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Forord
Statistisk sentralbyrå ble opprettet i 1876 med Anders Nicolai Kiær som leder. Året
etter ble han utnevnt til Byråets første direktør. Han hadde denne stillingen til han
gikk av med pensjon i 1913. Siden 1867 hadde han vært byråsjef for Det statistiske
kontor i Departementet for det Indre, som var forløperen for Statistisk sentralbyrå.
Kiær skrev i 1874 en artikkel på fransk, som var datidens viktigste internasjonale
statistikkspråk, om prinsippene for nasjonalinntektsberegninger. Artikkelen ble
skrevet på grunnlag av en oppfordring fra Den internasjonale statistikkongressen i
Haag fem år tidligere, og trykket i Kristiania. Dette temaet ble imidlertid ikke fulgt
opp i det internasjonale statistikkmiljøet på 1800-tallet, og Kiærs artikkel ble lite
påaktet internasjonalt.
Artikkelen ble gjenfunnet i Statistisk sentralbyrås biblioteksarkiv i 2011, og er
gjengitt i faksimile og i norsk oversettelse i denne boka. Kiærs artikkel viser at han
hadde mange framsynte meninger om innhold og opplegg for en nasjonalinntektsstatistikk. Han fulgte senere dette opp i egne beregninger. De første av flere
nasjonalinntektsberegninger av Kiær ble publisert i 1892-93 som et tillegg til
Statsøkonomisk Tidsskrift. Norge var da blant få land som hadde slike beregninger.
Kiærs arbeid på dette området utgjør en viktig del av statistikkens historie og utgjør
en forløper for etableringen av nasjonalregnskapet. Det vises i denne sammenheng
til Nasjonalregnskapets historie i Norge (Sosiale og økonomiske studier 112), som
SSB publiserte i fjor.
Olav Bjerkholt og Tor Skoglund redegjør i innledningskapitlet for bakgrunnen for
Kiærs arbeid med nasjonalinntektsberegninger og setter arbeidet hans på dette
området inn i en historisk sammenheng. Kiærs deltakelse i det internasjonale
statistikksamarbeidet, og hans store betydning for utbygging av norsk statistikk og
for å unytte statistikken i samfunnsvitenskapelig analyse, blir også beskrevet.
Oversettelsen til norsk av Kiærs artikkel fra 1874 er utført av Semantix AS på
oppdrag for Statistisk sentralbyrå og bearbeidet av forfatterne. Forfatterne vil takke
ansatte ved SSBs bibliotek for stor innsats i å framskaffe det historiske materialet
om Kiær, INSEEs bibliotek i Paris for tilgang til rapportene fra den internasjonale
statistikkongressen, og Riksarkivet for hjelp til å finne fram i Kirke- og undervisningsdepartementets arkiv.
Statistisk sentralbyrå,
Oslo/Kongsvinger, 11. mai 2012
Hans Henrik Scheel
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Sammendrag
Anders Nicolai Kiær ledet norsk statistikk i 46 år, fra 1867 til 1913. I perioden
1867-1876 var han leder for Det statistiske kontor i Departementet for det Indre.
Statistisk sentralbyrå ble etablert som selvstendig institusjon fra 1876 etter initiativ
fra Kiær. Han ble også Byråets første direktør. Under Kiærs ledelse ble norsk
statistikk utvidet til mange nye områder.
Kiær deltok aktivt i det internasjonale samarbeidet på statistikkområdet. En viktig
internasjonal arena for utveksling av statistiske idéer på 1800-tallet var Den internasjonale statistikkongressen. Det første møtet ble holdt i Brüssel i 1853. Kiær
deltok på fire møter: i 1867 i Firenze, i 1869 i Haag, i 1872 i St. Petersburg og i
1876 i Budapest, som ble det siste kongressmøtet. På kongressmøtet i Haag ble de
nasjonale sjefsstatistikerne oppfordret til å gi innspill om mulighetene for å utarbeide pålitelige anslag for nasjonalinntekt. Kiær skrev en artikkel på fransk om
dette temaet i 1874. Temaet forsvant imidlertid fra kongressens dagsorden og
Kiærs bidrag ble derfor aldri presentert. Kiær gjennomførte senere flere
beregninger av Norges nasjonalinntekt. Etter andre verdenskrig ble nasjonalinntektsberegningene videreført i det nyetablerte og internasjonalt forankrede
nasjonalregnskapet.
Innledningskapitlet inneholder en oversikt over Kiærs arbeid med nasjonalinntektsberegninger og hans deltakelse på Den internasjonale statistikkongressens møter.
Kiær utførte pionerarbeid på mange statistiske områder og han var opptatt av å
utnytte statistikk i samfunnsvitenskapelig analyse. Internasjonalt ble han mest kjent
for sitt arbeid med utvalgsundersøkelser. Kiær var også en høyt respektert internasjonal ekspert på skipsfartsstatistikk.
I artikkelen fra 1874 diskuterer Kiær hvordan nasjonalinntekten bør defineres. Han
argumenterer for at de fleste tjenesteaktiviteter, inklusive det ulønnede husholdsarbeidet, skulle inkluderes i nasjonalinntekten. Adam Smith og andre økonomer
hadde hevdet at bare produksjon som resulterte i noe materielt som kunne omsettes
på et marked var produktiv virksomhet. Kiær drøfter i artikkelen også mulighetene
for å beregne nasjonalinntekten statistisk. Han var tilhenger av å bruke den personlige metode, det vil si beregne nasjonalinntekten ved å summere innbyggernes
inntekt, framfor å bygge på inntektstall for de ulike næringene (den reelle metode).
I 1876, det samme året som Statistisk sentralbyrå ble opprettet, ble det første rene
professoratet i økonomi og statistikk utlyst ved Universitetet i Kristiania. Kiær
søkte, men fikk ikke denne stillingen. Bakgrunnen for at han søkte var, etter eget
utsagn, hans sterke interesse for forskning. Ved siden av sitt arbeid som leder av
Statistisk sentralbyrå og ansvarlig for utvikling av norsk statistikk, fikk han likevel
utført en betydelig forskningsinnsats på mange områder. Kiær etablerte dermed en
forskningstradisjon som førte fram til at det senere ble etablert en forskningsavdeling i Byrået.
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Abstract
Anders Nicolai Kiær was in charge of Norwegian statistics for 46 years, from 1867
to 1913. In 1867-1876 he was the head of the Statistical Office in the Ministry of
the Interior. The Central Bureau of Statistics was established as an independent
institution from 1876 on Kiær’s initiative and he became its first Director. Under
Kiær’s leadership Norwegian statistics expanded into many new areas, and the
annual number of publications was growing steadily. Kiær was actively participating in the international exchange of statistical ideas and drew inspiration from
other countries.
The International Statistical Congress was an important area for the spreading of
statistical ideas in the nineteenth century. The first congress was held in Brussels in
1853. Kiær attended 4 meetings: in 1867 (Florence), in 1869 (The Hague), in 1872
(St Petersburg), and the last one in 1876 (Budapest). The congress meeting in The
Hague opened up a discussion on the possibility of calculating the national income
on a statistical basis. It invited the delegates to submit papers on this issue for
discussion at future sessions. Kiær wrote a paper on this topic in 1874, but the topic
never reappeared on the agenda of the International Statistical Congress. Kiær’s
contribution was thus never presented. Twenty years later Kiær published the first
national income estimates for Norway. He followed up by further estimates. Also
other Norwegian economists followed suit. From the mid-twentieth century
national income statistics became an integrated part of the newly established
national accounts, see History of National Accounts in Norway (Social and
Economic Studies 113 from Statistics Norway).
Olav Bjerkholt and Tor Skoglund have in this book surveyed Kiær’s contributions
to national income estimations and his participation in the International Statistical
Congress. Kiær also performed and published statistical investigations on
demography, income distributions, taxation and a number of other fields. He is
internationally known for his pioneering contributions to the design and use of
sample surveys. Besides, Kiær was a highly respected expert on the statistics of
ocean transport and edited a report of 4 volumes on international shipping at the
request of the International Statistical Congress. Kiær promoted vigorously the use
of statistics as an important basis for economic and social research.
Since Kiær’s paper from 1874 is an important contribution to the history of
statistics and a precursor of the national accounts, Statistics Norway has decided to
republish Kiærs original paper in French, supplemented by a translation into
Norwegian. In this paper Kiær is concerned with the definition of national income
and the delimitation of the economic activities to be included in the national
income. He argued that most service activities, including the contribution from
unpaid housewives, should be included. This was opposed to the view of Adam
Smith and a number of other economists in the eighteenth and nineteenth century.
Kiær was also in favour of using the individual method (méthode personnelle), i.e.
to calculate national income by summing up the income of all individuals in the
Statistisk sentralbyrå
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society. The other approach he discussed was to use industry statistics as the main
basis (méthode réelle).
In 1876, the same year as the Central Bureau of Statistics was established, the first
professorship in economics and statistics was established at the University of
Christiania (Oslo). Kiær applied for this position, but did not succeed in getting it.
His motivation for applying was, according to his own statement, his interest in
research. Kiær succeeded however in combining his leadership and responsibility
for Norwegian statistics with substantial own research and thereby established a
most valuable tradition in Statistics Norway, that eventually also led to the
establishment of a research department.
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1. Anders Nicolai Kiær, norsk statistikk og de
første nasjonalinntektsberegningene
1.1. Innledning

Det statistiske Centralbureau ble opprettet i 1876 som et av de første direktoratene
i norsk statsforvaltning. 1 Men det var ikke en ny virksomhet. Et statlig statistikkkontor hadde eksistert i mer enn 40 år før Byrået ble opprettet. Det ble etablert
innen Finansdepartementet i 1832 og gitt navnet Tabel-Contoir. Det besto da av en
Fuldmægtig som leder og en medarbeider i tillegg. Fra da av ble det satt i gang
arbeid med å utarbeide statistiske tabeller som bare i beskjedent omfang ble trykt.
Allerede i 1837 ble Tabellkontoret utvidet til å omfatte ni medarbeidere i tillegg til
lederen. Kontorets status ble høynet fra 1845 av da lederstillingen ble gjort om til
Bureauchef. I 1846 ble Tabellkontoret overført til det nyopprettede Indredepartementet, og fra 1868 ble navnet endret til Det statistiske kontor. 2
Den første direktør i Statistisk sentralbyrå var Anders Nicolai Kiær. Statistisk
sentralbyrås historie gjennom 125 år ble utgitt som Faktisk talt. Statistikkens
historie i Norge (Lie og Roll-Hansen 2001), og gir et utførlig bilde av institusjonens tilblivelse og utviklingen av norsk statistikk under Kiær. Vårt formål i
denne artikkelen er dels å gi et utfyllende bidrag til Byråets historie, særlig knyttet
til Kiær. Vi redegjør for hans deltakelse i den internasjonale statistikkongressen
som var en forløper for det internasjonale statistikkarbeidet som senere fulgte
gjennom International Statistical Institute (ISI). Her gjorde Kiær seg sterkt
gjeldende. Den internasjonale statistikkongressen fikk betydning for Kiærs arbeid
på flere måter, og vi trekker særlig fram hvordan den inspirerte Kiærs interesse for
beregning av nasjonalinntekt. Dette kom til uttrykk i en artikkel han utarbeidet i
1874 på fransk for framlegging på et senere møte i statistikkongressen, noe det
riktignok aldri ble noe av. 1874-artikkelen er gjengitt i sin helhet i norsk oversettelse i denne boka.
I 1876 da Byrået ble opprettet, ble også det første rene professoratet i økonomi og
statistikk ved Universitetet opprettet ved Stortingsbeslutning. Det skjedde etter et
benkeforslag under budsjettbehandlingen, og ble derfor uten forvarsel utlyst med
kort frist i juni 1876. Kiær bestemte seg for å søke professoratet. Vi redegjør
nedenfor for omstendighetene omkring beslutningen om å opprette professoratet og
den møysommelige søknadsprosessen. Kiær fikk ikke stillingen, men var muligens
den best kvalifiserte. Om han hadde fått denne stillingen, kunne han ikke ha fortsatt
som leder av Statistisk sentralbyrå. Utfallet fikk dermed stor betydning for
utviklingen av norsk statistikk og spesielt for den forskningstradisjonen som Kiær
skapte i Byrået.
1

Av direktoratene som ble opprettet på 1800-tallet er det bare Statistisk sentralbyrå og Justervesenet
som fortsatt eksisterer, og begge fortsatt med de opprinnelige navnene. Justervesenet ble opprettet
1832.

2

Se ”De første 25 årene” i Statistisk sentralbyrå (1976), skrevet av Kiær ved 25-årsjubiléet i 1901.
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Kiær tok senere opp arbeidet med å gjøre konkrete beregninger av nasjonalinntekten i
Norge og skrev flere banebrytende artikler om dette. De viktigste av disse arbeidene
er kommentert nedenfor. Nasjonalinntektsberegninger har en lang forhistorie i flere
land. Men det var først på Kiærs tid at det ble mulig å gjøre beregninger av nasjonalinntekten med noenlunde solid forankring i eksisterende statistikk. Nasjonalinntektsberegningene utgjør en forløper for nasjonalregnskapet. Nasjonalinntektsberegninger
ble gjort i en rekke land, og innledende skritt til et mer omfattende nasjonalregnskap
skjedde også mer eller mindre parallelt i ulike land, fram til det internasjonalt forankrede nasjonalregnskapsarbeidet for alvor tok til etter den annen verdenskrig. Idéen
til å se nærmere på Kiær og hans arbeid har sitt utspring i Byråets nasjonalregnskapshistorieprosjekt som ble fullført i 2011 (Halvorsen, Simpson og Skoglund 2011).
Det er på det rene at Kiærs artikkel fra 1874 ble studert da arbeidet med et fullstendig nasjonalregnskap ble påbegynt på Universitetet under Ragnar Frischs
ledelse på 1930-tallet. Men deretter synes den å ha forsvunnet ut av syne. Odd
Aukrust, som ledet Byråets nasjonalregnskapsarbeid etter krigen, skrev i et
historisk tilbakeblikk i 1992, med henvisning til at Frisch hadde vist til et arbeid av
Kiær fra 1874: “I have found no traces of such a study by Kiær” 3 .
Vi skal i denne innledningen se nærmere på 1874-artikkelen som drøftet
prinsipielle framgangsmåter for å beregne nasjonalinntekt. Vi skal også se på Kiærs
beregninger av nasjonalinntekt, knapt 20 år etter 1874-artikkelen. Senere ble det
gjort nasjonalinntektsberegninger også av andre norske økonomer.

1.2. Anders Nicolai Kiær – jurist, økonom og statistiker

Anders Nicolai Kiær (1838-1919) er en særdeles ruvende skikkelse i norsk
statistikks historie. Kiær arbeidet i det statlige organ for statistikk i Norge i hele 52
år, og ledet det i 46 år. Da han døde omtalte den danske statistiker Harald
Westergaard ham som ”skandinavisk Statistiks Nestor” (Westergaard 1919).
Kiær vokste opp i Drammen i en velstående familie som på farssiden hadde store
interesser i skipsfart og trelast. På morssiden hadde han medisinerfamilien Holst.
Kiærs morbror Frederik Holst var den første som ble tildelt medisinsk doktorgrad i
Norge. Men etter artium i 1855 valgte Kiær seg bort fra såvel trelast som medisin.
Han studerte jus og avla juridisk embetseksamen i 1860. Deretter begynte han i
Tabellkontoret som kopist i 1861. Etter seks års tjeneste ble Kiær leder av kontoret,
og navneendringen som kort etter fant sted skjedde på hans initiativ.
Det er imidlertid ikke bare lengden av Kiærs tjeneste som gjør at han ruver i norsk
statistikks historie. Idéen om statistikk som allmenn tilgjengelig kunnskap, skaffet
til veie av statistiske sentralinstitusjoner, og som grunnlag for samfunnsvitenskapelige analyser, ble utformet i det 19. århundret, men med forløpere av ulike
slag i de foregående 200 år. Ved begynnelsen av det 19. århundret fantes det knapt
3

Aukrust (1992), fotnote 1. Formodentlig trodde han at årstallet Frisch oppga måtte være en trykkfeil.
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noe som kunne kalles statistiske sentralinstitusjoner i noen land. Det var også svært
lite av statistiske publikasjoner i noe land før omkring 1820. Men ved slutten av
århundret var det statistiske sentralinstitusjoner i praktisk talt alle selvstendige
land. Norge fikk altså sitt statistiske sentralbyrå i 1876. Kiær var en pådriver for
dette, og både før og etter at institusjonen ble opprettet gjorde han en pionerinnsats
på en rekke statistiske områder med markert interesse for å utnytte statistikk i
samfunnsvitenskapelig analyse, og han satte spor etter seg også internasjonalt.
Under Kiærs ledelse ble norsk statistikk vesentlig utvidet og mer sentralisert, og
antall publikasjoner økte betydelig. Serien Norges offisielle statistikk ble opprettet
på 1860-tallet basert på internasjonale impulser. På slutten av 1860- og begynnelsen av 1870-tallet ble det etablert ny fiskeristatistikk, ny jordbruksstatistikk og ny
industristatistikk. Senere ble statistikk over lønns- og arbeidsforhold og annen
sosialstatistikk et viktig satsingsområde. Kiær var opptatt av edruelighetssaken, og
en pådriver i utbygging av alkoholstatistikken.
Norge var ikke akkurat rikelig forsynt med økonomer og samfunnsforskere på siste
del av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, men Kiær var en av de aller
fremste. Han skrev artikler om mange økonomiske og sosiale temaer, blant annet
om befolkningsspørsmål, inntekts- og skattespørsmål og pensjonsspørsmål. Kiærs
omfattende skriftlige produksjon ble offentliggjort i innenlandske og utenlandske
tidsskrifter, og som bidrag til en rekke internasjonale konferanser og flere offentlige utredninger. Han skrev blant annet mer enn 30 artikler i Statsøkonomisk Tidsskrift, og var også redaktør for dette tidsskriftet fra starten i 1883 til 1905.
Under Kiærs ledelse ble det tatt i bruk nye metoder for registrering og bearbeiding
av statistikk, blant annet i befolkningsstatistikken. Kiær var opptatt av å lage
hensiktsmessige klassifiseringssystemer, og formulerte et klart skille mellom den
arbeidende (produktive) og den ikke-arbeidende (uproduktive) delen av befolkningen. I folketellingen i 1875 ble hjemmeværende gifte kvinner gruppert enten
som sysselsatte i jordbruket (når mannen var jordbruker), eller sammen med tjenere
og husholdersker (når mannen var sysselsatt i andre næringer). 4 Dette var en
endring i forhold til tidligere tellinger. Da Kiær senere foretok de første beregningene av nasjonalinntekten, regnet han verdien av hjemmeværende kvinners
arbeid med i nasjonalinntekten.
Som nærmere omtalt i avsnitt 1.4 var Kiær Norges delegat ved flere av møtene i den
internasjonale statistikkongressen. Kiær deltok på de fire møtene som fant sted mens
han var sjef for norsk statistikk. Det er all grunn til å anta at han benyttet møtene og
de personlige kontaktene som kilde til kunnskap om statistikk- og analysevirksomhet
i andre land og som inspirasjon for egen aktivitet. I en artikkel han skrev åtti år
gammel for internasjonal publisering ga han en omfattende oversikt over utviklingen
av norsk offisiell statistikk, og ga tydelig uttrykk for de viktige impulsene som norsk
statistikk hadde fått fra de internasjonale kongressene (Kiær 1918).
4

Lie og Roll-Hansen (2001), s. 116.
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Anders Nicolai Kiær (1838-1919) ble i 1861 ansatt ved Tabellkontoret, som lå under Departementet
for det Indre. Han var leder av kontoret fra 1867. Kiær tok initiativ til at Det statistiske Centralbureau
ble etablert som selvstendig institusjon i 1876, og ble dets første sjef, en stilling han hadde til 1913.
Kiær utførte pionerarbeid på mange statistiske områder og han var opptatt av å utnytte statistikk i
samfunnsvitenskaplig forskning. Internasjonalt ble han mest kjent for sitt arbeid med utvalgsundersøkelser. Bildet er tatt i 1876 i forbindelse med etableringen av Det statistiske Centralbureau.
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På det syvende møtet i 1869 i Haag, jf. avsnitt 1.5, vedtok statistikkongressen å få
utarbeidet sammenliknbar statistikk for en rekke konkrete områder, med ansvaret
for de respektive statistikkene tillagt ledende statistikere fra ulike land. Kiær fikk
ansvaret for internasjonal skipsfartsstatistikk. Skipsfart var et område som hadde
interessert ham lenge, og som han hadde arbeidet med også utenom sin rolle som
leder av norsk statistikk. Kiær ble anerkjent som en autoritet når det gjaldt skipsfartsstatistikk.
Et annet vedtak på den syvende møte i statistikkongressen danner bakgrunnen for
den artikkelen av Kiær som ble publisert i 1874. Vi skal nedenfor i avsnitt 1.5 se
nærmere på omstendighetene omkring vedtaket som gikk ut på å oppfordre de
nasjonale sjefsstatistikerne til å gi innspill om mulighetene for å utarbeide pålitelige anslag for nasjonalinntekt. Kiær fulgte opp dette, men tilsynelatende gjorde
ingen andre det samme. Det som var enda mer påfallende var at hele problemstillingen forsvant fra kongressenes dagsorden. Kiær fulgte imidlertid senere opp
ved å gjøre beregninger for nasjonalinntekten i Norge. De første slike beregninger
hadde blitt gjort i England allerede på 1600-tallet, og etter det i flere land. Men
spørsmålet var ikke minst om slike beregninger kunne gjøres med tilfredsstillende
nøyaktighet, og til og med så pålitelig at de kunne kalles statistikk.
Etter den niende møtet i 1876 hadde statistikkongressen utspilt sin rolle. Kiær var
med på å stifte Det Internasjonale Statistiske Institutt (ISI) i 1885. Det var også
Kiær som tok initiativet til det skandinaviske (senere nordiske) statistikksamarbeidet som startet opp i 1889. Kiær ble et sentralt og aktivt medlem i ISI. Der
var han ifølge Westergaard (1919) medlem av adskillige komiteer og det falt på
ham ”atter og atter at aflægge Beretning og indlede Diskussioner”. Det gjaldt blant
annet om spørsmålet om folkemengden i land uten befolkningsstatistikk, om
ekteskapelig fruktbarhet, og om ulike lands statistikk for inntektsfordeling. Han
holdt også flere foredrag på ISI-møter, herunder i 1889 og 1891 om måling av
registertonn for skip, og i 1893 om skipsfartsstatistikk (Westergaard 1919, s. 282).
Som metodestatistiker er Kiær først og fremst kjent for sitt arbeid med den representative metode for utvalgsundersøkelser som han første gang presenterte på et
møte i ISI i Bern i 1895. 5 Kiærs arbeid på dette området ble de første årene møtt
med betydelig skepsis og motstand fra samtidige statistikere. Først flere år senere
fikk metoden internasjonal aksept og Kiær ble anerkjent som en av pionerene når
det gjaldt anvendelse av utvalgsmetodikk i statistikken.
Harald Westergaard avslutter sin nekrolog om Kiær med å karakterisere ham som
”… en lykkelig Natur [og] taknemlig for den Medbør, han havde havt i Livet, …

5

I 1897 holdt Kiær et foredrag om ”Den repræsentative Undersøgelsesmethode” i Videnskabsselskabet etter at han hadde bearbeidet og utnyttet tall fra Inntekts- og formuesundersøkelsen 1891.
Foredraget ble publisert i Kiær (1897b). Kiærs analyse, og hvordan den ble mottatt, er utførlig
beskrevet i Lie og Roll-Hansen (2001), s. 164-182.
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og for de Venner, han ved sin bramfri og fordringsløse Karakter vandt overalt, hvor
han kom hen” (Westergaard 1919, s. 284).

