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KAPITTEL

4

Historisk lønnsstatistikk 1726-2003

Ola Honningdal Grytten1,2

Som et ledd i prosjektet historisk monetær statistikk ved Forskningsavdelingen, Norges Bank, presenteres det her nye serier for reallønner i Norge helt tilbake til 1726 og frem til og med 2004. De
nye seriene over nominelle lønner bygger i hovedsak på allerede utførte arbeider samt data hentet
fra Professor Ingvar Wedervangs Lønns- og Prishistoriske Arkiv ved Norges Handelshøyskole. Dette
kildematerialet har gjort det mulig å konstruere sammenhengende nominelle lønnsserier for industri
fra 1726 og skipsfart fra 1770 og frem til i dag.

1 Ola Honningdal Grytten er professor i økonomisk historie ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole og er
engasjert som spesialutreder i Forskningsavdelingen, Norges Bank.
2 Denne artikkelen er en bearbeidet versjon av foredraget som ble holdt på konferansen.
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4.1

H ISTORISK LØNNSSTATISTIKK 1726-2003

Innledning

I 2004 ga Norges bank ut publikasjonen Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003 som
en viktig milepæl i forskningsavdelingens historiske prosjekt nettopp om historisk monetær statistikk
(Eitrheim, Klovland og Qvigstad 2004). Publikasjonen inneholdt en rekke lange tidsserier konstruert som
en del av prosjektet. Sammen med tidsseriene ble det publisert et omfattende dokumentasjonsmateriale.
Det er konstruert og publisert tidsserier innen følgende områder:
- Konsumprisindeks 1516-2003 (Grytten)
- Obligasjonsrenter 1820-2003 (Klovland)
- Pengemengde 1819-2003 (Klovland)
- Bruttonasjonalprodukt 1830-2003 (Grytten)
- Valutakurser 1819-2003 (Klovland)
- Aksjekursindekser 1914-2003 (Klovland)
- Boligprisindeks 1819-2003 (Eitrheim & Erlandsen)
- Kreditt, bank- og penger 1819-2003 (Eitrheim, Gerdrup & Klovland)
I det videre arbeidet med det historiske prosjektet konstrueres det nå nye serier for reallønner i Norge
fra tidlig 1700-tall og frem til i dag. Reallønnsseriene vil gi et utrykk for nivå og utvikling i kjøpekraft
og dermed levestandard. Seriene vil derfor i stor grad virke som supplement til de seriene over bruttonasjonalprodukt som allerede er konstruert. (Grytten 2004b). I tillegg kan de se oss en hel del om
forholdet mellom utvikling i kjøpekraft og andre sentrale makrovariabler som nettopp bruttonasjonalprodukt, pengemengde, prisutvikling og renter. De første resultatene av arbeidet med reallønnsserier for
Norge fra 1726 og frem til 2004 presenteres her.

4.2

Utfordringer i arbeid med historiske lønnsdata

For å beregne reallønner, som er en indikasjon på utviklingen i kjøpekraft og velstand over tid, må vi ha
nominelle lønnsdata og prisdata for å beregne lønnsserier som skal deflateres med prisserier.
Ved konstruksjon av historiske lønnsserier møter en på en rekke problemer av metodisk og kildemessig karakter. Et klassisk problem er hvilken type lønnsdata en har å gjøre med og hvilke en ønsker å
presentere. Flere former for lønn i historisk kildemateriale kan nevnes:
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Regulativ lønn
Individuelt avtalt lønn
Pengelønn
Naturalia
Kost og losji

Lønn etter yrke
Lønn etter næring
Lønn etter ansiennitet
Lønn etter forsorgsbyrde

Familie/husholdslønn
Akkordlønn
Tidslønn
Fastlønn
Provisjonsbasert lønn

Det er selvsagt ikke mulig å finne konsistente og sammenhengende lønnsserier for hele perioden
fra 1726 frem til i dag. Vi må derfor nødt til å skjøte ulike serier og konstruere lønnsindekser, som
kan gjøres om til nominelle serier ved bruk av bestemte lønnssatser i et referanseår. Vi kommer da
frem til nominelle lønnsserier. Disse deflateres deretter med relevante prisserier. Her benyttes den nylig
konstruerte konsumprisindeksen for Norge 1516-2003, som gir oss relevante lønnsserier til vårt formål.
(Grytten 2004a).
Bearbeiding av historiske lønnsdata kan da gi oss ulike typer av relevante lønnsserier. Noen av de
viktigste er opplistet nedenfor:
Pengelønner
Lønn inklusiv naturalia
Nettolønn
Bruttolønn
Lønn etter yrke

Lønn etter næring
Lønn etter sektor
Lønn etter sted
Lønn etter distrikt/region
Nasjonale aggregat

Vi har ikke på noen måte tilstrekkelig informasjon til å beregne historiske kapitalinntekter eller andre inntekter enn lønnsinntekter utbetalt i penger og naturalia. Vi presiserer derfor at vi ikke ser på
inntekt, men på avlønning. Ved å se på nasjonalregnskapene vet vi at disponibel inntekt har vært stigende i forhold til lønnsinntekter i den perioden vi har data for, spesielt fra det tyvende århundre. Det
kommer av at kapitalinntektene har steget i forhold til arbeidsinntektene. Det er derfor også rimelig at
bruttonasjonalprodukt, særlig de siste vel hundre år har steget mer enn reallønnene.
På bakgrunn av tilgjengelig kildemateriale presenteres det her to lønnsserier fra 1700-tallet og frem
til i dag. Den første serien er lønn for industriarbeidere, som strekker seg helt tilbake til 1726. Den andre
er for sjøfolk, i hovedsak matroser, som er den største og mest representative gruppen i denne næringen.
Denne strekker seg tilbake til 1770. Vi vil først gi en oversikt over viktige historiske lønnsserier for
Norge som er blitt publisert i forkant av det foreliggende arbeidet.
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4.3

