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Professor Jan Raa gjør en betydningsfull og
nyskapende innsats i form av å problematisere en til dels noe ensidig, positivistisk
preget orientering som naturvitenskapelige
forskere i stor grad har forholdt seg til i
diskusjoner om helse og ernæring. De
historiske perspektivene han trekker opp, er
i høyeste grad interessante. Framfor å gå
inn i en debatt om de enkelte problemstillingene, vil jeg bidra med å gjøre rede for
noen teorier som kan forstås som grunnleggende for forståelsen av noen av de sentrale
utviklingstrekkene. I historiefaget har
mattilgang og ernæringsforhold spilt en
betydelig rolle i debatter om sosial og
økonomisk utvikling. Sammenhengene
med helse- og sykdomsproblematikk har
vært vesentlige. Sult eller sykdom har vært
lansert som enkle årsaksforklaringer for
endrete levevilkår. Konklusjonene har vært
tvetydige.
Rundt 1780 hevdet stadsfysikus
Henrici i Trondheim: ”Norge i alminnelighet og det Nordenfjelske i særdeleshet er et
meget sundt land.” Ved siden av helsebringende kald luft, trakk Henrici fram det
enkle kostholdet som en viktig faktor, og
siterte biskop Erik Pontoppidan som sannhetsvitne: ”Næst enfoldig sund spise har
uten tvil luften mere del i nordmannens
vigoreuse helbred og høie alder enn medi-
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sinske konster, præcautioner og anstalter
…”. Andre gjorde seg lignende tanker.
(Brochmann 1936:33; Strøm 1784).
Mot slutten av 1820-årene hadde
professor i medisin, Frederik Holst, i
mange år kunnet følge dødelighetsratens
klare og sterke nedgang. Han tolket det han
så som en stabil tendens – og hadde mer
rett enn han trolig hadde tenkt. Hovedforklaringene fant Holst langs to hovedakser: ernæring og helse, men han nølte
ikke med å framheve sin egen stand:
”Landet er blevet forsynet med flere og
duelige Læger og vel oplærte Gjordemødre”
(Holst 1827:633–664).
Frederik Holsts slutninger rommer
langt på vei rammeverket for mye av den
seinere debatten om disse problemstillingene. Det han hadde beskrevet, var begynnelsen av den første fasen av det som kalles
den demografiske transisjonen, en prosess
som framtrådte tydelig over store deler av
Vest-Europa noenlunde samtidig.

Endringene i forventet levealder
I Holsts tid sprang levealderen opp til
45–50 år, det vil si 10–15 år lengre enn det
som hadde vært det normale på 1700tallet, og for så vidt lenge før det også
(Historisk statistikk 1994, tabell 3.23). Det

Tidsskrift for kulturforskning. Volum 12, nr. 3-4 • 2013, s. 30–39

var en unik situasjon han var vitne til.
Forventet levealder er ikke et fullgodt, men
antakelig likevel anvendbart mål for et
samfunns helsetilstand og livsvilkår – eller i
det minste brukbart i mangel av noe bedre.
Det er satt sammen av data fra et svært stort
antall livsløp og et komplekst sett av variabler, der blant annet ernæringsforhold står
sentralt.
Uttrykket viser den statistiske sannsynligheten for å oppnå en viss alder. I Norge i
1999 var den forventete levealderen ved
fødsel 78 år. Ut fra de samme beregningene
vil en 70-årig kvinne leve i 15 år til
(Statistisk årbok 2000, tabell 84). Et høyt
tall for forventet levealder vil ikke nødvendigvis si at det er mange eldre i samfunnet,
på samme måte som et lavt tall ikke betyr
at folk ikke ble gamle. Dette målet sier noe
om statistisk forventning ut fra samfunnsforhold som påvirker liv og helse.
De siste tallene fra 2011, viser en
økning av forventet levealder ved fødsel i
Norge til 82 år (World Health Statistics
2013). Går vi tilbake til 1950, er forskjellene til dagens forhold markante: et nyfødt
barn var ventet å leve til det ble 72
(Mamelund og Borgan 1996).
Tallene for forventet levealder varierer i
tid, men også i rom. På verdensbasis ligger
Norge nå på en komfortabel delt 17. plass,
og vi har ligget omtrent der lenge. Det er
ikke veldig overraskende at Japan topper
tabellen, med forventet levealder for
nyfødte av begge kjønn på 83. Men det kan
være tankevekkende at både Frankrike,
Italia og Spania ligger over Norge. Er det
den sunne middelhavskosten som ligger
bak, kan vi spørre. Langt mer tankevekkende er blikket ned til tabellens bunnivå,
der så mange som 38 av verdens land har
forventet levealder på 60 år eller under. Alle
ligger i Afrika, med to unntak. De verst
stilte landene i verden i 2011 var Sierra
Leone, Kongo og Den sentralafrikanske