1.3. Arven fra Schweigaard og det dansk-norske
Tabellkontoret

Både statistikk og statsøkonomi var fra opprettelsen av Universitetet i 1811
hjemmehørende ved det filosofiske fakultet, og begge fagene hadde vært utilfredsstillende dekket i undervisning og ellers noe stemoderlig behandlet på dette
fakultetet. 6 Statistikk var et rent deskriptivt fag om land og folk i innland og utland.
Det inngikk i studieplanen for jusstudiet og det var også muntlig eksaminasjon i
emnet. Fra 1834 var det Gregers Fougner Lundh som foredro statistikk. Han hadde
vært professor siden 1822 med plikt til å forelese om landhusholdning og statsøkonomi, men så mye forelesninger i økonomi hadde det ikke blitt ut av det. Emnet
inngikk ikke i noen studieplan og forelesningene trakk få tilhørere (Andresen 2005;
UiO 2011 Bind I). Da Fougner Lundh døde i 1836, var Anton Martin Schweigaard
med på å utforme et skriv til departementet for å utvirke at undervisningen i
statistikk ikke lenger skulle gis av det filosofiske fakultet, fordi det mer hørte
hjemme i “de juridiske Discipliners Kreds” og derfor burde overføres til det
juridiske fakultet (underforstått med ham selv som lærer). 7 En del av begrunnelsen,
formulert av Schweigaard var:
“Statistiken efter den senere mer rationelle Bearbeidelse har ophørt at være en
Samling av Curositeter og historiske Antiquiteter og er gaaet ind under de
juridisk-oeconomiske Statsvidenskabers Classe, idet den deels indeholder
Grundlaget for Statens organiske og administrative Lovgivning, deels
fremstiller de factiske Data af den anvendte Nationaloeconomi.” 8
Schweigaards framstøt lyktes, og han fikk en undervisningsstilling i statistikk fra
1837. 9
Schweigaard tilhørte den konservative, danskvennlige ”intelligenskretsen” som i
striden om det intellektuelle hegemoni sto mot ”patriotene” med Henrik Wergeland
som frontfigur. Schweigaard ble ansett som uhyre begavet. Kort før han i 1840 ble
utnevnt til professor i rettsvitenskap var han sentralt involvert i et nytt framstøt for
å få både statistikk og statsøkonomi inn under sitt eget professorat. 10 Også det
lyktes, og Schweigaard var fra 1840 professor i lovkyndighet, statsøkonomi og
statistikk, og var i hele sin professortid til han døde i 1870 den eneste som hadde de
to sistnevnte emnene i fagkretsen.
6

Det filosofiske fakultet var, som ved Københavns Universitet, det fjerde fakultetet som omfattet alt
som ikke falt inn under det teologiske, medisinske eller juridiske fakultet.

7

Andresen (2005), s. 344.

8

UiO (1911) Bind II, s. 137.

9

Se Bjerkholt (2009), UiO (2011) Bind I, s. 373-375.

10

UiO (2011) Bind I, s. 375-378.
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Jusstudiet var således under Kiærs studietid det eneste studiet ved Universitetet der
statistikk og økonomi ble dosert. Eksamen i statsøkonomi for juridiske studenter
ble gjort obligatorisk i universitetsfundasen av 1845, men det ble ikke innført
skriftlig eksamen i økonomi, som det heller ikke var i statistikk. Men det kunne
eksamineres i både statistikk og økonomi i den muntlige eksamen som jusstudiet
omfattet. Mot slutten av Schweigaards tid var det liten oppslutning om økonomiforelesningene. Trolig hang det sammen med at uten skriftlig eksamen ga det liten
uttelling i sluttkarakteren, og Schweigaard var neppe noen karismatisk foreleser på
dine eldre dager. 11 Det kan sees som et paradoks at økonomi så lenge forble et
underutviklet fag på universitetet i det nye konstitusjonelle Norge der mange var
opptatt av modernisering og økonomisk utvikling. Schweigaard, som i en stor del
av sin professortid også var stortingsrepresentant, gjorde som politiker eminent
bruk av økonomiske resonnementer og kombinerte et liberalistisk grunnsyn med
argumenter til fordel for statlig intervensjonisme. Men noe behov for å utarbeide
lærebøker på norsk om økonomiske forhold så han tydeligvis ikke.
I 1840 publiserte Schweigaard boka Norges Statistik. En kan se den som tilskyndet
av at han underviste i statistikk for jusstudenter, men boka er ikke noe kompendium for studenter. Den står i en klasse for seg i første halvdel av det 19. århundre
som en sammenfatning av statistisk kunnskap om Norge. Boka inneholder riktignok mye geografisk og geofysisk stoff som ikke betraktes som statistikk i våre
dager, og det er heller ikke så veldig rikt tallmateriale i boka. Dette avspeiler
knappheten på primærdata. Til gjengjeld er boka rik på analytiske og statistiskøkonomiske resonnementer omkring de opplysninger som finnes, og orientert mot
å legge til rette for en bedre utnytting av landets ressurser. Han benytter også
nasjonalinntektsbegrepet, og drøfter de ulike næringers størrelsesorden som andel
av nasjonalinntekten, men uten egentlig å gjøre forsøk på å beregne et samlet
anslag for denne.
Schweigaard må rimeligvis antas å ha overskuet alt som fantes av statistiske
opplysninger i Norge da han skrev boka. Bare noe av dette var ordentlig publiserte
opplysninger. Antakelig må han ha oppsøkt Finansdepartementet og muligens
andre kilder for å studere grunnmateriale som ikke var publisert. Dette gjaldt ikke
minst det nyopprettede Tabellkontoret hvis tabeller han eksplisitt viser til. Folketellingene i 1815 og 1825 var i 1840 fortsatt ikke publiserte utover summariske
sammendrag, fordi Stortinget ikke hadde bevilget midler, men grunnmaterialet
forelå.
Schweigaards statistikkbegrep, slik han bruker ordet i tittelen på 1840-boka, har
opplagt tilknytning til et begrep som opprinnelig ble introdusert av Gottfrid
Achenwall. Achenwall, som virket i midten av det 18. århundre bl.a. som professor
i Göttingen, regnes ikke bare som jurist, økonom og statistiker, men også som
filosof og historiker. Han ga ettertiden ordet ”statistikk”, men den måten han selv
brukte det på, som en ”statsbeskrivelse”. Achenwall utga bøker om europeiske
11

En skriftlig eksamen i økonomi ble innført kort etter Schweigaards død i 1870, se Mehlum (2009).
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stater som inneholdt en bred og variert samling av opplysninger om konstitusjonelle forhold, befolkning, næringsliv m.m., ofte også illuminert med noen tallmessige opplysninger. Den Achenwallske tradisjonen er en av flere europeiske
tradisjoner som har påvirket den oppfatningen om statistikk som ble den rådende
på 1800-tallet. Achenwall levde i opplysningstidens Europa. Den type opplysninger som den Achenwallske statistikken for ulike stater omfattet, var kunnskap
som var nyttig for ethvert statskontrollerende regime. Tidligere ville slik kunnskap
vært betraktet som statshemmeligheter, og med noen opplysninger, f.eks. om
statsfinansielle forhold, som viktigere å holde hemmelige enn andre. Det vi her
kaller den Achenwallske tradisjonen er eldre enn Achenwall, men han satte
statistikkstemplet på den, og omfatter det som i norsk sammenheng er kalt
statistisk-topografiske beskrivelser (Lie og Roll-Hansen 2001, s. 18). 12
Schweigaard skrev altså om Norges statistikk i den Achenwallske tradisjon, men
med noen elementer av særlig interesse, som bruk av de relativt rudimentære
numeriske data i økonomiske resonnementer omkring verdiskaping i ulike
næringer mv. Dette pekte mot en interesse for å finne ut mer om Norges
økonomiske muligheter og som grunnlag for reformpolitikk, det sistnevnte ble i
høy grad fulgt opp av Schweigaard selv som stortingspolitiker. Schweigaard gjorde
imidlertid lite eller ingenting for å utvikle statistikk og økonomi videre. Dette var
kanskje mest til ugunst for statistikken. I flere andre land hadde statistikk som en
gryende disiplin blitt fremmet ved universitetet av professorer, hvorav noen var
professorer i statistikk, mens det ellers ofte var professorer i historie som fremmet
statistikken.
Mens Tabellkontoret var i sin spede begynnelse arbeidet altså Schweigaard med
statistikk i undervisning og med verket Norges Statistik. Rimeligvis var oppstartingen av dette kontoret en begivenhet av betydelig interesse for Schweigaard.
Trolig har han også fulgt med i den videre utvikling av kontoret og det som kom ut
derfra av tabeller og publikasjoner. Ebbe Hertzberg tillegger Schweigaard en
vesentlig del i at ”det beskedne tabelkontors skridtvise utvidelse til et statistisk
centralbureau” (Hertzberg 1883, s. 113). Han omtaler videre Schweigaards
medvirkning ved omorganisering i 1845 (da det fikk en byråsjef som leder) og at
han var til ”altid tilhaands” når saker om Tabellkontoret kom opp i Stortinget. Han
siterer også Schweigaard om betydningen av statistikkvirksomheten i en budsjettdebatt i 1851, der en utvidelse av Tabellkontoret var foreslått, men led nederlag da
Johan Sverdrup motsatte seg dette. 13
Kiær var altså Schweigaards student. Han skrev også et sirlig referat fra en av
Schweigaards forelesningsserier om statistikk. Vi kan formode at Schweigaards
interesse for statistikk slik det kom til uttrykk i Norges Statistik og hans
12

En levning av den Achenwallske tradisjonen er det kanskje at Statistisk Årbok alltid har omfattet
geografiske og geofysiske opplysninger som ikke typisk oppfattes som statistikk.
13

Episoden fant sted mens Frederik Stang, som senere ble statsminister og sto Schweigaard nær, var
Indredepartementets sjef 1849-54, Hertzberg (1883), s. 114.
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forelesninger kan ha påvirket Kiær til å inntre i statistisk arbeid i Tabellkontoret i
Indredepartementet umiddelbart etter avlagt embetseksamen, men noe sikkert vet
vi ikke om dette. Selve resonnementsmåten i Schweigaards bok, sammen med det
som ble formidlet på forelesninger, kan ha stimulert den forskertrang hos Kiær som
kom til å gjøre seg sterkt gjeldende. Den første byråsjef for Tabellkontoret,
Maximilianus Braun Tvethe, utarbeidet en modifisert og oppdatert versjon av
Schweigaards bok, se Tvethe (1848).
Det er all grunn til å anta at Kiær var godt kjent med Tabellkontorets historie og
kjente til den historiske bakgrunn for opprettelse av Tabel-Contoiret i 1832. Navnet
røpet godt nok at forbindelsen til det dansk-norske tabellkontoret som ble opprettet
i 1797 etter forslag av Rentekammeret som en ”indretning til tabellariske
efterretningers udarbejdelse” (Danmarks Statistik, 1949). Rentekammeret kunne
nærmest betraktes som et finans- og økonomiministerium for det norsk-danske
rike. Tabellkontorets forretninger skulle omfatte både den danske og norske delen
av riket, men ikke de tyske delene. Tabellkontoret opprettet i 1797 er således det
første ledd i norsk statistisk institusjonell historie.
Det dansk-norske Tabellkontoret ble opprettet i en liberal, opplysningsorientert
periode i det danske enevelde, men det var like fullt et enevelde. Siktemålet med de
tabellariske etterretningene var ikke allmennhetens interesse, men den eneveldige
danske stats behov. Det gjaldt ikke minst å anslå for likningsmessige formål antall
skattepliktige i de ulike deler av riket. Tabellkontoret ble ellers pålagt å føre statsregnskapet, holde oversikt over de kommunale og offentlige stiftelsers finanser, og
over tilvekst i folketallet i alle distrikter. I tillegg til disse ikke helt ubetydelige
oppgavene, kom også ansvaret for bearbeiding av folketellingen i 1801. Dette ble
imidlertid for mye for et lite kontor og det resulterte i et sammenbrudd som endte
med at Tabellkontoret ble midlertidig nedlagt etter kongelig beslutning i 1819.
Folketellingsresultatene fra 1801 ble først publisert mer enn 30 år senere.
I Danmark ble senere ”Det statistiske Bureau” opprettet i 1849. I en periode før
dette ble dansk statistikk ivaretatt av en statistisk kommisjon av embetsmenn fra
flere ministerier, en konstruksjon som ble benyttet i flere andre land. Den mest
kjente kommisjonen var den sentrale statistikkommisjonen i Belgia som ble
opprettet i 1841 og ledet av Adolphe Quetelet, som ble en sentral person på den
internasjonale statistikkongressen, se neste avsnitt. Den besto av 12 embetsmenn.
I dansk sammenheng er det bemerket at landets økonomiske utvikling og den
voksende politiske frihet i et lengre perspektiv har hatt større betydning for
statistikkens utvikling enn endringene i statistikkens administrative organisering
(Danmarks Statistik, 1949). Det er naturligvis riktig også for Norge. I en sammenlikning mellom Danmark og Norge kan det vel føyes til at Danmark lå klart foran i
økonomisk utvikling, mens den politiske frihet sto sterkere i Norge. Tanken om et
tabellkontor som en enhet innen et departement var nok til stede i 1814, men ble
skjøvet til side som så mye annet under trykket av knappe ressurser.

Statistisk sentralbyrå

17

Anders Nicolai Kiær

Sosiale og økonomiske studier 114

Den norske stat så naturlig hen til andre stater når det gjaldt hvordan ulike sider av
styring og forvaltning skulle innrettes. Danmark var det regimet man kjente best i
utgangspunktet, men neppe betraktet som en god modell, og det gjaldt nok også
statistikken. Danmark var fortsatt et enevelde, mens Norge var tuftet på helt andre
idéer. Faktisk ble det dansk-norske Tabellkontoret opprettet under en liberal bølge i
det danske regimet, men den varte ikke lenge.
Norge var en etternøler i Europa når det gjaldt å etablere en selvstendig statistisk
institusjon. En faktor som skulle vise seg å være av stor betydning for utviklingen
av statistikken i Norge var påvirkning og inspirasjon utenfra. I en periode på 25 år
omkring midten av 1800-tallet kom den til uttrykk gjennom den internasjonale
statistikkongressen.

1.4. Den internasjonale statistikkongressen

Statistiske idéer, metoder og praksis har alltid spredd seg over landegrensene,
samtidig som statistikksystemene i ulike land kunne ha markante særtrekk fram til
et stykke ut i det 20. århundret. En spesiell måte statistiske idéer spredde seg på i
en del av det 19. århundret var gjennom den internasjonale statistikkongressen som
hadde ni møter over en periode på 25 år fra det første møtet i Brüssel i 1853.
Initiativet til statistikkongressen ble tatt av den belgiske statistikkommisjonen som
ble ledet av Adolphe Quetelet (1796-1874). Quetelet var matematiker og astronom,
og etter anvendelse av sannsynlighetsteoretiske metoder for å korrigere målefeil i
astronomiske observasjoner, ble han interessert i å anvende statistiske metoder på
sosiale forhold. Han publiserte i 1835 boka Sur l'homme et le développement de ses
facultés, ou Essai de physique sociale, der han utviklet idéen om en “sosial fysikk”
og introduserte begrepet “gjennomsnittsmennesket” (l’homme moyen) karakterisert
ved variabelverdier som hadde normalfordeling. Quetelets egne arbeider var mest
innen antropometri og kriminologi. Den belgiske regjering inviterte i 1852 alle
europeiske stater til den første statistikkongressen i Brüssel i 1853. Det var ikke
tilfeldig at det første møtet ble holdt i Belgia.
”Belgium’s pioneering role in the European statistical movement was
informed both by its liberal polity and the special status of statistics within it,
and by Quetelet’s key position as an intellectual” (Randeraad 2010, s. 17).
Til møtene i den internasjonale statistikkongressen var det landene som var invitert,
ikke statistikkbyråene, som i flere land ennå ikke var opprettet, slik tilfellet var i
Norge. I alt hadde de ni kongressmøtene ca. 5000 deltakere, det vil si i gjennomsnitt vel 500 på hvert møte.
Den første møtet i statistikkongressen i 1853 samlet 150 deltakere fra 26 land. En
del av delegatene på kongressen var representanter for regjeringer og de øvrige fra
universiteter og andre interesserte. Det deltok ingen norske representanter.
Forhandlingene på møtet foregikk i tre parallelle sesjoner. Første sesjon omfattet
18
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Adolphe Quetelet (1796-1874) var en belgisk
astronom, matematiker og statistiker som var
initiativtaker til, og sentral aktør på møtene i den
internasjonale statistikkkongressen. Kongressen
hadde i alt ni møter i perioden 1853-1876 og var en
viktig internasjonal arena for utveksling av statistiske
idéer på 1800-tallet. Anders Nicolai Kiær deltok på de
fire siste møtene i den internasjonale statistikkongressen. For Quetelet ”…science was by definition
international. This was true of his first academic love –
astronomy – but equally true of statistics, the science
that would bring him worldwide renown. He believed
that the field needed a forum that would enable
internationalism to flourish. During the Great Exhibition
in London in 1851 he introduced the idea of an
international congress that would make the dream a
reality” (Randeraad 2010, s. 5). Quetelets betydning
for internasjonal statistikk er markert ved at et
møterom i Eurostats kontorbygg i Luxembourg i dag
bærer hans navn.

Anders Nicolai Kiær

statistikkens organisering,
befolkningsstatistikk, jordeiendommer og utvandring og innvandring. Andre sesjon behandlet
næringsstatistikk, herunder
jordbrukstellinger, industristatistikk og handelsstatistikk.
Tredje sesjon hadde som emner
arbeiderklassens levekår, fattige,
undervisning og kriminalitet og
straff. Noen emner gikk igjen på
dagsordenen også for senere
møter i kongressen, men utvidet
med nye og mer spesialiserte
emner. Antall parallelle sesjoner
ble også noe utvidet etterhvert.
Arrangørlandet bestemte stort sett
også dagsordenen. Forhandlingene fra kongressmøtet i
Brüssel var meget omfattende og
ble utgitt i flere bind. Det samme
gjaldt for de senere møtene.

Etter den første kongressen foregikk de følgende møtene i en
rundgang mellom de store
europeiske landene. På den andre
kongressen i Paris i 1855 møtte
offisielle delegater fra 20 land,
blant disse var Anton Martin
Schweigaard som norsk delegat.
Også forhandlingene fra denne
kongressen ble offentliggjort over
mange hundre sider, inklusive et
tillegg med liste over en rekke
arbeider fra ulike land. På kongressen ble det vedtatt at standardiserte mål skulle
benyttes av alle land for data for å lette sammenliknbarheten av statistikk fra ulike
land. Dette viste det seg imidlertid var vanskelig å gjennomføre.
På den tredje kongressen i Wien i 1857 møtte offisielle delegater fra 23 land,
herunder Torkel Aschehoug for Norge. Han var elev av Schweigaard, professor i
jus fra 1862, og overtok professoratet etter Schweigaard i 1870.
På den fjerde kongressen i London i 1860 møtte 21 land med offisielle representanter, blant disse var også Brasil. På denne kongressen møtte Ludvig Kristensen
Daa for Norge. Det kan fortone seg som noe overraskende fordi Daa hadde vært i
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sterk og uttalt opposisjon til Schweigaards ”erobring” av statistikk og økonomi for
seg selv og det juridiske fakultet. Han hadde også selv søkt om å få overta
statistikkundervisningen. 14
Quetelet foreslo på dette møtet utarbeiding av komparativ statistikk for de ulike
land, og en komité ble oppnevnt for å ta seg av dette. Men det kom ikke noe mer ut
av det før på kongressen i 1869. Noen kvinnelige delegater var det verken i London
eller tidligere, men på Londonkongressen ble det lest opp et brev fra Florence
Nightingale, som foreslo at neste kongress skulle ta opp statistikk for hygiene,
smittsomme sykdommer mv. 15 Forslaget ble enstemmig vedtatt.
På den femte kongressen i Berlin i 1863 var det 30 land representert med offisielle
delegater. Blant disse var også USA. Norge møtte med hele tre offisielle representanter, det var igjen Aschehoug sammen med generalkirurg J. F. Heiberg og
ekspedisjonssjef T. Kierulf. Denne kongressen hadde seks sesjoner hvorav én
gjaldt sammenliknbar statistikk for helse og dødelighet i sivil og militær befolkning, etter Florence Nightingales initiativ. Et annet nytt tema var forsikringsordninger. Det preussiske statistiske byrået, med Ernst Engel som sjef, var blitt
blant de ledende i Europa, og ble tildelt en koordinerende rolle når det gjaldt
utveksling av publikasjoner mellom landene.
Det sjette møtet i statistikkongressen i Firenze i 1867 begynte med et todagers formøte bare for de offisielle delegatene i forkant av selve kongressen. Dette hadde blitt
foreslått av Quetelet i Berlin og ble praktisert også på de etterfølgende møtene. På
formøtet ble det tatt opp spørsmålet om en reorganisering av møtene i kongressen.
Dette var første gang Kiær, som det samme året hadde blitt sjef for det statistiske
kontor, deltok. I den etterfølgende åpne delen av sesjonen presenterte Quetelet en
komparativ befolkningsstatistisk analyse som omfattet flere land, publisert av den
belgiske statistikkommisjonen i samarbeid med offisielle statistikere fra flere
europeiske land og USA. På sesjonen ble det også, etter forslag fra Quetelet, fullt
gjennomslag for at matematisk statistikk og sannsynlighetsteori måtte få sin plass på
framtidige kongresser. Italienske delegater tok opp spørsmålet om utvidelse av
kongressen til også å omfatte meteorologi og geofysiske forhold, men Ernst Engel
fikk full tilslutning til at ”statistikken må kjenne sin begrensning, den omfatter
allerede et meget stort felt og ikke forsøke å invadere naturvitenskapen.”
Etter at Anders Nicolai Kiær ble sjef for det statistiske kontor, var det bare han som
deltok for Norge på statistikkongressen. Etter kongressen i Firenze i 1867 deltok
14

Daa, som var like gammel som Schweigaard, hadde under feidene om det intellektuelle hegemoni i
Norge ikke tilhørt intelligenskretsen som Schweigaard, men hadde vært en av de mest markerte
skikkelser i den patriotiske opposisjonen mot regjeringen som også omfattet Henrik Wergeland. Daa
var historiker og stortingsrepresentant i flere perioder. Han hadde også tapt konkurransen med P.A.
Munch, en annen sentral person i intelligenskretsen, om et professorat i historie. I 1860 var Daa
overlærer ved Katedralskolen i Kristiania. Men Daa hadde beveget seg politisk siden den gangen.
15

Florence Nightingale (1820-1910) er mest kjent som en pioner innen moderne sykepleie, men hun
var også en sterk talskvinne for utbygging av helsestatistikken som verktøy for medisinske reformer.
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han på det syvende møtet i Haag i 1869, på det åttende møtet i St. Petersburg i
1872, og på det niende og siste møtet i Budapest i 1876.
Adolphe Quetelet hadde spilt en framtredende rolle på alle statistikkongressene fram
til 1872. De norske delegatene satte nok alt i alt svært lite spor etter seg med unntak
av Kiær. Etter Quetelets død i 1874 ebbet det imidlertid ut med entusiasmen for
statistikkongressen. Statistikkbyråene fant nok at andre samarbeidsformer kunne
være mer effektive. På statistikkongressens tid fantes det omtrent ingenting av
internasjonale organisasjoner. Den internasjonale statistikkongressen ble heller ikke
egentlig internasjonal. Det var en grunnleggende svakhet. Stigende nasjonalisme
bidro til et dårligere internasjonalt samarbeidsklima, blant annet mellom franske og
tyske statistikere. Det var også sterke diskusjoner på kongressmøtene om hvilket
språk det skulle være tillatt å bruke på kongressen. Den internasjonale kongressen
spilte likevel en stor rolle for å sette statistikk mer i fokus, og bidro til bedre og mer
likeartet organisering av statistikkarbeidet i de enkelte land. Det ble etablert faglige
kontakter på tvers av landegrensene, og mange land, inkludert Norge, høstet
utvilsomt inspirasjon og nye idéer på kongressen. 16

International Statistical Institute (ISI) ble etablert i 1885, og har normalt avholdt møter annet hvert år
siden. Bildet er fra 1899 da ISI-møtet ble arrangert i Kristiania med Kiær som leder av den norske
organisasjonskomitéen. Det deltok i alt 108 personer på dette møtet, hvorav 40 fra Norge. På
programmet sto blant annet en ekskursjon til Kiærs fødeby Drammen.

16

Se Randeraad (2010), s. 186-190.
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Det nærmeste statistikkongressen kom til en internasjonal organisasjon var opprettelsen av en permanent kommisjon for statistikkongressen. Det ble også
problematisk å få til, men lyktes omsider da det bare var et par møter igjen før
kongressen tok slutt. Kiær ble medlem av den permanente kommisjonen som
fortsatte med møter for å diskutere hvordan det internasjonale statistikkarbeidet
kunne føres videre. Løsningen ble omsider opprettelsen av International Statistical
Institute (ISI) i 1885. ISI, som la stor vekt på å være uavhengig av politiske
interesser og styring, overtok rollen som koordinator av internasjonalt statistikksamarbeid med møter annethvert år. Statistikkongressen hadde dermed utspilt sin
rolle. Kiær var med på stiftelsesmøtet for ISI, og ble en sentral og aktiv deltaker på
ISI-møtene. Det var på ISI-møtet i Bern i 1895 han, som nevnt ovenfor, presenterte
sitt arbeid om den representative metode. I 1899 ble ISI-møtet holdt i Kristiania
med Kiær i vertsrollen. ISI er fortsatt en aktiv internasjonal organisasjon.