H ISTORISK LØNNSSTATISTIKK 1726-2003

Tidligere arbeider

I 1974 ga Ole Gjølberg (Gjølberg 1974) ut sine første arbeider om lønninger i jordbruket på 1800-tallet.
De var basert på data fra Ingvar Wedervangs Lønns- og Prishistoriske Arkiv ved Norges Handelshøyskole
samt data fra Statistisk sentralbyrå. Her presenterte Gjølberg jordbrukslønninger for perioden 1830-1880
og koplet dem opp mot kornpriser for å finne reelle lønninger. Torill Lønningdal fulgte opp dette arbeidet
med en analyse av tjenestelønninger på 17 større gårder på Østlandet 1850-1910 (Lønningdal 1984).
Hennes data bygde i stor grad på gårdsregnskap oppbevart i Wedervangarkivet. For tiden etter 1910 er
en del data over jordbrukslønner systematisert av Ola Honningdal Grytten (Grytten 1992). Hovedkilde
for disse dataene er Statistisk sentralbyrå.
Det er gjort langt flere lønnsstudier på industrien. Her nevnes noen av de viktigste. I 1979 presenterte
Ingeborg Fløystad sitt arbeid om Baaseland/Næs Jernverk. Her oppga hun femårige nominelle lønner
for flere yrkesgrupper knyttet til jernverket 1726-1806. I tillegg presenterte hun en prisindeks basert
på kornpriser, som gjør det mulig å deflatere de nominelle lønnseriene inn til reallønnsserier. (Fløystad
1979). Matti Goksøyr gir i sin studie av industrien på Alvøen 1820-1865 en aggregert lønnsserie for
industriarbeidere, også han antyder reallønner ved å bruke kornpriser som deflator (Goksøyr 1982). Kjell
Bjørn Minde går enda mer detaljert til verks i flere arbeider om historiske lønner i Norge. Særlig ser han
på industriarbeiderlønner i Arne Fabrikker ved Bergen 1846-1879 (Minde 1983). Også Minde bruker
kornpriser som deflator for sine serier. Jan Ramstad bruker på sin side Wedervangarkivet for å kartlegge
kvinnelønner i industrien i Kristiania (Oslo) 1850-1910. Som en del av dette arbeidet konstruerer han en
egen detaljert levekostnadsindeks for Kristiania basert på data fra Wedervangarkivet, som han benytter
som deflator for å komme frem til reallønner som mål på utviklingen i levestandarden (Ramstad 1982).
Det er også gjort en hel del arbeid innen sjøfartslønninger i Norge. Disse er nesten utelukkende basert
på Wedervangarkivet. Lee Soltow var en av de første som presenterte sammenhengende sjøfartslønner
for en rekke norske havnebyer (Soltow 1965). Siden har både Gjølberg (1979) og spesielt Lewis R.
Fischer og Helge W. Nordvik arbeidet med dette omfattende temaet. Spesielt Fischer og Nordvik har
utnyttet Wedervangarkivet til en rekke lønnsstudier for sjøfolk. De har gjennom sitt arbeide fremskaffet
både regionale og nasjonale lønnsserier i nominelle og reelle termer. De fleste av deres studier konsentrerer seg om tiden fra midten av 1800-tallet og frem til første verdenskrig (Fischer og Nordvik 1988a
og 1988b). Frode Akstun har samlet mannskapsstatistikk, som er anvendelig fra mellomkrigstiden og
fremover (Akstun 1960). Hans serier, som gjelder en rekke mannskapskategorier, er også brukbare til å
skjøte på data for sjømannslønninger fra Wedervangarkivet, som i hovedsak tar slutt i 1920.
Det har vært gjort langt mindre forskning på lønner innen tjenesteyting. Kjell Bjørn Minde har imidlertid gjort et stort arbeid om avlønning for tjenesteyting i offentlig sektor i forbindelse med sin doktoravhandling om avkastningen på høyere utdannelse i Norge fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960
(Minde 1993).
Minde har også gjort et betydelig arbeid med å samle inn aggregert lønnsmateriale for lenge tidsrom.
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Sammen med Jan Ramstad har han presentert nominelle og reelle lønnsserier for Norge fra 1730 og frem
til 1910. Mesteparten av dette arbeidet bygger på egne og andres arbeider. De gir ingen sammenhengende serier over hele tidsperioden, men heller bruddstykker av lønnsserier og det de den gang anså som
aktuelle deflatorer (Ramstad og Minde 1986).
I midten av 1990-årene ble det gjort flere studier ved Norges Handelshøyskole om lønns- og levekårsutvikling i Norge. Arbeidene gikk inn som en del av et omfattende europeisk prosjekt. (Zamagni
og Scholliers 1994, Scholliers og Zamagni 1995). Det viktigste kildemateriale for de norske seriene var
også denne gangen hentet fra Wedervangarkivet. På bakgrunn av dette arkivet, i tillegg til noen sekundære
kilder, ble det presentert sammenhengende årlige serier for aggregert lønnsutvikling for sjøfolk, industri og håndverk, anlegg, tjenesteyting i hjemmene og jordbruksarbeidere 1850-1950. Ved hjelp av Jan
Ramstads levekostnadsindeks fra 1850 og senere Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks fra 1900 ble
lønnene også deflatert, slik at en fikk representative reallønnsserier (Hodne, Gryttten og Alme 1994 og
1995). Seriene ble siden utbedret og utbygd i forbindelse med et nordisk prosjekt om privat forbruk
(Minde og Grytten 1997, Grytten og Minde 1998). Etter den tid er lite blitt gjort på denne forskningsfronten. I dag ligger den største utfordringen i å konstruere nye serier før 1850, forbedre de eksisterende
seriene for tiden 1850-1950 og skjøte sammen årlige serier fra de første tiårene av 1700-tallet og frem til
i dag.

4.4

Konstruksjon av nominelle lønnsserier

Det er en stor kilde- og metodemessig utfordring å konstruere sammenhengende lønnsserier over lengre
tid. Spesielt ligger utfordringene etter de arbeidene som allerede er utført om norske reallønner i å sette
sammen meningsfulle sammenhengende og konsistente nominelle lønnsserier over lengre tid, samt kople disse til korresponderende deflatorer. Disse forskjellige seriene må også være sammenlignbare seg i
mellom på tvers av stilling, næringer og sektorer. Spesielt mangler man gode og reliable serier for tiden
før 1850, mens mange av de lønnsseriene vi har deretter er både valide og reliable. Ved konstruksjon av
nye lønnsserier er det også en utfordring å konstruere aggregerte størrelser på næringsnivå, sektornivå og
kanskje også nasjonale aggregater. Målsettingen for det pågående arbeidet er å konstruere sammenhengende lønnsserier 1726-2004 på bransjenivå, sektornivå samt nasjonale aggregat. Det skal konstrueres
nominelle serier, reelle serier og lønnsindekser.
De første nominelle seriene som presenteres her er for industri og skipsfart. Kildene avgrenser
foreløpig dette til industriarbeidere og sjøfolk, i hovedsak matroser på norske skip i utenriksfart. Vi skal
se nærmere på konstruksjonen av disse seriene. Men først vil vi avklare noen metodiske og kildemessige
konstruksjonsproblemer som dukker opp underveis.
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4.5

H ISTORISK LØNNSSTATISTIKK 1726-2003

Metodiske og kildemessige problemer

Med arbeidet for å etablere konsistente lønsserier over den lange perioden fra 1726 og helt frem til og
med 2004 møter vi på en rekke problemer av kildemessig og metodemessig karakter. Disse problemene
må ofte løses etterhvert som de oppstår. Som oftest er de knyttet til vekslende måter å rapportere data
på med hensyn til pengeenheter, andre lønnsmessige ytelser enn penger, tidsenheter, standarder, definisjoner, dyrtidstilegg, forsørgertilegg etc. Vi skal se litt nærmere på de viktigste av disse utfordringene,
og hvordan de praktisk kan løses. Det krever som oftest innblikk i historie, kildebehandling og praktisk
metode innen økonomi og tidsseriedata.

