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fall. Medisinske nyvinninger, som vak-
sine mot kopper, fikk derimot først i 
slutten av 1800-tallet noen særlig inn-
virkning på dødsraten.

Når dødeligheten synker og fruktbar 
heten samtidig holder seg høy, blir resul- 
tatet en kraftig økning i den naturlige 
befolkningstilveksten. Før begynnelsen 
av 1800-tallet lå tilveksten i Norge på 
ca. 3 ‰ pr. år, mens vekstraten etter 
1830 økte til mellom 10 ‰ og 15 ‰. 
Tilveksten holdt seg på dette nivået fram 
til begynnelsen av 1900-tallet.

Fruktbarhetsfall og 
baby boom
Fruktbarheten begynte å falle noe sei-
nere enn dødeligheten, i Norge om-
kring 1900. Nedgangen hadde en klar 
sammenheng med at flere barn nå et-
ter hvert vokste opp på grunn av lave-
re barnedødelighet. Fruktbarhetsfallet 
startet i byene, men spredde seg etter 
hvert utover til bygdene. Tidligere had-
de store barneflokker vært en god inn-

tektskilde fordi barn ble brukt til lønnet 
arbeid. Men da barnearbeid ble forbudt 
(fra 1889 i Norge), ble det å ha mange 
barn mer en økonomisk belastning enn 
en inntektskilde, særlig i byene. Det er 
heller ikke tilfeldig at barnetallet sank 
sterkt i 1930-årene, da det var vanske-
lige tider med stor arbeidsledighet. Også 
en begynnende likestilling mellom kvin-
ner og menn og et generelt høyere ut-
danningsnivå blant kvinner, motiverte til 
lavere barnetall.

Etter den andre verdenskrigen fikk Norge, 
i likhet med mange andre vestlige land,  
en sterk fruktbarhetsvekst med en kraf-
tig økning i antall fødsler. Forklaringen 
var at folk hadde ventet med å få barn, 
at ektemaker møttes igjen, flere giftemål 
og rett og slett glede over at fem års krig 
og okkupasjon var over. Framtiden virket 
lysere og mer optimistisk.

Denne “post-war baby boom” varte til 
slutten av 1960-årene, da fødselstal-
lene igjen falt kraftig. Siden har frukt-

Figur 4.19.  Demografisk overgang i Norge, 1740–2000. (Kilde: Statistisk sentralbyrå) 
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