1.5. Statistikkongressen i Haag i 1869

Vi skal se nærmere på det syvende møtet i statistikkongressen i Haag i 1869. Som
det framgår av det foregående avsnittet gikk statistikkongressene på rundgang
mellom Europas hovedsteder. Haag var liten som arrangementsby, med bare litt
over 90 000 innbyggere. ”You could walk across the entire city in a good quarter of
an hour” (Randeraad 2010, s. 146). Kongressen ble forberedt med pomp og prakt.
Den nederlandske kongen hadde utnevnt HKH fyrsten av Oranien til ærespresident
for kongressens møte. 17 Som for de tidligere kongressene var forberedelsene også
for dette møtet helt ut i hendene på vertslandet. Det gjaldt ikke bare selve arrangementet, men også programmet. Organisasjonskomitéen, med 22 medlemmer og
innenriksministeren som formann, hadde utarbeidet et omfattende program
(Vissering 1869, Brown 1869). Mange av punktene i programmet var imidlertid
gjengangere eller oppfølging fra tidligere kongresser.
En erfaring fra tidligere kongresser var at det ble for liten tid og anledning under
selve kongressmøtet til ivareta i tilstrekkelig grad kontakten mellom de offisielle
delegatene som omfattet de regjeringsoppnevnte representantene for statistikkbyråer, andre representanter for myndigheter og eksperter. Selve kongressen var
åpen for alle, og som for de tidligere kongressene, var en stor andel (om lag 75
prosent) av deltakerne fra vertslandet. Mens de offisielle datoene for kongressen
var 6. - 11. september, ble de offisielle delegatene som i Firenze invitert til en
førkongress (avant-congrés), med mottakelse og formaliteter om kvelden den 3.
september og forhandlinger på etterfølgende lørdag 4. september. Planen var å
fortsette dagen etter, men dette ble avlyst fordi Norges representant Kiær
protesterte mot søndagsmøter av religiøse grunner (Randeraad 2010, s. 157).
Formøtene ga de offisielle delegatene mulighet for sterkere innflytelse over
kongressens arbeid.
17

Kong Vilhelm III viste imidlertid selv liten interesse for kongressen. ”The reception he hosted at
Noordeinde Palace interrupted the opening session on Monday 6 September. The king received his
guests at one o’clock, but disappeared not ten minutes later, having spoken to no one” (Randeraad
2010, s. 147).
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Et relatert tema var hvordan beslutninger skulle fattes. Quetelets opprinnelige idé
var at kongressen som helhet skulle fatte beslutninger. En betydelig del av de
offisielle delegatene trakk i retning av at de endelige beslutninger burde fattes av
disse etter kongressen, mens andre mente at de offisielle delegatene skulle begrense
seg til å kommentere de beslutninger som var gjort i anbefalinger til de respektive
nasjonale myndigheter. Spørsmålet om de offisielle delegatene skulle ha én
stemme per land ble også berørt. Noen klar konklusjon ble det ikke, men alle var
enige om at en etterkongress for de offisielle delegatene var nyttig. I et større
perspektiv var disse uenighetene bare forpostfektninger omkring internasjonalt
samarbeid, som først skulle komme inn i mer ordnede former i det 20. århundret.
På formøtet foreslo Quetelet at det skulle utarbeides synoptiske tabeller av
nøkkeltall fra statistikken for alle land presentert på samme måte. Det var en
nedtonet versjon av forslaget han hadde hatt på Londonkongressen i 1860. Idéen
ble fulgt opp på møtet av Ernst Engel i en mer gjennomarbeidet form (se nedenfor).
Selve kongressen åpnet mandag 6. september, med forhandlinger i parallelle
sesjoner i de tre etterfølgende dager, med framlegging og diskusjon av rapporter fra
sesjonene på kongressen fredag 10. september, og en etterfølgende plenumsdag om
synspunkter på det videre arbeid på framtidige kongresser, og også diskusjon av
sted for neste kongress. De offisielle delegatene ble oppfordret til å være igjen
ytterligere to dager for en etterkongress (aprés-congrés) 13. - 14. september for
avsluttende drøftinger (Vissering 1869, Brown 1869).
Organisasjonskomitéen hadde utarbeidet et program som delte kongressen inn i
fem parallelle sesjoner. Første sesjon var om statistisk teori og anvendelse på
statistiske data. Programmet for denne omfattet en rekke emner, herunder en
diskusjon av statistikkens grenser, det vil si avgrensningen av statistikk som
disiplin i forhold til andre fag, en gjenganger og et notorisk vanskelig emne. Den
omfattet også for første gang statistisk metodologi, som foreslått på det foregående
møtet, grafiske metoder i statistikkarbeidet og ulike demografiske temaer som
spørsmålet om dødfødte i folkemengdens bevegelse, sammenheng mellom (ekte)
fødsler og ekteskap, og metoder for å konstruere overlevelses- og dødelighetstabeller. Andre sesjon gjaldt statistikk om sivilrettslige og handelsrettslige forhold.
Tredje sesjon, som bare ble kalt Finance, gjaldt statistikk for ulike økonomiske og
finansielle emner som jordeiendommer (cadastrale), hypotekbanker, fiskale
avgifter, kommunale og andre offentlige finansielle forhold – og nasjonalinntekt.
Fjerde sesjon gjaldt havfiske og utenrikshandel. Og endelig var det femte sesjon
om statistikk for oversjøiske territorier, et spesialtema for arrangørlandet
Nederland.
Kiær deltok i første sesjon. Men det skulle vise seg i ettertid at han fattet særlig
interesse for et emne i tredje sesjon. Formodentlig kan interessen for nasjonalinntekt ha festet seg allerede under gjennomlesing av programmet, der dette emnet
ble beskrevet som følger:
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”Hvilke prinsipper må en ta i bruk for å lage en statistikk, så nøyaktig som
mulig, for den årlige nasjonalinnntekten, på en måte som unngår
dobbelttellinger og andre unøyaktigheter?
Statistikkongressen i Wien i 1857 arbeidet alvorlig med finansspørsmål med
det internasjonale siktemål å sammenlikne skatter og avgifter per innbygger
for hvert land. Denne sammenlikningen oppnår sin fulle verdi bare hvis man
kjenner de finansielle ressursene til innbyggerne. Den offentlige inntekt, eller
inntekten for staten, fylker, kommuner og andre offentlige stiftelser, er bare en
del av det omfattende verdibeløp som er produktet av alle innbyggeres arbeid
og som man kaller nasjonalinntekt. Den inntekten er den årlige avling hvorav
staten, med fullmakt fra alle produsenter, tar sin tiende for å dekke offentlige
utgifter. Etter å ha angitt tienden kan man forsøke å bestemme hele avlingen.
Selv bare med et tilnærmet resultat, er et forsøk ikke uten verdi, selv om det
ikke er strengt nøyaktig, så kan en slik metode anvendt fra år til år (eller
periodisk) tallfeste vekst eller nedgang av materiell velstand for hele nasjonen.
Den samme metoden, anvendt for samme periode for to eller flere land, vil gi
verdifulle indikasjoner for studier av deres økonomiske situasjon og vil ha en
stor verdi for fiskalvitenskapen.
Hvorledes kan man finne den samlede inntekt i nasjonen og den delen som
staten årlig tar til seg?
I hvilke land tar staten til seg den forholdsmessig største delen?
Hvilke konsekvenser har dette for styringsvitenskap (science gouvernemental)
og for nasjonenes reelle betydning?
I landene der skattesystemet krever mer eller mindre eksakte opplysninger om
individenes formue eller inntekter, som for inntektsskatten i England eller for
arveskatten i England, Belgia og Frankrike, finner man presise data for å
bestemme, i det minste delvis og for en betraktelig periode, tilveksten i
nasjonalinntekt. Ikke desto mindre er slik verdsetting mangelfull av de
følgende tre grunner:
1. Skattefrihet for de laveste inntektene som til sammen utgjør et betydelig
beløp.
2. De store variasjonene i verdsetting og inntekt av grunneiendom.
3. Ustadighet i resultatet av skattlegging av dødsbo, som forplikter en til å ta
gjennomsnitt over et stort antall år.
Blant forsøkene på å komme fram til en løsning er det tilstrekkelig å nevne de
engelske undersøkelsene, de periodiske arbeidene om situasjonen i det franske
keiserrike, i kongedømmet Belgia og fremfor alt de tiårige tellingene i De
Forente Stater med detaljert opptelling av over nasjonens materielle ressurser,
herunder råstoffer, bygninger, maskiner og andre produksjonsmidler,
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lønnsutgifter, og verdien av ferdigvarer produsert i de ulike industribransjer.”
(Vissering 1869, pp. 13-14, oversatt fra fransk av forf.)
Hvorledes gikk så diskusjonene på Haag-møtet? Kiær deltok altså i første sesjon
sammen med Quetelet og de fleste sjefsstatistikerne på kongressen. Kiær var
fortsatt en nykommer blant veteraner på kongressen, og ble ikke valgt til noe verv.
Han var heller ikke av de mest taletrengte, men er nevnt blant de 12-14 som hadde
mest å bidra med under første sesjon.
Quetelet fortsatte å føre an med nye idéer. Han foreslo at det på framtidige
kongresser skulle være en egen sesjon for å vurdere statistiske spørsmål i tilknytning til sannsynlighetsteori. Spørsmålet om statistikk skulle anses som en egen
vitenskap, og hvordan den i tilfelle skulle plasseres blant de øvrige disipliner, kom
ikke til noen ytterligere avklaring. Ernst Engel virket noe irritert over denne
diskusjonen og viste til at han hadde samlet 180 ulike definisjoner av hva statistikk
var, og det var etter hans oppfatning nærmest umulig å gi en entydig definisjon av
statistikk.
Kiær var nok en særlig interessert tilhører og deltaker i diskusjonene omkring
demografiske emner i sesjonen. Han fremmet også et forslag som fikk allmenn
tilslutning, nemlig at folketellingene burde registrere hjemland for hvert individ.
Forslaget kom i sammenheng med diskusjon av overlevelsestabeller beregnet for
Sverige. Migrasjon kunne lett resultere i perturbasjoner i tallene i slike tabeller.
Dette var av interesse i Norge også, bl.a. på grunn av svensker som tok seg over
grensen, og var neppe mindre aktuelt i mange av de øvrige land. Kiær uttrykte sitt
forslag til vedtak elegant på fransk: Le Congrés exprime le vœu que dans les
récensements futurs on divis les habitants par pays d’origine en distinguant en
même temps leurs sexes et leurs âges.
En lengre diskusjon som utspant seg om etter hvilke prinsipper de statistiske
byråene burde ordne sine bibliotekskataloger, tøyde nok Kiærs tålmodighet for han
forsøkte ifølge referatet å skjære i gjennom på et tidspunkt: ”Jeg foreslår at man lar
hvert bibliotek lage sin katalog som det vil,” men diskusjon kvernet uanfektet
videre uten å nå noen konklusjon.
Under sesjonen fulgte Ernst Engel opp Quetelets ide om synoptiske tabeller, og la
fram et mer gjennomarbeidet forslag:
Dr. Engel then proposed, in an eloquent speech, that in order practically to
carry out the real objects of these Congresses, the official delegates should
meet together, and each agree to take some specific subject, comparing the
results on a uniform plan with those of all other countries, and thus by a
subdivision of labour, the repetition of work would be avoided, and the desired
end sooner obtained; the publication to be in French, and all the volumes of a
similar character. This proposal was received with general assent. A meeting
was held, the plan discussed, and each branch of statistics divided into twentyStatistisk sentralbyrå
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four chapters, allotted to the statistical bureau of a different country. It is called
“Statistique Internationale de l'Europe.” The metric system of weights,
measures, and money is to be adopted, and there is every reason to hope, that
within a very short time, this grand idea of an authentic comparison of the
actual social and economic condition of all the nations of Europe, will be an
accomplished fact.
(Brown 1869, s. 402).
Entusiasmen var stor, men det skulle komme til å trekke ut i tid, og i sin helhet ble
det aldri fullført. Men også dette ga en spore til innsats for mange av de som påtok
seg oppdrag. Det gjaldt ikke minst for Kiær.
Tredje sesjon behandlet spørsmålet om nasjonalinntekt uten Kiær til stede.
Kongressens praksis var å føre et utførlig referat av det som ble sagt. Referatet fra
diskusjonen om nasjonalinntekt er på om lag ti sider. Nå falt det seg slik at J.L. de
Bruyn Kops fra Nederland, som var professor i jus og økonomi og medlem av
organisasjonskomitéen, og som hadde konsipert avsnittet om nasjonalinntekt i
programmet sitert ovenfor, ikke kunne delta på møtet på grunn av sykdom i
familien. Men han hadde skrevet en mer utførlig rapport på åtte sider som forelå
før diskusjonen. Så om Kiær ikke fikk fulgt selve forhandlingene, mottok han altså
de Bruyn Kops’ rapport og utførlig referat fra diskusjonen når annet bind av
rapporten fra møtet utkom året etter konferansen.
Diskusjonen tok utgangspunkt i det spørsmålet som innledet programteksten
gjengitt ovenfor. Den valgte ordstyrer (M. le Président), som var Wolowski fra
Polen, uttalte innledningsvis at han kjente ikke til noe spørsmål innen statistikken
som var viktigere og vanskeligere å måle enn nasjonalinntekten som summen av alt
som produseres av hvert enkelt medlem av det store nasjonale fellesskap uten å
gjøre dobbelttellinger. Ordstyreren tok det for gitt at dette spørsmålet, som for
første gang hadde kommet på kongressens dagsorden, krevde svar på så mange og
så vanskelige spørsmål at en ikke kunne komme langt mot en løsning på dette
møtet, men måtte se hen til neste kongress. Dette viste seg å være nokså treffende,
men ordstyreren lot diskusjonen fortsette til emnet var uttømt. Det var gjennomført
en rekke forsøk på å anslå nasjonalinntekt, men disse var ikke sammenliknbare
fordi metoder og begreper ikke var koherente. Oppgaven som forelå var jo nettopp
å få til internasjonal sammenliknbarhet. Spørsmålet var ikke minst om dette kunne
gjøres på et tilfredsstillende statistisk grunnlag. De 6-8 som deltok i diskusjonen
fremmet en rekke synspunkter på begreper, metoder og data, stort sett relatert til de
Bruyn Kops’ rapport. Denne rapporten fulgte Adam Smith i spørsmålet om hva
slags sysselsetting som er ”produktiv”, og dette var i høy grad kontroversielt (se
avsnitt 1.6).
Ordstyrer Wolowski la mot slutten fram de to grunnleggende alternative metodene
for å komme fram til et anslag for nasjonalinntekt: (1) Den individuelle metoden
som består i å betrakte nasjonalinntekten som sum av individuelle inntekter. Dette
systemet synes å være det enkleste og leder mest direkte til målet (særlig hvis
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skattedata foreligger), men det mangler en sikker basis som kan sikre en mot
misforståelser og regnefeil. En egenerklæring vil ikke være tilstrekkelig, og
kontrollen som kreves, kan finnes uakseptabel. (2) Den reelle metoden som er
orientert mot å gå via aggregerte størrelser som inntekt for ulike næringer. I begge
metodene var det problemer med dobbelttelling, og flere mente at det gjorde det
umulig å beregne nasjonalinntekten.
Men det var også dypere problemer. Omfattende nasjonalinntektsberegninger ville
kunne komme til å utlevere opplysninger som flere lands myndigheter betraktet
som statshemmeligheter, i hvert fall var det opplysninger som ikke burde offentliggjøres. Dette var i høyeste grad kontroversielt. (Det var også slik i denne tiden at
opplysninger om befolkningens størrelse og sammensetning i flere land ble
behandlet som graderte opplysninger). Spørsmålet om sammenliknbare tall for
nasjonalinntekt var ikke noe sjefsstatistikerne kunne samarbeide om før langt ut i
det 20. århundret.
Konklusjonen som ble trukket etter diskusjonen av spørsmålet ga uttrykk for et
”ønsket om at de forskjellige lands delegater, og især sjefstatistikerne, blir invitert
til å meddele kommende kongress om omfanget av statistikk de respektive land
innehar for å oppnå et så fullstendig statistikkgrunnlag som mulig for nasjonalinntekten.” Hele konklusjonen er gjengitt i Kiærs 1874-artikkel (i denne boka).
Hovedsakelig gikk altså anbefalingene ut på en oppfordring til sjefstatistikerne om
å legge fram synspunkter ved neste korsvei, det vil si ved det åttende møtet i St.
Petersburg i 1872.
Engels forslag om en plan for publisering av sammenliknbar statistikk for mange
statistikkområder ble vedtatt av kongressen. For hvert av 24 statistikkområder,
hvorav noen med to eller flere underpunkter, ble ansvaret for å utarbeide komparativ statistikk for de ulike land fordelt på landene. Engel leste opp navnene på en
rekke delegater som hadde påtatt seg et av områdene på vegne av sin regjering,
formodentlig var dette avklart på forhånd via telegrammer. Norge, ved Kiær, ble
tildelt skipsfart. Dette var en interesse som Kiær hadde hatt i mange år. Skipsfart
inngikk i forretningsinteressene for Kiærfamilien. Kanskje var hans interesse for
skipsfart også en konsekvens av Schweigaards tilsvarende interesse, og denne
næringens betydning for Norge. Noen land fikk flere oppgaver, Danmark fikk
således tildelt både post og telegraf, og fengselsvesenet. Sverige fikk befolkning,
som var en meget stor og viktig oppgave.
Som retningslinjer for hvordan oppgavene skulle gjennomføres ble det i tråd med
Engels forslag vedtatt at 1) publikasjonene skulle skrives på fransk, 2) at vekt og
måleenheter skulle være i det metriske system, 3) at pengeenheten skulle være
franske franc, 4) at år for sammenliknende statistikk ikke skulle være før 1853 (da
kongressen startet), 5) at sammenliknende statistikk skulle føres så langt fram i tid
som mulig, og ytterligere punkter om måten å publisere på mv.
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Det norske arbeidet om skipsfart, Statistique Internationale de la Navigation
Maritime, ble utgitt i fire deler i perioden 1876-1892 med Kiær som redaktør, det
vil si at første del kom samtidig med det siste møte i kongressen.
En av de offisielle delegatene fra England gjorde seg følgende refleksjon på slutten
av sin rapport fra møtet:
Even the people assisted in doing honour to the Congress, and fêtes and
illuminations, at which thousands of the people of the Hague were present,
showed their personal interest in the labours of the Congress. This was a novel
feature, and very suggestive, for it is evident that the object of statistics in
eliminating the laws by which the social life and progress of a nation are
governed, is to improve the condition of every class, to reduce pauperism to a
minimum, to promote education, to introduce sanitary reforms, to encourage
trade and commerce, in fact to carry out every research by which the character
of a nation can be raised and its condition improved, and at the same time, by
showing how nations are mutually dependent upon each other, and owe their
success to the same laws of social progress, to make prosperity, goodwill, and
peace everywhere take the place of misery, distrust, and war.
(Brown 1869, s. 410).
Det skulle vise seg å være lange utsikter fram til “peace everywhere”. 18

1.6. Kiærs 1874-artikkel om nasjonalinntekt

Vi vet ikke om Kiær hadde mulighet for å følge noe med i diskusjonen om
statistisk beregning av nasjonalinntekt mens den pågikk i parallellsesjonen på
Haag-møtet, og heller ikke om det var et spørsmål han hadde satt seg nevneverdig
inn i. I den avsluttende sesjonen på møtet ville han imidlertid ha hørt at konklusjonen på diskusjonen var at sjefsstatistikerne ble oppfordret til å komme med
innspill om emnet på neste møte for statistikkongressen.
Der er heller ikke kjent om Kiær umiddelbart foretok seg noe som helst som følge
av oppfordringen til å studere dette spørsmålet. Han deltok på neste møte i St.
Petersburg i 1872, og kunne da konstatere at i stedet for en fortsatt diskusjon om
nasjonalinntekt basert på nye innspill, ble emnet helt droppet fra dagsordenen.
Dette kan i og for seg virke litt underlig, men som tidligere var ordningen at
organisasjonskomitéen for kongressen var helt under vertslandets kontroll, og den
hadde i sin visdom i følge Kiær kommet til ”det ikke ville være mulig å komme
frem til et resultat.” Vi kan ikke utelukke at Kiær hadde forberedt seg til å komme
18