Skiftende pengeenheter
Et betydelig problem underveis er at gjeldende pengeenhet til stadighet har forandret seg. Frem til 1816
benyttet Norge den danske penheenheten riksdaler, som var inndelt i fire ort og 96 skilling. Problemet var
at riksdaleren til stadighet depresierte og nye enheter riksdaler derfor ble innført relativt ofte. I 1813 ble
riksdaleren på grunn av pengemessig kaos under Napoleonskrigene, avløst av avarten riksbankdaler. Fra
1816 ble så speciedaleren gradvis innført etter at Norge tidligere, senest tilbake til 1700-tallet, hadde hatt
riksdaler species. Speciedaleren var inndelt i 120 skilling. Formelt hadde riksdaler og speciedaler samme
pariverdi i sølv. I praksis hadde de imidlertid svært forskjellige verdier ved innløsning både i markedet og
i den nylig åpnede norske sentralbanken, Norges Bank. Det samme gjaldt de forskjellige typer riksdaler
tidligere. De hadde i praksis både ulik markedsverdi og innløsningsverdi. Et annet problem med pengene
fra denne tiden er at de ofte hadde lokal forhandlingsverdi. Det innebærer at en i forskjellige markeder
hadde ulik oppfatning om hvor mye de var verd og til hvilken verdi de skulle veksles eller innløses.
Det innebærer at det heller ikke var uvanlig at det rådet forskjellige oppfatninger om hvor mange ort og
skilling en riksdaler egentlig var verd.
Dette gjør det svært problematisk om en tar alle data for god fisk. Dette finner vi en del eksempler
på. Ingeborg Fløystad har gjort et grundig empirisk arbeid i å fremskaffe både lønns- og prisdata for å
kunne si noe om levekår for arbeidere tilknyttet Baaseland/Næs Jernverk 1726-1806 (Fløystad 1979). Et
problem i hennes data er imidlertid vekslende “former” for riksdaler, som gjør at særlig hennes prisindeks
kommer noe skjevt ut dersom en benytter dataene direkte slik de er presentert.
Fløystads tall gir blant annet en årslønn for industriarbeidere I 1761 på 218 riksdaler og en ort. I
1806 er tilsvarende årslønn 204 riksdaler. Når en benytter en prisindeks som ikke tar hensyn til ulike
vekslingskurser mellom forskjellige daler får vi en prisstigning på 180 prosent mellom disse to årene.
Når en da deflaterer lønnene mellom 1761 og 1806 får en som resultat at reallønnene sank med to
tredeler i denne perioden. Dette er selvsagt urealistisk i en periode som i hovedsak utgjorde gode år i
norsk økonomi.
Det er lett å gå i samme fellen med sjøfartslønnene. I Wedervangarkivet finner vi månedshyrer for
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matroser i 1770 til 12 riksdaler og ti skilling, mens månedshyrer for matroser i 1850 beløper seg til
seks speciedaler og åtte skilling.3 Sølvparitetene for riksdaler og speciedaler var de samme, slik at en
riksdaler formelt hadde samme verdi som en speciedaler. Prisstigningen mellom 1770 og 1850 var ifølge
Norges Banks konsumprisindeks 283 prosent (Grytten 2004a). Om en deflaterer de nominelle lønnene
med denne indeksen finner man at reallønnene sank med mer enn fire femdeler i perioden 1770-1850.
Vi vet at det var økonomisk vekst og velstandsvekst i samme periode, og slike reallønnsberegninger
som de to ovenfor gir derfor definitivt et galt bilde av levestandardsutviklingen i perioden. Også i dette
andre eksemplet ligger problemet i at de vekslende pengeenheter som ble brukt beveget seg langt bort
fra pari sølvverdi, noe som ikke er tatt hensyn til i lønnsmaterialet i Wedervangarkivet. For å finne valide
og reliable lønnsserier må vi derfor foreta skjøting av lønnsseriene med utgangspunkt i vekslingskurs
mellom utgående og inngående pengeenheter. Slike kurser finner vi blant annet i Norges Banks Historie
(Rygg 1918).

Naturalia
Et annet problem er naturalia. Store deler av avlønningen tilbake på 1700- og 1800-tallet ble gitt i form
av naturalytelser, som kost, losji, tilrettelegging for skolegang og til en viss grad helsestell. For å få serier
som skal kunne sammenlignes over tid er det viktig å ha disse variablene med. Hvis ikke risikerer en å få
frem lønnsserier som i stor grad overdriver lønnsveksten og gir oss et bilde av større fattigdom enn det
som var tilfelle i de første periodene vi undersøker.
I tidligere undersøkelser av reallønner har det ofte vært vanlig å legge til en viss prosentsats i tillegg til
pengelønner for å kompensere for naturalia (Gjølberg 1979, Hodne, Grytten og Alme 1995). Problemet
med dette er imidlertid at tillegget i realiteten ikke var noen fast sats, men dens verdi var avhengig av
både varierende volum og varierende prisnivå på ytelsene. I dette arbeidet brukes derfor ikke en fast sats
som tillegg for naturalia. Men vi har undersøkt hvilke naturalia som ble gitt og hvor mye til forskjellige
tider. Verdien på disse er beregenet ut i fra de årlige prisene på de forskjellige naturalia. For å få dette til
benyttes Norges Banks konsumprisindeks for perioden samt forbruksundersøkelser så nært opp i tid som
mulig til de beregninger vi har foretatt (Grytten 2004a).

Ulik tidslønn
Et annet betydelig problem med de data som ligger til grunn for det arbeidet som presenteres her er
forskjellig inndeling i tidslønn. Noen lønnsdata oppgis i timelønner, noen i dagslønner, noen i ukelønner,
noen i månedlønner og noen i årslønner. Her kan vi finne store variasjoner både innen en avgrenset
tidsperiode og på tvers av perioder. Ofte kan dette variere ikke bare fra bransje til bransje, men også fra
bedrift til bedrift. I de fleste tilfeller er det vanskelig å løse dette problemet på en helt tilfredsstillende
3 Wedervangarkivet,
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JUNI

2005

“op37main” — 2006/2/28 — 22:22 — page 64 — #74

K APITTEL 4

H ISTORISK LØNNSSTATISTIKK 1726-2003

måte. Å gjøre om ulike tidslønner til en standard tidslønn kan være en måte å forsøke å oppnå konsistens
mellom dataene.
Imidlertid oppstår det flere problemer ved slike operasjoner. Et viktig problem er at en rekke tidslønnsdata ikke direkte kan gjøres om til andre sammenlignbare tidsavgrensninger. Hvilken sats skal en
for eksempel multiplisere timelønner med for å få dagslønner? Det avhenger av hvor mye arbeiderne jobbet, og det kunne det være store forskjeller på mellom næringer, bransjer, bedrifter, innad i bedrifter og
selvsagt over tid. Mange var sesongarbeidere, mange hadde kombinasjonsyrker og mange jobbet deltid.
For de fleste sjømenn gir det for eksempel ikke mening i å omregne månedshyrer til årslønner, da de
bare jobbet på båt visse tider av året. Industriarbeidere kunne tilby sin arbeidskraft når de ikke hadde
gårdsarbeid, og ble hyret når arbeidsgiverne hadde behov for dem. Om de jobbet full tid, så vet vi at
arbeidsdagen de siste vel hundre år er blitt stadig kortere.
For å løse disse problemene må vi ha informasjon om arbeidsmarkedene, om arbeidsvilkår og arbeidsbetingelser. Vi må velge ut sammenlignbare serier og gjøre dem om til valide og reliable sammenhengende serier uttrykt i tidsekvivalenter, det vil si arbeidslønn uttrykt i en bestemt arbeidstid. Nærmere
bestemt er det hvilken lønn arbeiderne hadde fått dersom den tidslønnen de mottar hadde vært omgjort
til en fast avmålt tid eller tidsekvivalent. Vi har funnet at månedslønnsekvivalenter synes å være det mest
relevante målet for de data vi arbeider med her. For det første er sjøfartslønnene hele tiden oppgitt i
månedshyrer. For det andre er det et relevant mål for store deler av det industrilønnsmaterialet som er
valgt ut. For en del tilfeller har vi da måttet omgjøre både timelønner, dagslønner, ukelønner og årslønner
til månedslønnsekvivalenter for industriarbeidere. I en del tilfeller er ikke dette nødvendigvis representative månedslønner, da de ikke arbeidet fast en måned til en viss avlønning. Likevel gir det oss et godt
innblikk i bevegelsene i lønnsutviklingen over hele perioden.

