisk sentralbyrå (1998): Aktuell utdan-
ningsstatistikk 1998, 1 og 6.

Statistisk sentralbyrå (1998): Økonomiske
analyser 1998, 1, 59-64.

Elisabeth Da!helm
(elisabeth.dalheim@ssb.no) er
konsulent i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for befolknings- og
utdanningsstatistikk.



Tenestepensjon o.l. 15%

Kapitalinntekter
10%

Lon 8%

Næringsinn-
tekter m.m. 2%

Figur 1: Samansetning av
bruttoinntekta for busette
alders-, uføre- o evande-
pensjonistar. 19

Pensjonsordningar utanfor folketrygda:

Tenestepensjonane avgjer
inntektsnivået
Ingunn Helde

La det vere klart; folketrygda er vik-
tigast av dei pensjonsordningane
som til saman utgjer det norske
pensjonssystemet. Ho er basert på
eit prinsipp om universell dekning,
som betyr at samtlege personar bu-
sette i Noreg kjem inn under folke-
trygda og har rett til folketrygdpen-
sjon, dersom dei oppfyller visse
fastsette kriterieri. For dei nær
877 000 alders-, uføre- og att-
levandepensjonistane som var bu-
sette i landet ved utgangen av
1996, utgjorde inntektene frå folke-
trygda i snitt nær to tredelar av
bruttoinntekta2 .

Ytingar frå folketrygda 65%

Kjelde: Sjolvmeldingsstatistikk 1996

Pensjonistar med ytingar frå pensjonsordnin-
gar utanfor folketrygda har eit klart høgare
inntektsnivå enn dei som berre har folketrygd
å leve ay. Sjølv om folketrygda utgjer hovud-
inntektskjelda for dei fleste pensjonistane her
i landet, er ytingar frå andre ordningar svært
avgjerande for kor rommeleg økonomi ein vil
få som pensjonist.

Samstundes kan ein ut frå mediede-
batten om inntektsnivået til minste-
pensjonistane nærmast få inntrykk
av at dei fleste pensjonistar ikkje
har noko anna å leve av enn nett-
opp minstepensjon frå folketrygda.
Ei slik forestilling kan avkreftast
med ein gong: Av dei 877 000 pen-
sjonistane som mottok alders-, ufø-
re- eller attlevandepensjon frå fol-
ketrygda i 1996, mottok berre kvar
tredje — om lag 290 000 personar —
særtillegg, som vil seie at dei er
minstepensjonistar3 . Men ikkje ber-
re har to av tre ein pensjon høgare
enn minstepensjonen. Som vi seina-
re skal sjå, er det òg mange minste-
pensjonistar som har inntekter ut-
over folketrygda si minsteyting.

I denne artikkelen vert søkelyset
retta mot pensjonistane sine til-
leggsinnteker frå private pensjons-
ordningar utanom folketrygda, dei
her kalla tenestepensjonane4. Kort
sagt vert følgjande spørsmål stilt:
kor viktig er tenestepensjonen for
pensjonistane sitt inntektsnivå?

Tenestepensjonen har vorte
viktigare
Arsaka til fokuseringa på teneste-
pensjonen er at dette er den inn-
tektstypen innan pensjonssystemet
som har vist størst auke dei siste
åra (sjå Statistisk sentralbyrå
1998a). Ytingar av dette slaget er
vanlegvis opptent via arbeidsfor-
hold. Som døme på private

Datagrunnlag
Tala er henta frå Sjolvmeldingsstatistikken 1993 og 1996, Inntekts- og formuesun-
dersokinga for hushald 1986-1996, Inntektsstatistikken for pensjonsordningar utan-
for folketrygda 1996 og registerbasert inntektsstatistikk for 1996. Storleiken på be-
opa er bestemt av skattereglar og likningspraksis. Samtlege av statistikkane gjev og
opplysningar om personar som ifølgje Rikstrygdeverket har motteke pensjonsytingar
frå folketrygda i inntektsåret. I tillegg inneheld Inntektsstatistikken for pensjonsord-
ningar utanfor folketrygda opplysningar henta frå Skattedirektoratet sitt Lon- og
trekkoppgåveregister for 1996.

Tabellgrunnlaget er busette personar i Noreg ved utgangen av det aktuelle inntekts-
å ret, altså per 31.12. Det vil seie at personar med tilknytning til Noreg (gjennom
pensjonsrettar, skatteforhold og liknande), men som er registrert busette  i utlandet,
ikkje er med i tabellgrunnlaget. Dette er årsaken til at talet på pensjonistar i tabell-
ane ligg noko lågare enn det Rikstrygdeverket oppgjev.
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pensjonsordningar kan nemnast to
av dei største ordningane for tilset-
te i offentleg sektor, Statens Pen-
sjonskasse (SPK) og Kommunal
Landspensjonskasse (KLP). Men det
finst 6g mange små pensjonskasser,
særleg for tilsette i privat sektor.
Forsikringsselskapa tilbyr dessutan
kollektive pensjonsforsikringar for
arbeidstakarar og foreiningsmed-
lemmer, samt individuelle pen-
sjonsforsikringar.

Tendensen til at tenestepensjon har
fått stadig meir å seie for pensjonis-
tane sin økonomi, kjem mellom an-
na til uttrykk om vi ser på kor stor
prosentdel tenestepensjonen utgjer
av hushalda sine samla inntekter' i
hushald der hovudinntektstakaren
er pensjonist. I 1986 lag inntektene
frå slike ytingar på ca. 6 prosent av
hushaldsinntekta. Mot slutten av
1980-talet starta tenestepensjonen
å stå for ein større del, og i 1991
utgjorde den 13 prosent. 11996 var
prosentdelen auka til heile 17 pro-
sent av hushaldsinntekta. Kva kan
så denne utviklinga skuldast?

Det er på sin plass å påpeike at au-
ken dei første åra sannsynlegvis i
nokon grad er overvurdert. Forst i
1990 innførte likningsstyresmakte-
ne oppgaveplikt på utbetalingar av
eiga pensjonsforsikring. Inntekter
frå slike forsikringar vert ført på
same post på sjølvmeldinga som
tenestepensjonen. For åra for 1990
kan det difor ha vore ei viss under-
rapportering av slike utbetalingar
på sjølvmeldinga (NOU 1998:19).  I
så fall har desse inntektene heller
ikkje kome med i inntektsstatistik-
ken.

Fleire har opptent teneste-
pensjon...
Utbetalingane av tenestepensjon
har likevel auka kraftig i åra etter
1990. Og det at den no utgjer ein
større del av pensjonistane sine to-

SEFigur 2: Busett .

sjonistar med t
Prosent. 1986',
1996

1986 	 1991 	 1993
	

1996

• Alderspensjonistar

• Uførepensjonistar
Attlevande pensjonistar

1 For inntektsåra 1986 og 1991 er personar under
17 år utelatne.

Kjelde: Inntekts- og formuesundersøkinga 1986 og
1991, Sjølvmeldingsstatistikk 1993 og 1996

tale inntekter enn tidlegare, har i
hovudsak samanheng med at fleire
enn før har opptent slike ytingar.
Frå 1993 til 1996 vaks talet på fol-
ketrygdpensjonistar 6 med teneste-
pensjon med 24 500 personar, til i
alt 443 300 — ein auke på nær
6 prosent (Statistisk sentralbyrå
1998a). Som vist i figur 2 har veks-
ten særleg vore stor blant alders-
pensjonistane.

11986 mottok ein av tre alderspen-
sjonistar slik tenestepensjon i til-
legg, i 1991 gjaldt det nær halvpar-
ten av dei. 11993 var prosenten
kome opp i 52, medan talet var

338 400 personar i 1996 — altså
om lag 55 prosent av alderspensjo-
nistane i folketrygda. Sjølv om pro-
sentdelen er noko lågare, kjem den
same tendensen til syne for motta-
karane av uførepensjon (Statistisk
sentralbyrå 1993, 1996 og 1998a).
Skal ein forklare denne utviklinga
er det viktig å vere merksam på den
såkalla kohorteffekten, og skilje
mellom inntektsutviklinga til dei
einskilde pensjonistane og for grup-
pa sett under eitt. Dei som til do-
mes var alderspensjonistar i 1996,
er ikkje dei same personane som
var alderspensjonistar i 1986. Pen-
sjonistpopulasjonen endrar seg
kontinuerlig, og gjennom desse åra
har nokre døydd, samstundes som
nye årskull har kome til. Og det er
dei nye pensjonistkulla som har
opparbeidd seg gode tenestepensjo-
nar. Hovudårsaken til auken i talet
på tenestepensjonsmottakarar er
såleis at det går føre seg eit genera-
sjonsskifte i pensjonistbestanden.
Sett på spissen kan ein kanskje seie
at det er dei rike som er i ferd med
å bli pensjonistar, og ikkje pensjo-
nistane som er i ferd med å bli rike
(Dahl 1997, Koren 1997).

.. og fleire har høge ytingar
Påstanden vert ytterlegare forsterka
om vi ser på utviklinga i storleiken
på dei mottekne tenestepensjonane.
Ein måte å sjå dette på, er å sette
ytinga til alderspensjonistane som i
1993 var i alderen 67-74 år opp
mot gjennomsnittleg tenestepen-
sjon for alderspensjonistar i den sa-
me aldersgruppa tre år seinare.