Foruten de angitte kildene bygger dette avsnittet også på den offisielle rapporten fra møtet utgitt i
tre bind som Congrés internationale de statistiques à La Haye. Septième Session du 6 au 11
septembre 1869. Première Partie Programme, La Haye: Martinus Nijhoff 1869, Seconde Partie
Compte-Rendu des travaux de la septième session, Le haye: Nijhoff 1870. Det tredje bindet omfattet
for en del rapporter sendt inn fra de enkelte land på forhånd, herunder en rapport fra Kiær om
tilstanden i norsk statistikk. Disse bindene er ikke tilgjengelige på noe bibliotek i Norge.
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med innspill om dette emnet i St. Petersburg, men i så fall kom det altså aldri på
bordet.
Men etter møtet i 1872 arbeidet Kiær med å skrive Essai sur la question d’une
statistique de revenu national (Spørsmålet om en nasjonalinntektsstatistikk). At
han skrev på fransk, var en klar indikasjon på at han siktet mot å presentere
arbeidet internasjonalt. Han gjorde dette til overmål klart ved at han i undertittelen
kalte arbeidet et memorandum utarbeidet til det 9. møte i statistikkongressen, som
skulle komme til å bli holdt i Budapest 1876. Imens ble det avholdt et møte i
statistikkongressens permanente kommisjon, der Kiær var medlem, i Wien 1873 og
der var også oppfatningen at en løsning på spørsmålet var nesten umulig, og som
Kiær skrev, ”bare to statistikere mente det ikke var helt håpløst.” Vi kan formodentlig gå ut fra at Kiær var den ene av disse.
Beregning av anslag for nasjonalinntekt var ikke en ny problemstilling. Allerede i
1665 hadde William Petty laget de første nasjonalinntektsberegningene for
England. Ved siden av England var Frankrike og Russland tidlig ute med slike
beregninger. Disse beregningene ble utført av individuelle forskere og hadde som
regel et politisk siktemål, blant annet for å kartlegge skattegrunnlaget som grunnlag
for å vurdere endringer i beskatningen. I England og Frankrike var man også
interessert i å sammenlikne hverandres økonomiske styrke, noe som førte til at
beregningene ofte ble hemmeligholdt. Fram til midten av 1800-tallet var nasjonalinntektsberegninger gjennomført i et fåtall land og med store tidsintervaller.
Metodene var også svært forskjellige.
Hvor godt Kiær kjente til den tidligere litteraturen om nasjonalinntekt er ikke så
godt å vite. Han viser innledningsvis i artikkelen bare litt vagt til at spørsmålet har
hatt en viktig plass i statistisk forskning og et yndet tema for ”økonomers
funderinger og statistikeres beregninger.” Så føyer han til en særdeles poengtert
bemerkning om at mens økonomene ikke kan enes om hva nasjonalinntekten består
av og statistikerne ikke har klart å bestemme en framgangsmåte for å komme til et
resultat, så ”er det ikke noe sted gjort forsøk på å legge opp til et statistikkfremstøt
som sikter direkte mot å anslå nasjonalinntekten i sin helhet.” Det ligger nokså
tydelig mellom linjene her at Kiær ikke på noen måte har gitt opp å gjøre et slikt
framstøt. Det forutsetter en innsats både som økonom og som statistiker.
Kiær kjente godt til uenighetene mellom økonomer om prinsipielle spørsmål av
betydning for spørsmålet om hvor stor nasjonalinntekten var. I hovedsak gjaldt
dette spørsmålet om tjenesteproduksjon skal telle med. Et tungtveiende innlegg her
var Adam Smith: Wealth of Nations (Nasjonenes velstand) fra 1776. Smith trakk et
strengt skille mellom produktivt og uproduktivt arbeid. I en berømt passasje i Bok
III hevdet Smith at arbeidet som ble utført av kongen, militærvesenet og rettsvesenet var uproduktivt. Det samme gjaldt en lang rekke yrker som prester,
advokater, leger, forfattere, musikere, operasangere m.fl. Kiær siterer Smith, men
ikke akkurat denne passasjen. Smiths autoritet 100 år etter 1776 var fortsatt meget
stor, og mange økonomer fulgte hans synspunkt om dette.
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Mange hadde imidlertid avveket fra Smiths rigide oppfatning om at bare det som
resulterte i noe materielt som kunne omsettes på et marked var produktiv virksomhet, og kommet til en annen konklusjon. En av de første økonomene som opponerte
mot Smith på dette punktet var Jean-Baptiste Say. Kiær omtaler disse to hovedsynspunktene som ”Adam Smiths skole” og ”Says og Hermanns skole” og siterer
utførlig fra ulike økonomer på begge sider, herunder Ricardo som selvsagt var på
linje med Smith. Kiær siterte også fra rapporten til de Bryun Kops som ble
diskutert på Haag-møtet. de Bryun Kops var også på Smiths side. Mot Smith var
både den eldre og den yngre tyske historiske skolen, ledet av henholdsvis Wilhelm
Roscher og Gustav Schmoller. Disse og andre resonnerte ut fra at nasjonalinntekten
skulle være et uttrykk for den totale nytte skapt av nasjonens arbeid, og fant at mye
av virksomheten som Smith fant uproduktiv, bidro til økt nytte. Nå ville neppe
verken Smith eller andre som sluttet seg til hans skole benekte at uproduktiv
virksomhet ville kunne gi nytte, isolert sett. Synspunktet var heller at den nytten
gikk på bekostning av annen anvendelse av den inntekt av produktiv virksomhet
som ble avgitt for uproduktive formål.
Men resonnementet omkring dette hadde flere nyanser enn om resultatet av
virksomheten var av materiell art. Et samfunn forutsetter en viss ”infrastruktur”
som lov og orden, utdanningsvesen o.a. Skal virksomheten for å opprettholde en
slik infrastruktur telle med som inntekt, eller skal det heller anses som kostnader
som må trekkes fra det samlede produksjonsresultat.
Det er interessant å konstatere at denne prinsipielle diskusjonen har vært til stede
helt opp til vår tid. Karl Marx adopterte Smiths synspunkt, noe som fikk avgjørende betydning for at Sovjetunionen, og etter annen verdenskrig også de øvrige
land i Østblokken og Kina førte sine nasjonalregnskap etter MPS-systemet
(Material Product System) som ikke lot tjenesteproduksjon telle med, i motsetning
til OECD-landene som brukte SNA (System of National Accounts). Vel kjent fra
vår tid er også diskusjonen om ressursinnsats i forbindelse med f.eks. trafikkulykker eller fjerning av utslipp av miljøgifter skal telle med som inntekt eller
trekkes fra i den totale nasjonalinntekten.
Kiær slutter seg utvetydig til økonomene i det han har kalt Says og Hermanns
skole. Han viser til at Smith på dette punktet er tilbakevist så mange ganger at det
egentlig ikke skulle være nødvendig med ytterligere argumentering om dette, hvis
det ikke hadde vært for at de Bryun Kops i rapporten lagt fram på kongressen,
hadde tatt Smiths standpunkt, ”og hans meninger er ikke blitt avvist av
kongressen.” Kiær gir over 3-4 sider en meget velformulert argumentasjon
omkring kjernepunktene som hadde vært oppe til diskusjon også i de Bruyns
rapport. Han diskuterer en del konkrete eksempler knyttet til tjenester og offentlig
forbruk på en ganske overbevisende måte, og gir et klart inntrykk av svært
veloverveide synspunkter. Mye av dette kan han ha lest hos andre naturlig nok,
men selve resonnementet gir et selvstendig inntrykk. Etter å ha diskutert om
vedlikehold av hus som noe som avhenger av klimaet på stedet, avslutter han
tankerekken med konklusjonen at ”… nasjonalinntekten ikke måler nasjonens
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velstand, fordi gavene som kommer gratis fra naturen, spiller en stor rolle –
nasjonalinntekten er mer en måling av nasjonens produktive energi.”
Kiær vedgår at det i et samfunn også forekommer strømmer av betalingsmidler
som ikke kan regnes som inntekt fordi de ikke stammer fra verken arbeid eller
kapital for personen som mottar dem, og nevner som eksempler gaver, gevinst ved
spill, inntekter fra visse ”skammelige beskjeftigelser” (industries honteuses). Alt
som tjenes på denne måten er et tap for en annen person. Han kaller det inntekt fra
ikke-økonomiske kilder, men innrømmer at det kan være en vanskelig grenseoppgang, og at det er betalinger på halvveien mellom gaver og lønn, f.eks. drikkepenger og virksomheter som likner på ”skammelige beskjeftigelser”, og der
farevirkningene i høy grad overstiger nytten som skapes. 19
Etter den økonomisk-teoretiske avklaringen går Kiær i resten av artikkelen over til
å drøfte mulighetene for å beregne nasjonalinntekten statistisk. Her holder han seg
til et skille som fantes i litteraturen og uttrykt av Wolowski på Haag-møtet, nemlig
mellom den personlige metode og den reelle metode.
Den personlige metoden består av å summere opp inntektene til samtlige innbyggere og i tillegg inntektene til stat, kommuner og eventuelle andre fellesskapsinstitusjoner. Kiær gir klart uttrykk for at dette er enklere å gjennomføre i
land med inntektsskatt. For land uten inntektsskatt må en gå fram ved å kombinere
befolknings- og yrkesopplysninger med tall for lønn i de ulike arbeidsgrener. For
de høyeste inntektene i samfunnet nytter imidlertid ikke dette, men det kan lykkes
ved hjelp av grundige undersøkelser, særlig i land med inntektsskatt.
At slike beregninger vil ha en ikke ubetydelig usikkerhet, la ikke Kiær skjul på.
Han så imidlertid pragmatisk på det, og i et litt lengre perspektiv:
”Sant nok er disse dataene ikke absolutte størrelser, men skal vitenskapen
forkaste tilnærmede tall? Man vil kanskje si at slik verdsetting blir statistikk
bygd på formodninger, og jeg benekter ikke at vi her er på noe gyngende
grunn, men jeg tror at man ved hjelp av vel utførte verdsettinger gjentatt med
noen års mellomrom etter hvert klarer å bestemme gjennomsnittsinntekter med
nesten like stor nøyaktighet som i verdsettingen av import og eksport.”
Kiær kjente godt til fra det statistiske kontors virksomhet at kvaliteten av utenrikshandelstallene var betydelig forbedret over tid.
Den reelle metoden nærmer seg et anslag for nasjonalinntekten ut fra inntektsoppstillinger for de ulike næringene. Det som gjør den metoden vanskelig er at ”de
19

Ifølge internasjonale standarder skal nasjonalregnskapet i dag inkludere alle aktiviteter hvor det
foregår kjøp og salg av varer og tjenester, uansett om virksomheten er lovlig eller ikke. I det norske
nasjonalregnskapet er det nylig gjennomført beregninger over verdien av prostitusjon, narkotikahandel og smugling (Evensen 2011).
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forskjellige produksjonene er innvevd i hverandre på svært mange måter, og
regnskapsreglene som blir nødvendige for å unngå overlappinger blir nesten
ugjennomtrengelige.” Han konkretiserer dette ved et litt spesielt eksempel, nemlig
verdien av arbeidet til hestene ”som brukes delvis i jordbruket, delvis i skogbruket,
i industrien osv., samt til transport i egentlig forstand. Det er svært vanskelig å
verdsette den innbyrdes fordeling av disse elementene, men dette er nødvendig for
beregningen. Dessuten innbefatter verdien av hestenes arbeid verdien av havren de
spiser, som menneskene også spiser en annen del av.” Eksemplet kan trolig være
inspirert av et avsnitt i Schweigaard (1840), s. 76-77, der det gjøres et subtilt
resonnement for verdien av hestens tjeneste i planteproduksjon og husdyrhold.
Den personlige metoden (som i nyere terminologi ofte kalles den individuelle
metoden) er enkel å forklare, men forutsetter et tilstrekkelig datagrunnlag. Den
reelle metoden kan benytte et mindre enhetlig datagrunnlag, og det vil i alle
samfunn være et statistisk grunnlag for å komme et stykke på vei med den. Kiær
bruker mer plass på den reelle metoden enn den individuelle. Han finner at ”ved å
bruke den reelle metoden på samtlige av nasjonalinntektens kilder blir det alltid
noen kilder igjen som behandles utilstrekkelig.” Dette kan bøtes på ved å supplere
med den personlige metoden for de som faller utenfor, men det kunne også vise seg
å vanskelig.
Men Kiærs foretrukne alternativ er heller det motsatte: ”I sammenligningen
mellom den personlige og den reelle metoden tror jeg at man uten å nøle bør foretrekke den første, som er klarere, enklere og lettere å iverksette og som dessuten gir
store fordeler med hensyn til statistiske resultater.” Men valget er vel og merke
med den tilføyelse at ”siden det må innrømmes at den personlige metoden har
spesielle ulemper, vil beregningen vinne på at den reelle metoden brukes utfyllende
og som kontrollmiddel.”
Kiærs artikkel var stilet til den niende internasjonale statistikkongressen som ble
holdt i Budapest i 1876, men den kom ikke til behandling fordi hele spørsmålet ble
strøket av dagsordenen for kongressene, som tidligere omtalt. Det ser heller ikke ut
til at nasjonalinntektsberegninger sto på programmet på noen av de møtene i Det
internasjonale statistiske institutt (ISI) fra 1885 og utover som Kiær deltok i. Først
på 1920- og 1930-tallet publiserte de statistiske sentralbyråene i noen land
offisielle nasjonalinntektsberegninger. 20 I 1928 arrangerte Folkeforbundet (forløperen til FN) en internasjonal konferanse om økonomisk statistikk som oppfordret landene til å utarbeide sammenliknbar statistikk over nasjonalinntekt.
Det internasjonale samarbeidet på dette området skjøt imidlertid fart først etter
andre verdenskrig (se Halvorsen, Simpson og Skoglund 2011). Det første FNdokumentet som trakk opp veiledende retningslinjer for oppstilling av nasjonalregnskap forelå i 1947: Measurement of National Income and the Construction of
Social Accounts. Det samme året ble også International Association for Research in
20

Dette gjaldt blant annet Canada, Sovjetunionen, Tyskland og USA. Kilde: Studenski (1958) s. 151.
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Income and Wealth – IARIW – opprettet. De internasjonale retningslinjene har
senere blitt revidert i flere omganger. Et av de gjennomgående diskusjonstemaene,
som trekker linjene tilbake til Kiærs artikkel, er definisjonen av hva som skal
regnes som produktiv virksomhet og produksjon i nasjonalregnskapsforstand.

1.7. Kiær ved en skillevei 1876-77: sjefsstatistiker eller
professor

I 1876 ble, som nevnt i innledningen, det statistiske kontor skilt ut fra Indredepartementet som en selvstendig institusjon. Endringen ble gjort på Kiærs initiativ. I et
brev til Indredepartementet datert 9. desember 1875 ga Kiær en utførlig argumentasjon i saken. Han anførte en rekke grunner for et selvstendig statistisk byrå, foreslo
også dets navn, og argumenterte for at det måtte ledes av en direktør. Indredepartementet sluttet seg uten videre til Kiærs argumenter og saken gikk raskt igjennom.
Allerede 31. desember 1875 forelå regjeringens ”underdanigste Indstilling” som
ble bifalt ved kgl. resolusjon 15. januar 1876. Det statistiske sentralbyrå var
opprettet. Det ga seg selv at Kiær fortsatte som leder, og i 1877 ble han utnevnt til
direktør.
Kiærs argumentasjon har interesse, men før vi ser nærmere på den, skal vi nevne at
årene 1876-77 ble skjellsettende år for Kiær av en helt annen grunn. Et professorat
i statsøkonomi og statistikk ble besluttet opprettet av Stortinget i mai 1876.
Forslaget ble fremmet som et benkeforslag under behandlingen av Universitetets
budsjett og kom derfor overraskende på alle. Søknadsfristen var allerede i juli
1876. Kiær hadde altså ikke sittet lenge som sjef for det nyopprettede Statistisk
sentralbyrå før han fant seg selv spekulerende på om han skulle søke det nyopprettede professoratet. Han kan også ha fått oppfordringer om å søke, og det ble til at
han søkte. I avsnitt 1.8 skal vi se nærmere på omstendighetene omkring
opprettelsen av professoratet og hvordan professorkonkurransen ble gjennomført.
I brevet til Indredepartementet om en selvstendig stilling for det statistiske byrået
pekte Kiær først på at det var det voksende omfang av arbeidet i den senere tid som
hadde gjort dette til en sak av vesentlig betydning for byrået. Men arbeidets art var
ikke mindre viktig og det uttrykte Kiær på følgende måte:
”Som en naturlig følge av arbeidets beskaffenhet har visstnok byråets sjef med
en viss grad av selvstendighet ledet dets virksomhet, liksom også forholdet
mer og mer har utviklet seg i denne retning samtidig med statistikkens egen
utvikling. Men liksom en hertil svarende ordning ikke formelt har blitt fastsatt,
hvorfor forholdet savner den ønskelige klarhet og bestemhet, således vil
overhodet en med statistikkens nuværende standpunkt stemmende ordning
neppe kunne gjennomføres uten det statistiske byrås utskillelse fra
departementet.” (St.prp. (1876), s. 111).
Dette var ikke et enkelt argument å tolke. Med kledelig beskjedenhet omtaler Kiær
sin egen rolle i selvstendig ledelse av statistikkvirksomheten i forhold til departeStatistisk sentralbyrå
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mentet. Men hans passasjer om ”statistikkens egen utvikling” og ”statistikkens
nuværende standpunkt” kan tolkes at de peker på dreiningen av statistikkens
siktemål fra primært å være informasjonsinnsamling til nytte for styresmaktene, til
offentlig statistikk tilgjengelig for allmennheten og ikke under kontroll av politiske
organer. Begrepet ”offentlig statistikk” hadde Kiær for lengst innført. Argumentasjonen kan også forstås som en gjenspeiling av synspunkter gjort gjeldende i det
internasjonale statistikkmiljøet som Kiær hadde deltatt i siden 1867.
Han føyde også til argumenter om betydningen av et eget budsjett. Mangelen på det
kunne ikke annet enn være til hinder for ”en fast og planmessig ledelse av byråets
arbeidsvirksomhet”. Den forhindret også en oversikt over ”hva der medgår til de
statistiske arbeider”. Han utnytter behendig merknader fra Stortingets budsjettkomité
i 1872 om at utgiftene til statistikkarbeid må legges fram på en slik måte at komitéen
kan vurdere helheten i det statistiske kontors virksomhet. Kiær framholder at en
utskillelse fra departementet ikke bare ville være mer hensiktsmessig for
behandlingen av byråets økonomiske forhold, men også gi andre fordeler for
styringen av byrået, som derved ”i ikke uvesentlig grad ville forenkles”.
Kiær argumenterte også ut fra sammenlikninger både innenlands og internasjonalt.
Spørsmålet om utskillelse måtte også vurderes ut fra ”andre likeartede institutter”.
De institusjoner han hadde i tankene var nok blant annet Geografiske oppmåling,
Meteorologisk institutt og Riksarkivet. Disse institusjonene var ikke direkte
sammenliknbare, men det er likevel her tyngden i hans argumentasjon settes inn.
Så lenge byrået vedblir å være en del av de administrative regjeringskontorer
”kan en miskjennelse av byråets vitenskapelige oppgave og karakter i den
alminnelige oppfatning neppe unngås, hvilket ikke kan annet enn virke
hemmende på dets arbeid, fordi det i sin virksomhet alltid må søke støtte i den
utenforliggende allmennhets medvirkning og dom, og den fyllestgjørende
løsning av dets oppgave derfor for en vesentlig del vil være betinget av den
anseelse, som det innen samme nyter.”
Fellesskapet med de nevnte institusjonene var altså arbeidets vitenskapelige
karakter og avhengigheten av full tillit i den ”utenforliggende allmennhet.”
Sammenlikning med statistiske institusjoner i andre land ble ikke forbigått i denne
sammenheng. Kiær viste til at samarbeidet med andre statistikkbyråer var blitt mer
og mer utviklet gjennom de statistiske kongresser og føyer til:
”I denne henseende kan man ingenlunde unndra seg fra den følelse, at vårt
byrå ved den ytre avhengighet hvori det befinner seg, ikke med sin beste vilje
kan i de flerartede forbindelser, hvori det inntrer med andre byråer, opptre som
likestilt, hvilket må befryktes å forringe byråets anseelse på et område, hvor
det innen sin sfære representerer landet og hvor man fra byråets ytre stilling så
lett kan komme til å dra slutninger om landets egen, der neppe er fortjente,
verken når hensees til dets standpunkt overhodet eller spesielt til den norske
statistikks betydning.”
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Det kan være vanskelig å ta denne snirklede pusteøvelsen helt alvorlig. Var det
virkelig slikt at det norske byrået representert ved Kiær på de internasjonale
kongressene ikke ble oppfattet som likestilt med de øvrige lands byråer? Og ble
byråets anseelse virkelig ”forringet” ved dette. Det er neppe mulig å lese dette ut av
kongressprotokollene. Kiær ble riktignok ikke tildelt æresbevisninger på øverste
hylle i kongressammenheng, men det var rimeligvis mer en følge av landets
beskjedne størrelse. Norge ved Kiær ble, som nevnt ovenfor, tildelt ansvaret for
internasjonal skipsfartsstatistikk, som vel ikke var det viktigste statistikkområdet,
men viktig nok, særlig for de store skipsfartsnasjonene. Enda mindre overbevisende virker det at byråets manglende selvstendighet skulle spille over på en negativ
vurdering av Norge og norsk statistikks betydning. Norges unionsforhold med
Sverige var kanskje et sensitivt emne, men også her var det andre sammenliknbare
tilfeller av interesse. Sachsen og flere andre tyske stater deltok på statistikkkongressene etter innlemmelsen i det tyske keiserrike. Kanskje er en berettiget
tolking at Kiær gjorde det meste ut av dette ut fra en antakelse at det ville gå godt
hjem i Indredepartementet og regjeringen.
Kiær kommenterte også situasjonen i nabolandene. Sverige hadde fått opprettet sitt
statistiske sentralbyrå i 1858, Danmark i 1848 og Finland i 1870. I Danmark ble
dette riktignok endret i 1870 da det ble vedtatt at byrået skulle innordnes i Finansdepartementet, men deretter reversert i 1876 til å ligge direkte under Finansministeren, men ikke som del av noen avdeling i departementet. Kiær refererte
også at den internasjonale statistiske kongressen gjentatte ganger hadde uttalt at det
i hvert land, i tillegg til et byrå, burde være en statistisk sentralkommisjon som det
også fantes i Sverige og Finland, men ikke i Danmark. Kiær utelukket ikke at det
kunne være hensiktsmessig også i Norge, men fant ”ikke for tiden å burde bringe
på bane noe forslag i denne retning”, og hintet til at alt måtte i denne omgang settes
inn på å få et selvstendig byrå.
Kiær ga deretter konkrete forslag om et selvstendig byrå, at det skulle være ”et særskilt under Indredepartementet sorterende institutt og at navnet burde være Det
statistiske Centralbureau. Som avgrensning av ”byråets forretninger” liste Kiær
alle de statistikker som allerede var del av det statistiske kontors arbeid, ”samt
overhodet de felter av statistikken der ikke særskilt behandles eller egner seg til
behandling av vedkommende administrasjonsgrener.” Kiær benyttet anledningen til
å framholde at det måtte mer til enn selvstendighet for å få institusjonen på en ”tilfredsstillende fot.” Det manglet ”tilstrekkelig styrke i ledelsen av byråets anliggender” og denne mangel kunne bare avhjelpes ved forhøyelse av gasjene for de
høyest avlønnede, det vil si for sjefen og sekretæren (Jakob Neumann Mohn), og
dessuten ved et par nye stillinger som kunne sikre ”forøkt assistanse av dyktige og
erfarne fagmenn, der kunne anvende sin vesentligste tid og krefter i dets tjeneste.”
Men her er det et litt obskurt punkt i Kiærs framstilling fordi han umiddelbart
trekker tilbake anmodningen, idet den siste setningen i brevet er som følger:
”Man har imidlertid i andre omstendigheters medfør funnet at burde avstå
herfra, idet en foranstaltning som den ovenomhandlede på grunn av personlige
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forhold for tiden neppe kunne påregnes å ville tilføre det statistiske byrå det
tilskudd i bestyrelseskrefter, som derved tilsiktes, og man anser det derfor
rettest uaktet den stedfinnende trang til forøkt hjelp å oppebie et beleiligere
tidspunkt til fremsettelse av et sådant forslag” (s. 114).
Dette var nok en snirklende pusteøvelse som slett ikke er lett å tolke. 21
Proposisjonsinnstillingen fra statsråd Selmer i Indredepartementet sluttet seg i alt
vesentlig til Kiærs virkelighetsoppfatning, argumenter og konkrete forslag. Kiær
hadde riktignok skissert et budsjett som summerte seg til 11 000 Spesidaler, noe
Selmer kuttet ned til 9 600 Spesidaler, særlig ved å redusere lønnsbudsjettet.
Innholdet i Kiærs siste setning ble også formidlet i proposisjonen, men utelot
”personlige forhold” og sa i stedet at det ”af midlertidige omstendigheter dertil ikke
anses heldig” (s. 108). Kiær rekapitulerte disse begivenhetene da han skrev om ”De
første 25 årene” ved Byråets 25-årsjubileum i 1901, men uten å komme nærmere
inn på de ”midlertidige omstendigheter”.