Tidsinkonsistens
Over tid gir lønnsdataene oss også andre former for inkonsistens. Yrkesstrukturen og yrkenes karakter
skiftet. Noen yrker forsvant og andre kom til. Statistikken består derfor, særlig for industriarbeidere,
av ulike yrker til forskjellige tider. Delvis skyldes dette den beskjedne rapporteringen tidlig i perioden,
delvis forandringer i produksjonsmetodene over tid.
Kildene opererer også med forskjellige aggregeringsnivå. Noen kilder, som data hentet fra Ingeborg
Fløystad, går ned i detaljnivå og oppgir lønner for eksempel for hammersvenner (Fløystad 1979). Andre
kilder oppgir lønn for arbeidere ved mekaniske verksteder. I mange tilfeller forandres også definisjoner
for industriarbeidere, for faglært og ikke-faglært arbeidskraft. Overgangen fra gårdsarbeider til meieriarbeider kan for eksempel være vanskelig å definere i det gårdsmeieriene ble avløst av rendyrkede meierier.
Det finnes ikke noen fast måte å løse disse problemene på. I dette arbeidet legges det vekt på å forsøke
å presentere tidskonsistente serier. For matroser er statistikken stort sett grei. Problemer oppstår ved
overgangen fra seilskip til dampskip og fra dampskip til dieselmotorskip. Vi har løst dette ved å inkludere
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den foreliggende statistikken vektet med antall observasjoner fra hver enkelt skipstype. I industrien har
vi forsøkt å aggregere seriene opp slik at de gjelder industriarbeidere som en helhet. Kvinner har vi
primært inkludert gradvis fra begynnelsen av 1800-tallet slik at vi ikke skulle få noen ”negative sjokk”
i materialet. I Wedervangarkivet fines det nemlig lønnsdata for kvinner ansatt ved Cappelen-Ulefoss fra
1833.4 Likevel er det klart at på grunn av lavere avlønning for kvinner enn menn, kan lønnsveksten på
siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet være noe “biased” nedover. På den annen side
reflekterer tallene at flere kvinner fikk arbeid i den del av industrien vi befatter oss med ved overgang til
tekstil- og forbruksvareindustri, og at det førte til lavere lønnsvekst totalt.

4.6

Nominelle lønnsserier

Arbeidet med å konstruere sammenhengende reallønnsserier fra 1700-tallet og frem til i dag går trinnvis. Først må det etableres nominelle lønnsserier. Deretter må vi ha en relevant konsumprisindeks eller
levekostnadsindeks. I tredje fase brukes denne prisindeksen til å deflatere de nominelle lønnsseriene.
Nedenfor viser vi hvordan disse nominelle lønnsseriene settes sammen.

Industrilønner
For å etablere en sammenhengende lønnsserie for industriarbeidere fra 1700-tallet og frem til i dag er
vi blitt nødt til å foreta en del bearbeiding og modifisering av forskjellig lønnsmateriale og skjøte disse
sammen til en mest mulig konsistent tidsserie. Vi vil komme inn på kildenes beskaffenhet og hvordan vi
har satt disse sammen til en sammenhengende serie i de følgende avsnitt. For oversiktens skyld har vi
delt opp i flere tidsperioder.

1726-1806
De første kildene for nominelle lønnserier er allerede utførte arbeider av Ingeborg Fløystad (Fløystad
1979). Hun opparbeidet femårige lønnsdata 1726-1806 for ulike yrker ved Baaseland/Næs jernverk.
Lønnene er årslønner oppgitt i riksdaler, ort og skilling og er basert på et representativt utvalg arbeidere,
til sammen noen hundre. Både pengelønn og naturalia er medregnet i de seriene vi rapporterer her. Vi
har beregnet et veiet gjennomsnitt for hvert år og kommet frem til gjennomsnittlig lønn for faglært
og ufaglært håndverks- og industriarbeidskraft ved jernverket. Et problem som oppstår underveis er
skiftende avarter av riksdaleren ettersom den flere ganger mistet sin pari sølvverdi. Vi har hele tiden
benyttet oss av den pengeenhet som ligger nærmest opp til pari og skjøtet seriene ved overlappende
observasjoner.
4 Wedervangarkivet,
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1806-1850
Den neste viktige kilden er Matti Goksøyrs arbeid om arbeidsvilkårene ved Alvøenbruket utenfor Bergen
(Goksøyr 1982). Han oppgir lønnsdata primært fra 1820 og frem til 1865. Supplert med nominelle
lønnsopplysninger fra Wedervangarkivet gjør disse oss i stand til å konstruere en brukbar lønnsserie
1806-1865. Vi har i hovedsak benyttet dem frem til 1850. Dataene spenner over et ulikt sett observasjoner per år. De representerer individuelle kontrakter mellom arbeidere eller arbeiderfamilier og bruket.
Ofte gis det lønn per familie. Lønnen kunne ligge fast over mange år for en arbeider eller en familie.
Lønnsnivået var derfor avhengig av når lønnsavtalene ble inngått. Goksøyr har ikke maktet å finne nye
lønnskontrakter for hvert år. Derfor ligger seriene hans ofte stabilt over flere år.
I tillegg til pengelønn utgjorde naturalia i form av kost og losji en meget viktig del av Alvøenarbeidernes avlønning. Bearbeidete forbruksundersøkelser fra tiden rundt 1850 git oss en pekepinn på
hvor stor andel av avlønningen dette må ha utgjort (Grytten og Minde 1998). Vi kommer frem til ca 60
prosent i 1850 og i overkant av 70 prosent tidlig på 1800-tallet. Vi har derfor plusset dette på de nominelle
pengelønnene. Ved å ta i bruk den etablerte konsumprisindeksen for perioden greier vi å utrykke naturalia
i løpende priser i stedet for et fast tillegg. Det gjør at naturalia for enkelte år kommer opp i ca 75 prosent
av avlønningen.
En annen viktig kilde for denne perioden er Wedervangarkivet. Her finnes relevant lønnsmateriale
for industriarbeidere tilbake til tidlig på 1800-tallet. Sentralt her er materiale fra Cappelen-Ulefoss, hvor
det fines lønnsdata for dagarbeidere på bruket, gruvearbeidere og tresliperiet.5 Lønnsmaterialet dekker
over 20 forskjellige yrkesbetegnelser relatert til industri, en av dem er ”kvinnearbeid”. Statistikken viser
at kvinner ikke sjelden tjente ca 35-40 prosent av menn for sammenlignbart arbeid. I tillegg til industrilønner er det i materialet fra Cappelen-Ulefoss flere yrkesbetegnelser mer relatert til bygg, anlegg og
gårdsarbeid.
Kildematerialet fra Cappelen er delvis svært detaljert med navn, fødselsdato, familieforhold, arbeidsoppgaver og arbeidstid. I vårt arbeid har vi valgt ut faglærte og ufaglærte voksne arbeidere i fullt arbeid.
Våre data bygger i hovedsak på lønnsoppgaver for treslipere, andre verksarbeidere og sliperiarbeidere
samt murere ansatt i industrivirksomheten. Det innebærer at vi for de aller fleste år har til sammen godt
over 100 lønnsobservasjoner bare fra Cappelen-Ulefoss.