Definisjon
Tenestepensjonar omfattar her pensjonar og livrenter  i arbeidsforhold, føderåd i
jord- og skogbruk, eiga pensjonsforsikring m.m. frå private pensjonsordningar utan-
for folketrygda. Ordningane er som oftast i regi av stat, kommunar, arbeidsgjevarar/
bedrifter, fagrøyrsle, organisasjonar eller forsikringsselskap. Desse har saman, eller
kvar for seg, etablert pensjonar baserte pa rettar eller behov. Pensjonsrettane kan
vere knytta til eit tilsettingstilhøve, yrke eller organisasjonstilhørsel. Dei kan òg vere
kontraktar/poliser teikna på kollektiv eller individuell basis.



Tabell 2: Buse
utan folketrygd.
tal

Figur 3: Gjennomsni 	 g
bruttoinntekt for folketrygd-
pensjonistar utan tenestepe
folketrygdpensjonist
tenestepensjon og
utan folketrygd. 199

Pensjon, livrenter i arbeids-
forhold m.m. 31 100
Føderåd 2 900
Avtalefesta pensjon (AFP)
Barnepensjon frå andre enn
folketrygda
Utbetaling av eiga pensjons-
forsikring (EPES)

12

1

7

400

900

700
Uførepensjon frå andre enn
folketrygda 6 400

Personar i alt 53 700

Folketrygd-
pensjonistar
utan teneste-
pensjon

Folketrygd-
pensjonistar
med teneste-
pensjon

Pensjonistar
uten folke-
trygd

0 	 50 100 150 200 250
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111.Tabell i: Gjennoms
tenestepensjon for
nistar i alderen 67-7
tenestepensjon. 19
Beløp i faste prisar (

1993 1996

37

161

500

300

39

165

500

000

295 600 276 600

Kjelde: Sjolvmeldingsstatistikken 1993 og 1996

Tabellen syner at gruppa "nye" al-
derspensjonistar i 1993 fekk lågare
inntekter frå den tenestepensjonen
dei hadde opparbeidd seg enn per-
sonane som var i den tilsvarande
alderskategorien i 1996. Men
denne tabellen kan eig tolkast i ret-
ning av at det er det aukande talet
alderspensjonistar med tenestepen-
sjonar som forårsakar at denne inn-
tektskomponenten utgjer ein au-
kande del av inntekta til gruppa.

Spørsmålet om ein har rett til
tenestepensjon eller ikkje, er altså
viktig for kva inntektsnivå ein får
som pensjonist. Studerer vi inntek-
tene til dei pensjonistane som ikkje
mottek folketrygd, kjem dette sær-
skilt godt til syne.

Ikkje alle pensjonistar er
folketrygdpensjonistar
I inntektsstatistikken vert pensjons-
status i folketrygda nytta til å defi-
nere dei som er pensjonistar, mel-
lom anna fordi datamaterialet om
folketrygdpensjonistane er omfat-
tande, samstundes som det inklu-
derar majoriteten av pensjonsmot-
takarane i landet. Så langt i artik-
kelen har difor pensjonistomgrepet
vore knytt til folketrygdpensjonist-
ane. Men ein kan godt vere pensjo-
nist utan å vere folketrygdpensjo-

nist. A studere folketrygdpensjo-
nistane sine inntekter når søkelyset
er retta mot den økonomiske situa-
sjonen til den totale pensjonistpopu-
lasjonen, gjev difor ikkje eit heil-
skapeleg bilete.

La oss ta eit døme: grensa for å få
alderspensjon frå folketrygda er 67
eir. Samstundes kan nokre yrkes-
grupper — mellom anna politi og
militært personell — gå av ved ei
lågare aldersgrense. Alderspensjo-
nistane i denne kategorien kjem då
ikkje med i folketrygdmaterialet
fordi dei før fylte 67 år berre mot-
tar pensjon frå andre ordningar.
Det same er til ein viss grad situa-
sjonen 6g når det gjeld personar
med avtalefesta pensjonsordning
(AFP). Vert det utelukkande foku-
sert på inntektene til folketrygd-
pensjonistane, overser ein med and-
re ord ganske mange pensjonistar
som får sine ytingar frå private pen-
sj onsordningar.

For å få ei meir utfyllande framstil-
ling har vi såleis i statistikken for
Pensjonsordningar utanfor folke-
trygda i tillegg nytta lønssumopp-
lysningar7 . Materialet viser at nær
54 000 personar var pensjonistar
utan å motta folketrygd (Statistisk

Kjelde: Pensjonsordningar utanfor folketrygda
1996

sentralbyrå 1998b). Sidan pensjo-
nistane som ikkje har folketrygd,
nødvendigvis må ha inntekter frå
andre kjelder, la oss sjå kva slags
tenestepensjonsytingar dei mottek.

Dei fleste, 58 prosent, får pensjon
og livrenter via arbeidsforhold.
APF-pensjonen er den nest største
pensjonstypen, vel 12 400 perso-
nar — eller 23 prosent — mottek
denne sorten yting. Dei øvrige har
anten uførepensjon, barnepensjon,
eiga pensjonsforsikring eller føde-
råd".

Store skilnader i inntekt
mellom pensjonistar med og
utan tenestepensjon
Kor viktig ytingane frå pensjonsord-
ningar utanfor folketrygda er, kjem
klart fram om ein samanliknar den
gjennomsnittlege bruttoinntekta til
folketrygdpensjonistar med og utan
tenestepensjon med inntekta til dei
pensjonistane som ikkje har folke-
trygd.

Med omsyn til folketrygdpensjo-
nistane viser det seg at dei utan
tenestepensjon berre har 58 prosent
av bruttoinntekta til dei som har
slike ytingar i tillegg til folketrygd.

Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk for folketrygd-
pensjonistar 1996 og Pensjonsordningar
utanfor folketrygda 1996

Gjennomsnittleg
tenestepensjon

Tal på alderspensjo-
nistar, 67-74 år med
tenestepensjon

Tal på alderspensjo-
nistar, 67-74 år i alt
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Ser vi derimot på bruttoinntekta til
dei pensjonistane som berre har
tenestepensjon og ikkje folketrygd,
er differansen stor: bruttoinntekta
til folketrygdpensjonistane utan te-
nestepensjonar utgjer berre 41 pro-
sent av bruttoinntekta til dei som
berre har tenestepensjon.

At pensjonistar med tenestepensjon
har dei høgaste gjennomsnittlege
bruttoinntektene, skuldast likevel
ikkje berre denne typen ytingar.
Tenestepensjon indikerar vanlegvis
tidlegare yrkesaktivitet, og skilna-
dene i inntekt vert såleis forsterka
av at pensjonistane i kategorien òg
har eit høgare nivå på andre inn-
tektstypar, som løns-, nærings- og
kapitalinntekter. For folketrygdpen-
sjonistane skuldast differansen mel-
lom dei med og dei utan teneste-
pensjon dessutan òg at dei først-
nemnte har rett til tilleggspensjon
frå folketrygda (Erstad 1995).

Minstepensjonistane har 6g
tenestepensjonar
Som nevnt innleingsvis, er det gjer-
ne minstepensjonistane vi høyrer
om når pensjonistane sine inntekter
og levekår står på dagsordenen.
Kven er det så som faller inn under
denne gruppa?

Det mest slåande særtrekket ved dei
om lag 290 000 personane som
mottok minsteytinga frå folketryg-
da i 1996, er at heile 87 prosent var

kvinner. A vere minstepensjonist er
såleis eit klart kvinnefenomen som
har samanheng med at kvinnene
som i dag er pensjonistar, i liten
grad har vore i løna arbeid. Motta-
karane av minstepensjon kan like-
vel ikkje sjåast på som ei einsforma
gruppe. A vere minstepensjonist i
folketrygda, er nemleg ikkje ems -
lydande med at personane i gruppa
berre har minstepensjon å leve ay.
Blant dei kvinnelege minstepensjo-
nistane er til dømes halvparten gif-
te, dei fleste med ein som ikkje har
minstepensjon. Faktisk var det i
1996 berre 7 600 ektepar der beg-
ge var minstepensjonistar. Ein kan
dessutan ha minstepensjon frå fol-
ketrygda, men òg vere sikra på an-
na vis. Blant dei mange einslege
kvinnene som sjølv berre har rett til
minstepensjon, må ein dessutan
rekne med at ein del har rett til
opptente ytingar etter avlidt ekte-
felle.

På spørsmål om minstepensjonist-
ane òg har inntekter frå tenestepen-
sjon, gjev materialet ikkje uventa
det svar at ganske mange av dei òg
har tenestepensjon. Faktisk mottok
28 prosent av dei som var minste-
pensjonistar i 1996, i snitt 5 900
kroner i tenestepensjon i tillegg til
minsteytinga frå folketrygda. Ikkje
overraskande er prosentdelen
høgast blant dei ikkje-gifte kvinne-
ne. Heile 38 prosent av dei mottok
slike ytingar, i gjennomsnitt nær

8 600 kroner. Som forventa har
resultatet samanheng med at grup-
pa i stor grad omfattar enkjer med
tenestepensjon etter avlidt ektefel-
le. Gifte menn er likevel dei minste-
pensjonistane som har høgst tenes-
tepensjon med eit snitt på 8 900
kroner.