republikk, med forventet levealder under
50 (World Health Statistics 2013, Part III,
Table 1).
En særlig interessant observasjon i
forhold til historiske perspektiver, er at livsforventningstallene jevnt over har økt over
hele kloden i løpet av de siste to tiårene. Et
av unntakene representeres av Den demokratiske folkerepublikken Korea (NordKorea), som har vist en svakt synkende
tendens for begge kjønn fra 1990 til 2011
– riktignok et så beskjedent fall som fra 70
til 69 år (World Health Statistics 2013,
Part III, Table 1). Det ligger like fullt høyt
over de problematiske regionene i Sentralog Vest-Afrika – hvor forventet levealder
altså ligger på linje med det vi kan finne i
Europa på 1700-tallet.

Grunnleggende demografiske prosesser:
to transisjoner
Den demografiske og den epidemiologiske
transisjonen representerer to grunnleggende, klassiske teorier om endringer i
demografiske regimer i overgangen mellom
førmoderne og moderne tid. Det kan synes
problematisk å diskutere skiftende helsevilkår uten å forholde seg til disse teoriene.
I Vest-Europa er det overgangsperioden
mellom 1700- og 1800-tallet som markerer
de uten sammenligning vesentligste endringene i demografiske grunnvilkår i historisk tid. Den norske situasjonen er et
eksempel blant mange. Utgangspunktet er
utviklingen av dødeligheten. To forhold er
viktige. Fra å ha ligget på et nivå rundt
25–30 promille svært lenge, synker dødelighetsraten i løpet av få tiår til under 20.
Det er en utvikling som ser ut til å starte i
siste halvdel av 1700-tallet (Mamelund
2001: 201–232; Dyrvik 1978:269–280). I
løpet av 1800-tallet synker dødeligheten
nokså stabilt, før den begynner å flate ut på
dagens nivå, på rundt 10 promille, mot
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slutten av 1930-årene. For det andre blir
det som kalles demografiske kriser, situasjoner der antallet døde overstiger antallet
fødte, borte etter inngangen til 1800-tallet.
Fødselstallene holder seg derimot relativt
stabile fram til tiårene rundt 1900, før
fødselsraten også synker fra rundt 30
promille til dagens 15. Denne transisjonen
kan observeres over store deler av Europa
noenlunde samtidig, dog noe faseforskjøvet
i tid.
Demografen som i den nære etterkrigstida utformet de grunnleggende fundamentene i teorien om den demografiske transisjonen, Frank W. Notestein, la vekt på mortalitetsfallet som den avgjørende forutsetningen (Notestein 1945; Notestein 1953;
Dyrvik 1992; Dyrvik 2004; Moseng 2003:
95–111). Fallet i fødselsraten kom som
følge av gradvise holdningsendringer
gjennom en moderniseringsprosess og
sterke sosiale og økonomiske strukturendringer, urbanisering og industrialisering.
Folk begynte i større og større omfang å
satse på familieplanlegging, for å gi de
barna de fikk, så gode oppvekstsvilkår som
mulig. Men bevisst satsing på små familier
hadde ikke vært aktuelt uten at dødeligheten – der spedbarnsdødeligheten representerte den langt viktigste komponenten –
var sunket så definitivt.
Teorien om den epidemiologiske transisjonen ble utformet av epidemiologen
Abdel Omran i 1971. Den sammenfaller
langt på vei med, eller ligger snarere bak,
den demografiske transisjonen (Omran
1971). I store trekk omfatter den overgangen fra det førindustrielle samfunnet,
der infeksjonssykdommer dominerte, til
det moderne etterkrigssamfunnet, preget av
hjerte-kar-lidelser og kreft, det vi kan kalle
livsstilssykdommer. Bak lå forståelsen av
mortalitet som en fundamental faktor for
dynamikken i befolkningsutviklingen, og
epidemiene som fundamentale for morta-