1.8. Professorkonkurransen 1876-77

I 1876 ble det opprettet og utlyst et professorat i statsøkonomi og statistikk, et
”rent” professorat i motsetning til Schweigaards professorat i lovkyndighet, statsøkonomi og statistikk som Aschehoug hadde overtatt i 1870 22 . Det hele skjedde
svært raskt. Stortinget vedtok 23. mai 1876 å bevilge midler til et slikt nytt
professorat. Kongen bifalt forslaget 21. juni, og utlysningen som fulgte
umiddelbart etterpå hadde frist allerede i slutten av juli 1876.
Bakgrunnen for at forslaget framkom kan søkes i at økonomi hadde forblitt et
underutviklet fag ved Universitetet i Kristiania sammenliknet med situasjonen i
Danmark og Sverige. Den betydelige tilslutningen fra 1814 og framover til
modernisering og næringsutvikling burde heller tilsagt en større vekt på økonomi
som fag i Norge enn i nabolandene. Men Schweigaard hadde låst økonomi og
statistikk inne på det juridiske fakultet, og Aschehoug la ikke om kursen. Noen
framstøt for å styrke økonomifaget gjennom et nytt professorat hadde nok blitt
forsøkt flere ganger, men mislyktes mot Schweigaards store autoritet. Aschehoug
hadde innført skriftlig eksamen i økonomi, men foretok seg ellers ikke noe for å
styrke faget.
Så selv om forslaget om et nytt professorat i økonomi framkom fullstendig uanmeldt i
1876, bidro den latente understrømmen av misnøye til at det fikk flertall. Stortingsdebatten om opprettelsen ble langvarig, og ikke uten litt hatske og bitre innslag. Johan

21

Henvisningen til ”personlige forhold” kan muligens tolkes som en henvisning til problemene
omkring fullføring av det statistisk-topografiske verket ”Norges Land og Folk”, der både byråets sjef
og sekretær hadde forpliktet seg til å delta, se Lie (2001).
22

En mer utførlig beskrivelse av denne konkurransen er gitt i Bjerkholt (2012).
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Sverdrup engasjerte seg sterkt i saken, og Aschehoug forsvarte seg selv, Schweigaard
og det juridiske fakultet, men stemte når det kom til stykket for forslaget.
Utlysingen av et professorat kom overraskende på Kiær. Etter kort tids betenkning
kom han til at han ville søke. Beveggrunnen er ikke opplagt. Hans stilling som sjef
for Byrået var lønnsmessig fullt på høyde med et professorat. Men Kiærs forestillinger om et professorlivs velsignelser sammenliknet med en sjefsstatistikers
hverdag kan ha gjort det attraktivt å søke.
Det meldte seg fire søkere: byråsjef for det nyopprettede Statistisk sentralbyrå,
Anders Nicolai Kiær, attasje ved den norsk-svenske legasjon i Paris, Ebbe Carsten
Hornemann Hertzberg, og overrettssakførerne Joachim Christian Gamborg og Ole
Ring. Det skulle komme til å stå mellom Kiær og Hertzberg. Vi ser bort fra de to
overrettssakførerne i det følgende, da de spilte en helt underordnet rolle i
prosessen. Kiær og Hertzberg hadde relativt like kvalifikasjoner. Begge var jurister
med laudabilis. Kiær var cand. jur. i 1860, Hertzberg, som var født i 1847 og
således ni år yngre enn Kiær, ble cand. jur. i 1870.
Kiærs søknad var nøktern og ganske forbeholden om egne kvalifikasjoner. Som
sjef for det statistiske kontor siden 1867 skulle det mye til at noen kunne gjøre ham
rangen stridig når det gjaldt statistiske kvalifikasjoner. Men om dette var han kort,
og også forbeholden. Han hadde søkt å følge med i utlandets statistiske litteratur,
men ”på grunn av forholdene” hadde dette ikke kunnet skje i ”ønskelig utstrekning”. Her lå det nok under at det statistiske kontor var underbemannet i forhold til
den opptrapping av oppgavene som hadde funnet sted under Kiær. I søknaden
antok Kiær at statsøkonomi ville bli tillagt mest vekt, noe som nok var ganske
innlysende, og han brukte mesteparten av søknaden til nøktern omtale av sine
kvalifikasjoner som økonom. Det juridiske embetsstudiet ga naturligvis bare en
innføring i økonomi.
Kiær erkjente at han ikke hadde drevet systematiske studier i økonomi, og at hans
kunnskaper derfor var ufullstendige. På den annen side hadde han syslet så mye med
økonomiske problemstillinger, dels i forbindelse med statistikk, at han trodde at han
med selvstendighet ville kunne ”behandle denne vitenskap” og at han ved ytterligere
studier kunne bøte på utilstrekkeligheten av sine kunnskaper på flere av ”statsøkonomiens felter”. Han kunne ikke vise til økonomiske avhandlinger i egentlig
forstand, men påberopte seg avisartikler om ”praktisk-statsøkonomiske spørsmål”,
og 1874-artikkelen om nasjonalinntekt som han omtalte som en avhandling. Om han
således hadde fått lite publisert, uttrykte han håpet om å kunne ”utrette noe på det
statsøkonomiske felt” på basis av sine statistiske kunnskaper, idet han betraktet
empirisk økonomisk forskning som nær beslektet med statistikk.
Også når det gjaldt evner som foreleser var Kiær sterkt i tvil om han var god nok.
Kiær skulle komme til å opptre ofte som foredragsholder i Statsøkonomisk
Forening og også i mange andre forsamlinger, men hadde neppe nevneverdig
erfaring i så henseende i 1876. Han var ikke uten betenkeligheter omkring dette,
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men uttrykte håpet om at han etter noe øvelse ville være i stand til ”overvinne de
vanskeligheter der i begynnelsen måtte stille seg i veien”.
Avslutningsavsnittet i søknaden siteres i sin helhet i opprinnelige språkform:
”Overhovedet maa jeg befrygte, at jeg for Tiden maaske ikke fyldestgjør de
Krav, der strengt taget skulde stilles til den omhandlede Universitetspost, men
jeg har alligevel den Fortrøstning, at, om Embedet maatte blive mig
overdraget, jeg dog, med Guds Bistand, vilde kunne virke til Gavn, og jeg
drister mig saameget hellere til at indgive min Ansøgning, som jeg ifølge min
hele Retning føler mig stærkt hendragen til en Virksomhed, der i høiere Grad
end min nuværende kunde give mig Anledning til videnskabelig Forskning.” 23
Her framgår det hele: Kiærs tvil om han oppfyller kravene på en fyllestgjørende
måte, hans håp, hans gudstro og hans dragning mot vitenskapelig forskning. Han
fikk ikke stillingen, men fikk trolig vel så mye anledning til vitenskapelig
forskning som direktør for Statistisk sentralbyrå i de etterfølgende 36 år som han
ville ha fått ved Universitetet. 24
Hertzbergs søknad struttet av selvtillit, i motsetning til Kiærs, og var ikke hemmet
av nevneverdig forbehold om egne kvalifikasjoner. I 1871 hadde Hertzberg vært
ansatt i Det statistiske kontor (ledet av Kiær) og arbeidet med jordbruks- og skipsfartsstatistikk. Etter en stipendiatperiode kom han tilbake til det statistiske kontor i
seks måneder i 1874-75 som konstituert sekretær. Hertzberg hadde ikke noe
skriftlig arbeid å vise til annet enn en avisartikkel. I søknaden kom det ellers til
uttrykk at Hertzbergs faglige interesse primært var rettshistorie.
Kiær skrev i august 1876 brev til kirke- og undervisningsdepartementet og ga
uttrykk for sine tanker om hvordan konkurransen om stillingen burde foregå - eller
snarere - ikke foregå. Det kunne virke som ganske djervt for en søker til et
professorat å gi Universitetet synspunkter på hvordan konkurransen om
professoratet burde gjennomføres. Første avsnitt i brevet var ikke til å misforstå:
”Da jeg paa grund af Forholdene maa forudsætte, at der i Andledning af
Besætttelsen af Professoratet i Statsøkonomi og Statistik vil opstaa
Spørgsmaal om, hvorvidt der paa almindelig Maade skal afholdes
Konkurranseprøveforelæsninger, tror jeg ikke at burde tilbageholde den
Udtalelse, at en saadan Ordning i nærværende Tilfelde after min Opfatning
23

Her og ovenfor sitert fra søknad stilt til Kongen fra A.N. Kiær om professorat i statsøkonomi og
statistikk, datert 21. juli 1876. Riksarkivet: Kirke- og undervisningsdepartementet, Skolekontoret D,
Kontoret for skolevesenet, serie Da, pakke 0032 Journalbilag 1877, journalnr. 2669/77.
24
I Kiærs klart uttrykte preferanse for en stilling som gir muligheter for vitenskapelig forskning er det
en slående parallell med Petter Jakob Bjerve, som er den direktør i Byrået som nest etter Kiær har hatt
lengst tjenestetid, riktignok bare 30 år mot Kiærs 46 år. Bjerve ble tilbudt stillingen som direktør i
1949, men strittet imot fordi han heller ville til Universitetet. Kompromisset ble at Byrået fikk en
egen Forskningsavdeling, se Bjerkholt (2000).
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vilde være mindre heldig.” (Brev fra A.N. Kiær til Kirke- og
undervisningsdepartementet, 21. august 1876, Riksarkivet.)
Det var vel heller påfallende og kanskje litt uhørt at en søker blander seg opp i
tilsettingsprosedyren. Hva var det så Kiær kunne anføre til fordel for en annen måte
å avgjøre konkurransen på enn den som hadde vært mest vanlig ved Universitetet?
Kiær argumenterte med at valget mellom søkerne burde foretas ut fra hva de kunne
forventes å utrette for å utbre statsøkonomiske og statistiske kunnskaper, dels ved
vitenskapelig publisering, og dels ved forelesninger. Det var neppe kontroversielt,
men Kiær hevdet at prøveforeforelesninger ikke kunne være noen pålitelig målestokk for potensiell vitenskapelig publiseringsevne fordi tiden avsatt til forberedelse var for knapp til at det vitenskapelige kunne komme til sin rett, og dessuten ville
utfallet bli svært avhengig av hvordan de gitte forelesningsemnene ville passe for
den enkelte søkers forstudier og orientering i faget.
Situasjonen skilte seg drastisk fra tilsvarende konkurransesituasjoner i dagens
samfunn der akademiske stillinger i økonomifag i overveiende grad tildeles ut fra
omfang og kvalitet av vitenskapelige publikasjoner, mens det altså ved utlysingen
av den første rene stilling i faget et halvt århundre etter at Universitetet ble
opprettet, ikke var nevneverdig av vitenskapelige publikasjoner å vise til, og det
var vurderingene av de forventede prospektive kunnskapene som skulle avgjøre
konkurransen, noe som kunne bli heller skjønnsmessig.
Kiær argumenterte langs samme linje videre. Selv om prøveforelesninger kunne
synes å ha mer for seg for å bedømme forelesningsevner, ville det også her bero
mye på tilfeldigheter, fordi konkurranseforelesningene ”kun vil yte et ufullkomment bidrag til bedømmelse av hva den vordende professor vil kunne utrette
når han etter noen års virksomhet er blitt mer herre over stoffet og har fått en større
øvelse i henseende til foredraget.” Var dette overbevisende, eller virket det mer
som Kiær manøvrerte for å unngå en prøve på et område som han i sin søknad
erkjente at han ikke mestret så godt. Men Kiær gikk ufortrødent videre. Den
offentlige karakter som slike konkurranseforelesninger hadde, medførte at de fikk
altfor stor vekt i forhold til andre momenter som hadde betydning. Uten at han sier
det direkte var vel frykten her at prøveforelesningene i realiteten ville avgjøre
konkurransen på grunn av den offentlige oppmerksomhet de fikk, selv om andre
momenter talte for en annen avgjørelse.
Kiær talte naturligvis her sin egen sak, og det kom i klartekst lenger nede i brevet.
Frykten for et ugunstig utfall gikk dypere enn til at det bare gjaldt stillingen:
”De Betragtninger, som jeg er har søgt at gjøre gjældende med Hensyn til
Sagen i dens Almindelighed, finder særskilt Anvendelse på mit Forhold til det
statsøkonomiske Studium, idet jeg for nærværende ikke er saaledes hjemme
paa alle de Felter af samme, om hvilke der ved Prøveforelæsninger kan blive
Spørgsmaal, at jeg jo kunde resikere at behandle de opgivne Emner paa en
mindre tilfredsstillende Maade, – til Skade for min fremtidige Virksomhed,
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hva enten denne vedbliver at være den samme som hidtil eller jeg opnaar den
ansøgte Universitetslærerstilling.”
Han tok vel litt hardt i her. Men så kommer han til sitt konkrete forslag om
konkurranseform og foreslår at hver av konkurrentene blir pålagt, innen en frist på
f.eks. 3 - 6 måneder, å levere inn en (eller flere) statsøkonomisk(e) avhandling(er).
Kiær benyttet også anledning til å ta opp litt mer praktisk detaljer for sin egen del,
uansett hvilke konkurranseform som ble vedtatt. Han viser til at han siden opprettelsen av det nye professoratet har vært så opptatt med ”embetsforretninger” at
det har forhindret studier. Umiddelbart forestående er dessuten den internasjonale
statistiske kongressen i Budapest, etter den er det presserende oppgaver i Byrået
som ikke gjør det mulig å søke permisjon for å forberede seg før i november.
Det skulle vise seg at Kiær langt på vei skulle få sine betingelser oppfylt. I slutten
av oktober 1876 avga det juridiske fakultet en uttalelse til det Akademiske
Kollegium, der det het at hvis det hadde dreid seg om et professorat bare i
statistikk, ville fakultetet ikke ha betenkt seg på å innstille Kiær. Men stillingen var
opprettet hovedsakelig for å få en universitetslærer som kunne undervise i
økonomi. Og når det gjaldt kvalifikasjoner i økonomi var fakultet kommet til at
ingen var så kvalifisert framfor de øvrige at konkurranse kunne unngås.
Fakultetets professorer var samstemte om at den vanlige prosedyren var kritikkverdig. Et flertall på fire av fakultetets fem professorer foreslo på denne bakgrunn
at prøven denne gangen skulle bestå av to avhandlinger av statsøkonomisk innhold,
den ene med oppgitt emne, den andre med selvvalgt. Tidsfristen for fullføring av
begge avhandlingene ble satt til seks måneder.
Til å bestemme oppgavetekst for avhandlingen med oppgitt emne og bedømme de
innleverte avhandlinger innstilte fakultetet på en komité med fem medlemmer:
Professor T. H. Aschehoug, Expeditionssekretær Evald Rygh, Professor Ole
Jacob Broch, Professor i Juridik ved Lunds Universitet Grev G. K. Hamilton,
og Professor i Statsøkonomi og Statistik ved Københavns Universitet William
Scharling.
Et påfallende trekk ved den foreslåtte komitéen sammenliknet med det som var
vanlig ved Universitetet, var at bare ett medlem av fakultetet var med, og at
utenlandske professorer var trukket inn, visstnok for første gang i Universitetets
historie. I brevet til Kollegiet sto det uttrykkelig at ingen annen av fakultetets
medlemmer enn professor Aschehoug anså seg kompetent til å delta i bedømmelsen. Det var således den manglende kompetansen ved fakultetet som var grunnen
til at utenlandske professorer ble trukket inn. Men hvorfor fem medlemmer? Kunne
ikke to utenlandske og Aschehoug vært nok? Eller var det risikoen for at det kunne
bære galt av sted som tilsa å trekke inn ytterligere to norske medlemmer fra
embetsmannseliten i komitéen?
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I 1876, samme år som Statistisk sentralbyrå ble etablert, besluttet Stortinget å opprette et
professorat i statsøkonomi og statistikk. Anders Nicolai Kiær søkte professoratet, men fikk ikke
denne stillingen. Kiærs selvvalgte avhandling dreide seg om skipsfartsøkonomi. Han skrev flere
artikler om dette emnet hvor han ble en stor kapasitet. Kiær ledet også arbeidet med et
firebindsverk om internasjonal skipsfartsstatistikk, et oppdrag som han påtok seg på
statistikkongressen i Haag i 1869.
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Aschehoug hadde trolig utøvd innflytelse på sammensetningen av komitéen og på
temaet for avhandlingen med oppgitt emne. Mer uklart er det om Ebbe Hertzberg
mer eller mindre var Aschehougs protesjé. Evald Rygh var en ung (født 1842),
begavet jurist som hadde nådd den høye departementale stillingen ”expeditionssekretær”, og som hadde den overveiende del av karrieren foran seg. Han skulle bli
finansminister, stortingsrepresentant, borgermester i Kristiania og få andre verv
han skulle bli husket for. Derimot hadde Ole Jacob Broch (født 1818) en imponerende karriere bak seg. Han var en stor intellektuell kraft, et multitalent som rakk
over flere vitenskapsgrener, administrasjon og politikk. I sin ungdom hadde han for
noen utgjort et håp om å være en ny Niels Henrik Abel. Professorstillingen hans
var i matematikk. I 1876 var han tilbake på Universitetet etter at hans tid som
politiker var over. Grev G.K. Hamilton har ikke etterlatt seg noe ettermæle av
betydning. William Scharling var et kjent navn i samtidens Danmark. Han var
jevngammel med Kiær, og hadde som Kiær deltatt på internasjonale statistiske
kongresser. Hans spesialitet innen økonomi var bankvesen og pengeteori.
Kongen godkjente den foreslåtte prosedyren den 2. desember 1876, og allerede
samme dag fastsatte komitéen (antakelig ved Aschehoug) at det oppgitte emne
skulle være:
”En kritisk Fremstilling af Grundsætningerne for Seddelbankers Indretning og
Virksomhed med særlig Hensyn til de Skandinaviske Seddelbanker i deres
nuværende Skikkelse.”
Søkerne ble underrettet og fikk frist til 20. juni 1877 med å innlevere to avhandlinger. Kiærs selvvalgte avhandling hadde tittel ”Bidrag til Belysningen av Skibsfartens økonomiske Forhold”, mens tittelen på Hertzbergs avhandling var ”Om
Credittens Begreb og Væsen”.
Komitéen hadde ikke noe møte for å drøfte innstillingen. Hvert av medlemmene
avga et skriftlig votum. Det var bare det danske medlemmet, William Scharling,
antakelig den best kvalifiserte i komitéen til å bedømme avhandlingene, som avga
et votum som klart bygde på et studium av disse. Han ga uttrykk for sitt syn når det
gjaldt den relative vurdering av Kiær og Hertzberg:
”De to Afhandlinger, de have skrevet over selvvalgte Emner, have en saa
forskjellig Karaktér, at de næsten slet ikke lade sig sammenligne. Den ene er en
rent økonomisk Afhandling, indeholdende en stræng Begrebsanalyse af et av
Økonomiens vigtigste Begreber, gjennemført med stor Skarphed og – maaske for
stor – Konseqvents; den anden er aldeles overvejende en statistisk Undersøgelse
der er i lige Grad grundig og omfattende og tillige udmærker sig ved Klarhed i
Behandlingen og Fremstillingen, medens der maaske nok kunde være tilvejebragt
et rigere økonomisk Resultat af det betydelige statistiske Materiale. Et lignende
Forhold bestaar saaledes mellem disse to Forfatteres Afhandlinger om Seddelbankerne, uagtet Emnet der er fælles. Medens Hertzberg ved Forbigaaelse af alle
underordnede Spørgsmaal fordyber sig i nogle af de vigtigste Hovedspørgsmaal
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og behandler disse temmelig utførlig, har Kiærs Afhandling væsentlig sin Styrke
i den kjølige, systematiske Behandling af samtlige herhen hørende Spørgsmaal,
der paa den anden Side ikke tilstreber en saa indgaaende Undersøgelse af de mer
vigtige Partier som den, Hertzberg har ladet disse blive til Del, og medens Kiærs
Afhandling endvidere indeholder et meget godt og forholdsvis nyt statistisk
Materiale, savnes saa godt som alt statistisk Grundlag ved Hertzbergs
Undersøgelser, og de faa meddelte Data ere ikke ganske frie for Fejl (saaledes for
den danske Nationalbanks Vedkommende).
I sammenligning med Kiær ere Hertzbergs Fortrin efter min Formening navnlig
en selvstændigere Opfattelse af de økonomiske Phenomener, et i disses Natur og
Grunde dybere indtrængende Blik, og i det Hele en Behandlingsmåde af de
forskjellige Spørgsmaal der synes at vidne om en større Aandsoverlegenhed.
Men ved Siden deraf synes han ikke blot at savne Sans for statistisk
Undersøgelser – og maaske endog Evner til at gjennemføre disse, hvilken Evne
han i ethvert Tilfælde ikke har godtgjort at besidde –, men der er tillige med
selve de fremhævede Fortrin forbundet Svagheder, som ikke tør undervurderes,
netop hvor Talen er om en vordende Docent. Den Bestemthed, hvormed han
fastholder sit Grundsyn paa et Forhold og forfølger sin Opfattelse heraf fører
ham stundom til et saa doktrinært Standpunkt, at han ikke faa Øye for de
sideordnende Betragtninger, der ogsaa bør gjøres gjeldende, og hans Resultater
ere derfor oftere af en temmelig tvivlsom Rigtighed, endog hvor det gjælder
Hovedspørgsmaalene. Stundom kommer han endog i Modsigelse med sig selv
ved paa forskjellige Omraade at fastholde to forskjellige Betragtninger uden at
se at disses indbyrdes Motstrid netop maatte føre til en gjensidig Mortifikation af
begge. Disse Mangler tror jeg at maatte legge saa meget mere Vægt paa, som
der her er Tale om et ny-oprettet særligt Professorat i Statsøkonomi og Statistik,
hvorved den, der beskikkes til denne Plads, vil komme til at staa som
Hovedbæreren, maaske endog den eneste Bærer af de økonomiske Anskuelser,
der skulle finde Indgang i den studerende Ungdom og vel ogsaa i videre Kredse.
Under disse Omstændigheder lægger jeg en ikke ringe Vægt paa de Fortrin,
hvoraf Kiær utvivlsomt viser sig at være i Besiddelse: Gjennomgående sunde og
rigtige Anskuelser, et temmelig uhildet Blik paa de omstridte Forhold saa vel
som paa de forskjellige Opfattelser af disse, Grundighed i Undersøgelser, samt
en klar, vel ordnet og behersket Fremstilling. At navnlig Statistiken i hans
Hender vil komme langt mere til sin Ret end i Hertzbergs, anser jeg for afgjort.”
(Utdrag av votum avgitt av William Scharling i brev av 16. november 1877,
Riksarkivet)
Scharling ga altså en helt entydig votum til fordel for Kiær framfor Hertzberg.
Hans karakterisering av Hertzbergs svakheter er nærmest drepende. Han stilte seg
likevel åpen for at det kunne være føringer blant de norske medlemmer om hva
som burde legges til grunn som han ikke kjenner til. Det var nok også det.
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Det svenske medlem, G.K. Hamilton, var professor i jus, men underviste i
økonomi. Nevneverdig spor etter seg i svensk økonomisk vitenskap har han ikke
satt. Han avga en ganske kort uttalelse som følger:
”Såsom prof. i Statsekonomi anser jag vid jamförelse mellan de mig lemnade
täflingsskrifterne Hr Hertzbergs båda afhandlingar förtjena företräde framför
de öfriga…. Så som prof särskild uti Statistik kunna deremot nämnda
afhandlingar så mycket mindre gälla, som detta alls inte inngått i deras plan.
Vore altså endast fråga om Professorat i Statistik kan, enligt mitt förmenande,
näffeligen någon tvekan uppstå, att ju Herr Kiærs afhandlingar äro mest
framstående. Företrädet i det hela mellan Hrr Kiær og Hertzberg torde altså
hufvudsakligen böra vara beroende af den relative vigt man innom det søkta
Professorat vill tillmäta hvardera af de vetenskapsgrenar som det omfattar ..
Men då det … ligger i den Akademiske undervisningens natur, att Statsekonomien der måste blifve hufvudämnet, måste jag anse öfverlägsenheten i
dette ämnes behandling böra vara afgörande och finner derföre på det hela
företrädet böra gifvas åt Herr Hertzberg.”
(Utdrag av votum avgitt av G.K. Hamilton i brev av 24. september 1877,
Riksarkivet.)
Hamilton fant altså Hertzberg best kvalifisert i økonomi og Kiær best i statistikk,
og han gikk nok noe utover det som det var saklig dekning for da han ga uttrykk
for at Hertzbergs arbeid var egnet til å bringe vitenskapen framover.
De tre norske medlemmer var enda knappere i sine respektive voti. Ole Jacob
Broch sa om valget mellom Kiær og Hertzberg: ”Mellem de to førstnevnte er det
jeg har ønsket Adgang til yderligere Sammenligning ved Prøveforelæsninger, men
naar saadanne ikke af de øvrige Censorer findes nødvendige, maa jeg efter de
fremlagte Afhandlinger sætte Hertzberg først, navnlig af Hensyn til hans
Afhandling ”Om Kredittens Betydning og Væsen”, som jeg finder godtgjør en
skarp logisk Evne hos forfatteren.” 25 Evald Rygh nøyde seg med ”at meddele, at
jeg blant de fire Concurrenter finder at burde give Hr. Hertzberg Fortrinnet.” 26
Ingen av komitéens medlemmer gjorde en ordentlig bedømmelse av avhandlingene
som søkerne hadde blitt pålagt å utarbeide. 27 Men mens Scharling tross alt skrev en
nyansert og velformulert vurdering, var det omtrent ingenting fra de øvrige medlemmer, heller ikke fra den av dem som en først og fremst burde ha grunn til å
vente et saklig og tungtveiende votum fra, nemlig professor i rettsvitenskap, statsøkonomi og statistikk, Torkel H. Aschehoug. Etter å ha mottatt de andre fire vota,

25

Votum avgitt av O.J. Broch i brev av 21. november 1877, Riksarkivet.

26

Votum avgitt av E. Rygh i brev av 4. oktober 1877, Riksarkivet.

27

Det kan virke som noe av et mysterium at de omfattende avhandlingene som var levert inn utelukkende for bedømmelsen, i så liten grad kom til vurdering. Et par av komitémedlemmene viser til et
brev fra Aschehoug fra august 1877 som muligens har gitt anvisning om hvordan de skulle forholde seg.
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avga Aschehoug sitt eget: ”Jeg stemmer paa Stipendiat Hertzberg til Professor i
Statsøkonomi.” 28
Konklusjonen ble altså at flertallet i komitéen (fire av fem) gikk inn for Hertzberg.
Hertzberg ble utnevnt til professor i statsøkonomi og statistikk helt på tampen av
1877. Kiær, som hadde hatt permisjon mens han skrev de to avhandlingene,
fortsatte ufortrødent i sin sjefsstilling i Statistisk sentralbyrå.
I 1886 år senere ble Hertzberg noe ufint presset til å søke avskjed fra Universitetet
pga. sin homoseksuelle legning. Hans karriere var imidlertid ikke slutt, han ble en
høyt verdsatt rettshistoriker. Noe spor etter seg i statsøkonomi og statistikk kan
Hertzberg knapt sies å ha satt. Professoratet som striden sto om i 1876-77, ble således
lyst ut på nytt. Kiær søkte ikke, antakelig overveide han det heller ikke. Han hadde
funnet sitt metier. Derimot søkte og fikk T. H. Aschehoug stillingen. Det bidro ikke
til den fornyelse og styrking av økonomifaget som hadde blitt etterlyst av Johan
Sverdrup i stortingsdebatten om opprettelsen av professoratet i 1876. I 1886 var
Johan Sverdrup statsminister for den regjeringen som utnevnte Aschehoug.