Private pensjonsordningar vil
spele ei stadig storre rolle
Tenestepensjonar er altså svært av-
gjerande for økonomien til pensjo-
nistane, og viktigare vil dei sann-
synlegvis bli. 11996 betalte om lag
1,6 millionar nordmenn premie til
ulike pensjonsordningar utanfor
folketrygda, eller fekk slik premie
betalt av arbeidsgjevar (Statistisk
sentralbyrå 1998b). Talet tyder på
at dei som i dag er framtidas pen-
sjonistar er opptatt av å sikre seg
eit økonomisk utkomme til den da-
gen alderdom eller sjukdom hind-
rar yrkesaktivitet, utover ytingane
dei venter frå folketrygda. Det er
dessutan sannsynleg at innstram-
mingar med omsyn til tilleggspen-
sjonsordninga i folketrygda, særleg
for inntektstakarar med høg inn-
tekt, vil bidra til auka etterspørsel
etter private pensjonsordningar.

1. Pensjonane vert fastsett i forhold til
folketrygdas grunnbeløp (G). Grunnpensjo-
nen er uavhengig av inntekt. Men for å ha
rett til full grunnpensjon, krevst 40 års botid
i Noreg. Ved kortare botid vert grunnpen-
sjonen avkorta tilsvarande. Full grunnpen-
sjon utgjer 1G for einsleg pensjonist. Lever

Tabell 3: Busette mottakarar av minstepensjon frå folketrygda:

Begge kjønn Menn Kvinner

I aft Ikkje gift Gift I alt Ikkje gift Gift I alt Ikkje gift Gift

Gjennomsnitt 5 900 8 300 3 300 7 700 7 000 8 900 5 600 8 600 2 700

Del med beløp på postane 28 36 20 26 24 29 28 38 19

Tal på minstepensjonistar 290 600 149 400 141 100 39 100 25 200 139 00 251 500 124 300 127 300

Kjelde: Registerbasert inntektsstatistikk 1996
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pensjonisten saman med ein annan pensjo-
nist eller ein som har inntekt over 2G, er
grunnpensjonen 0,75G (sjå for øvrig NOU
1998:19).

2. Bruttoinntekta omfattar alle lønsinntek-
ter, pensjonar, bidrag, næringsinntekter og
kapitalinntekter, tilsvarande post 3.1.10 på
sjølvmeldinga.

3. Minstepensjon i folketrygda vert saman-
sett av grunnpensjon, særtillegg og tilleggs-
pensjon som ikkje overstig verdien av særtil-
legget. Særtillegget vert ytt til pensjonist
som ikkje har opptent tilleggspensjon i
folketrygda eller som har tilleggspensjon
lågare eller lik særtillegget.

4. Innan faglitteraturen er det brei semje om
at skiljet "offentleg"/"privat" er lite egna
som utgangspunkt for ei kategorisering av
dei ulike ordningane innan pensjonssyste-
met. Derimot er et ikkje semje om ei alter-
nativ typologisering (sjå for øvrig Hippe 8E
Pedersen 1988). Ettersom sjølvmeldings-
statistikken berre skil pensjonsinntekter i
dei to kategoriane "frå folketrygda" (jf. post
2.2.1 på sjølvmeldinga) og "frå andre enn
folketrygda" (jf. post 2.2.2), nyttast her
omgrepet "privat" i tilknytning til alle typar
pensjonsordningar utanfor folketrygda og
ytingane frå desse institusjonane. Ettersom
inntektene frå arbeidsmarknadsbaserte
ordningar utgjer majoriteten av desse pri-
vate pensjonsytingane, nyttast omgrepet
"tenestepensjon" som ei samlenemning (jf.
ramme 2).

5. Dei samla hushaldsinntektene omfattar
yrkesinntektene (løns- og næringsinntek-
tene), kapitalinntektene og dei skattbare og
skattefrie overføringane.

6. Omgrepet "folketrygdpensjonist" nyttast i
denne artikkelen om mottakarane av
alders-, uføre- og attlevandepensjon frå
folketrygda.

7. Lønssumopplysningane er henta frå ions-
statistikken over lønssummar frå løn- og
trekkoppgåveregisteret 1996. Denne statis-
tikken er basert på dei løns- og trekkopp-
gåveopplysningane som alle arbeidsgjevarar
eller oppdragsgjevarar (inklusive pensjons-
institusjonane) er plikta å sende kommune-
kasseraren/Skattedirektoratet.

8. Føderåd (kår) oppstår når kjøparen av
fast eigedom gjer opp kjøpesummen på den
måten at selgaren får heil eller delvis beta-
ling i form av framtidige årlege ytingar, som
dels kan bestå i naturalia (til dømes bustad-

rett) og ikkje vanleg underhald. Slikt føde-
råd er vanlegast ved overdraging av jord- og
skogbrukseigedomar, men kan òg vere
aktuelt ved overdraging av andre faste
eigedomar (Lignings-ABC 1997).
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Levekår i et fylke i vekst

Hvert år siden begynnelsen av 1950-årene har
det vært flere som har flyttet til enn fra Akers-
hus. Det kan man skjønne: Arbeidsledigheten
er lav, inntektene er ganske høye, folk bor bra
selv om de betaler mye for det, og Akershus-
beboere lever lenger enn nordmenn flest. Men
gjennomsnittstallene for fylket skjuler store
ulikheter. Den vedvarende veksten skaper
pressproblemer, og den såkalte eldrebølgen
vil melde seg med tyngde. Fylket lever også i
et litt skjevt forhold til Oslo.

Dag Ellingsen

Akershus fylke omkranser Oslo bå-
de på øst-, vest- og sørsiden av ho-
vedstaden. Fylket består av 22 kom-
muner. I fylkets planleggingsarbei-
de er det vanlig å dele inn kommu-
nene i fire geografiske regioner:
Vestregionen, Follo, Nedre Romeri-
ke og Ovre Romerike. Denne artik-
kelen er smakebiter fra et notat
som blir publisert i forbindelse med
Fylkesplan 2000 for Akershus, og
oppdraget med å beskrive levekåre-
ne er en spesialbestilling fra Akers-
hus fylkeskommune til Statistisk
sentralbyrå (SSB).

Et vekstfylke
Akershus hadde 453 490 innbyg-
gere den 1. januar 1998, og er lan-
dets nest største fylke målt i inn-
byggertall, bare Oslo er større. Fyl-
ket har det siste tiåret hatt en
befolkningsvekst på 11,7 prosent,
som er en vekst langt over lands-
gjennomsnittet på 5,2 prosent i det
samme tidsrommet. Veksten er også
høyere enn i Oslo (10,1 prosent),
og Akershus er det fylket som har
hatt høyest befolkningstilvekst i
tiårsperioden.

De forskjellige kommunene og re-
gionene i Akershus har i det foregå-
ende tiåret opplevd forskjellige gra-
der av vekst. Vestregionen har hatt

størst vekst, betydelig vekst har det
også vært i Follo og deler av Nedre
Romerike, mens Ovre Romerike har
hatt små endringer i folketallet.
Veksten svinger med konjunkture-
ne, og var høyest i årene 1986-
1987 og i perioden etter 1993. Fyl-
ket har hatt positiv befolkningstil-
vekst i alle år siden begynnelsen av
1950-tallet, mens Oslo hadde be-
folkningsnedgang i samtlige av åre-
ne 1969-1983.

Mer vekst i nye områder
Befolkningsframskrivingene indike-
rer at veksten vil fortsette, om enn
ikke i samme takt og i de samme
regionene. Mer av veksten er forut-
satt å skje i områdene i nærheten
av Gardermoen. Dette innebærer at
veksten vil komme i deler av særlig
Øvre Romerike som hittil har hatt
svært beskjeden vekst. Vestregionen
spås ikke den samme veksten som
den har opplevd tidligere, her vil
det i tillegg skje en markert økning
i antall eldre.

"Alle" vil til Akershus...
Veksten skyldes ikke at kvinner i
Akershus får flere barn enn norske
kvinner flest, snarere har fruktbar-
hetstallene ligget noe under lands-
gjennomsnittet gjennom hele den
siste 25-årsperioden. Likevel har

fylket et betydelig årlig fødselsover-
skudd (fødte minus døde), noe som
skyldes en kombinasjon av at be-
folkningen er ung og at den er frisk.
Dermed er det mange kvinner i fød-
selsaktuell alder, samtidig som dø-
deligheten er lay.

For å forklare veksten i fylket må vi
særlig se på tilflyttingen til områ-
det. Tilflyttingsoverskuddet i fylket
har de siste årene vært høyt, det vil
si at langt flere flytter til enn fra
Akershus. Det har vært et generelt
press mot hovedstadsområdet, og
Akershus har merket dette presset i
vesentlig grad.

...mens innvandrerne fore-
trekker Oslo
Mens nesten 22 prosent av innflyt-
terne til Oslo i 1995 var innflyttere
fra utlandet, gjaldt dette 15 prosent
av innflytterne til Akershus. Lands-
gjennomsnittet er på litt under 20
prosent.