32

Ole Georg Moseng

liteten. Det var to konkrete aspekter
Omran la spesiell vekt på. Det ene var at
barnedødeligheten representerte det mest
markante trekket. Et annet av postulatene
hans var at endringene i helseforhold og
sykdomsmønstre var nært knyttet til det
han kalte moderniseringskomplekset, altså
langsiktige sosiale og økonomiske endringer. En av faktorene bak moderniseringen var det Omran kalte biofysiologiske
faktorer: mer presist at ammepraksis påvirket både spedbarns mortalitet og antall
fødsler, og at det var sammenheng mellom
livsforventning og intergenetisk intervall.
En annen faktor dreide seg om sosioøkonomiske forhold – at ernæring og hygiene
bedret spedbarns overlevelse: Flere overlevende barn påvirker behovet for store
barneflokker. Et tredje forhold hadde med
psykologiske og emosjonelle faktorer å
gjøre: Bedre overlevelsesmuligheter for
barn senket fødselstallene, og hvert barn i
små familier fikk bedre omsorg, ernæring
og utdanning.
Spørsmålene knyttet til de to transisjonene er mange, men to av dem er særskilt
viktige: Hva var årsakene til at dødeligheten falt, relativt raskt og tilsynelatende
stabilt? Og: Kan teoriene gjøre krav på
generell gyldighet, det vil si at vi kan
forvente de samme eller lignende prosesser
i universell skala, også utover den vesteuropeiske empirien som særlig Notestein
bygde på?

Første spørsmål: Hvorfor sank
dødeligheten?
Om årsakene til dødelighetsnedgangen er
det foreløpig ikke gjort mer definitive
konklusjoner enn at historikere og demografer har adskillige arbeidsoppgaver foran
seg.
Det medisinske feltet, slik Frederik
Holst henviste til leger og jordmødre, fram-

står som problematisk. Det er tvilsomt om
medisinsk praksis eller sykdomsforståelse
ved begynnelsen av 1800-tallet kunne bidra
positivt til dødeligheten. Leger årelot
kolerapasienter på 1830-tallet, i en situasjon der tilførsel av væske kunne vært
livreddende (Moseng 2003:283–313). Den
meget høye relative dødeligheten innenfor
fødselsstiftelsene rundt midten av 1800tallet har vært belyst fra mange sider, blant
annet i forhold til medisinsk epistemologi
(et norsk eksempel: Grande 2004:83–106).
Studier av betydningen av vitenskapelig
opplærte jordmødre gjennom de første
tiårene av 1800-tallet har konkludert med
at antall dødfødte faktisk økte svakt, stikk i
strid med hva man skulle anta (Døssland
1993). Vaksinasjonsprogrammene mot
kopper kom for seint, og utbredelsen var
for liten, til å kunne forklare annet enn en
svært liten del av dødelighetsfallet, om noe
i det hele tatt. Naturlig immunitet hadde
dessuten ført til at kopper hadde vært på vei
ned som dødsårsak allerede i løpet av 1700tallet (Moseng 2003:165–206; Sköld
1996).
Den engelske sosialmedisineren Thomas
McKeown tok i en serie arbeider på 1970tallet utgangspunkt i at nedgangen i dødelighet først og fremst hadde med fraværet av
epidemier å gjøre, men at det ikke var mulig
å forklare det på annen måte enn ved
bedring av ernæringsgrunnlaget. Mange ble
provosert av hans kategoriske avvisning av
legekunstens betydning gjennom store deler
av 1800-tallet (McKeown, Brown og Record
1972; McKeown 1976, McKeown 1978;
jfr.: Flinn 1981:95–100: Schofield og Reher
1991: 1–2). Slik sett knyttet McKeown seg
tett opp til sosialøkonomen Thomas
Malthus’ konklusjoner fra knapt 200 år
tilbake, om at ernæringsressurser satte avgjørende grenser for folketallsvekst (McKeown
1971:36; jfr. Dyrvik 1987: 246–253). I den
nære etterkrigstida advarte også innflytelses-