1850-1950
Fra 1846 er Kjell Bjørn Mindes arbeid om arbeidsvilkår ved Arne Fabrikker i Ytre Arna utenfor Bergen
en viktig kilde (Minde 1983). Minde har gjennom grundig empirisk forskning kommet frem til lønnserier
for arbeidere på denne tekstilfabrikken mellom 1846 og 1879. Han har vurdert pengelønner og naturalia for både ufaglært og faglært industriarbeidskraft. Lønnene er oppgitt dels både i timelønner,
5 Wedervangarkivet,
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månedslønner og årslønner.
I tillegg kommer et rikt lønnsmateriale i Wedervangarkivet.6 Arkivet inneholder etter de siste beregninger flere hundretusen observasjoner av historisk lønnsdata på både personlig, bedrifts- og bransjenivå.
Noen industriarbeidslønner er notert fra 1817 og fremover, men først etter 1848 kan kildene betegnes som gode. Fra 1870-årene er de i historisk sammenheng meget gode. Arkivet inneholder noterte
lønnsdata fra en rekke industribedrifter, særlig på Østlandet. I begynnelsen er det spinnerier, tekstilfabrikker og verftsindustrien. Siden kommer mange bransjer med. De fleste seriene inneholder lønn både
for kvinner og menn. Naturalia er inkludert i noen, men ikke i alle. Fra 1870-årene inneholder arkivet
sammen med publisert materiale fra Statistisk sentralbyrå årlig data basert på noen tusen enkeltobservasjoner av industrilønninger (NOS X. 178 1949, NOS XII 245 1969). Antallet er økende frem mot
1920, og deretter avtakende. De fleste data er oppgitt som dagslønner, men noen også som timelønner,
månedlønner og årslønner. De inneholder både faglært og ufaglært arbeidskraft i en rekke industriyrker
fra mange industri-, håndverks- og anleggsbransjer.
I 1990-årene ble industrilønnsmaterialet i Wedervangarkivet systematisert av Fritz Hodne, Ola Honningdal Grytten og Jørund Alme (Hodne, Grytten og Alme 1994 og 1995) og senere bearbeidet og
utvidet av Grytten og Kjell Bjørn Minde (Minde og Grytten 1997, Grytten og Minde 1998). Det fines
nå aggregerte lønnserier for kvinner og menn i industrien 1850-1950. Fra 1920-årene bygger disse i tillegg til data fra Wedervangarkivet på lønnsmateriale fra Statistisk sentralbyrå, systematisert av Grytten
(Grytten 1992). Industrilønnene representerer både håndverks- og industriarbeidere i byene og på landsbygda. Deler av materialet har byrået samlet inn selv, deler er hentet fra Norges Arbeidsgiver Forening
og Norske Mekaniske Verksteders Landsforbund.
Vi har benyttet de eksisterende arbeidene basert på Wedervangarkivet og i mindre grad Statistisk
sentralbyrå og bygget dem noe fremover i tid og foredlet kvaliteten for seriene 1850-1920 ved hjelp av
ytterligere data fra Wedervangarkivet. I prinsippet er alle seriene gjort om til dagslønner og årslønner
basert på detaljert informasjon fra arkivet. I internasjonal sammenheng må denne aggregerte lønnsserien
anses som en troverdig historisk lønnsserie. Det hviler på den gode representativiteten i materialet, det
betydelige datatilfanget basert på opp til flere tusen observasjoner per år og den kildekritiske gjennomgangen av materialet i forbindelse med innsamling og bearbeiding av data.
For å gjøre delseriene sammenlignbare har vi lagt til naturalia til enkelte lønner, der dette var en
del av avlønningen, men ikke er tatt med i rådataseriene i utgangspunktet. Naturalytelsene er basert på
verdien av disse i forbruksundersøkelser fra perioden 1850-1910. Igjen er naturaliaverdiene ikke et fast
tillegg til pengelønner, men verdiene er justert med relevante delindekser av konsumprisindeksen hvert
år. Vi får dermed et langt mer relevant og troverdig bilde av naturalias verdi som en del av lønnene.
6 Wedervangarkivet,
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1950-2004
Lønnsdata fra 1950 har vi som helhet hentet fra Statistisk sentralbyrå. Vi har så langt benyttet industrilønnsstatistikken og beregnet gjennomsnittslønninger for industriarbeidere.7 I den senere tid har byrået
revidert lønnsstatistikken i nasjonalregnskapet. Aggregerte serier herfra kan absolutt være aktuelt å bruke
i fremtidige serier.8
Lønnsstatistikken fra byrået er omfattende og omfatter de fleste industrinæringer. Et problem er
stadig omklassifisering og ulike tidsangivelser for lønnene i timelønner, dagslønner, månedslønner og
årslønner. Vi har derfor laget en sammenhengende lønnsindeks basert på de forskjellige seriene. Der
de skjøtes i år vi har overlappende opplysninger for. Lønnsmaterialet fra Statistisk sentralbyrå er solid.
Problemene ligger i tidsinkonsistensen mellom de ulike seriene. Ved å skjøte sammen lønnsindekser får
vi imidlertid uttrykk for lønnsutvikling innen forskjellige tidsintervall. Dette er trolig det nærmeste vi kan
komme relevante og konsistente tidsserier uten å bearbeide data tilbake i tid. Også da vil en imidlertid
få problemer av forskjellig karakter, som ulik arbeidstid, kombinasjonsyrker, forskjellige arbeidsoppgaver, yrker og lignende. De seriene vi er kommet frem til er derfor troverdige innenfor de metodiske og
datamessige rammer vi opererer under.

1726-2004
De lønnsseriene vi nå har satt sammen fra 1726 og til og med 2004 er inkonsistente i og med at de består
av ulike former for tidslønner. Vi kan heller ikke uten videre gjør dem om til en fast tidslønn. Det vil
for eksempel ikke være riktig å gjøre en dagslønn for en deltids industriarbeider på 1800-tallet om til en
årslønn i og med at han ikke arbeidet et helt årsverk i industrien. Det vil heller ikke være enkelt å gjøre
timelønner om til dagslønner siden arbeidsdagen varierte både over tid og mellom bedrifter og bransjer.
Vi må derfor bare innse at vi umulig kan få til en fullt ut konsistent og representativ lønnsserie for
industriarbeidere over hele perioden. Imidlertid har vi serier som er nokså konsistente over avgrensede
tidsperioder. Ved å lage lønnsindekser for disse delperiodene og skjøte de sammen med nivåjustering i
overlappende år, får vi en sammenhengende indikator for lønnsutviklingen i hele perioden sett under ett.
En svakhet med en slik indeks er at en ikke nødvendigvis får representative nivåtall på lønningene. På
den andre siden får en altså et godt innblikk i lønnsutviklingen gjennom mer helhetlige tidsserier.
Som allerede nevnt har vi i dette arbeidet valgt å utrykke den kjedede lønnsindeksen i månedsekvivalenter. Det innebærer hva lønnene hadde vært om vi hadde regnet den konstruerte lønnsindeksen
om til månedslønner, uavhengig av faktisk arbeidstid, kombinasjonsyrker etc. Dette er i første rekke en
måte å uttrykke indekslønnene på mer enn en måte å uttrykke de faktiske lønnene på.
Den sammenhengende serien for industrilønner i Norge 1726-2004 er vist grafisk i figur 1. For perioden 1726-1806 rapporteres femårige tall, fra 1820 årlige. Lønner opprinnelig rapportert i riksdaler
7 http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-3t.txt

og tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.

8 http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-0901-lonn.html
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frem til 1816 og deretter speciedaler frem til 1874 er omgjort til kroner, der pari vekslingsverdi i 1874
er benyttet. Det vil si at en speciedaler er satt til fire kroner. I utgangspunktet hadde riksdaler same verdi
som speciedaler. Imidlertid depresierte riksdaleren kraftig i forhold til speciedaleren i tiden 1816-1820.
Seriene er derfor skjøtet til vekslingskurs disse årene. Det samme gjelder under år med veksling av
utgående, depresierte riksdaler, mot nye pari-noterte riksdaler eller riksbankdaler i årene før 1816.

Skipsfart
Det fines meget god statistikk på skipsfartslønninger i Wedervangarkivet helt tilbake til 1770.9 Vi har
enda ikke hatt anledning til å bearbeide mer enn deler av dette materialet. Vi har i første omgang valgt
å se på vanlig mannskap. Det innebærer at offiserer ikke er regnet med. Det er også svært tidkrevende
å bearbeide alle mannskapskategorier. Vi har derfor i dette arbeidet konsentrert oss om den mest representative mannskapskategorien, nemlig matroser ombord på norske skip i utenriksfart, som står som en
representativ serie for sjøfartslønninger for vanlig mannskap.