Ved årsskiftet 1996/1997 bodde
det en litt høyere andel innvandre-
re i Akershus enn i resten av landet:
5,8 prosent mot 5,3 prosent. Med
innvandrere mener vi her personer
med to utenlandsfødte foreldre. An-
delen ikke-vestlige innvandrere i
Akershus er imidlertid noe lavere
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enn landsgjennomsnittet: 2,3 pro-
sent mot 2,6 prosent pr. 1.1.1997.
Med ikke-vestlige innvandrere ten-
ker vi på personer med opprinnelse
i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Ame-
rika og Tyrkia. Kontrasten til Oslo
er slående: På samme tidspunkt var
drøyt 16 prosent av Oslos befolk-
ning innvandrere, og nesten 11
prosent av byens befolkning hadde
sin opprinnelse i et ikke-vestlig
land. Det er stor forskjell mellom
kommunene i Akershus, også på
dette feltet.

De eldste unge drar til byen
I landet som helhet var snaut
26 prosent av befolkningen under
20 år ved inngangen til 1998, i11111Figur 1: Andelen av

i forskjellige aldersg
Akershus og Oslo. 1.
Prosent

10 	 15
	

20
Prosent

Li Akershus Ei Oslo

Kilde: Befolkningsstatistikk 1998

Akershus er 27 prosent under den-
ne aldersgrensen. Akershusbefolk-
ningens "ungdommelighet" er tyde-
ligere i den andre enden av alders-
skalaen: Mens 14 prosent av total-
befolkningen er 67 år eller mer, er
"bare" drøyt 11 prosent av Akers-
husfolk i pensjonsalderen. Fylket
har særlig lav andel av de eldste
eldre: De som er 80 år og over.

Det er interessant å se Oslos og
Akershus befolkningsstruktur i sam-
menheng (figur 1). Akershus har
mange barn og unge, andelen 0-19-
åringer er klart høyere enn Oslos.
Men i aldersgruppene 20-29 år og
30-39 år svinger pendelen i Oslos
favor. Deretter har Akershus en
høyere andel middelaldrende (40-
59 år) enn hovedstaden, mens an-
delen 60-åringer er forholdsvis lik.

Hvorfor finner vi så relativt få men-
nesker i etableringsfasen i fylket?
Mange søker seg ut av Akershus, og
ofte til Oslo, for å få seg utdanning
(Sørlie 1993, KS-forskning 1992).
Videre er boligmarkedet i Akershus,
på grunn av struktur og prisnivå,
lite egnet for mange ungdomsgrup-
per.

Et kjernefamiliefylke
Bare i Vest-Agder og Rogaland er
det flere som lever som ektepar enn
i Akershus. Mens 41 prosent av lan-
dets familier 1.1.1997 var ektepar
med eller uten barn, var det 46,2
prosent av familiene i Akershus
som hadde en slik sivilstatus. Rundt
4 prosent av familiene var samboer-
par med felles barn, omtrent som
landsgjennomsnittet.

Mer enn halvparten av ekteparene
lever uten hjemmeboende barn un-
der 18 år, aldersstrukturen i fylket
tilsier at de "barnløse" ekteparene
har hatt barn som har flyttet hjem-
mefra. Når ekteparene først har
barn, har de gjerne to av dem, slik

at de lever som en klassisk kjernefa-
milie. Ingen av landets fylker har
en så høy andel tobarnsfamilier.
Folloregionen har flest familier
med barn, særlig Vestby og Oppe-
gård har høye andeler. Andelen to-
barnsfamilier i hovedstaden er halv-
parten av den i Akershus.

På den annen side er det få som le-
ver som enslige i fylket, ingen fyl-
ker i landet har færre enslige enn
Akershus. Kontrasten til Oslo er
igjen slående: Der var bare drøyt 27
prosent av familiene ektepar, mens
nesten 65 prosent var enslige.

Få enslige forsørgere
Akershus har også relativt få ensli-
ge forsørgere. Av alle som mottok
barnetrygd ved utgangen av 1997,
var drøyt 16 prosent av forsørgerne
i Akershus enslige. På landsbasis
var andelen drøyt 18 prosent. I Os-
lo er nær 24 prosent av alle forsør-
gere enslige.

Blant kvinnene i Akershus er det en
lav andel som mottar overgangsstø-
nad, noe som kan tyde på at de ens-
lige forsørgerne i Akershus er i en
bedre posisjon enn sine medsøstre i
resten av landet.

Skilsmissene
Par i Akershus skiller seg om lag
like hyppig som norske ektepar ge-
nerelt. Oslo har derimot landets
høyeste skilsmissefrekvens, med en
årlig gjennomsnittsrate i samme pe-
riode på 18 pr. 1 000 ektepar eller
separerte. Det er interessant å mer-
ke seg at skilsmissefrekvensen i fyl-
ket er noe over landsgjennomsnit-
tet, samtidig som relativt få enslige
forsørgere bor i fylket. En viktig del
av forklaringen ligger i at enslige,
skilte utgjør en viktig andel av de
som flytter ut av fylket (KS-forsk-
ning 1992). En nærliggende forkla-
ring på denne flyttingen igjen, er at
boligprisene og boligstrukturen i
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store deler av Akershus gjør det
vanskelig for mange enslige forsør-
gere å bli boende etter skilsmissen.

HELSE

Takk bare bra
Folk i Akershus er gjennomgående
friskere enn nordmenn flest. Vi har

flere indikatorer på det. For det
første rapporterer Akershusfolk
oftere at de føler seg ved god helse,
og dette er regnet som en god indi-
kator på den mer "objektive" helse-
tilstanden. Helseundersøkelsen
1995 viste at Akershusfolk oftere
rapporterte om god eller meget god
helse enn nordmenn flest.

For det andre lever folk i Akershus
noe lenger enn nordmenn flest. En
gutt som ble født i Akershus mel-
lom 1991 og 1995 kunne regne
med å leve til han ble litt over 75 år
gammel, en jente født i samme tids-
rom kunne forvente å bli drøyt
80 år gammel. Gutten blir dermed
rundt ett år eldre enn dem han ble
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født samtidig med ellers i landet,
jenta lever bare et par måneder
lenger.

Ikke alle lever like lenge
Forskjellene i levealder innen fylket
er betydelig, og er en av flere indi-
katorer på at det er betydelige for-
skjeller i levekår etter hvor man bor
i Akershus. Blant guttene er det
Askerbøringene som kan vente å
leve lengst, nesten 77 år i snitt. I
Bærum, Sørum, Frogn, Vestby,
Aurskog-Holand og Oppegård fødes
det menn som kan regne med å le-
ve lenger enn gjennomsnittet for
Akershus. Kortest lever menn i
Gjerdrum, de kan forvente å bli litt
over 72 år gamle, og dermed leve
tre år mindre enn Akershusmenn
flest. I de øvrige kommunene har
menn en levealder som ligger svært
nær landsgjennomsnittet.

Overraskende nok er det kvinnene i
Gjerdrum som lever lengst, de kan
regne med å bli nesten 82 år gamle.
Gjerdrum er en liten kommune, og
spesielle forhold kan ha gitt seg ut-
slag. For øvrig likner fordelingen av
kvinners levealder ganske mye på
menns.

Forskjellene er større i Oslo
Vestregionen i Akershus har leve-
aldre som likner på dem vi finner i
godt stilte vestlige bydeler som Røa
og Ullern i Oslo. Men de dårligst
stilte bydelene i Oslo, slik som
Sagene-Torshov, Gamle Oslo og
Grunerløkka-Sofienberg kommer
klart dårligere ut enn de dårligst
stilte kommunene i Akershus. Kort
sagt: Det er klare forskjeller i leve-
alder i Akershus, noe som indikerer
tilsvarende levekårsforskjeller, men
forskjellene er større i Oslo.

En generell kommentar er på sin
plass her: Også innen kommuner
som for eksempel Asker og Bærum
finnes det områder der innbyggerne

har klart dårligere eller bedre leve-
kår enn kommunens gjennomsnitt.
Men i og med at vi ikke har gode
levekårsdata på enkeltområder
innen Akershuskommunene, blir
ikke polariseringen mellom befolk-
ningsgruppene så tydelig som i Os-
lo, der vi har data for alle bydelene.

Akershusfolk har stumpet
røyken
Akershusfolk lever relativt sunt, og
det er den tredje indikatoren vi har
på god helse i denne sammenhen-
gen. Mens 33 prosent av den norske

befolkning regnet seg som daglig-
røykere i Røykevaneundersøkelsene
1995-1997, var det 29 prosent som
hørte inn under denne kategorien i
Akershus og Oslo.

Røykingen er skjevt fordelt innen
fylket. Blant 40-42-åringer er det
de som bor i Vestregionen som røy-
ker minst, mens røykefrekvensen er
langt høyere i øvre Romerike. Det
er også foruroligende at den usun-
ne helsevanen røyking følges av et
generelt ugunstig kosthold i denne
regionen (Grøtvedt 1998).
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Overvekt innebærer også en helseri-
siko. Menn i begynnelsen av
40-årene i Akershus har gjennom-
gående samme vekt som i resten av
landet, kvinnene ligger noe under
landsgjennomsnittet (Grøtvedt
1998). Typisk nok er menn og kvin-
ner i Vestregionen gjennomgående
slankest, mens gjennomsnittsvekten
i forhold til høyde for begge kjønn
er høyest på Ovre Romerike.