rike ”ny-malthusianere” mot en akselererende befolkningsvekst (f.eks.: Borgström
1968; Ehrlich 1969). I lys av de siste tiårenes
forskning omkring nedgangen i dødelighet
kan det synes som om vekten på ernæring
har mistet noe av sin gyldighet. Derimot har
skepsisen til legenes kliniske resultater blitt
styrket.
Paradokset vi sitter igjen med, er at virkningene på mange måter kom før tiltakene.
Pesten forsvant stort sett fra Vest-Europa i
siste halvdel av 1600-tallet – før smitteveiene
var forstått. Kopper var på vei ned som
dødsårsak i løpet av 1700-tallet – før innføringen av vaksine. Etter 1860-årene var
kolera ikke lenger en fryktet epidemi – før
bakteriologien bidro til å revolusjonere
sykdomsforståelsen. Tuberkulose sluttet å
være en folkesykdom lenge før noen effektive legemidler fantes – altså antibiotika. Det
er vanskelig å finne enkle forklaringer på
dødelighetsfallet: Delvis begynte det før
noen aktuelle helsetiltak ble satt i verk, delvis
er det slik at ingen av virkemidlene alene kan
synes å ha hatt målbare virkninger.

Ernæring som problem: Poteter og sild
En forklaring på nedgangen i dødelighet
har ofte vært formulert konkret og retorisk:
sild og poteter. Fisk har vært vesentlig for
nordmenns kosthold fra uminnelige tider
og er mindre interessant i denne sammenhengen. Poteter er derimot noe nytt i
tiårene rundt 1800, like anvendbar som
historisk forklaring som næringstilskudd.
Francis Sejersted slo for eksempel utvetydig
fast i 1973: ”At fallet i dødsraten har nær
sammenheng med denne voldsomme
produktivitetsøkningen i jordbruket, synes
klart”, med poteten som det viktigste
elementet (Sejersted 1973:29). Dette var
oppgåtte spor, og mange har fulgt dem
siden. Det har i ettertid vært reist spørsmål
om produktivitetsøkningen i jordbruket
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egentlig var så stor (Herstad 1980:
355–388). Men det hersker liten tvil om at
nødsårene 1807–1814 var avgjørende for
utbredelsen av potetdyrking i Norge
(Drake 1969:54–65). Spørsmålet er hvor
stort omfanget faktisk var, når potet ble
dyrket i stort monn og hvor stor del av
næringsinntaket den representerte. Konklusjonene har vært svært forsiktige (Drake
1969:156; Lunden 1975:275–315). Historikeren Ståle Dyrvik slo temmelig klart fast
i 1978 at det lå nær ”… å hevda at poteta
like lite som koppevaksineringa kan gje
forklaringa på mortalitetsnedgangen i
Norge mellom 1801–05 og 1816–20”
(Dyrvik 1978).
Et annet, men beslektet spørsmål dreier
seg om ernæring generelt. Eller mer presist:
Endret nordmenns næringsforhold og kaloriinntak seg ved inngangen til 1800-tallet?
”Potetdebatten” mellom en rekke norske
historikere på 1970-tallet bidro til å klargjøre
en del grunnleggende forhold. Kåre Lunden