1770-1920
Våre lønnsdata for matroser i perioden 1770-1920 er utelukkende hentet fra Wedervangarkivet, som bygger på flere hundretusen enkelte og aggregerte observasjoner av hyrer for norske sjøfolk. Disse hviler på
bemanningslister som ble ført i norske havner.10 Her finnes både påmønstringslister og avmønstringslister.
Påmønstringslistene gir blant annet informasjon om avtalt lønn, mens avmønstringslistene gir informasjon om faktisk utbetalt lønn. Vi benytter derfor i hovedsak avmønstringslistene, ettersom de rapporterer nærmest opp til den virkelige lønnen.
I Wedervangarkivet er sjøfartslønnene oppgitt i månedshyrer for forskjellige mannskapskategorier.
For alminnelige sjøfolk er det omfattende og konsistente serier for blant annet matroser, lettmatroser,
jungmenn, drenger, bestmenn, båtsmenn, tømmermenn, kokker, stuerter, byssegutter og senere motormen og lavere maskinister. I tillegg oppgis hyrer for offiserer som styrmenn, førstestyrmenn, andrestyrmenn og senere chiefer, førstemaskinister og andremaskinister. Hyrene rapporteres jevnlig i opptil 26
norske havner. Vi har valgt matroser i utenriksfart på norske skip og som avmønstrer i Norge. De første
årene på 1770-tallet er antall observasjoner sparsommelige, men frem mot århundreskiftet er det flere
hundre observasjoner per år. Deretter stabiliserer det seg rundt tusen i 1820-årene og over to tusen i
midten av det nittende århundre.
I begynnelsen gjelder hyrene utelukkende seilskip. Fra midten av 1800-tallet kommer de første
spredte observasjonene for dampskip. Disse øker på, og etter 1900 utgjør de majoriteten. Samtidig blir
det stadig fler matroser på dieselmotorskip. Hyrene oppgis i riksdaler frem til 1816-1820 og deretter
speciedaler frem til 1874, for så å bli avløst av kroner. Vi har regnet vår sammenhengende serie om
9I

enkelte tilfeller kan data over månedhyrer for sjøfolk spores tilbake til 1741.
mappe W043 og W044.
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til kroner ut i fra pari vekslingskurs i 1874 med fire kroner mot en speciedaler. På grunn av de nevnte
problemer med sterk depresiering av riksdaleren i flere perioder 1770-1820 har vi skjøtet lønnsseriene
med overlappende observasjoner av forskjellige enheter av speciedaler fremfor pari sølvkurs i denne
perioden. Det samme gjelder skjøtingen fra riksdaler til speciedaler 1816-1820.
Hyrene er oppgitt i rene pengelønner uten naturalia. Ole Gjølberg har anslått at kosten utgjorde opp
i 50 prosent av hyrene for menige sjøfolk på midten av 1800-tallet (Gjølberg 1979). Siden vi ser på
lignende hyrer i hele perioden 1770-2004 og ingen av dem inkluderer kost, regnes heller ikke kost med
her. Om man hadde tatt kosten med ville den ha utgjort en langt større andel tidlig i perioden enn sent.
Dermed ville lønnsveksten ha blitt mindre enn den vi kommer frem til her.

1920-1950
Frode Akstun har samlet hyrer for deler av mellomkrigsperioden. I tillegg finnes en del data fra Statistisk sentralbyrå (Akstun 1960).11 Disse er også nominelle månedshyrer, hvor kost ombord ikke er
medregnet. Materialet rapporterer månedshyrer for sjøfolk i de fleste mannskapskategorier ombord på
dampskip, motorskip og noen få seilskip, som fremdeles var i drift. Dette datamaterialet er ikke like godt
dokumentert som materialet fra Wedervangarkivet. Men det er likevel godt statistisk fundert og baserer
seg på flere tusen observasjoner per år.
I overlappende år stemmer dette materialet og materialet fra Wedervangarkivet godt overens. Begge
kildene rapporterer i tillegg i all hovedsak hyrer for menn, idet svært få kvinner hadde hyre på skip, i alle
fall ikke som matroser. Det er derfor uproblematisk å skjøte serier basert på Wedervangarkivet og serier
basert på Akstun og Statistisk sentralbyrå sammen til en konsistent serie over nominelle månedshyrer
for matroser.
Størstedelen av den serien som her presenteres for perioden 1920-1950 har vært bearbeidet tidligere
og inngått som en del av aggregerte hyrer for sjømenn ombord på norske skip i utenriksfart (Hodne,
Grytten og Alme 1995, Grytten og Minde 1998). Den rene serien for matroser som presenteres her har
imidlertid ikke vært publisert tidligere.

1950-2004
For den siste perioden fra 1950 og frem til i dag benyttes månedshyrer fra Statistisk sentralbyrå.12 Disse
er også nominelle utbetalinger, hvor kost ikke er tatt med. For noen perioder finnes det opplysninger om
matroshyrer, for andre må vi benytte oss av månedshyrer for ordinært mannskap ombord på norske skip
i utenriksfart.
Her er datagrunnlaget også meget omfattende og gjelder et stort og representativt utvalg av mannskap
som mønstret på og av norske skip i utenriksfart. Hyrene er i hovedsak oppgitt ex post. Det innebærer at
11 Data

fra Statistisk sentralbyrå er her hentet inn fra statistiske årbøker fra mellomkrigstiden.
og tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.

12 http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-11.txt
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det primært er faktiske hyrer og ikke tariffbaserte. Som allerede nevnt er kost heller ikke her inkludert i
hyrene. I tråd med levestandardsutviklingen vil kosten typisk utgjøre en langt mindre andel av hyrenes
verdi i dag enn tidligere. På den andre side er det åpenbart at kvaliteten på kost og forpleinig har steget
dramatisk. Bildet er derfor ikke ensidig.
Et problem med statistikken etter 1950 er at også den har en betydelig grad av tidsinkonsistens i og
med at rapporteringene forandrer karakter med hensyn på kategorisering og aggregeringsnivå. Vi har
forsøkt å overkomme deler av dette problemet med å skjøte de forskjellige seriene i overlappende år, slik
at vi oppnår noen lunde konsistente tidsserier over utviklingen i månedshyrer for hele perioden fra 1950
og frem til i dag.

