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let. Fødselstallet gikk i ”bølger” med en 
generasjons mellomrom: små foreldre-
kull satte små barnekull til verden, og 
store kull satte store kull til verden.

Denne enkle, logiske sammenhengen 
bygger imidlertid på at ekteskaps- og 
fruktbarhetsmønsteret ligger fast, og at 
det ikke skjer store endringer i dødelighet 
eller flytting. Den amerikanske økonomen 
og demografen Richard Easterlin, som 
har studert noen av de samme spørsmå-
lene som Eilert Sundt var opptatt av 130 
år tidligere, kom til motsatte konklusjon: 
Store kull setter små kull til verden, og 
små kull setter større kull til verden. 

Easterlin studerte blant annet etter-
krigstidens “baby boom” (se side 126), 
altså et svært stort kull. Han påviste at 
et slikt “boom” gav nedgang i fruktbar-
heten i USA og dermed små fødselskull 
en generasjon seinere. Hans poeng er 
at store barneflokker har sine negative 
sider – trangboddhet og mindre tid til 
omsorg i hjemmet, og ute i samfunnet 
fører store fødselskull til “køproblemer” 
på det ene område etter det andre. Først 
blir helsestasjonene for mor og barn 
overbelastet, så kommer turen til bar-
nehager, skoler, utdanningsinstitusjo-
ner og arbeidsmarkedet etter hvert som 
“bølgen” av mennesker blir eldre. 

Generasjonsbølger
En befolkningspyramide kan altså for-
telle oss om fødselskullene er store eller 
små. Dersom en aldersklasse i utgangs-
punktet er svært liten av én eller annen 
grunn, for eksempel på grunn av krig, 
vil den være mindre enn det “normale” 
i hele levetiden (så sant inn- eller ut-
flyttingen ikke blir så stor at den påvir-
ker størrelsen). Det omvendte vil være 
tilfelle med en stor aldersklasse. Plan-
leggere får på denne måten kunnskap 
om hvor store alderskull vi kan vente i  
skolealder, studentalder, arbeidsfør al-
der og pensjonsalder i framtiden.

Det neste spørsmålet blir da om den 
generasjonen som en liten aldersklasse 
gir opphav til, også blir liten rent tall-
messig. “Eilert Sundts lov” hevder at 
størrelsen på en foreldregenerasjon på-
virker størrelsen på neste generasjon 
20–30 år seinere. Denne loven er opp-
kalt etter den første norske demogra-
fen, presten Eilert Sundt, som levde og 
studerte befolkningsutviklingen i Norge 
på 1800-tallet. Med andre ord er tallet 
på fødte på et gitt tidspunkt avhengig  
av tallet på fødte en generasjon før. Det 
er lett å finne eksempler på dette i den 
historiske befolkningsstatistikken, blant 
annet fra Norge på 1700- og 1800-tal-
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Figur 4.24.  Befolkningspyramider for Norge 1875 og 2010, og Botswana 2010.
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