etablerte en mulig sammenheng mellom
ernæring og dødelighetsfallet. Han mente å
finne produktivitetsøkning på 1700-tallet,
som økte kraftig etter 1800 – dessuten at
kaloriinntaket lå under minimum hele tida
fram til rundt 1800, da det økte brått opp
mot et normalnivå på rundt 2 600 kcal per
hode og dag. Edgar Hovlands korrigeringer
la grunnlag for helt andre slutninger:
Produktivitetsøkningen så ut til å være
nokså jevn gjennom hele perioden
1700–1850, og kaloriinntaket lå trolig over
minimumsdekningen hele tida (Lunden
1975; Hovland 1978:251–269). I ettertid
er det grunn til å regne med at det er
Hovlands beregninger som har best grunnlag. Ståle Dyrvik kommenterte lakonisk:
”Eg har vondt for å sjå nokon annan utveg
enn å falla tilbake på forklaringa om ei
betring i det ”epidemiske klimaet””
(Dyrvik 1978).
I eldre historieforskning blir det gang
på gang pekt på sammenhengen mellom
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uår og demografiske kriser (Steen
1932:118). I et brev til de lokale myndighetene i kriseåret 1742 omtalte sognepresten i Trøgstad et ektepar på denne måten:
”... kand ikke sluttes andet end at de begge
døde af Hunger, da der ikke fandtes andet i
huset end lidet Barke meel …” (Juhasz
1971:412–413). Blant andre historikeren
Sølvi Sogner har konkludert relativt entydig at uår selvfølgelig forekom, men at
hungersnød ikke førte til demografiske
kriser (Sogner 1979). Hun pekte på begrepet eksponeringsrisiko og viste at kyststrøkene hadde høyest dødelighet. Det er
derfor en rimelig slutning at det var epidemier som var hovedårsaken til stor dødelighet, også i krigs- og nødsårene omkring
1809 – som tradisjonelt har vært oppfattet
som de verste sultårene i manns minne. En
av de vesentlige smittekildene var hjemvendte soldater.
En interessant undersøkelse av sammenhengene mellom sult, sykdom og krisedød, er Rolf Engelsens studie av noen år
ved begynnelsen av 1800-tallet, ofte koblet
til uår og hungersnød (Engelsen 1983:
161–202). Engelsen spurte: Hvis sult var
årsaken til demografiske kriser, måtte det
ikke da likevel finnes sosiale skillelinjer, og
en overklasse med reserver nok til å komme
gjennom flere uår på rad? Resultatene var
like overraskende som tankevekkende: Den
høyeste dødeligheten forekom hos de mest
velstående. Også verdiene for forventet
gjenstående levealder gikk i de øvre sosiale
lagenes disfavør. En rimelig konklusjon av
Engelsens studie må være at eksponeringsrisiko for infeksjonssykdommer og epidemier var den avgjørende faktoren.
Andre spørsmål: Har teoriene om den
demografiske og den epidemiologiske
transisjonen generell gyldighet?
Erfaringene fra Vest-Europas demografiske
utvikling i perioden rundt 1750 til 1950,