1770-2004
De seriene vi har for månedshyrer for matroser og menige sjøfolk gjør det mulig å konstruere en sammenhengende lønnsserie med årlige observasjoner 1770-2004. En betydelig fordel med dette materialet
er dets relativt betydelige konsistens over tid, med månedshyrer for den samme mannskapskategorien
så og si hele veien. Vi skjøter delseriene sammen til en samlet serie og får således representative årlige
tall for månedshyrer for menig mannskap, eller mer presist matroser, ombord på norske skip 1770-2004.
Som allerede nevnt er ikke kost medregnet, da denne aldri ble regnet som en del av avlønningen i de historiske observasjoner. I tillegg gjaldt kosten til alle tider. Vi begår derfor ikke noe konsistensfeil på dette
området. Et problem kan, som nevnt, likevel være at verdien av kosten i forhold til hyrene var høyere jo
lengre tilbake i tid en går. På den andre siden må altså kvaliteten på kosten ha økt dramatisk. Det skulle
i alle fall til en viss grad veie opp for synkende relativ verdi av forpleiningen.
Vi kommer på denne måten frem til en sammenhengende lønnsserie for matroser ombord på norske
skip i utenriksfart for hvert år fra 1770 og frem til og med 2004. Tallene er gjengitt i Figur 1 sammen med
lønsserien for industriarbeidere. Begge serier er gitt i norske kroner i månedsekvivalenter. For omregning
til kroner har vi benyttet samme metode for sjøfolk som for industriarbeidere.
Figur 1 viser at industri og sjøfartslønningene fulgte den samme langsiktige banen over nær sagt
hele den perioden vi har samlet inn data for. De gjorde begge et hopp i tiden med hyperinflasjon rundt
Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Deretter sank de nominelle lønnene igjen, men aldri
ned til det nivået de hadde hatt før Napoleonskrigene. Fra midten av 1840-årene, da den deflasjonistiske
paripolitikken fra ca 1820 endelig var over, steg de nominelle lønnene igjen, og mest i den kommende
vekstnæringen industri. Her skal vi imidlertid igjen minne om at sjøfolkene tross alt fikk kost ombord
på skipene, som ikke er medregnet her. Under første verdenskrig kom et nytt hopp i lønnene ettersom
inflasjonen på ny skjøt fart. Denne gangen innebar imidlertid den sterkt kontraktive paripolitikken til at
lønnene justerte seg kraftig nedover igjen på 1920-tallet og til midten av 1930-tallet. Etter krigen har det
så vært betydelig nominell lønnsvekst, der sjøfartslønnene definitivt har gått forbi industrilønnene.
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F IGUR 1 Nominelle lønner for industriarbeidere og sjøfolk (matroser på norske skip i utenrikstjeneste) 1726-2004 i
månedsekvivalenter. Semi-logaritmisk skala.
Kilder:
Industri – Fløystad (1979), Goksøyr (1982), Minde (1982), Ramstad (1984), Grytten (1992), Hodne, Grytten og Alme (1995), Grytten og
Minde (1998), Wedervangarkivet, mappe W046, W047, W048, W080, W245, W249 og W284, NOS X 178 (1949), NOS XII 245 (1969),
http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-3t.txt, http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-0901-lonn.html og tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.
Skipsfart – Akstun (1960), NOS, Statistisk årbok, 1918-1940, Wedervangarkivet, W043 og W044, http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-11.txt og
tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.

4.7

Deflator

For å beregne relevante reallønnsserier av de nominelle seriene, er vi behov av en troverdig deflator.
En slik finner vi i et tidligere arbeid utført som en del av Norges Banks prosjekt om monetær historie.
Der ble det nemlig beregnnet en kontinuerlig konsumprisindeks (kpi) for Norge tilbake til 1516 og frem
til og med 2003. (Grytten 20004a). Fra 1666 gir indeksen årlige tall for utviklingen i prisene på en
rekke konsumvarer. I løpet av siste halvdel av 1700-tallet øker prisindeksens validitet og reliabilitet. Fra
1819-1830 er 29 produkter fra åtte forskjellige varegrupper tatt med, for 1830-1871 er det tatt med 47
produkter fra ni varegrupper. Deretter opererer indeksen med 55 produkter fra ti varegrupper frem til
1900. Denne sist nevnte delen av indeksen er opprinnelig konstruert for Oslo av Jan Ramstad. (Ramstad
1982). Viktigste kilde for prisindeksen frem til 1900 er Wedervangarkivet, foruten kilder fra Statsarkivet
i Bergen og Bergen byarkiv før 1819.
Antallet produkter er økende gjennom Kristiania Statistiske Kontors levekostnadsindeks for Oslo,
som vi benytter fra 1900 og frem til 1916 og Sosialdepartmentets levekostnadsindeks for flere store
norske byer 1916-1919. Fra 1919 får vi en god landsdekkende levekostnadsindeks. Den bygger på flere
hundre produkter, varer og tjenester, kontruert av Statistisk sentralbyrå. I 1959 ble denne byttet ut med
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en enda mer dekkende konsumprisindeks fra byrået.
Disse indeksene er kjedet sammen til en sammenhengende konsumprisindeks for Norge 1516-2003.
Den er vist i figur 2 nedenfor.
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F IGUR
Kilde: Grytten (2004a).

4.8

2 Konsumprisindeks for Norge 1516-2003 (1960=100). Semi-logaritmisk skala.

Reallønner

Om vi sammenligner den nominelle lønnsutviklingen og konsumprisindeksen forventer vi oss høy korrelasjon, men samtidig at lønnene stiger mer enn prisene. Det reflekterer økte reallønner og dermed økt
levestandard. Vi har utvidet konsumprisindeksen med 2004 og satt sammen de nominelle lønnsseriene
og konsumprisindeksen for perioden 1726-2004 i figur 3 nedenfor. Den bekrefter våre antakelser om
høy samvariasjon, men relativt lavere stigning i prisene enn i lønnene. Vi ser de største forskjellene på
bevegelsene i årene med sterk inflasjon eller deflasjon. I perioden 1807-1815, under Napoleonskrigene,
steg prisene markant mer enn lønnene. I de etterfølgende årene sank prisene langt mer enn lønnene.
Det samme var tilfelle i 1920-årene etter første verdenskrig. Med andre ord eksisterte det en betydelig
lønnsrigiditet.
Prisnivået var omtrent det samme ved inngangen til første verdenskrig som etter de mest turbulente årene under og etter Napoleonskrigene. Samtidig steg lønnene markant. I mellomkrigstiden sank
både priser og lønninger etter en betydelig inflasjonsperiode under og like etter første verdenskrig. Imidlertid sank prisene betydelig mer enn lønnene. Etter andre verdenskrig har det nærmest konstant vært
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inflasjon, men lønnene har steget betydelig mer enn inflasjonen. Neste steg vil nå være å deflatere de to
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F IGUR 3 Konsumprisindeks og nominelle lønner 1726-2004. 1860=100 for KPI. Semi-logaritmisk skala.
Kilder:
Industri – Fløystad (1979), Goksøyr (1982), Minde (1982), Ramstad (1984), Grytten (1992), Hodne, Grytten og Alme (1995), Grytten og
Minde (1998), Wedervangarkivet, mappe W046, W047, W048, W080, W245, W249 og W284, NOS X 178 (1949), NOS XII 245 (1969),
http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-3t.txt, http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-0901-lonn.html og tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.
Skipsfart – Akstun (1960), NOS, Statistisk årbok, 1918-1940, Wedervangarkivet, W043 og W044, http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-11.txt og
tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.
KPI – Grytten (2004a).

nominelle lønnsseriene for sjøfolk og industriarbeidere med konsumprisindeksen for å få et valid uttrykk
for reallønner og ikke minst reallønnsutviklingen i hele den perioden vi undersøker her. De deflaterte
lønnsseriene, reallønnsseriene, er vist grafisk i figur 4 nedenfor. I figuren er 2004 satt som referanseår.
Det innebærer at reallønnsseriene er uttrykt i den norske kronens innenlandske kjøpekraft for 2004. Figur
4 viser at reallønnene har vært stigende fra de første årene etter Napoleonskrigene og frem til i dag. Før
den tid ser vi ingen langsiktig trend. Riktignok falt reallønnene betraktelig i årene rundt 1807 til 1815,
men dette skyldtes den høye inflasjonen disse krigsårene. Dette ser vi også tendenser til under siste del av
første verdenskrig, da inflasjonen var spesielt høy. Fallet i reallønnene under andre verdenskrig skyldes i
hovedsak en haltende statsdirigert økonomi i år med fallende produksjon.
Vi ser også at volatiliteten var betydelig større jo lenger tilbake i tid vi går. Særlig gjelder dette i tiden
før og under Napoleonskrigene. Delvis kan nok dette forklares ut fra noe mangelfullt datatilfang. Men alt
tyder også på at lønnsrigiditeten var mye lavere i denne perioden enn i dag. I årene etter Napoleonskrigene viser vårt datamateriale en betydelig større nominell lønnsrigiditet, særlig i industrien. Det er derfor
i meget stor grad svingninger i prisnivå som avgjør fluktuasjonene i reallønnene i disse årene. I perioden
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F IGUR 4 Reallønner i industri og sjøfart, månedslønnsekvivalenter i 2004 kroner. Semi-logaritmisk skala.
Kilder:
Industri – Fløystad (1979), Goksøyr (1982), Minde (1982), Ramstad (1984), Grytten (1992), Hodne, Grytten og Alme (1995), Grytten og
Minde (1998), Wedervangarkivet, mappe W046, W047, W048, W080, W245, W249 og W284, NOS X 178 (1949), NOS XII 245 (1969),
http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-3t.txt, http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-0901-lonn.html og tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.
Skipsfart – Akstun (1960), NOS, Statistisk årbok, 1918-1940, Wedervangarkivet, W043 og W044, http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-11.txt og
tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.
Deflator – Grytten (2004a).