Kreft i vest
Generelt får man et inntrykk av at
folk i Akershus, og kanskje særlig i
Vestregionen, har god helse og le-
ver relativt sunt. Noen unntak har
vi fra dette bildet. Det ene er at en-
kelte kommuner i Akershus, og sær-
lig i Vestregionen, har relativt man-
ge innbyggere med konstatert kreft.
Motsatt er krefthyppigheten lav på
Ovre Romerike. Men krefthyppighe-
ten i Vestregionen gir seg ikke ut-
slag i noen overhyppighet av døds-
fall på grunn av kreft.

Litt vin til maten
Det andre unntaket er alkoholfor-
bruket. Særlig i vestregionen ligger
alkoholkonsumet godt over lands-
gjennomsnittet, men samtidig er
det altså her folk lever lengst. Men
så kan man selvfølgelig spørre hva
som hadde skjedd hvis ikke alko-
holkonsumet hadde vært såpass
høyt i norsk målestokk.

Vi kan ikke, med de data vi her har
til rådighet, se at det høye konsu-
met i Vestregionen gir flere alko-
holskader enn de man har i de østli-
ge regionene. Snarere er situasjo-
nen omvendt (Grøtvedt 1998).

Få og korte sykehusbesøk
Akershusfolk blir sjeldnere lagt inn
på somatiske sykehus enn nord-
menn flest, og når de først ligger på
sykehus, ligger de der litt kortere.
Dette skyldes antakelig en blanding
av en relativt ung befolkning og en

tilsynelatende lavere sykelighet
(Grøtvedt 1998). Igjen ser vi et
kjent monster: Folk i Vestregionen
og Follo blir sjeldnere pasienter enn
beboere i øvre og Nedre Romerike.
Dette til tross for at Vestregionen
har en relativt høy andel eldre.

Legedekningen i Akershus er noe
lavere enn i resten av landet. Men
bedre kommunikasjoner, små av-
stander og en yngre befolkning kan
gi et mindre behov. Situasjonen i
Akershus må også ses i forhold til
legedekningen i hele hovedstadsre-
gionen, og kanskje særlig det brede
tilbudet av spesialister, private le-
gevaktordninger, sykehus og sent-
rale spesialsykehus.

PLEIE OG OMSORG

Hvilke kommuner tar best
hånd om de eldre?
Sosial- og helsedepartementet har i
samarbeid med SSB og Statens hel-
setilsyn utarbeidet en indeks som
skal veie fylkenes og kommunenes
tilbud til de eldre opp mot de eldres
behov. Hvis et område har en dek-
ning av tjenester som står i et for-
hold til "trengende" aldersgrupper
som tilsvarer det forhold man har
på landsbasis, vil området få verdi-
en 1 på indeksen.

Indeksen viser at Akershus som hel-
het har et tilbud som ligger litt un-
der landsgjennomsnittet (indeks-
verdi 0,9). Bare Oppegård har et
tilbud som er bedre enn det norske
eldre får i snitt (verdi 1,1). Eidsvoll
og Hurdal ligger klart under lands-
gjennomsnittet (0,8).

UTDANNING

Gjennomsnittlig barnehage-
dekning
Andelen barn fra 0-5 år som er i
barnehage, ligger svært nær lands-
gjennomsnittet. I 1997 var 507 av

Kilde: Barnehagestatistikk 1997

1 000 barn 5 år og yngre i Norge i
barnehage. I Akershus var raten
503 barn per 1 000, mens Oslo lå
godt over landsgjennomsnittet med
611 pr. 1 000. En høy andel av
barnehagetilbudet i fylket blir gitt i
fulltidsbarnehager, det vil si barne-
hager med en oppholdstid på 31
timer eller mer per uke.
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Mye av ansvaret for barnehagetil-
budet blir ivaretatt ved private løs-
ninger. Mens det er en beskjeden
overvekt av private i forhold til of-
fentlige barnehager i landet som
helhet, er to av tre barnehager i
Akershus private. Barnehagetilbu-
det er gjennomgående best i Vest-
området og dårligst på øvre Rome-
rike.

Mange skoleelever...
Mere enn 10 prosent av landets
grunnskoleelever går på skole i
Akershus, noe som ayspeiler fylkets
"ungdommelige" befolkningsstruk-
tur. Oslo har flere innbyggere enn
Akershus, men nesten 12 000 færre
elever i grunnskolen. På landsbasis
er snaut 6 prosent av elevene frem-
medspråklige, og det er også den
andelen vi finner i Akershus. Oslo
er her i en særstilling: Hele 27 pro-
sent av Osloskolens elever er frem-
medspråklige.

...og flere skal det bli
Fram til år 2005 vil elevtallet i
grunnskolen øke markert i hele Ian-
det. Økningen fra 1993-2005 ble
beregnet til å bli pa 30 prosent på
landsbasis (Nielsen 1995). Størst
økning skal det bli i sentrale strøk,
og Oslo må regne med godt over
60 prosents økning, mens Akershus
antakelig vil få en økning på over
40 prosent.

Hoyt utdanningsnivå
Få av fylkets innbyggere har "bare"
grunnskoleutdanning, bare en av
fem mot en av fire på landsbasis.
Svært mange har videregående ut-
danning i tillegg, og bare Oslo har
flere innbyggere med utdanning på
universitets- og høgskolenivå. I
1996 var det 21 prosent av landets
befolkning som hadde fullført ut-
danning på universitets- og høgsko-
lenivå. I Akershus var det drøyt 27
prosent som hadde utdanning på
dette høyeste nivået, mens Oslo

Figur- 5: Andel
ikke har utdan
grunnskolenivå,
Oslo, Akershus og
ordnet etter regio
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Kilde: Utdanningsstatistikk 1996

skårer betydelig høyere (34 pro-
sent). Motsatt er det relativt få i
Akershus som bare har grunnskolen
bak seg, men forskjellene innen fyl-
ket er betydelige.

Utdanningsnivået er overlegent
høyest i kommunene i Vestregio-
nen, mens det er lavest i flere av
kommunene på Øvre Romerike.

ARBEID

Få ledige hender
Akershus er det av landets fylker
som har den høyeste andelen men-
nesker over 20 år i arbeid. I siste
kvartal av 1997 var drøyt 73 pro-
sent av fylkets befolkning i alderen
20-66 år i arbeid, mot litt under
68 prosent på landsbasis. Intet an-
net fylke har så høy sysselsetting,

Figur 6: Registrelill
og deltakere på a
tiltak. Hele lande
kommunene ord
1997. Prosent
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Figur 7: Gjennomsn
inntekt. Selvangiv
landet, Oslo, Akers
kommunene ordne
1996. Kroner

mr-

Hele landet

Oslo
Akershus

Asker

Bærum

Vestby

Ski

As

Frogn

Nesodden

Oppegård

Enebakk

Serum

Fet

Rælingen

Lørenskog

Skedsmo

Nittedal

Gjerdrum

Aurskog-Holand

Ullensaker

Nes

Eidsvoll

Nannestad

Hurdal

Levekår 	 Samfunnsspeilet 1/99

og sysselsettingen er høy for begge
kjønn.

Motsatt har fylket den laveste ar-
beidsledigheten. Mens 4 prosent av
landets befolkning i alderen
25-66 år var arbeidsledige eller del-
takere på arbeidsmarkedstiltak i
1997, var den tilsvarende ledighe-
ten på 2,7 prosent i Akershus. Ar-
beidsledigheten i Akershus har lig-
get klart under landsgjennomsnittet
på hele 1990-tallet.

Også sysselsettingsgrad og arbeids-
ledighet varierer betydelig innen
fylket, og variasjonen følger gjen-
nomgående de kjente mønstrene:
Vestregionen og deretter Follo
kommer best ut, Nedre og øvre Ro-
merike kommer på dårligste og nest
dårligste plass.

INNTEKT

Tjener mer
Den gjennomsnittlige Akershusbe-
boer er rikere enn nordmenn flest.
Gjennomsnittsinntekten ifølge selv-
angivelsen for bosatte over 16 år
var på drøyt 218 000 kroner i
Akershus i 1996. Det er nesten
35 000 mer enn det gjennomsnitts-
nordmannen tjente i samme tids-
rom. Inntektsnivået er svært likt det
man finner i Oslo.

Forskjellene innen Akershus er be-
tydelige, og skillelinjene er de sam-
me som man finner for andre leve-
kårsindikatorer. Som inntektsfor-
skjellene er store mellom regionene
og kommunene, er inntektsforskjel-
len mellom menn og kvinner stor
og varierende. Særlig stor er inn-
tektsforskjellen mellom kjønnene i
Vestregionen. Kvinner i Gjerdrum
derimot, tjener nesten like mye som
mennene i samme kommune.

Rikdommen i Akershus manifeste-
rer seg også i likningsformuer over
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Inntektil 000 kr

Kilde Selvangivelsesstatistikk 1996

landsgjennomsnittet. Den gjennom-
snittlige skatteyter i Akershus kun-
ne føre opp en bruttoformue på
343 000 kroner i selvangivelsen i
1996, mens den gjennomsnittlige
nordmann måtte nøye seg med
280 000.

SOSIAL SIKKERHET

Få uførepensjonister
Intet fylke i landet har en lavere an-
del uførepensjonister enn Akershus,
og også når vi korrigerer for alders-
sammensetningen ligger uføreande-
len godt under landsgjennomsnit-
tet.