1.9. Kiærs nasjonalinntektsberegninger for 1891
Det gikk flere år før Kiær igjen befattet seg med nasjonalinntektsberegninger. I en
artikkel i Statsøkonomisk Tidsskrift (Kiær 1887/88) beregnet han Norges nasjonalformue basert på ligningsdata. Han sammenliknet med de andre nordiske landene,
og kom fram til at Danmarks nasjonalformue var nær 3 ganger så stor som Norges
nasjonalformue sett i forhold til folkemengden, mens formuen per innbygger i
Sverige ikke var vesentlig forskjellig fra formuen i Norge, men som ”rimeligvis er
noget større og derhos anderledes fordelt end i Norge, hvor antallet af de større
formuer er betydelig ringere end i Sverige og Danmark” (Kiær 1887/88, s. 72).
Kiær publiserte også tall for ”bruttoudbytte” i de viktigste næringene for årene
1850 og 1880. Denne artikkelen inneholdt imidlertid ingen samlet nasjonalinntektsberegning.
I artikkelen Indtægts- og formuesforhold i Norge, utgitt i to hefter som tillegg til
Statsøkonomisk Tidsskrift 1892 og 1893, publiserte Kiær de første beregningene
av nasjonalinntekten. Beregningene, som bygde på tall fra den kommunale skatteligningen for 1891, viste en samlet skattepliktig inntekt for landets innbyggere på
328 millioner kroner. 29 Til dette la han til anslag for inntekter som var under
grensen for beskatning, inntekter fra offentlige eiendommer og fond og et beregnet
tillegg fordi ligningstallene for jordbrukets inntekter ble antatt å være for lave.
Dessuten la han til en beregnet verdi for husholdsarbeidet til husmødre og deres
hjemmeværende døtre:
28

Votum avgitt av T.H. Aschehoug, 21. november 1877, Riksarkivet.

29

Kommunale ligningsdata hadde også tidligere vært benyttet til statistikkformål. Blant annet i en
artikkel av Kiærs nære medarbeider Jakob Neumann Mohn allerede i 1875, Mohn (1875). Inntektsskatt til staten ble innført fra 1892-93, og dette bidro til et ”fuldstændigere og bedre materiale til
belysningen af disse spørgsmaal” (Kiær 1892/93, s. 3).
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”Det gjælder her verdien af, hvad mere end 300 000 arbeidende kvinder
udretter i aarets løb ved sine hænders gjerning og sit tankearbeid for hus og
hjem.” ”Hvad forskjel er der i henseende til arbeidets produktive art f. ex.
mellem den vask, der foretages i huset og den, der leies ud mot betaling,
mellem husbagning og bagning som industri, mellem forfærdigelse av klæder
hjemme eller ved betalte syersker eller skræddere? Det ene er jo ligesaa
produktivt som det andet.” (Kiær 1892/93, s. 14-15).

Anders Nicolai Kiær publiserte de første beregningene av Norges nasjonalinntekt i to artikler i
Statsøkonomisk Tidsskrift i 1892 og 1893. Denne tabellen gir et sammendrag av beregningene av
inntekten for ulike ”næringsveie og livsstillinger” med utgangspunkt i tall fra folketellingen i 1890.
Beregningene ble gjennomført både for kvinner og menn. Kiær var en sterk tilhenger av å inkludere
verdien av ulønnet husholdsarbeid til husmødre og hjemmeværende døtre i nasjonalinntekten. Han
anslo verdien av dette arbeidet til om lag 15 prosent av nasjonalinntekten.
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Kiær anslo verdien av husholdsarbeidet til 80-100 millioner kroner, og endte opp
med et anslag for samlet nasjonalinntekt på mellom 500 og 600 millioner, dvs. at
ulønnet husholdsarbeid utgjorde om lag 15 prosent av nasjonalinntekten.
I artikkelen har Kiær også beregnet gjennomsnittsinntekten i de ulike ”livsstillinger”: embetsmenn og andre statsansatte, lærere, kontorbud, advokater,
gårdbrukere, arbeidere, håndverkere osv. Ved å kombinere gjennomsnittsinntekten
med antall personer i de enkelte yrker på grunnlag av folketellingsdata fra 1890tellingen, får han både kontrollert sitt totaltall for nasjonalinntekt og belyst hvordan
nasjonalinntekten var fordelt mellom yrker, kjønn og næringer. ”En saadan
beregning er hidtil ikke bleven gjort, hverken for Norges vedkommende eller,
saavidt forf. bekjendt, for noget andets lands” (s. 18). Følgende sitat viser Kiærs
grundighet:
”De ved statstelegrafen tjenestegjørende kvinder havde ifølge telegrafdirektørens budgetforslag, beregnet efter det for terminen 1891-1892
bevilgede, følgende gager: 21 bestyrerinder à 1 300 kr., 30 dametelegrafister à
1 150 kr., 47 do. à 1 000 kr., og 5 do. à 850 kr., samt 18 tjenestegjørende
elever à 680 kr., hvoraf antagelig omtr. 13 damer, i alt 116 kvinder med samlet
løn 121 890 kr.” (s. 49).
Ved å summere inntekten for alle yrker og næringer får Kiær et samlet tall for
nasjonalinntekten på 581 millioner kroner, det vil si godt i samsvar med
beregningene han hadde utført på grunnlag av tallene fra skatteligningen. Kiær
summerte opp beregningene sine i en tabell der nasjonalinntekten ble fordelt på 19
næringer, kjønn, yrker og dessuten landdistrikter og byer. Beregningene ga blant
annet primærnæringene en inntektsandel på 29 prosent og ”husligt og dermed
beslæktet arbeide” (både lønnet og ulønnet) 23 prosent. Kiær påpekte at biarbeid
var svært omfattende, og at en del av det som var klassifisert som husholdningsarbeid var arbeid som ”jordbrugernes hustruer, døtre og tjenere anvender i
jordbrugets tjeneste” (s. 80). Ifølge disse beregningene var kvinnenes andel av
nasjonalinntekten 35 prosent.
Kiærs beregninger inneholdt også fordelinger etter amt, og fordelingen av inntekter
i ulike inntektsgrupper. De sistnevnte tallene ble sammenliknet med ”kongeriget
Sachsen, et land, der udmærker sig ved en indtægststatistik af visnok enestaaende
fuldstændighed og nøiagtighed” (s. 102). Tallene viste høyere inntektsandel for
”den ubemidlede klassen” i Norge sammenliknet med Sachsen. Kiær bruker i
artikkelen mye plass på å belyse og diskutere inntektsfordelingen i samfunnet, som
var et av hans store interesseområder. Han understreket likevel at man ikke ensidig
må se på goder som kan kjøpes for penger. Han blir lyrisk når han beskriver
verdien av ikke-økonomiske goder (jfr. sitatet fra Matteus-evangeliet i
innledningen til 1874-artikkelen):
”Solen lyser og varmer gratis, den friske luft innaandes, uden at der ydes
vederlag, den vakre natur aabner sin favn for alle” (s. 139).
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Kiærs beregninger ble ikke publisert internasjonalt, og først referert til for et
internasjonalt publikum 60 år senere i en publikasjon utarbeidet for OEEC av
daværende byråsjef for nasjonalregnskapet i Byrået, Otto Chr. Hiort. 30 I en internasjonal oversikt over nasjonalinntektsberegninger er Norge regnet som et av åtte
land som hadde gjennomført slike beregninger før 1900. De andre landene var
England, Frankrike, Russland, USA, Østerrike, Tyskland og Australia. For disse
landene er forfatter og beregningsmetode oppgitt, men ikke for Norge. 31

1.10. Videre arbeid av Kiær om nasjonalinntekt

Kiær publiserte en ny artikkel om nasjonalinntektsberegninger i Statsøkonomisk
Tidsskrift i 1897 (Kiær 1897a). Artikkelen bygde på en videre bearbeiding av
tallene fra inntekts- og formuesundersøkelsene i 1891. Dette tallmaterialet ble også
publisert som offisiell statistikk samme år men uten Kiærs tilleggsberegninger for å
komme fram til samlet nasjonalinntekt. 32 I artikkelen brukte Kiær sin metode for
representative utvalg, som han hadde presentert i International Statistical Institute
to år tidligere, til å anslå gjennomsnittsinntekten i ulike befolkningsgrupper.
Utvalget var trukket fra folketellingen i 1890. I tillegg til de inndelinger som ble
presentert i den forrige artikkelen, hadde han nå også beregnet inntekten fordelt på
alder og ekteskapelig status. Denne analysen, som bare omfattet menn, ga god
overensstemmelse totalt med hans tidligere beregninger. Basert på nye ligningsdata
for 1895 anslo han Norges nasjonalinntekt til å være ”….adskilligt over 600
millioner kroner og maaske ikke langt fra 650 millioner” for dette året (s. 8).
Kiær konstaterte at store deler av befolkningen hadde svært lav inntekt, og han
hadde også en moralsk og politisk pekefinger:
”Der maa inden alle samfunnsklasser kunne arbeides mere energisk og med
større indsigt og dyktighed, og man maa kunne være mere husholderisk med det
erhvervede. Lad mig ogsaa tilføie, at stat og kommune maatte kunne gjøre mere
for teknisk undervisning og praktisk uddannelse paa alle arbeidets felter” (s. 26).
Men igjen understreker han at menneskelig velvære også inkluderer momenter
som:”…en god helbred, et godt humør, tilfredsstillelse af aandelige interesser, et
lykkeligt familieliv, venskabsforhold, medborgelig agtelse o.s.v” (s. 26).
Kiær kunne utnytte dette omfattende datamaterialet da han i 1894 fikk ansvaret for
å lede et utredningsarbeid om invalide- og alderspensjon (Den parlamentariske
Arbeiderkommisjon). Nye beregninger for 1898, som ble utgitt som bilag til

30

OEEC (1953).

31

Studenski (1958), s. 141. Denne boka, som er et internasjonalt standardverk når det gjelder
nasjonalinntektsberegninger, inneholder heller ingen referanse til Kiærs artikkel fra 1874.
32

Det statistiske Centralbureau (1897).
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kommisjonens innstilling, ga et anslag på nasjonalinntekten over 700 millioner
kroner. 33
I en senere artikkel i Statsøkonomisk Tidsskrift (Kiær 1908) belyser Kiær inntekten
i Norge sammenliknet med andre land. Han gjengir noen internasjonale tall som
var publisert i Aschehoug (1905). Tallene for Norge var basert på Kiærs
beregninger fra 1898, som ga et anslag på nasjonalinntekt per innbygger på 300
kroner. Aschehoug 34 hadde sett på det som fantes av internasjonale nasjonalinntektsberegninger fra slutten av 1800-tallet, og funnet ut at Norges nasjonalinntekt
per innbygger var vesentlig lavere enn i land som Frankrike, Tyskland og
Storbritannia, men høyere enn i Sveits. For Storbritannia viste disse beregningene
2,5 ganger så høy nasjonalinntekt per innbygger som i Norge.
Kiær fant at i Danmark, som hadde en tilsvarende inntekts- og formuesstatistikk
som Norge, var nasjonalinntekten per innbygger om lag 40 prosent høyere enn i
Norge når husmødrenes arbeid ikke ble regnet med. Han mente det var mer
problematisk å sammenlikne Norge med nivåtallene for Sverige, men påpekte at
Sverige sannsynligvis hadde hatt en klart sterkere økonomisk vekst enn Norge i
siste halvdel av 1800-tallet og de første årene på 1900-tallet.
Kiær understreker at internasjonale nasjonalinntektssammenlikninger ikke måtte
strekkes for langt. Fra et besøk i den ”store og rige stad Liverpool” konstaterer han:
”Aa, hvor trist det maatte være at bo i denne røgopfyldte by! Hvor herligt det
er at bo i et land med ren, frisk luft, med vakker natur, selv om det er fattig!”
(s. 54).
Kiærs artikkel fra 1908 inneholdt ingen nye nasjonalinntektsberegninger. Som i
tidligere artikler brukte han mye plass til å belyse og diskutere inntektsfordelingen i
samfunnet. Han påviste at inntektene i Norge var jevnere fordelt enn i Danmark og
enkelte andre land. Kiær hevder videre at:
”I sig selv er en jevn indtægtsfordeling et stort socialt gode, forsaavidt den
bereder mulighed for økonomisk tilfredsstillende kaar for de mange og
forringer de fristelser til et flot liv og uværdig lediggang, som overordentlig
store indtægter, der falder i enkeltes lod, kan give anledning til” (s. 76). Han
harselerer over ”millionærdamenes” klesutgifter i USA: ”Er der nu nogen, som
kan mene, at den tilfredsstillelse, som en saadan meningsløs luxus kan byde, er
saa meget større end den, som en ung pige kan have af en enkel, men ligefuldt
eller kanskje netop derfor klædelig dragt?” (s. 54).

33

Socialstatistik, bilag til den parlamentariske arbeiderkommissions indstilling, bind I. s. 107,
Kristiania, 1899.

34

I Aschehougs store 3-bindsverk Socialøkonomik, som ble skrevet etter at forfatteren hadde passert
80 år, var et kapittel viet nasjonalinntekt og nasjonalformue.
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Kiærs arbeid med nasjonalinntektsberegninger ble oppsummert i den siste
artikkelen som han publiserte om dette emnet i Statsøkonomisk Tidsskrift i 1913:
Norges nationalindtægt og nationalformue samt kapitalværdien av vort folks
arbeidsevne. Det var første gang han brukte betegnelsen ”nasjonalinntekt” i en
tittel på norsk. Artikkelen inneholdt beregninger basert på skatteligningen for årene
1906-1912. For 1912 anslo han nasjonalinntekten til å være 1 200 millioner kroner,
hvorav verdien av ”gifte kvinders arbeide i hus og hjem” ble beregnet til 180
millioner, dvs. 15 prosent. Kiær erkjente at slike tilleggsberegninger var lite utbredt
i andre land. ”Men det faar ikke hjælpe. Saken er klar nok, og urimeligheten av
ikke at medtage disse værdier framtræder i forskjellige praktiske indtægtsberegninger” (Kiær 1913, s. 130). Kiærs sterke understreking av
husholdningsarbeidets viktige samfunnsøkonomiske verdi kan nok ha vært en
medvirkende årsak til at dette også ble inkludert i de første nasjonalinntekts- og
nasjonalregnskapsberegningene som ble publisert i Norge like etter annen
verdenskrig. I henhold til de første internasjonale retningslinjene for
nasjonalregnskap, som ble utgitt av FN i 1953, skulle imidlertid denne
virksomheten ikke regnes med i nasjonalproduktet og den ble også tatt ut av det
norske nasjonalregnskapet. SSB har de siste årene publisert slike beregninger i et
såkalt satellittregnskap til nasjonalregnskapet. 35
Kiær påpekte at når man sammenliknet tall for flere år fra skatteligningen ville inntektsveksten i samfunnet føre til at flere personer etter hvert kom over skattegrensen og dermed bidra til at veksten i nasjonalinntekten ble overvurdert. I 1912
ble selvangivelsessystemet innført, og dette førte til en ekstraordinær inntektsvekst
dette året.
Kiærs artikkel inneholdt flere nye tall som belyste inntektsfordelingen i samfunnet,
blant annet beregnet han at arbeidsinntekt og annen inntekt ”der skyldes den personlige virksomhet” utgjorde 86 prosent av nasjonalinntekten, mens de resterende 14
prosent var formuesinntekter.

1.11. I Kiærs fotspor: nasjonalinntektsberegninger av
Ingvar Wedervang og Erling Petersen

Ingvar Wedervang publiserte i 1926 en artikkel om nasjonalinntektsberegninger i
Statsøkonomisk Tidsskrift. 36 Artikkelen var svært omfattende (hele 115 sider), og
drøfter særdeles inngående ulike sider ved inntektsbegrepet som grunnlag for
nasjonalinntektsberegninger, blant annet i relasjon til de norske skattereglene. Han
understreket at beregnet inntekt av egen bolig og alle typer av naturalgoder skulle
regnes med selv om disse ofte i begrenset grad ble fanget opp i beskatningen. Når
det gjaldt husmødrenes arbeid i hjemmet var han i prinsippet enig med Kiær.
Wedervang hadde likevel et pragmatisk syn på dette:
35

Se Halvorsen, Hobbelstad Simpson og Skoglund (2011), s. 31-32.

36

Wedervang (1926). Wedervang var professor ved Universitetet i Oslo 1927-1936, og professor og
rektor ved Norges Handelshøyskole 1937-1957.
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”Der er meget som taler for å holde dette utenfor, vel å merke av praktiske,
ikke ut fra teoretiske hensyn, særlig da det moment at husarbeidets verdi ikke
er med i skatteligningens opgaver og dessuten er vanskelig å beregne selv
nogenlunde pålitelig” (s. 197).
Han pekte også på at de kunne være problematisk å inkludere slike beregninger ved
internasjonale sammenlikninger.
Mens Kiær foretrakk den personlige metoden (inntektsmetoden) for nasjonalinntektsberegninger framfor realmetoden (produksjonsmetoden), mente Wedervang
at metodevalget først og fremst var avhengig av kvaliteten på det datagrunnlaget
man hadde til rådighet. Han påpekte at de to metodene ville gi samme resultat når
datagrunnlaget er pålitelig og uttømmende. Også Wedervang var henvist til å bruke
å bruke den personlige metoden siden realmetoden krevde ”opgaver over
produksjonsmengder og verdier, over forbrukte råstoffer og hjelpestoffer i mengde
og verdi, over slitasje, over omsetning m.v., alt sammen opgaver som enten ikke
foreligger i det hele tatt eller bare for enkelte delers vedkommende og disse rent
leilighetsvis” (s. 237).
Wedervang beregnet nasjonalinntekten i Norge for alle år i perioden 1913-1924.
Siden denne perioden omfattet første verdenskrig og de etterfølgende turbulente år
i norsk økonomi, gjorde han flere korreksjoner til råtallene fra skatteligningen. Han
korrigerte blant annet for store kapitalgevinster (1916 og 1917) og tap (1918-1920)
ved salg av aksjer som han mente ikke skulle inngå i nasjonalinntektstallene. Dette
bidro til å jevne ut de sterke svingningene i inntektstallene for disse årene.
Wedervang la dessuten på 15 prosent for å fange opp inntekter som av ulike
årsaker enten ble underrapportert i ligningsoppgavene (blant annet naturalinntekter), eller som ble unndratt fra beskatning. Kiærs tilsvarende tillegg var 44
prosent for 1891, 37 prosent for 1906 og 22 prosent for 1912. Ifølge Wedervang
kunne nedgangen i disse prosentene forklares som ”utslag både av ligningens
stigende effektivitet og av den omstendighet at inntekter som tidligere lå under
skattegrensen er rykket op over denne eftersom det almindelige lønningsnivå –
nominelt så vel som reelt – er steget” (s. 287).
Wedervang publiserer nasjonalinntektstall både med og uten verdien av husarbeidet, som han bare summarisk framskrev med utgangspunkt i Kiærs
beregninger for 1912. ”Jeg legger forøvrig ikke så meget i dette og har som sagt
bare tatt husarbeidet med for å gjøre tallene konforme med tidligere beregninger”
(s. 284).
Artikkelen til Wedervang har for øvrig en henvisning til upubliserte nasjonalinntektsberegninger for 1913 som ble utført av Gunnar Jahn, Byråets senere direktør
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(1920-1945). I 1947 publiserte også Erling Petersen nasjonalinntektstall for 1935
og 1939 som bygget på hans egne beregninger fra krigsårene. 37

1.12. Fra nasjonalinntektsberegninger til nasjonalregnskap
På 1930-tallet satte professor Ragnar Frisch i gang et arbeid med å lage et fullstendig nasjonalregnskap ved Universitetets Økonomiske Institutt. Frisch brukte
ordet nasjonalregnskap første gang i en artikkel i 1933 (Frisch 1933). I et innlegg
på et nordisk statistikermøte i 1939 redegjorde han for dette arbeidet og trakk
trådene tilbake til Kiær:

”Det ligger en lang og betydningsfull utvikling på nasjonalinntektsberegningenes område mellom 1874 og i dag. Jeg tillater meg å nevne dette spesielle
året til sammenligning fordi det var da Kiær skrev sin grunnleggende avhandling
om nasjonalinntekten. Mange nye data har kommet til som gjør det mulig å få
meget nøyaktigere resultater nå enn dengang. Men ikke bare det. Den fyldigere
økonomiske statistikk vi nu har, gjør det mulig å stille nye spørsmål, særlig om
nasjonalinntektens sammensetning etter forskjellige kjennemerker slik som det
har vært drøftet av tidligere talere i dag. Med utgangspunkt i denne utvidede
problemstilling har enkelte vært dristige nok til å spørre om det ikke skulle være
mulig å gå ennu videre og forsøke å stille opp et helt nasjonalregnskap”……”
Med et nasjonalregnskap mener vi en oversikt ikke bare over nasjonalinntekten i
et bestemt år eller nasjonalformuen på et bestemt tidspunkt, men en noenlunde
fullstendig oversikt over hele den nasjonal økonomiske drift et år, stilt opp på en
slik måte at sammenhengen mellom de forskjellige data kommer tydelig fram.
Oppstillingen skal gjøres slik at de sammenhenger vi er særlig interessert i
fremtrer med bokholderimessig nødvendighet” (Frisch 1940).
Under krigen ble videreføringen og tallfestingen av systemet overført til Statistisk
sentralbyrå. En sentral person i dette arbeidet var Petter Jakob Bjerve, som hadde
vært forskningsassistent for Frisch ved Universitetet, og senere (1949-1980) ble
Byråets direktør.
Resultatet av Byråets arbeid, Nasjonalinntekten i Norge 1935-1943, ble publisert i
1946. Beregningene bygde i hovedsak på produksjonsstatistikk for de ulike
næringene, det vil si det Kiær hadde kalt den reelle metoden.
”Slik som det statistiske materiale ligger an i Norge kan en beregning av
nasjonalinntekten best gjennomføres ved å beregne nettorealinntekten
næringsvis. Dernest beregnes nettofinansinntekten ved hjelp av betalingsbalansen overfor utlandet. Nasjonalinntekten finnes så som sum av
nettorealinntekten og nettofinansinntekten” (Statistisk sentralbyrå 1946, s. 19).