etter andre verdenskrig ser vi at særlig industrilønnene viser en jevn vekst, mens sjøfartslønnene er mer
volatile. Reallønnene falt på begynnelsen av 1980-årene både for industri og sjøfart og for sjøfart også i
de vanskelige årene tidlig på 1990-tallet. Sjøfartslønnene har avgjort vært mer konjunkturømfintlige enn
industrilønnene. Det skyldes nok både at bransjen er ekstremt konjunkturømfintlig, men reflekterer også
større internasjonal konkurranse i arbeidsmarkedet og mindre rigid lønnssetting.

4.9

Sammenligning med BNP

Som en slags kontroll på de nye reallønnsseriene, synes det rimelig å se på veksten i bruttonasjonalprodukt i samme periode. Dette er mulig gjennom Norges Banks prosjekt om historisk monetær statistikk,
hvor det som nevnt er beregnet årlige tall for BNP per innbygger fra 1830 og frem til i dag (Grytten 2004b). Disse er sammenstilt med de nye reallønnsseriene i Figur 5 nedenfor. Den viser tydelig
samme overordnede veksttrend i reallønns- og BNP-seriene. Veksten er imidlertid sterkere i BNP enn i
reallønner og samtidig mindre volatil. Begge deler virker rimelig. For det første har det vært en relativ
prisforskyvning mellom konsumpriser og produktpriser, der konsumprisene har steget mest. Det gir i seg
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F IGUR 5 Bruttonasjonalprodukt per innbygger og reallønner i årsekvivalenter 1830-2004 i 2004-kroner. Semilogaritmisk skala.
Kilder:
Industri – Fløystad (1979), Goksøyr (1982), Minde (1982), Ramstad (1984), Grytten (1992), Hodne, Grytten og Alme (1995), Grytten og
Minde (1998), Wedervangarkivet, mappe W046, W047, W048, W080, W245, W249 og W284, NOS X 178 (1949), NOS XII 245 (1969),
http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-3t.txt, http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-0901-lonn.html og tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.
Skipsfart – Akstun (1960), NOS, Statistisk årbok, 1918-1940, Wedervangarkivet, W043 og W044, http://www.ssb.no/histstat/tabeller/10-10-11.txt og
tilsendt data fra Statistisk sentralbyrå.
Lønnsdeflator – Grytten (2004a).
BNP per innbygger – Grytten (2004b).

selv lavere vekst i reallønner enn deflaterte BNP-serier. I tillegg har arbeidets andel av faktorinntekten
vært avtakende i store deler av den perioden vi undersøker, dermed er det naturlig at BNP stiger mer enn
lønnene.
På samme måte er det en mer simultan sammenheng mellom produksjon og priser enn lønn og priser.
Det innebærer at produksjon og priser bedre følger hverandres bevegelser, og derav en glattere BNP-graf
enn reallønnsgrafene. På sikt er imidlertid utviklingen mellom lønns- og BNP-seriene ganske lik, men
BNP vokser altså noe raskere enn lønnene.
Tabell 1 viser vekstrater og multipliseringsfaktorer (i parantes), det vil si hvor mange ganger høyere
variablene var i 2003 enn i 1830 for BNP per innbygger og reallønner innen sjøfart og industri. Tabell
1 viser tydelig at BNP per innbygger var hele 31.68 ganger høyere i 2004 enn i 1830 og hadde høyest
vekstrate. Reallønnsseriene viste også formidabel vekst, mest for sjøfart. Da skal det imidlertid bemerkes
at dersom kost hadde vært regnet med her, hadde sjøfartslønnene hatt vekstrater ned mot industriens
rater. Resultatene her antyder at arbeidernes reallønner, som uttrykker deres kjøpekraft, økte med en
76

N ORGES BANKS SKRIFTSERIE N R . 37

“op37main” — 2006/2/28 — 22:22 — page 77 — #87

TABELL 1
Vekstrater for BNP per innbygger og reallønner 1830-2004.

Første til siste år Log-lineær
Industri
1.71 %
1.71 %
(19.32)
Sjøfart (utenriks)
1.80 %
1.99 %
(22.66)
BNP per innbygger 1.99 %
2.02 %
(31.68)
Multipliseringsfaktorer i parentes.
multiplikasjonsfaktor på ca 20. Det innebærer at reallønnene var ca 20 ganger høyere i 2004 enn i 1830.
Med andre ord: levestandardsveksten mellom 1830 og 2004 var formidabel.

4.10

Konklusjoner

Som et ledd i prosjektet om historisk monetær statistikk ved Forskningsavdelingen, Norges Bank, er det i
denne artikkelen presentert nye serier for reallønner i Norge helt tilbake til 1726 og frem til og med 2004.
De nye seriene over nominelle lønner bygger i hovedsak på data hentet fra Professor Ingvar Wedervangs
Lønns- og Prishistoriske Arkiv ved Norges Handelshøyskole. Dette kildematerialet har gjort det mulig å
konstruere sammenhengende nominelle lønnsserier for industri fra 1726 og frem til i dag. Lønn i form
av naturalia er tatt med i disse beregningene. Fra 1820 er lønnene årlige.
En annen ny lønnsserie, også i hovedsak basert på Wedervangarkivet, gir oss med et par unntak tidlig
i 1770-årene årlige lønninger innen sjøfart fra 1770 og frem til i dag. Vi har i hovedsak valgt å følge hyrer
for matroser, som de mest typiske representanter for sjømannsyrket blant menig mannskap ombord på
norske skip i utenriksfart.
Ved hjelp av en nylig publisert konsumprisindeks, som strekker seg helt tilbake til 1516, har vi vært
i stand til å deflatere de nominelle lønnsseriene til relevante reallønnsserier. De viser sterk stigning i
reallønnene i perioden, mest for sjøfolk. I perioder med høy inflasjon sank reallønnene, ellers steg de
de aller fleste år og var ca 20 ganger høyere i 2004 enn i 1830. Sammen med forskningsresultater som
viser at BNP per innbygger i faste priser steg godt over 30 ganger i samme periode, bekrefter dette en
formidabel vekst i levestandarden.
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større gårder i østlandsområdet 1850-1910, Bergen: NHH.
Minde, Kjell Bjørn (1983), Fabrikkstedet Ytre Arna: Arbeiderkår 1846-1879, Bergen: UiB.
Minde, Kjell Bjørn og Jan Ramstad (1986), The development of real wages in Norway 1730-1910,
Scandinavian Economic History Review, 34 (2).
Minde, Kjell Bjørn (1993), Om den privatøkonomiske lønnsomheten av å investere i høyere utdannelse
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