Innad i fylket følger uførepensjons-
ratene de vanlige sosiale skillelinje-
ne. Vestregionen har svært lave an-
deler, mens øvre og Nedre Romeri-
ke har de høyeste. Men det er bare i
noen få kommuner på Ovre Rome-
rike at uføreandelen ligger over
landsgjennomsnittet. Vi merker oss
at kvinnene på Ovre og Nedre
Romerike har høye uføreandeler,
mange av dem er pensjonert på
grunn av muskel-/skjelettlidelser
(Grøtvedt 1998).

Få mottar sosialhjelp
Fylkets "vellykkethet" viser seg også
ved at få mottar sosialhjelp. I 1997
hadde 3,2 prosent av befolkningen
16 år og over i Akershus mottatt
slik hjelp, mot 4,4 prosent på lands-
basis.

Svært mange sosialhjelpklienter er
unge mennesker under 30-35 år.
Nå har Akershus relativt få mennes-
ker i denne alderen i sin befolk-
ning, noe som kan være noe av
grunnen til de lave sosialhjelpsrate-
ne. De unge menneskene som bor i
fylket, trenger sjeldnere sosialhjelp
enn norske ungdommer generelt.

SOSIAL KONTAKT

Få ensomme
Generelt rapporteres det mindre
ensomhet i Akershus enn i landet
som helhet. En viktig forklaring på
dette er nok at så mange Akershus-
beboere er integrert i en kjernefa-
milie. Det er relativt få enslige i fyl-
ket, og også en lav andel eldre, og
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Figur 8: Sosialhjelpstilfeller p
100 innbyggere 16 år og oye
Hele landet, Oslo, Akershus o
kommunene ordnet etter region.
1997
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dette er grupper som har nokså
mange ensomme. Folk i Akershus
har bedre kjennskap og vennskap
med sine naboer enn i Oslo, men
nabokontakten er noe svakere enn i
resten av landet. Man befinner seg
altså et sted mellom storbyens rela-
tivt "fremmedgjorte" nabolag, og
mer tradisjonelle omgangsformer.

BOLIG
Boligfordelingene i Oslo og Akers-
hus er svært forskjellige. I Akershus
ligger tyngden på eneboliger, rek-
kehus og andre småhus, mens Oslo
har et overveiende flertall av leilig-
heter i blokk. Mens tre av fire
Akershusbeboere har fire, fem eller
flere rom i boligen (Statistisk sent-
ralbyrå 1995), har nær seks av ti
Oslofolk tre rom eller færre. Stør-
relsen på boligene er litt større enn
landsgjennomsnittet.

Høye priser
Den høye boligstandarden og belig-
genheten i hovedstadsområdet blir
reflektert i et høyt prisnivå. I Leve-
kårsundersøkelsen 1995 ble det
spurt om hva man trodde man kun-
ne få for boligen sin hvis den ble
solgt. På landsbasis svarte hoved-
tyngden av de spurte (46 prosent)
at de ville få over 500 000, men un-
der 900 000 kroner, mens bare
drøye 21 prosent trodde de ville få
mer enn 900 000. I Akershus trod-
de derimot 43 prosent at de ville få
over 900 000 på dette tidspunktet,
mens litt under 40 prosent trodde

Figur 9: Boligst
i boligen, kjok
unntatt. Akers
for øvrig. 1995.
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de ville få mer enn 500 000, men
mindre enn 900 000 kroner.

Noen miljøproblemer belastes
Oslo
Folk i Akershus har, med særlig
unntak av flystøy, miljøbelastninger
på linje med nordmenn flest, mens
miljøet i Oslo er mer belastet.
Akershusfolk må dele noen av stor-
byens miljøulemper med Oslofolk,
mens de på andre felter slipper
bedre fra det.

På noen måter er det også slik at
Akershus påfører Oslo betydelige
miljøproblemer: Mange i Akershus
reiser til Oslo for å arbeide. På den-
ne arbeidsreisen velger de trans-
portløsninger som gir miljøbelast-
finger i Oslo, og også i deler av
Akershus som ligger ved inn-
fallsportene til hovedstaden. Disse
arbeidsreisene er for manges ved-
kommende en levekårsulempe:
Timer hver dag må brukes på rei-
sing. Samtidig oppnår de reisende
et bedre boligmiljø ved ikke å bo i
så belastede strøk.

KULTUR OG FRITID
På mange felter ser det ut som om
folk i Akershus bruker sin fritid som
nordmenn flest. Levekårsundersø-
kelsen 1995 viser at de mosjonerer
eller går lengre fotturer eller skitu-
rer like ofte som folk ellers i landet.
De går like ofte på dans, diskotek
eller restaurant og litt hyppigere på
idrettsarrangementer. Bibliotekbru-
ken er omtrent som i landet ellers.

Nyter godt av Oslos tilbud
Akershusfolk skiller seg ut ved at de
på mange felter åpenbart nytter seg
av hovedstadens omfattende kultur-
tilbud, hvorav mye går under mer-
kelappen "finkultur". Folk i fylket
går ofte på kino, i teater og opera,
på kunstutstilling eller museum, og
relativt ofte på konserter med klas-
sisk musikk.
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KRIMINALITET
Det anmeldes og registreres mindre
kriminalitet pr. 10 000 innbyggere i
Akershus enn i landet som helhet,
mens naboen Oslo topper nesten
alle statistikker over anmeldt krimi-
nalitet generelt.

Mye å stjele i Asker og Bærum
Vestregionen registrerer relativt sett
flest lovbrudd, noe som fullt og helt
skyldes mange registrerte vinnings-
lovbrudd. Asker og Bærum politi-
distrikt registrerte i 1997 63 lov-
brudd av typen "annen vinningskri-
minalitet" pr. 1 000 innbyggere, og
har dermed en frekvens for tradisjo-
nelle vinningslovbrudd som likner
Stavanger, Trondheim og Bergens.

I Levekårsundersøkelsene har man
siden 1983 spurt folk om de i løpet
av det siste året har vært utsatt for
vold eller trusler om vold. På lands-
basis hadde i 1997 5,5 prosent av
de spurte vært utsatt for trusler og/
eller vold. Akershus lå litt under
landsgjennomsnittet (4,9 prosent),
men her er det små tall slik at for-
skjellene ikke bor vektlegges. Inn-
byggerne i Oslo er imidlertid klart
hyppigere utsatt, der svarte 8,5 pro-
sent av de spurte bekreftende på ett
eller begge spørsmålene.

I 1997 var det drøyt 20 prosent av
de spurte i Akershus som sa de had-
de opplevd tyveri eller skadeverk i
løpet av det siste året, dette er bare
en ubetydelig lavere ja-prosent enn
i Oslo (21,1 prosent), og langt over
ja-prosenten i resten av landet
(11,2). Veldig kort sagt kan man si
at Akershus er et fredelig fylke i
den forstand at man løper en nokså
beskjeden risiko for å bli utsatt for
vold, men at sjansen for å bli fra-
stjålet sine eiendeler eller få dem
vandalisert stedvis ligger på storby-
nivået.
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Innvandreren som vet hvor-
dan nordmenn har det

Dag Ellingsen

Dagens toneangivende definisjon
på "innvandrer" er at han eller hun
har blitt født i utlandet eller Norge
av to utenlandsfødte foreldre. Arne
Andersen tilfredsstiller disse krave-
ne. Hvorfor er han da så interessert
i å ta rede på nordmenns levekår?
Har han sosialantropologens blikk
på oss? Nei.

Så godt som norsk
En del velartikulerte innvandrere
og sosialantropologer forteller oss
år om annet hvordan vi nordmenn
arter oss sett utenfra. Vi blir gjerne
beskrevet som noe litt sært i ver-
dens utkant, noe rikt, men litt ekso-
tisk. Arne Andersen kan ikke si at
han er blitt slått av "det typisk nors-
ke". Sannsynligvis er han nærmere
den tilstanden sosialantropologene
beskriver som "gone native"; han er
blitt som en av oss innfødte:

- Når Danmark og Norge spiller
håndball-landskamp, så heier jeg på
Norge. Det regner jeg som ganske
norsk.

Som alle gode nordmenn lengter
han tilbake til den gang en vinter
var en vinter, kald og snørik. Han
er ikke født med ski på beina, men
"går på ski så bra som man kan gjø-
re det når man hadde de første ski

Han ble født på Fyn av to danskfødte foreldre.
Han har hatt en finger med i samtlige
levekårsundersøkelser. Han er sosiolog med
en fortid som cand.real. med kjernefysikk som
spesiale.
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på beina som 28-åring, med det be-
gynte en lang og pinefull prosess."
Første Norgesbesøk var en haiketur
i de norske fjell og på Vestlandet i
begynnelsen av 1960-årene. På
slutten av 1960-tallet var han norsk
gift, og i full gang med magister-
graden i sosiologi på Blindern. Sosi-
ologien hadde han påbegynt i Ko-
benhavn, etter å ha tatt en annen
avgjørende avgjørelse: Han konver-
terte til sosiologien etter å ha lagt
en full cand.real.-grad bak seg.