kan ha potensial som en generaliserende
teori. Gitt et sterkt og varig fall i spedbarnsdødeligheten, kombinert med et
komplekst sett sosiale og økonomiske
moderniseringsprosesser, ville fødselsraten
på et gitt tidspunkt synke betydelig. Par i
fruktbar alder ville i stigende grad adoptere
den lille kjernefamilien som ideal, i en situasjon da insentivene til å få mange barn var
blitt merkbart svakere. Slik sett vil det mest
effektive tiltaket for å begrense eksplosiv
befolkningsvekst, være å sørge for at spedbarnsdødeligheten går ned – framfor det
kinesiske programmet i motsatt ende: å
legge begrensninger på antall fødte barn.
Og det ser ut til å være gode grunner
for å mene at hovedtrekkene i Notesteins
teori kan ha gyldighet i tid og rom,
uavhengig av den spesifikke europeiske
empirien. Nyere undersøkelser av for
eksempel Mexico – et land som har gått fra
status som u-land til i-land i moderne tid –
viser at de samme demografiske trekkene
kan gjenfinnes der. Forskjellen fra Europa,
er hovedsakelig at transisjonen foregikk
seinere og raskere. Mens man i Sverige
brukte tida fra 1800 til 1940, altså rundt
150 år, gjennomførte Mexico sin prosess fra
rundt 1900 til 1980-tallet. Ser vi på et land
som Mauritius, ble hoveddelen av en
demografisk transisjon gjennomført der fra
rundt 1945 til 1995, det vil si rundt 50 år
(Chesnais 1992; Chandrasekhar 1990).
Det gradvise fraværet av epidemiske
sykdommer må ha vært den viktigste og
avgjørende faktoren bak de vesentligste
demografiske endringsprosessene vi kjenner i historisk tid. Forståelsen av dem
avhenger imidlertid at vi følger Notesteins
mønster og splitter opp det norske dødelighetsfallet i aldersgrupper. For det er ingen
tvil om at det bare er hos de yngste barna,
og klart tydeligst hos spedbarna (fram til ett
år), at dødeligheten går sterkt ned etter
1700-tallet. Det er følgelig når det gjelder

ernæringssituasjonen for spedbarn vi må
sette inn støtet. Flere studier har gjort det
temmelig klart at omsorgsregimet for spedbarn i Norden gjennomgikk betydelige
endringer, og det ser særlig ut til å ha vært
amming som har spilt en avgjørende rolle:
hvor utbredt den var og hvor langvarig
(Brändström og Sundin 1981; Løkke
1998).
Abdel Omran kunne selv levere argumenter for teoriens generelle anvendbarhet.
Han viste til en rekke eksempler på land
som hadde gjennomgått en overgang der
infeksjonssykdommer som viktigste dødsårsak ble erstattet av livsstilssykdommer.
Forskjellene fra den ”gamle verden” som
Europa og USA til den nye, var at prosessene delvis foregikk raskere og over kortere
tid, delvis at de var utydelige. Omran
mente variasjonene i mønstre, tempo,
determinanter og konsekvenser av endringene konstituerte tre hovedmodeller: Den
klassisk-vestlige, den aksellererte (der blant
annet Japan passet inn, med en svært rask
og kort transisjon) og den samtidige eller
utsatte modellen (typisk Chile eller Sri
Lanka, der utviklingen rundt 1971 bare
kunne antydes).