37

Petersen (1947). Erling Petersen var professor ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Oslo
1941-1976.
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Selv om betegnelsen ”nasjonalinntekt” ble brukt i tittelen på publikasjonen, var
arbeidet inspirert av Frischs nasjonalregnskapsidéer. Konsum og investeringer var
imidlertid behandlet svært summarisk, og avstemmingen av tallene ble foretatt på
et aggregert nivå. Dette var den første og eneste publikasjonen med nasjonalinntekt
i tittelen som utkom som Norges offisielle statistikk. Kiærs beregninger ble, som
tidligere nevnt, utgitt i Statsøkonomisk Tidsskrift.
Arbeidet med et fullstendig nasjonalregnskap skjøt for alvor fart etter krigen. Odd
Aukrust ble i 1946 tilsatt som byråsjef, og den første leder for det kontoret som de
første årene riktignok het ”kontor for beregning av nasjonalinntekt og bankstatistikk” i Statistisk sentralbyrå. Nasjonalregnskap ble imidlertid snart den
toneangivende betegnelsen på denne statistikken. Under Aukrusts ledelse ble den
realøkonomiske dimensjonen, manifestert ved en kryssløpskjerne, sterkt understreket.
Etter krigen startet også et utstrakt internasjonalt samarbeid for å standardisere
statistikken. Denne delen av historien er utførlig beskrevet i boka Nasjonalregnskapets historie i Norge. 38

38

Halvorsen, Hobbelstad Simpson og Skoglund (2011).
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2. Spørsmålet om en nasjonalinntektsstatistikk.
Memorandum utarbeidet til Den niende
internasjonale statistikkongressen. Av A.N. Kiær
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Spørsmålet om en nasjonalinntektsstatistikk
Memorandum
Utarbeidet til Den niende internasjonale statistikkongressen
av
A. N. Kiær
Medlem av kongressens permanente kommisjon
Bureauchef i Det statistiske kontor i Norge
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Matt. 4. 4: ”Mennesket lever ikke av brød alene”

Studiet av de forskjellige delene av nasjonalrikdommen har alltid inntatt en viktig
plass i statistisk forskning. Man har i en rekke land samlet et mer eller mindre
fullstendig materiale for å belyse ulike deler av nasjonalinntekten. Det er derfor
helt naturlig at man i lang tid har følt behovet for å få oversikt over den samlede
nasjonalinntekten, det være seg for å bestemme forholdet mellom de forskjellige
næringsgrenenes bidrag, for å studere landets utvikling fra en periode til en annen
eller for å gjøre internasjonale sammenligninger. Spørsmålet om nasjonalinntekt
har likeledes blitt et yndet tema for økonomers funderinger og statistikeres
beregninger. Men mens økonomene ikke kan enes i spørsmålet om ”hva nasjonalinntekten består av”, har statistikerne på sin side ennå ikke klart å bestemme en
fremgangsmåte for å komme til et resultat, og så vidt jeg vet er det ikke noe sted
gjort forsøk på å legge opp til et statistikkfremstøt som sikter direkte mot å anslå
nasjonalinntekten i sin helhet.
Det var først på sesjonen i Haag i 1869 at dette spørsmålet ble tatt opp for første
gang på Den internasjonale statistikkongressen. Det fant der sted en utførlig debatt
som munnet ut i følgende resolusjon:
”Kongressen uttaler ønsket om at de forskjellige lands delegater, og især sjefstatistikerne, blir invitert til å meddele kommende kongress om omfanget av
statistikk de respektive land har for å oppnå et så fullstendig statistisk grunnlag
som mulig for nasjonalinntekten, enten etter den personlige metode som tar
utgangspunkt i innbyggernes individuelle inntekter, eller etter den reelle metode
som bygger på anslag for de forskjellige produksjonsgrenene.
Kongressen foreslår følgende tiltak: Man bør kunne forbedre bestående fremgangsmåter for å gjøre statistikken for industri, handel, gruvedrift, fiske osv., like
fullstendig som jordbruksstatistikken allerede er i noen land. Man bør bestrebe seg
på å utarbeide spesialstatistikk, og især for industrien, for å skille mellom ulike
deler, som anvendte råstoffer, drivstoff osv. Dermed vil man kunne unngå dobbelttelling i de forskjellige statistikkoppgavene som skal kartlegge nasjonalinntekten.
Endelig ville det være ønskelig om man kunne få kartlagt de ulike inntektene som i
dag ikke kommer med i statistikken i de land som ikke har inntektsskatt.”
Etter å ha drøftet spørsmålet bestemte organisasjonskomiteen for kongressen i St.
Petersburg at det ikke skulle forelegges for kongressen, idet den kom til at det ikke
ville være mulig å komme frem til et resultat.
Saken ble senest tatt opp på møtene i Wien i den internasjonale kongressens
permanente kommisjon. Der også hevdet de ledende statistikerne at etter deres
mening er en løsning på spørsmålet nesten umulig, i det minste på det nåværende
tidspunkt, og bare to statistikere mente at det ikke var helt håpløst.
Slik er situasjonen lite gunstig for det spørsmålet vi her skal behandle.
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Vi skal først presisere det vi skal forstå med nasjonalinntekt, deretter metoden som
kan anvendes for å beregne nasjonalinntekten og for å innhente de statistiske
dataene som trengs for å foreta slike beregninger.
Det finnes blant økonomene to skoler som definerer nasjonalinntekten forskjellig.
Den første skolen, som først og fremst representeres av Adam Smith, Ricardo, Rau
og deres etterfølgere, forstår med det som kalles nasjonens ”netto inntekt” summen
av de individuelle inntektene med fratrekk av et visst beløp som de betrakter som
den nasjonale produksjonens kostnader. Ifølge denne skolen er dette ”avledede
inntekter”, som belastes de sanne produsentene, dvs. de som produserer materielle
gjenstander. Den andre skolen, representert av J. B. Say, Hermann, W. Roscher, G.
Schmoller, A. Held og andre, definerer nasjonalinntekten som summen av
individuelle inntekter, inkludert enhver form for produksjon, materiell eller
immateriell, som bidrar til den totale nytte skapt av nasjonens arbeid. Jeg har
nedenfor samlet enkelte av de definisjoner og doktriner som er mest karakteristiske
for de to skolene. Mange av disse sitatene er kanskje vel kjente, men jeg anså det
ikke for overflødig å gjengi dem her.
a) Adam Smiths skole
Adam Smith: Wealth of Nations [Nasjonenes velstand], 1776. 1
Fra Bok II, Kapittel 2:
”Bruttoinntekten til innbyggerne i et stort land omfatter dets årlige jord- og
arbeidsprodukt. Nettoinntekten til innbyggerne er det som er til overs etter
fratrekk for utgiftene til det å opprettholde størrelsen på den faste og den
sirkulerende kapitalen til innbyggerne.”
”….Kostnaden med å opprettholde størrelsen på den faste kapitalen må helt
klart holdes utenfor samfunnets nettoinntekt. Den faste kapitalen omfatter
heller aldri hverken råmaterialene, eller de bearbeidede produktene som lages
av råvarene, som trengs for å vedlikeholde de nyttige maskinene, spesialverktøyet og produksjonslokalene. Prisen på dette arbeidet kan riktignok
utgjøre en del av nettoinntekten, i og med at arbeiderne som gjør denne jobben
kan overføre hele verdien av arbeidslønnen til sine egne forråd øremerket
direkte forbruk. Når det gjelder andre former for arbeid, går både prisen og
produktet til dette forrådet: prisen går til arbeidernes forråd, produktet går til
andre folks forråd hvis livsopphold, bekvemmeligheter og fornøyelser forøkes
gjennom de førstnevnte arbeidernes arbeidsinnsats”….
”Utgiftene til å vedlikeholde den faste kapitalen i et stort land kan med rette
sammenlignes med reparasjonsutgiftene på et gods. Slike utgifter er gjerne
1

Den norske teksten fra Adam Smith er hentet fra ”Nasjonenes velstand”, oversatt av Åshild Sonstad,
Sonstad Forlag 2007, s. 166-169, 187-188.
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nødvendige for å opprettholde produksjonen fra godset, og følgelig jordeierens
brutto og netto grunnrente. Dersom det er mulig å redusere utgiftene gjennom
en mer målrettet bruk av midlene, uten at det samtidig reduserer produksjonen,
blir brutto grunnrente aldri lavere enn den har vært før. Netto grunnrente vil
nødvendigvis øke.
Selv om utgiftene til vedlikehold av fast kapital dermed holdes utenfor
samfunnets nettoinntekt, så gjelder ikke det samme for utgiftene til vedlikehold av den sirkulerende kapitalen. Av de fire bestanddelene av den sirkulerende kapitalen – penger, mat, materialer og ferdigstilte ting – har vi allerede
sett at de tre siste med jevne mellomrom trekkes ut for å overføres enten til
samfunnets faste kapital, eller til forrådet som er øremerket direkte forbruk.
Andelen av disse konsumerbare varene som ikke går til å opprettholde nivået
på den faste kapitalen, går rett til forrådet som er øremerket direkte forbruk, og
blir således en del av samfunnets nettoinntekt”….
”Den sirkulerende kapital til et samfunn skiller seg i så måte fra den sirkulerende kapital til enkeltpersoner. En persons sirkulerende kapital kan ikke
utgjøre en del av vedkommendes nettoinntekt, i og med at denne kun kan bestå
av denne personens profitt. Men selv om hvert samfunnsmedlems sirkulerende
kapital utgjør en del av samfunnets totale sirkulerende kapital, så er det ikke
helt utelukket at den skal kunne utgjøre en del av inntekten til andre. Selv om
varene i kjøpmannens butikk på ingen måte hører hjemme i hans private forråd
som er øremerket direkte forbruk, så kan de plasseres i andre folks forråd.
Gjennom inntekt fra andre fond kan de andre personene regelmessig
tilbakebetale verdien av varene til kjøpmannen med den tilhørende profitten,
uten at dette medfører noen reduksjon av kapitalen for noen av partene.
Penger er derfor den eneste delen av et samfunns sirkulerende kapital, hvor
utgiftene til vedlikehold av kapitalen medfører at samfunnets nettoinntekt
reduseres.”
Fra Bok II, Kapittel 3:
”Det finnes en form for arbeid som forhøyer verdien på gjenstanden dette
arbeidet rettes mot, og det finnes en annen form for arbeid som ikke har en slik
effekt. Det førstnevnte arbeidet produserer en verdi, og kan derfor kalles
produktivt arbeid, mens det andre kan kalles uproduktivt arbeid. Således vil i
hovedsak arbeidet som utføres av en håndverker i en produksjonsvirksomhet
forøke verdien av de materialene han bearbeider med verdien av hans eget
livsopphold og arbeidsgiverens profitt. Det arbeidet tjeneren utfører forhøyer
imidlertid ikke verdien på noe som helst”….
”Man blir rik av å sysselsette mange produksjonsarbeidere, og fattig av å
ansette en mengde tjenere. Tjenerens arbeid har imidlertid sin verdi, og dette
fortjener å bli belønnet på lik linje med arbeidet som utføres av håndverkeren i
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produksjonsvirksomheten. Produksjonsarbeiderens arbeid blir legemliggjort og
realisert gjennom gjenstander eller salgbare varer som har en viss levetid også
etter at arbeidet er over. Denne gjenstanden bærer så å si i seg en viss mengde
oppsamlet og opplagret arbeid som om nødvendig kan tas i bruk ved en senere
anledning…. Tjenerens arbeid ….er en saga blott så fort de er utført, og disse
etterlater seg sjelden synlige spor eller noe av verdi som man etterpå kan bruke
til å anskaffe seg en tilsvarende mengde tjenester.”
”Arbeidet som utføres av noen av de mer respektable samfunnsgruppene,
produserer i likhet med arbeidet til tjeneren ingen reelle verdier. Arbeidet
hverken legemliggjøres eller realiseres i en konkret, varig gjenstand, eller i en
salgbar vare som eksisterer etter at selve arbeidet er ferdig, og som kan brukes
til å skaffe til veie en tilsvarende mengde arbeidskraft ved en senere anledning.
Slik er det for eksempel med fyrsten og alle hans underordnede embetsmenn
innenfor retts- og militærvesen, hæren og marinen: Alle er uproduktive
arbeidere. De er folkets tjenere og mottar sine underholdsmidler fra en del av
det årlige produktet av andre menneskers driftighet. Hvor ærefulle, nyttige og
nødvendige disse tjenestene enn er: Deres arbeid resulterer ikke i noe som
senere kan brukes for å skaffe til veie tilsvarende mengde tjenester. Deres
innsats sørger for samfunnets sikkerhet og forsvaret av det, men resultatet av
årets arbeid kan ikke brukes til å kjøpe beskyttelse, sikkerhet og forsvar av
landet for det neste året. Noen av de mest betydningsfulle og noen av de mest
ubetydelige yrkesgruppene faller inn under samme klasse: geistlige, jurister,
leger, alle slags lærde menn, skuespillere, gjøglere, musikere, operasangere og
ballettdansere og så videre…. Deres arbeid forsvinner i samme øyeblikk som
de fremføres.” 2
[David] Ricardo: Principles of Political Economy and Taxation, London, 1817,
Kapittel 26.
”…..Den totale avkastningen av jordeiendom og arbeid i et land er delt i tre
deler: en del er lønn, den andre profitt og den tredje grunnrente. Det er bare fra
de to siste delene at fradrag kan gjøres for skatter og sparing, den første delen
vil så lenge den er av moderat størrelse alltid bare omfatte nødvendige produksjonskostnader. For en enkeltperson med en kapital på 20 000 £ og årlig profitt
på 2 000 £, vil det være ganske likegyldig om kapitalen benyttes til å sysselsette hundre eller tusen personer eller om de produserte varene selges for
10 000 £ eller 20 000 £, så sant profitten uansett ikke faller til under 2 000 £.
Er ikke nasjonens interesse helt tilsvarende? Dersom nasjonens nettoinntekt,
grunnrente og profitt er den samme, har det ingen betydning om landet har ti
eller tjue millioner innbyggere. Nasjonens evne til å finansiere krigsfartøy og
hærstyrker og alle typer uproduktivt arbeid må stå i forhold til nasjonens
nettoinntekt og ikke til bruttoinntekten. Hvis fem millioner mennesker
produserer nok mat og klær til ti millioner, er nettoinntekten mat og klær for
2

Se også John Stuart Mill: Principles of Political Economy. Book I, Chapt. III.
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fem millioner. Ville det være en fordel for landet om man brukte sju millioner
mennesker til å produsere samme nettoinntekt, dvs. at sju millioner skulle
sysselsettes for å produsere mat og klær til tolv millioner? Nettoinntekten ville
fortsatt være mat og klær for fem millioner. Sysselsetting av et større antall
personer ville ikke gjøre det mulig å øke vår hær eller marine med en eneste
mann og heller ikke gi et øre mer i skatt ...”
Dr. Karl Heinrich Rau: Grundsätze der Volkswirthschaftslehre [Nasjonaløkonomiens prinsipper](1. utgave 1826, 6. utgave 1860, s. 304):
”§ 245. Det samlede (brutto) utbyttet eller nasjonens bruttoinntekt, resultatet
av landets produksjon og handel med utlandet over et bestemt tidsrom består
av to hoveddeler. Den ene delen tjener til å erstatte innsatsforbruket som har
vært nødvendig for produksjonen, og også slitet på kapitalen slik at den kan
brukes igjen for samme formål. Det som er igjen etter fradrag av disse nødvendige kostnadene er netto nasjonalinntekt. Den kan altså anses som den
frukt av næringsvirksomheten som kan brukes til å realisere alle øvrige mål i
samfunnet etter at produksjonen av materielle goder og handelen med utlandet
er fullstendig sikret.
§ 246. ... (Vår) fremstilling kan omfatte netto nasjonalinntekt:
1) slik den oppstår ved overskuddet over kostnader av produksjon og av
import fra utlandet,
2) og slik den fordeler seg på de forskjellige samfunnsklassene. Da man i
begge tilfeller har å gjøre med samme størrelse, finnes det her to fremgangsmåter som netto nasjonalinntekt statistisk kan beregnes etter.
§ 247. Etter den første beregningsmåten blir:
1) bruttoresultatet av hele næringsvirksomheten sammenregnet av:
a. de nyutvundne råstoffer,
b.verdiøkningen tilført de foreliggende råstoffene gjennom
fabrikkarbeid,
c. import fra andre land.
2) Fra denne summen trekkes så det nødvendige vareforbruket for
bruttoresultatet, herunder:
a. livsmidler for arbeidere og bedriftsledere med familier,
b.forbruk av innsatsvarer (det omfatter imidlertid ikke
foredlingsstoffene som brukes på fabrikkene, da fabrikkvarene ikke
er medregnet fullstendig, men bare etter verdiøkningen av
vedkommende vare),
c. kapitalslit av fast kapital,
d.varene som er avgitt til utlandet brukt på annen måte for dette
formålet.
3) Saldoen er netto nasjonalinntekt.
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§ 248. Ved den andre beregningsmåten summeres nettoinntekter fra alle
samfunnsklasser som gjennom sitt arbeid eller sin formue .... bidrar til
realisering av bruttoavkastningen og følgelig har del i denne. … De andre
samfunnsklassene får sine inntekter gjennom forskjellige ytelser fra disse, og
deres andel kan derfor ikke tas med, som:
1) nettoinntekten til samtlige bedriftseiere og lønnsarbeidere fra
materialforedling og handel,
2) grunnrente,
3) nettoinntekt inkludert i kapitalleie.
§ 249. Selv om størrelsen av netto nasjonalinntekt er viktigere i samfunnsøkonomisk betydning, så fortjener også brutto nasjonalinntekt oppmerksomhet, fordi 1) den skal dekke det nødvendige underhold av alle produktive
arbeidere, som bare har svært liten andel i nettoinntekten, og 2) forholdet
mellom brutto og netto nasjonalinntekt resultat viser utbyttet av produksjonsvirksomheten.
§ 250. Nettonasjonalinntekten går først til de fire samfunnsklassene som deltar
i produksjonen, og benyttes:
1) til underhold av grunn- og kapitaleiere som ikke driver produksjonsvirksomhet, videre til en vareutnyttelse som overstiger lønnsarbeidernes og bedriftseiernes forsørgelsesbehov. Dette gir også
inntekt til medlemmer av de tjenesteytende klassene som ikke lønnes
av staten og til eierne av leide forbrukslagre,
2) til å finansiere offentlige oppgaver for stat, provins, kommune, kirke
osv.
3) til ny kapitaldannelse fra sparemidler.
Her er nettoinntektens omfang avgjørende både for de statsansatte, som
ivaretar statens virksomhet internt og befester den overfor omverdenen,
for midlene som brukes til å pleie menneskenes personlige eiendeler,
for eksempel vitenskap og kunst, samt for folkeformuens økning.
§ 251. ... Inntektene til de (produktive) samfunnsklassene kalles den opprinnelige inntekten. ... Samfunnsklasser som .... bare skaffer seg inntekter gjennom
tjenesteytelser eller ved utleie av nytelsesmidler, har en avledet inntekt. ...”
All avledet inntekt må dekkes av den opprinnelige inntekten.
M. J. L. De Bruyn Kops: Rapport faisant partie du programme du Congrés de
statistique de La Haye, 1869.
”... Å summere alle individuelle inntekter på et gitt tidspunkt ville absolutt
være en enkel løsning, men ville gi en rekke dobbelttellinger....Ettersom det
gjelder å finne den nye verdien av materielle varer som er stilt til nasjonens
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disposisjon i løpet av et år, må dette systemet forkastes - summen av
individuelle inntekter vil overstige verdi(-en) (av nasjonalinntekten). ... Mange
borgere ...nyter godt av inntekter de får som godtgjørelse for tjenester de har
ytet andre, som til gjengjeld har avgitt til dem en del av sin inntekt. ...
Fradrag av skatt på de individuelle inntektene synes å være i tråd med
definisjonen vi har gitt ved å kalle inntekt det som gjenstår som disponibel når
alle produksjonskostnader er betalt. For hvis man betrakter samfunnets
produksjon som helhet, kan man si at staten har tatt på seg å dekke utgiftene til
produktive tjenester, som kommer alle produsenter til gode, og ... man kan
betrakte skatten som betales av hvert individ, som individets andel av de
generelle utgiftene i henhold til den årlige inntekten som individet har. Dette er
prisen for vedkommendes del av sikkerhet og orden som alle produsenter
trenger og som ytes av staten. Hvis man vil ta hensyn til statens inntekt som
del av samfunnets inntekt, bør man:
1. trekke det samlede skattebeløpet fra summen av individuelle inntekter,
og
2. ikke inkludere inntektene til statens funksjonærer og rentenister,
pensjonerte offiserer, hæren, heller ikke andre inntekter som kommer
fra statskassen.
... Det som gjelder for inntektene til funksjonærene og godtgjørelser betalt av
staten, synes derfor å burde gjelde også for tilsvarende inntekter av tilsvarende
natur, dvs. som verken er kapitalist- eller industriinntekter, men er knyttet til
tjenester på et annet område av samfunnet som inntekter, godtgjørelser,
honorarer osv. til lærere, prester, advokater, leger, forfattere, kunstnere osv. ...
alle de som man undertiden har betegnet som immaterielle produsenter. Man
kan betrakte deres arbeid som tjenester ytet til produksjonsvirksomheten i sin
alminnelighet og betalingen de mottar, som generelle utgifter som belastes
totalproduktet.”
b) Says og Hermanns skole
J. B: Say: Traité d’Economie politique [Avhandling om samfunnsøkonomi], Paris
1803.
”Inntekt består av summen av all avkastning som en person mottar fra produktive ressurser i sin besittelse, det vil si fra sine produktive evner, fra sin
kapital og fra sin jord. … Den årlige inntekten er summen av alle inntekter
som er mottatt i løpet av et år. Nasjonalinntekten er summen av alle inntekter
mottatt innen nasjonen. Hvis man i nasjonalinntekten tar med skatteinntekter,
må de respektive skattebeløp trekkes fra personenes inntekt. Hvis man i
nasjonalinntekten tar med gasjer utbetalt av staten, må disse gasjene trekkes
fra skatteinntektene som staten mottar. ...Den delen av verdien til et produkt
som tilsvarer kapitalslit på maskiner og bygninger dekker en del av inntektene
ved å betale for de produktive tjenestene fra de som har utført reparasjonene.
66

Statistisk sentralbyrå

Sosiale og økonomiske studier 114

Anders Nicolai Kiær

For å få frem en nasjons totalinntekt er det nødvendig å verdsette ikke bare alle
materielle produkter, men også dens immaterielle produkter. Selv om en leges
råd ikke etterlater noe materielt uttrykk, inngår verdien i legens inntekt. Og det
er ikke riktig å si at legen har brukt pasientens inntekt, for denne er resultatet
av en annen produksjon....
Nasjonalinntekten er lik nasjonens bruttoprodukt 3 eller den totale verdien av
alle produkter, for omkostningene som en produsent trekker fra bruttoproduktet for å komme frem til sitt nettoprodukt, utgjør en del av inntektene til en
annen produsent.
Friedr[ich] Ben[edict] Wilh[elm] Hermann: Staatswirtschaftlige Untersuchungen
[Statsøkonomiske undersøkelser), München 1832.
”... Inntekt er summen av økonomiske varer eller byttevarer, som i en viss tid
kommer i tillegg til en persons uforminskede og vedvarende eiendeler og som
personen derfor fritt kan benytte. At slik inntekt kan være såvel av materiell
som ikke-materiell natur er klart. ... For enhver utgjør fruktene av eget arbeid
og formue opprinnelige inntekt, en avledet inntekt har bare den som lever av
andres inntekt. ...
Som inntekt regnes også alltid alle direkte frukter av arbeid og formue, det vil
si som forbrukes eller nytes uten varebytte. ...
Nasjonalinntekten består av følgende summer:
1) Inntekten fra alle privatøkonomiske aktiviteter som springer ut av
økonomiske kilder, dvs. alle byttevarer som tilbys som resultat av
arbeid eller utnytting av formue, og som kan forbrukes direkte eller
byttes.
2) Inntekten til staten, kommuner, selskaper og stiftelser som skyldes
disses formue. Hvis man skulle inkludere skatteinntekter i inntekten til
stat og kommune, og enkeltpersoners bidrag til selskapenes inntekt, må
de tilsvarende beløp trekkes fra i inntektene for de enkeltpersoner som
har avgitt dem.
3) Inntekt som man mottar av ikke-økonomiske grunner holdes utenfor.
4) Gjeldsrenter
a. betalt fra privatpersoner til privatpersoner, og uansett trukket
ut av skyldners inntekt, er allerede oppført én gang under 1)
eller 2) når tilgodehaver bor i landet; er han utlending, tas de
ikke med i beregningen.
b. som betales av staten til landets innbyggere, kommer med i
tilgodehavers inntekt, men må, da det ikke er gjort fradrag for
3