Levekårenes førstefiolinist
Det må ikke forlede noen til å tro at
brente broer og dramatiske brudd
er signifikante innslag i hans karrie-
re. For et drøyt år siden fikk Arne
blomster, gaver og pene ord etter
25 sammenhengende år i SSBs tje-
neste, han begynte her rett før EF-
avstemningen i 1972. Og her i By-
rået har han heller ikke vimset rast-
løst fra oppgave til oppgave, og fra
avdeling til avdeling. Fortellingen
om Arne Andersens liv hos oss er på
mange måter fortellingen om leve-
kårsundersøkelsene i Norge. På fri-
tiden spiller han annenfiolin i tradi-
sjonsrike Bryn Orkester, på jobben
er han definitivt levekårenes første-
fiolinist.

Den første levekårsundersøkelsen
ble foretatt i 1973 på regjeringens
initiativ, med SSB i en mer under-
ordnet rolle. Andersen var med på
datainnhentingen, han jobbet på
intervjukontoret den gangen. Leve-
kårsundersøkelsen fra 1973 ble
ikke etterfulgt før i 1980. I mellom-
tiden holdt Arne kontakten med le-
vekårsfeltet ved å jobbe med en
analyse av kårene til grupper med
lav inntekt.

Fra 1980 til 1995 kom levekårsun-
dersøkelsene stort sett hvert fjerde
år. SSBs første egen levekårsunder-
søkelse i 1980 skilte seg på mange
måter fra den første i 1973, først og

fremst fordi den inngikk i OECDs
forsøk på å lage en internasjonal
sammenliknbar levekårsundersøkel-
se. Forsøket var bare delvis vellyk-
ket, og ble ikke fulgt opp. Men for-
søket la grunnlaget for seinere sam-
menlikninger av levekår i Norden.

Undersøkelsene ble imidlertid in-
spirert av Levekårsundersøkelsen i
1973 ved at de hele tiden har vært
sammenkoblet med data fra inn-
tektsundersøkelsene. Det var fram-
synt og har vært nyttig, påpeker
Andersen. På inntektssiden har vi
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Byråprofilen

Byråprofilen
Samfunnsspeilet ønsker i denne serien å portrettere interessante personer som arbei-
der i Statistisk sentralbyrå. Personer som vi tror våre lesere vil vite mer om, og som de
i noen tilfeller kjenner fra andre sammenhenger. Vi vil lage en slik profil i annethvert
nummer og startet i nr. 1/98.

helt siden 1986 hatt et såkalt panel,
det vil si at vi har fulgt de samme
personenes inntektsforhold årlig så
å si helt til idag. Panelmedlemmene
kom første gang med allerede i le-
vekårsundersøkelsene i 1980 og
1983. De samme menneskenes inn-
tektsforhold har dermed vært fulgt i
snart 20 år, men panelet begynner
nå å bli noe preget av frafall.

Undersøkelser hvert år
Den store omveltningen i levekårs-
undersøkelsene kom i 1996. Under-
søkelsene ble ettårige. De fikk årlig
ett eller flere hovedtemaer, tidlige-
re hadde hver undersøkelse dekket
hele det brede levekårsfeltet. En ny
panelundersøkelse, eller bedre: for-
løpsundersøkelse, ble satt i gang.
Nå kan man følge deltakerne i pa-
nelet år for år, og forskere bør her
kjenne sin besøkstid. Vi har nå vært
gjennom en hel runde med de nye
undersøkelsene, og Andersen opp-
summerer de positive erfaringene
slik:

- Først og fremst utnytter vi blan-
dingen av intervjudata og register-
statistikk bedre. For det andre får vi
skikkelige forløpsdata. Videre får vi
studert enkelte temaer med større
hyppighet, særlig gjelder det helse-
spørsmål og boforhold. Til sist har
vi fått et bedre samordnet system
for datainnhentingen.

Pinlig pengemangel
Men alt er ikke bare glede. I år
2000 skal Tidsnyttingsundersøkel-
sen gå av stabelen. Her skriver et
utvalg av det norske folk dagbok
for hva de gjør gjennom døgnets 24

timer, to dager på rad. Utvalget
plukkes ut slik at de svarer for for-
skjellige tider av året, helligdager
og hverdager, ferie og arbeid osv.
Undersøkelsene er særlig populære
hos likestillingsinteresserte: Her
finner man ut hvem som gjør hva
og hvor mye av det ulønnede hjem-
mearbeidet som vi krangler så mye
om. Vi kan også få en pekepinn om
hvor mye ulønnet omsorgsarbeid
som blir utført i det norske samfun-
net.

- Vi mangler halvannen million på å
ha finansieringen av grunnundersø-
kelsen klar. Norge er et av pioner-
landene på slike undersøkelser, det
er ikke så mange som har holdt det
gående jevnt og trutt siden begyn-
nelsen på 1970-tallet. Det ville vært
en flause om vi måtte bryte denne
serien fordi vi ikke har penger. Men
vi har fremdeles et håp om at
Finansdepartementet vil bidra med
restbeløpet.

I Sverige og Finland har de også
hatt problemer med å skaffe penger
til sine undersøkelser av samme
slag. I Sverige skar regjeringen
gjennom og sa at slike undersøkel-
ser måtte bli gjennomført, til tross
for knipne budsjetter: Det har ikke
akkurat regnet penger over svenske
statistikere de siste årene. I Finland
klarte man å skaffe nok "sponsor-
inntekter".

De forskjellige departementene er
de viktigste bidragsyterne når An-
dersen skaffer "sponsorer" til leve-
kårsundersøkelsene. Han etterlyser
flere økonomiske bidrag fra Norges

forskningsråd, mange forskere bru-
ker levekårsdata.

økende ulikheter
- Men hva kommer det ut av alle le-
vekårsundersøkelsene? Hvordan går
det med nordmenns levekår?
Pause. Veloverveide ord blir lagt på
rekke og rad etter hverandre. Når
Arne blir stille på denne måten, er
det noen som tror at han ikke helt
vet hva han skal si. Det er feil. Vi
får kortrapporten om norske leve-
kår i fire punkter:

- Vi har stabile levekår, mye endrer
seg veldig langsomt: Helsetilstan-
den, våre sosiale kontakter og ar-
beidsmiljøet også faktisk. For det
andre har vi totalt sett fått det bed-
re materielt, med høyere inntekter,
større boliger og flere forbruksgo-
der. For det tredje er det samtidig
en del som tyder på økende ulikhe-
ter. Det er et økende sprik, og det
gjelder ikke bare fordelingen av
inntekter, også våre boforhold går i
samme retning.

Andersen har i høst jobbet med den
såkalte "Forskjellsmeldingen". I et
av bidragene til denne har man la-
get samleindekser bygget på regis-
terdata og svar fra intervjuundersø-
kelsene. Forskjellene viser seg ved
at det er en økende sammenheng
mellom hva vi tjener og hvordan
helsa vår er. Det viser seg også at
våre sosiale relasjoner blir flere og
bedre jo mer vi tjener, de som tje-
ner mye får også stadig mer ut av
fritiden sin. Denne utviklingen har
gått sakte og sikkert helt fra 1980
og til nå.

Andersens fjerde punkt er en viktig
nyansering i den stadig oppdukken-
de debatten om hvem som har det
verst:

- Det er vanskelig å peke på mer ge-
nerelle grupper som har det svært
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dårlig. Det er store forskjeller innad
i de fleste gruppene. Selv blant ens-
lige mødre er det betydelige sosiale
forskjeller, selv om gjennomsnittet
for denne gruppen ligger nokså
lavt. Vi må over på helt spesielle
grupper for å finne mer entydige
bilder: Enslige minstepensjonister,
langtids sosialhjelpsklienter og
langtidsledige. Her ser det mørkt
ut, men samtidig er det til dels
svært små grupper.

- Men er ikke oppsummeringen din
basert på litt utvendige indikatorer?
Hvorfor spør dere ikke rett ut: Hvor-
dan har du det egentlig? Går det
bedre eller dårligere?
- Vel, vi spør noe om folks tilfreds-
het på enkelte områder. Hovedinn-
trykket er at det ikke skjer så mye.
Når vi spør om helsetilstanden,
spør vi ett sted om hvordan det er
nå, sammenliknet med før. Men
ellers er vi ikke så opptatt av denne
innfallsvinkelen.

- Har disse spørsmålene begrenset
verdi?
- Det spørs hva man vil. Forsknin-
gen om livskvalitet er viktig. Denne
forskningen og det vi gjør supplerer
hverandre. For de som skal styre
landet tror jeg ikke slike spørsmål
gir så mye rettledning. Svarene blir
for vage, de forteller ikke hvor man
skal sette inn ressursene. Men jeg
er selv kommet til at det er viktig
med en viss kombinasjon av disse
to tilnærmingene. Særlig på ar-
beidsmiljøspørsmål har vi veldig
mange subjektive mål og spørsmål
om tilfredshet.

- Har Byrået noen konkurrenter på
levekårsstatistikken?
- Nei, det er nokså lite de private
meningsmålerne gjør på dette fel-
tet. Vi har sett at det har dukket
opp en del regionale undersøkelser,
blant annet i Agderfylkene. Men
dette er et marked som ikke er så

veldig aktuelt for oss, det krever at
vi bygger ut ressursene på flere om-
råder.

- Til slutt det kanskje viktigste spørs-
målet: Hvem bruker levekårsunder-
søkelsene?
- Departementene og forskerne er
sentrale, men også interesseorgani-
sasjonene er svært opptatte av hva
som kjennetegner levekårene for
deres gruppe. Mediene er på oss, og
noen ganger får vi spørsmål fra den
såkalte almenheten.

Dag Ellingsen
(dag.ellingsen@ssb.no) er rådgiver i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
levekårsstatistikk, og redaktør for
Samfunnsspeilet.



Tabell 2': Holdn
nomi og konfor
dragelsen. Prose

Debatt: Barneoppdragelse

Den konforme barneoppdragelsen står fort-
satt sterkt i Norge, men det er grenser for
konformitet! Et svar til Kari Waerness: "De
fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke
lydige, barn" i Samfunnsspeilet 6/98.

Odd Helge Lindseth

I Samfunnsspeilet 6/98 kritiserer
Kari Wærness undertegnedes artik-
kel i Samfunnsspeilet 1/98 om
holdninger til barneoppdragelsen i
Norge på 1990-tallet. Wærness'
hovedpoeng er at tittelen på artik-
kelen er misvisende. Tittelen lød
som følger: "De fleste vil ha lydige,
veloppdragne og ansvarsfulle barn".
Wærness mener derimot at en mer
korrekt tittel burde ha vært: "De
fleste ønsker ansvarsfulle, selvstendi-
ge og veloppdragne barn". Ifølge
Wærness skal jeg ha forvekslet ly-

Auto- 	Kontor-
Verdi
	

nomi 	 mitet

0. Ingen egenskaper
nevnt som viktig
	

6
1. En av tre egenskaper

nevnt som viktig
	 39 	 23

2. To av tre egenskaper
nevnt som viktig
	 46 	 56

3. Alle tre egenskaper
nevnt som viktig
	 10 	 20

Sum
	 101 	 101

(N)
	

1 127 	 1 127

' Tabellnummereringen er beholdt fra Lindseths
artikkel i Samfunnsspeilet 1, 98.
Kilde: Verdiundersøkelsen 1996, Statistisk
sentralbyrå

dighet og selvstendighet på listen
over de mest populære egenskape-
ne i den norske barneoppdragelsen.
Wærness viser i den forbindelse til
tabell 1 i artikkelen.

Jeg er svært takknemlig for at Wær-
ness har tatt seg tid til å kommente-
re min artikkel. Poenget med over-
skriften var fra min side å vise til
funnene i tabell 2, ikke til tabell 1
som Wærness leser artikkelen. I ta-
bell 2 framgår det at den konforme
barneoppdragelsen, med dens vekt-
legging av egenskaper som lydighet,
veloppdragenhet og ansvarsfølelse,
står markant sterkere i den norske
befolkningen enn den autonome
barneoppdragelsen med dens vekt-
legging av egenskaper som selvsten-
dighet, besluttsomhet og fantasi. Ho-
vedformålet med artikkelen var
nettopp å studere holdningene til
den konforme og autonome barne-
oppdragelsen i den norske befolk-
ningen, slik den har blitt definert i
tidligere forskning på området.
Denne fordelingen framkommer
altså av tabell 2. Det er selvfølgelig
helt riktig som Wærness sier at de
mest populære enkeltegenskapene
som nordmenn verdsetter hos barn
på 1990-tallet er ansvarsfølelse,
selvstendighet og veloppdragenhet.
Dette framkommer altså av tabell 1.

Jeg er for så vidt enig i at overskrif-
ten på artikkelen kan oppfattes som
noe misvisende. Det kan være
uklart om overskriften refererer til
tabell 1 eller tabell 2. Dessuten er
overskriften heller ikke helt presis i
sitt forsøk på å oppsummere resul-
tatene i tabell 2. I tabell 2 ble nem-
lig alle de som slutter seg til minst
to av de tre konforme egenskapene,
kategorisert som tilhengere av den
konforme barneoppdragelsen. Dette
betyr at de som slutter seg til den
konforme barneoppdragelsen har
nevnt minst to av de tre egenskape-
ne lydighet, veloppdragenhet og an-
svarsfølelse som viktige. Dermed
kan man altså bli kategorisert som
tilhengere av den konforme barne-
oppdragelsen uten å ha nevnt for
eksempel lydighet som en viktig
egenskap. En bedre overskrift kun-
ne derfor vært: "De fleste nordmenn
ønsker konforme barn". På den må-
ten ville man kunne ha unngått for-
virringen med hensyn til tabell 1,
og overskriften ville ha vært mer i
overensstemmelse med de forutset-
ninger og funn som blir rapportert i
artikkelen. Overskriften på bladets
forside må derimot stå for Sam-
funnsspeilets egen regning.

Dette vedrører problemer med ope-
rasjonaliseringen av holdninger til
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barneoppdragelse. Den konforme
og den autonome barneoppdragel-
sen er begge teoretiske konstruksjo-
ner som er forsøkt operasjonalisert
empirisk. I Verdiundersøkelsene ble
det ikke spurt direkte om nord-
menn i hovedsak vektlegger "egen-
skaper som lydighet, veloppdragen-
het og ansvarsfølelse", eller "egenska-
per som selvstendighet, besluttsom-
het og fantasi". I Verdiundersøkelse-
ne fikk man i stedet muligheten til
å velge fritt fra en liste på 11 ulike
egenskaper (jf. rammen "Datamate-
rialet" i artikkelen). Grupperingen
av de enkelte egenskapene som
konforme eller autonome ble gjort
på grunnlag av tidligere forskning.

I analysen av data fra Verdiunder-
søkelsene ble det fra min side for-
søkt å ikke fokusere for sterkt på
enkeltindikatorer, men heller forsø-
ke å avdekke et monster blant grup-
per av enkeltindikatorer. Ved å
konstruere de to målene for hold-
ninger til konform og autonom bar-
neoppdragelse ble det forsøkt å la-
ge to mer valide mål på holdninger
til barneoppdragelse enn det studi-
et av enkeltegenskaper kunne gi.

Wærness kommer i sin kommentar
med forslag til flere interessante
problemstillinger som er svært rele-
vante å følge opp i senere forsk-
ning. Wærness stiller blant annet
spørsmål om enkelte oppdragelses-
idealer er på vei ut, mens andre får
en mer allmenn tilslutning i det
norske samfunnet. Det er god
grunn til å tro nettopp dette. En an-
tydning av en slik trend finner vi i
tabell 4 i artikkelen. Der ser vi at
selv om den autonome barneopp-
dragelsen står spesielt svakt blant
de eldste, står den konforme barne-
oppdragelsen relativt sett sterkt i
alle aldersgrupper (selv om den står
sterkest blant de eldste). Skal vi
forsøke å spå om framtiden ut fra
dette, er det altså mye som tyder på

at motstanden mot den autonome
barneoppdragelsen sakte vil for-
svinne ettersom de eldste genera-
sjonene av i dag dør ut. Den kon-
forme barneoppdragelsen vil deri-
mot fortsatt stå høyt i kurs i største-
delen av den norske befolkningen.
Dette er under forutsetning av at vi
ikke blir mindre autonome og mer
konforme i våre holdninger til bar-
neoppdragelsen i løpet av livsløpet
etter hvert som vi blir eldre. Den
autonome barneoppdragelsen vil
fortsatt stå høyt i kurs i framtiden
også med bakgrunn i det stadig
økende utdanningsnivået i det
norske samfunnet.

Weerness har også et godt poeng
når hun sier at de enkelte egenska-
pene som blir studert, kan ha flere
ulike og ofte motstridende betyd-
ninger for folk. Dette er et problem
som man stadig står overfor i kvan-
titativ forskning. Temaet er selvføl-
gelig svært godt egnet til videre
forskning: Hva mener egentlig
nordmenn når de ønsker seg lydige
barn? Er det flere måter å forstå
lydighet på? Når viker lydighets-
idealet for andre ideal for barne-
oppdragelse? Dette er viktig å få
klarlagt, særlig med tanke på at
mye av oppdragelsen av våre barn
skjer utenfor hjemmet, det vil si i
barnehage, skole og blant jevnald-
rende. Er det slik at foreldre og før-
skolelærere virkelig er enige i hva
som er viktige egenskaper for barna
å lære?

Wærness sier til slutt i sin kommen-
tar at dimensjonene individualis-
me/kollektivisme eller egoisme/
altruisme er viktigere enn konfor-
mitet/autonomi for å kunne få inn-
sikt i ulike barneoppdragelses-
idealer. Det er helt klart at konfor-
mitet/autonomi ikke nødvendigvis
er den eneste eller den viktigste
dimensjonen for å kunne forstå
nordmenns barneoppdragelses-

idealer. Her bør det foretas mer
forskning for å avdekke nærmere
relevansen av å studere dimensjo-
nen konformitet/autonomi i barne-
oppdragelsen i forhold til andre di-
mensjoner, blant andre de Wærness
har pekt på. Men for å kunne stude-
re dette og de forslag som Wærness
kommer med i sin kommentar,
trenger vi bedre data enn det Verdi-
undersøkelsene kan tilby.

Odd Helge Lindseth
er høgskolelektor ved I-fagskolen i
Hedmark, Avdeling for lærer-
utdanning.
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