Denne doktrinen er blitt kraftig imøtegått av Storch, Rossi, Hermann. Se Dictionnaire de
l’Economie politique, artikkelen ”produit net” (nettoprodukt).
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skatt i individenes inntekt, trekkes fra i nasjonens samlede
inntekt når de ikke er trukket ut i statens egen inntekt. Når de
betales til utlandet, føres de til kun til fradrag og uten at
komme med noe annet sted.
5) På samme måte som i enkeltpersoners inntekter må også kommunale
inntekter omfatte den direkte bruken av formuesdeler, især også når
slik nyttiggjøring hyppig skjer ved varebytte.
Det trengs ikke ytterligere forklaring på at summen av ytelser og formuesbruk
som man dermed mottar, også virkelig er det samlede resultatet av hele
nasjonens arbeid og totalbruken av all nasjonal formue, herunder summen av
de varene nasjonen trenger for å kunne dekke alle sine behov uten nedgang i
den økonomiske tilstand….
Skal inntektene til to nasjoner sammenlignes, så er en vurdering i penger enda
mindre egnet enn ved sammenligning av en nasjons inntekt fra periode til
periode. Klimaet og de nasjonale tradisjoner gjør at behovet for varer er forskjellig i de forskjellige landene, og naturens gaver gjør det ofte unødvendig å
fremstille varer for å tilfredsstille mange behov. Begge disse forholdene gjør
det umulig å sammenligne inntekt uten å ta hensyn til behovene bak ønsket om
økonomiske goder…”
Max Wirth: Grundzüge der Nationalökonomie (Grunntrekk av nasjonaløkonomien), 4. utgave, Köln 1871.
”... Nasjonalinntekten består av verdien av alt håndens og åndens arbeid,
fortjenesten av all kapital, anvendt såvel i landbruk, industri og handel, som i
kunst, vitenskap og statlige administrative funksjoner.”
--------------------G[ustav] Schmoller, en tilhenger av F. W. B. Hermanns doktrine, publiserte i
”Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft”, Tübingen 1863, en grundig
kritikk av de forskjellige doktrinene som er blitt utformet om så vel individuell
inntekt som nasjonalinntekt.
For min del nøler jeg ikke et øyeblikk med å erklære meg som tilhenger av denne
skolen. Inntekt oppfatter jeg som markedsverdien av avkastning av arbeid og
kapital (medregnet grunneiendom) og ”nasjonalinntekt” som summen av
individuelle inntekter.
Det finnes tjenester som har en markedsverdi, men som man ikke har villet
inkludere i nasjonalinntekten fordi man har ansett dem som ”uproduktivt” arbeid.
Man har altså skjelnet mellom materielt og immaterielt arbeid og ikke ansett det
sistnevnte som produktivt. Dette skillet, som berører et grunnleggende aspekt ved
spørsmålet, er blitt tilbakevist så mange ganger (av Say [bok I, kapittel XIII],
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Hermann, M’Culloch og andre) at det ville vært unødvendig å understreke det her,
hvis det ikke var blitt forfektet i den senere tid, bl.a. av Bruyn de Kops, midlertidig
rapportør på kongressen i Haag, og hans meninger er ikke blitt avvist av
kongressen. Jeg tror altså at jeg ikke kan unngå å gå litt inn på dette emnet.
Man har hevdet at diskusjonen kun gjaldt ord da ingen benekter de immaterielle
tjenestenes nytte og betydning, men det er klart at skillet i hvert fall i vår sammenheng er svært reelt, da man vil utelukke denne viktige delen av menneskelig
virksomhet fra nasjonalinntekten.
Det er blitt sagt med atskillig rett at all produksjon, også den som bare befatter seg
med materielle gjenstander, ikke skaper produkter, men nytte, og at det
immaterielle arbeidet ut fra dette synspunktet er like produktivt som det materielle.
Imidlertid har motstanderne av dette standpunktet funnet en vesentlig forskjell i
den omstendighet at de immaterielle produktene vanligvis forsvinner i det øyeblikk
de blir produsert og brukt, mens de materielle produktene derimot er varige og
skaper rikdom ved akkumulering. Etter min oppfatning går ikke dette skillet til
bunns i saken. Målet med produksjonen er ikke akkumulering, men nytten som
tilbys forbrukerne, og akkumuleringsmuligheten kan derfor ikke anses som det
vesentlige punktet i spørsmålet: produktiv eller ikke produktiv? Dessuten kommer
alle produkter, både materielle og immaterielle, i produksjonens siste fase i det
øyeblikk de forbrukes, og forsvinner deretter. Og hva er poenget med at forskjellen
mellom første og siste fase er mer eller mindre lang eller at produktet passerer
gjennom hendene på en, to, tre eller ti produsenter, der alle bidrar til nytten som
skapes? Og hvorfor skulle det være viktig at produsenten og forbrukeren er én og
samme person? I begge tilfeller er arbeidet like produktivt. Forskjellen som da
består mellom materielle og immaterielle produkter, reduseres til følgende:
De materielle produktene kan:
a) forbrukes av produsentene,
b) gå direkte fra den primære produsenten til konsumenten,
c) komme frem til sistnevnte etter å ha gått veien om flere produsenter.
De immaterielle produktene kan forbrukes på betingelsene ”a” eller ”b”, og man
finner tilfeller der de kommer til forbrukerne på tilsvarende måte som ”c” (for
eksempel ytelsene til en skuespiller eller musiker som er innleid av en produsent).
Men det er i virkeligheten ingen særlig forskjell mellom immaterielle og materielle
produkter når det gjelder produksjon og omsetning.
Når det gjelder forbruk, kan man ikke nekte for at det finnes immaterielle tjenester
som gir mer varige spor og mer permanente virkninger. Arbeidet til lovgiveren,
vitenskapsmannen, poeten og predikanten overføres fra generasjon til generasjon
og akkumulerer usynlige skatter for samfunnet.
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Hvis man hevder at de immaterielle tjenestene skal anses som generelle utgifter i
den nasjonale produksjonen, kan jeg ikke nekte for at visse tjenester ved første
blikk later til å ha denne karakteristikken, for eksempel tjenestene til hæren og
marinen, politiet, domstolene, advokatene, legene osv.
Man kan si at brorparten av disse tjenestene kun har som formål å beskytte
samfunnet mot visse katastrofer og reparere visse skader og følgelig at hvis man i
et land benytter en stor mengde arbeid til dette, er det fordi dette landet opplever
flere ulykker enn andre. Ved første blikk synes det ikke å være rimelig å regne
verdien av disse tjenestene med til landets inntekter.
Denne argumentasjonen kan imidlertid ikke godtas.
For det første finnes det immaterielle tjenester som ikke kan betraktes som utgifter,
for eksempel undervisning, litteratur, kunst, administrative tiltak for utvikling av
samfunnet osv. Resultatene av disse tjenestene er positive, reelle goder, som
utvider de muligheter for nytelser og fordeler som samfunnet rår over.
Dette gjelder også de andre immaterielle tjenestene, i det minste delvis. Fedrelandets politiske uavhengighet, freden, sikkerheten i landet, rettsvesenet, lovgivningen, sunnhetspleien osv. er goder som beholder sin positive karakter, uten at
man kan nekte at de også delvis er negative.
På den annen side, hvis man absolutt skal legge vekten på tjenestenes karakter som
reparasjonstjenester, må det nevnes at det finnes materielle produksjoner som ut fra
denne synsvinkelen tilhører samme kategori. Dette er utgifter til vedlikehold av
hus, maskiner, skip osv. La oss for eksempel si at det årlige vedlikeholdet av hus i
et land krever et arbeid som tilsvarer 5 prosent av husenes verdi, mens samme
arbeid i et annet land tilsvarer 10 prosent på grunn av klimaet. Man kan da spørre
seg om det ikke ville være riktig å trekke beløpet som svarer til dette arbeidet, fra
summen av inntektene. Jeg tror ikke det. For nytten skapt av dette arbeidet er ikke
det samme som dette arbeidets markedsverdi. I vårt tenkte tilfelle krever vedlikeholdet av hus mer arbeid i ett land enn i et annet. Hva er resultatet av dette? At
boligen koster mer i det første landet. Men det finnes analoge fakta som imidlertid
ikke på noe vis endrer beregningsmåten. For eksempel krever klimaet i dette landet
en viss arbeidsmengde knyttet til oppvarming, mens solen i det andre landet gir
gratis oppvarming. Det finnes altså her et arbeid hvis verdi inngår i den nasjonale
inntekten, men nytten som skapes, overstiger ikke nytten man oppnår gratis et
annet sted. Men dette angår ikke vårt spørsmål. Generelt må anføres at nasjonalinntekten ikke måler nasjonens velstand, fordi gavene som kommer gratis fra naturen
spiller en stor rolle – nasjonalinntekten er mer en måling av nasjonens produktive
energi.
Nesten all individuell inntekt presenteres i form av en forskjell mellom innkomster
(feilaktig kalt bruttoinntekter) og produksjonsomkostninger. Sistnevnte omfatter
den del av utgiftene som ifølge Bruyn de Kops’ skjønnsomme bemerkning ”består
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av utlegg knyttet til produksjonen, herunder prisene på de produktive tjenestene fra
underleverandører til produsenten.”
Skillet mellom produksjonskostnader og forbruksutgifter er ikke tydelig i alle
tilfeller, fordi det finnes utgifter av blandet art. Dette gjelder i visse tilfeller
reiseutgifter (for en handelsmann), kjøp av bøker (for en forfatter), lønn til
tjenestefolk, skatter og offentlige avgifter osv. Slik jeg ser det, kan man imidlertid
si at disse utgiftene i den grad de har produsentens personlige bruk som formål,
skal behandles ut fra synsvinkelen forbruk og at kun den resterende delen skal
anses som produksjonskostnader. Dette skillet kan være vanskelig å opprettholde i
mange tilfeller, men vanskeligheten (som for øvrig ikke kan være så stor reelt sett)
gjelder faktiske omstendigheter og ikke selve prinsippet.
La oss ta noen eksempler. Bøndenes tjenestefolk, tjenerskapet til mange
produsenter osv., brukes direkte, enten delvis eller totalt, til å produsere varer som
skal selges. Det sier seg selv at disse tjenestefolkenes lønn i tilsvarende omfang
hører inn under produksjonskostnadene. En annen del av tjenestefolkenes arbeid
benyttes etter behov i husholdningen (en type produksjon som er like reell og
materiell som annen produksjon, men der resultatene generelt brukes av
produsenten selv og hans familie) og til personlige tjenester, her utgjør
tjenestefolkenes arbeid en del av husherrens forbruk, men den tilsvarende verdien
skal ikke trekkes fra husherrens inntekter i en totalfremstilling av disse.
La oss så ta for oss skatter og offentlige avgifter. Enkelte av disse utgjør reelle
produksjonsutgifter, for eksempel tollavgifter for den importerende handelsmannen, avgifter til produksjon av brennevin for brennevinsfabrikanter, grunnrenteavgift for eiendomsbesittere osv. Men skatter og forbruksavgifter og de
personlige avgiftene som pålegges visse utgifter samt inntekter, kan kun anses som
motytelsen eller (den tvungne) prisen på fordelene staten tilbyr samtlige medlemmer av samfunnet. Disse skattene og avgiftene kan derfor ikke trekkes fra den
individuelle inntekten, ei heller legehonorarer, advokathonorarer, lærerlønn osv.
En stor del av resultatene og nytten som skapes av produksjonen, mottas og
forbrukes øyeblikkelig av produsentene selv. Når disse resultatene har en allment
anerkjent markedsverdi, kan det ikke betviles at de bør anses på lik linje med alle
andre inntekter. Dette gjelder for eksempel leien for et hus som bebos av eieren,
jordbruksproduktene som dyrkeren selv spiser osv. Det finnes andre tilfeller som
ved første blikk ikke er så opplagte, men som riktignok tilhører samme kategori,
for eksempel bruk av innbo, hage osv.
På den annen side finnes det arbeider, som til og med kan være svært viktige, der
resultatene ikke utgjør inntekt. Skoleelevers og studenters arbeid og generelt sett alt
arbeid som en person utfører for sin opplæring og utvikling av evner, har sikkert
stor betydning ikke bare gjennom virkningene dette har på fremtidig produksjon,
men også på umiddelbare resultater. Resultatene av dette arbeidet kan imidlertid
ikke anses som inntekter, da de ikke har noen markedsverdi.
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Samtidig finnes det typer av kapitalavkastning som ikke inngår i inntektene. Alle
siviliserte land har offentlige eiendommer, for eksempel kirker, muséer, bibliotek,
maleri- og skulptursamlinger, veier og kanaler, havner, fort osv. Eierretten til og
bruken av disse eiendommene gir landets innbyggere store fordeler. Nytten av
eiendommene kan realiseres mot betaling eller gratis. Ved betaling er overskuddet
av inntektene i forhold til administrasjons- og vedlikeholdsutgiftene en inntekt for
staten og inngår også i den nasjonale inntekten. I det andre tilfellet, der staten lar
innbyggerne gratis nyte fordelene av eiendommen, synes det ved første øyekast
som om et beløp tilsvarende disse inntektene bør tilføyes til samfunnets inntekter 4 ,
men jeg har inntrykk av at nytten som her er skapt av de offentlige eiendommene,
er av samme art som naturrikdommene. I begge tilfeller gir rikdommene gratis
fordeler, de inngår ikke i en verdsetting av nasjonens formue eller inntekt, men ved
å øke eiendommens verdi og inntekt bidrar disse rikdommene indirekte til summen
av rikdommer og nasjonalinntekt.
Det finnes innkomster som ikke kan telles blant inntekter fordi de ikke stammer fra
arbeidet eller kapitalen til personen som mottar dem. Dette gjelder for eksempel
gaver, gevinst ved spill, inntekter fra visse skammelige beskjeftigelser 5 , for ikke å
snakke om bedrageri, tyveri osv. Alt som tjenes på denne måten, er et tap for en
annen person. Dette er inntekter fra ikke-økonomiske kilder, ”avledede” inntekter i
ordets rette betydning.
Det må imidlertid innrømmes at det i mange tilfeller er vanskelig å skjelne mellom
sanne inntekter og innkomster fra ikke-økonomiske kilder. Det finnes betalinger på
halvveien mellom gaver og lønn, for eksempel ”drikkepenger”, tilfeldige
spekulasjoner innen spill, virksomheter som ligner på skammelige beskjeftigelser
og der farevirkningene i høy grad overstiger nytten som skapes.
I alle tilfeller må etter min mening innkomstenes grunnleggende karakter undersøkes
– disse anses som inntekter hver gang det dreier seg om betaling for en tjeneste.
----------------------I henhold til de forutgående forklaringene kan man beregne nasjonalinntekten ut
fra følgende elementer 6 (den personlige metode):
1) Summen av inntektene til samtlige innbyggere i landet.
2) Inntektene til stat, kommuner, øvrige fellesskapsinstitusjoner osv., slik de
innkommer, eller eiendom som tilhører disse offentlige institusjonene eller
en produksjon som utføres i disse institusjonenes navn (for eksempel
nettoprodukt av post og telegraf osv.).
4

Se Say: Traité d’économie politique, bok I, kap. XIII.

5

”industries honteuses” i originalteksten – det siktes antakelig til prostitusjon (oversetters
anmerkning).

6

Se Hermann.
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Kommentar:
Gjeldsrentene anføres blant kreditorenes inntekter, men må naturligvis trekkes
fra debitorenes inntekter når disse skal beregnes – dette er et direkte resultat av
inntektsdefinisjonen ovenfor, da kapitalavkastningen for personer med gjeld er
en negativ størrelse. Statsgjeldsrentene bør ses ut fra samme synsvinkel.
Innkomster fra ikke-økonomiske kilder medregnes ikke.
Er denne metoden gjennomførbar? Foreligger elementene som trengs til å beregne
inntektene til samtlige innbyggere i et land?
Jeg tror at de fleste siviliserte land har statistiske data som i det minste kan brukes
som utgangspunkt for tallfesting og at man i en del land, for eksempel de som
praktiserer inntektsskatt, allerede nå kan beregne en tilnærmet nasjonalinntekt.
En av de viktigste opplysningene for vårt formål er befolkningens fordeling etter
yrke. Enkeltpersonenes yrke gir allerede visse begreper om deres inntekter, man
kan ikke se bort fra at det er mulig å omtrentlig identifisere gjennomsnittlige
inntekter til bønder, snekkere, skreddere, matroser, dagarbeidere, fabrikkarbeidere
osv. Lønnen i de forskjellige arbeidsgrenene er kjent i de fleste land, og der den
ikke er det, vil en undersøkelse ikke støte på store vanskeligheter. Samtidig er
lønnen til offentlige funksjonærer kjent. Den største vanskeligheten er å verdsette
de store industrieiernes og handelsmennenes inntekter, men dette burde etter min
mening slett ikke være umulig hvis man foretar grundige undersøkelser, særlig i
land med inntektsskatt. Jeg tillater meg her å vise til Engels artikkel i beretningen
om kongressen i Haag, side 295-296. Sant nok er disse dataene ikke absolutte
størrelser, men skal vitenskapen forkaste tilnærmede tall? Man vil kanskje si at
med slik verdsetting blir statistikk bygd på formodninger, og jeg benekter ikke at vi
her er på noe gyngende grunn, men jeg tror at man ved hjelp av vel utførte
verdsettinger gjentatt med noen års mellomrom (dersom man ikke kan foreta dem
hvert år) etter hvert klarer å bestemme gjennomsnittsinntekter med nesten like stor
nøyaktighet som i verdsettingen av import og eksport.
Det ville være å foretrekke om man kunne skille mellom kapital- og arbeidsinntekter (bedriftseieres eller arbeideres) og for hvert yrke anslå gjennomsnittlig
kapital, renter og andre inntekter, disse er vanligvis mer stabile, i hvert fall i mange
yrker, mens formuene varierer sterkt mellom individer. På den annen side kunne
man kanskje bedømme verdien av individuelle formuer ved hjelp av en samlet
vurdering av hele samfunnets formue, men iverksettelsen av en slik vurdering ville
være svært vanskelig når det gjelder inntektene.
Blant de forskjellige kontrollmetodene tror jeg at metoden som er anbefalt av Van
Stolk (beretning til kongressen i Haag, s. 528) fortjener en viss interesse. Van Stolk
bemerker at det er enklere å finne frem til utgifter enn inntekter da utgiftene i
mindre grad enn inntektene har en tilbøyelighet tendens til å unndra seg offentlighet. Etter min mening er ikke denne metoden å anbefale i stedet for den direkte
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metoden, men jeg innrømmer at i mange tilfeller, og særlig når det gjelder å
definere gjennomsnittlig inntekt for den ene eller andre samfunnsklasse, ville det
være nyttig å sammenligne resultatene av den direkte verdsettingen med en
oppstilling for hele den samfunnsklassen man ser på. Brussel-kongressen har
anbefalt at man setter opp økonomiske oppstillinger for de arbeidende klasser med
spesifikasjon av inntekter og utgifter. Det er klart at ville være svært viktig å sette
opp slike oppstillinger for de andre samfunnsklassene, slik det allerede er forsøkt
gjort i flere land, selv om denne vanskelige oppgaven ikke ofte kan foretas via
offisiell statistikk, men heller må overlates til uavhengige undersøkelser.
La oss nå ta for oss den reelle metoden som søker å beregne nasjonalinntekten
samlet, ved å ta som utgangspunkt bruttoresultatene til de forskjellige næringsgrenene (jordbruk, industri, fiske osv.).
Det som fremfor alt gjør denne metoden vanskelig, er at de forskjellige produksjonene er innvevd i hverandre på svært mange måter, og regnskapsreglene som
blir nødvendige for å unngå overlappinger blir nesten ugjennomtrengelige.
La oss ta noen eksempler. Et av de viktigste produktene av dyreavl er verdien av
arbeidet til hestene, som brukes delvis i jordbruket, delvis i skogbruket, i industrien
osv., samt til transport i egentlig forstand. Det er svært vanskelig å verdsette den
innbyrdes fordeling av disse elementene, men dette er nødvendig for beregningen.
Dessuten innbefatter verdien av hestenes arbeid verdien av havren de spiser, som
menneskene også spiser en annen del av. Altså må det foretas enda en oppdeling.
Vi nevnte ovenfor at bøndenes tjenestefolk benyttes både til jordbruksoppgaver og
til personlige tjenester. Den første delen inngår i verdien av avlingen og husdyrprodukter, men det ville være uhyre vanskelig å angi andelen. Samme vanskelighet
gjelder arbeidet til kvinnene i bøndenes familier og også i andre familier.
Jordbruksproduktenes verdi omfatter også lønn til de som har laget maskinene og
redskapene, elementer hvis betydning er vanskelig å beregne.
De forskjellige grenene i industrien er enda mer sammenvevet. Det finnes ingen
gren som ikke benytter innsatsvarer eller verktøy fra en eller flere andre grener, og
omfange av dette kan variere mye innen samme bransje.
Derfor kan man neppe anbefale metoden som er foreslått av Rau og senere modifisert
av Roscher og tatt opp av Haushofer. Det finnes imidlertid en annen samlet metode
som så langt jeg ser, kan være lettere å iverksette. Man kan søke å verdsette følgende
elementer for hver produksjonskategori (immateriell like fullt som materiell):
1) rente på anvendt kapital
2) foretakets profitt
3) lønnene til funksjonærer og arbeidere som er ansatt direkte i vedkommende
produksjon.
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Denne metoden er i prinsipp en kombinasjon av den personlige og reelle metoden,
der de forskjellige produksjonsklassene kollektivt representerer samtlige
enkeltpersoner hvis inntekter samlet utgjør denne klassens totale inntekter. Hvis
man på denne måten kartlegger hele produksjonen, tallfester man samtlige renter,
profitt og lønninger i nasjonen, med andre ord nasjonalinntekten.
Det finnes en viktig del av arbeidet der man har tilstrekkelig detaljerte regnskaper
til å kunne avlede inntektsbeløpet direkte. Dette er offentlige arbeider, offentlig
skole og undervisning og generelt alle arbeidsgrener som styres av staten og
kommunale myndigheter. Det samme gjelder regnskapene fra jernbanen, forskjellige bank- og forsikringsinstitusjoner og andre spesielle foreninger og forbund.
Den direkte metoden kan ikke brukes på den resterende delen av nasjonalinntekten,
som uten sammenligning er den viktigste – det gjelder altså å finne midler til å nå
målet på indirekte måte ved hjelp av en tilnærmet verdsetting.
For å undersøke muligheten for en slik evaluering må vi se på statistikkens
situasjon i de forskjellige produksjonsgrenene.
Vi oppdager da at de fleste land allerede har mer eller mindre detaljerte kvantitative
data om betydningen av jordbruk, dyreavl, skogbruk, fiske, gruvedrift og industri
osv. Slik har vi for eksempel data om dyrket areal, skogsareal, avlinger av
forskjellige kornslag og poteter, antall husdyr, produksjonen i gruver og fabrikker
og for øvrig i industrien, antallet arbeidere sysselsatt i de forskjellige
industribedriftene osv.
Til disse kvantitative dataene skal det tilføyes opplysninger om de gjennomsnittlige
forholdene mellom mengdene og de tre inntektselementene som er angitt foran
(rente, profitt og lønn).
Det bør i dette øyemed utføres spesielle undersøkelser der man setter opp detaljerte
spørreskjemaer for de forskjellige produksjonsgrenene med de statistiske
elementene som trengs for å oppnå en omtrentlig beregning av forholdene. Disse
spørreskjemaene kan sendes institusjoner (handelskamrene, landbruks- og
industriorganisasjonene osv.) og privatpersoner som har spesiell betydning i denne
sammenhengen. Ved å utføre disse undersøkelsene i henhold til et godt uttenkt
system vil man oppnå data som i første omgang kanskje er litt uklare, men som blir
nøyaktigere for hvert år.
Her møter vi imidlertid en vanskelighet: I enkelte omfattende deler av nasjonalinntekten er det ytterst vanskelig å finne kvantitative målinger av produksjonen. Dette
gjelder for eksempel innenrikshandelen, tjenestefolks personlige ytelser, landtransport unntatt jernbane, fiske i liten målestokk osv.
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Jeg har derfor inntrykk av at ved å bruke den reelle metoden på samtlige av
nasjonalinntektens kilder blir det alltid noen kilder igjen som behandles
utilstrekkelig.
Man kan imidlertid utfylle disse manglene med den personlige metoden ved å
tallfeste de individuelle inntektene som ikke er medregnes i den samlede
verdsettingen, men det vil være svært vanskelig å angi disse personenes antall og
yrker fordi mange av disse yrkene har blandet karakter og fordi deres klassifisering
ikke er perfekt.
For å bøte på denne vanskeligheten er det nødvendig under verdsettingen av
inntektene i jordbruk, dyreavl, industri osv. å ha opplysninger om antallet
produsenter og arbeidere sysselsatt i de tilsvarende produksjonsgrenene med
angivelse av andelen av inntekter fra andre kilder.
Vi ser altså at den reelle metoden, med handlingsmulighetene jeg har forsøkt å
beskrive, medfører store vanskeligheter, men jeg tror likevel den kunne gi et
tilnærmet resultat fordi de vanskeligste og mest tvilsomme elementene gjelder
inntekter av beskjedent omfang.
I sammenligningen mellom den personlige og den reelle metoden tror jeg at man
uten å nøle bør foretrekke den første, som er klarere, enklere og lettere å iverksette
og som dessuten gir store fordeler med hensyn til statistiske resultater. Den gir
fremfor alt verdifulle opplysninger om rikdommenes fordeling i de forskjellige
samfunnsklassene.
Men siden det må innrømmes at den personlige metoden har spesielle ulemper, vil
beregningen vinne på at den reelle metoden brukes utfyllende og som kontrollmiddel.
---------------------Resultatene av ovenstående betraktninger kan oppsummeres slik:
1) Nasjonalinntekten omfatter samtlige individuelle inntekter.
2) For å tallfeste nasjonalinntekten må man kombinere antallet personer som
tilhører de forskjellige yrkene og disse yrkenes gjennomsnittlige inntekter.
3) Dersom det er mulig, ville det være gunstig å tilføye undersøkelser basert
på den reelle metoden ved å tallfeste under ett inntektene i hver
produksjonsgren.
4) Det ville være gunstig å innføre følgende inntektsklassifisering:
a. renter
b. profitt
c. lønn.
Kristiania, mai 1874.
A. N. Kiær.
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