Krigen og steinalderen: To sideblikk og en
konklusjon
En av de mest seiglivete mytene om okkupasjonsårene 1940–1945 dreier seg om
helsetilstanden. Rasjoneringen kan ha ført
til at nordmenn vendte tilbake til et enklere
og magrere – og kanskje sunnere – kosthold. Var helsa så mye bedre under krigen?
Det var omvendt. Riktignok gikk utbredelsen av hjerte-kar-lidelser og tannråte
ned. Stort sett alle andre faktorer ble verre:
epidemier, infeksjonssykdommer, psykiske
lidelser, spedbarnsdødelighet og levealder,
høyde og vekt (Schiøtz 2003:273–306).
Helseforholdene var blitt betydelig dårli-
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gere, alle faktorer sett under ett. Ernæringssituasjonen ser ut til å ha spilt en underordnet rolle i forhold til andre faktorer som
påvirker levevilkår.
Det kan tilsynelatende se ut til at levekår og helseforhold har gjennomgått en
utvetydig utvikling til det bedre gjennom
svært lang tid. Det kan ikke være tilfellet.
Selve kroneksempelet representeres selvfølgelig av den andre pestpandemien ca.
1350–1670, som medførte en sterkt
synkende forventet levealder. Kostholdet
ble derimot trolig mye bedre i deler av
Europa, fordi bønder i større grad enn før
kunne oppheve ressurspresset og gå over fra
ensidig kornbasert kost til mer variert,
animalsk ernæring. For dem som overlevde
pesten, førte kjøtt på bordet til bedre levevilkår.
Mer tankevekkende – og for så vidt
også mer relevant i forhold til deler av vår
egen tids kostholdsdiskusjon – er de paradoksene som åpenbarer seg i studiene av
overgangen fra jeger- og samlersamfunn til
jordbrukssamfunn. Hovedsynspunktene
har vært knyttet til spørsmål om ressurspress, innovasjoner, befolkningsvekst og
mattilgang.
Den klassiske teorien, utformet på
1950-tallet, hevder at den åpenbart meget
sterke befolkningsveksten i den neolittiske
perioden hovedsakelig var knyttet til bedre
overlevelsesmuligheter, forårsaket av de
forbedringene i ernæring som ulike jordbrukssystemer gjorde mulig (Childe 1951;
Cohen 1984, debatten glimrende oppsummert i Livi-Bacci 1992). Argumentene er
like enkle som de er overbevisende: Innovasjoner gjorde mattilgang bedre og framfor alt mer regelmessig. Kultivering av ulike
typer korn, og etter hvert også husdyrhold,
gjorde mat både tilgjengelig og tilstrekkelig. Korn gir mye næring og er lett å oppbevare. Dermed ble både helse og overlevelse
sterkt forbedret, mortaliteten sank og
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vekstpotensialet ble økt og stabilisert. Dette
er utviklingsoptimisme i nokså rein form,
om noe.
Nyere teorier fra 1970-tallet og framover framhever det noe nær motsatte: at
avhengigheten av avlinger reduserte kvaliteten på kostholdet og gjorde ernæringen
mer ensidig, og at stabil og tett bosetting og
økt husdyrhold økte eksponeringen for
epidemier og dermed også dødeligheten.
Disse perspektivene burde være høyst interessante i forhold til debatten om steinalderkostholdet. Jegere og samlere må ha hatt rik
og variert ernæring, basert på røtter, bær,
frukt, grønnsaker, fisk og vilt – i sterk
motsetning til jordbrukets monotone
avhengighet av korn. Et annet poeng er
antakelig at tilhengere av steinalderkosthold må se i øynene at tanker om regelmessige måltider må kastes på båten. Jegere
måtte spise når de fant noe spiselig: Kom
de over en elefant, var det elefant i dagevis.
Det er grunn til å regne med at overgangen til jordbruk medførte permanent
og økt mortalitet. Ensidig kosthold betydde mye, men vel så vesentlig var antakelig infeksjonssykdommene som husdyr og
korndyrking førte med seg, blant annet
malaria (kunstig vanning), kopper (storfe)
og influensa (hest). I overgangen mellom
middelalder og tidligmoderne tid, i oppdagelsenes tidsalder, har vi uhyggelige erfaringer med at urbefolkninger som langt på
vei var ukjente med husdyrhold, for eksempel i Australia og i Amerika, bukket under
i et katastrofalt omfang etter eksponering
for sykdommer europeiske erobrere brakte
med seg. Befolkningen på Hispaniola,
nåværende Haiti og Den Dominikanske
republikk, sank for eksempel fra et sted
mellom 7 og 8 millioner til under 150 i
løpet av to generasjoner etter 1492 (Le Roy
Ladurie 1981:28–83).
Hvis vi kan gå ut fra at dødeligheten i
overgangen til neolittisk tid altså økte bety-

delig – og det er det gode grunner til – må
vi altså forutsette at den klare befolkningsøkningen skyldtes at fødselsratene også
økte, men mer enn mortaliteten. Det kan
forklares på to måter. Fødselsintervallene
kan ha gått betydelig opp, i og med at det
må ha vært lettere å få barn i rask rekkefølge i et samfunn basert på mer stabil
bosetting. For en nomadisk befolkning må
det ha vært et stort fortrinn at barn kunne
gå selv. Kostnadene ved økte barnefødsler
kan også forutsettes å ha gått ned, fordi
investeringene i barn kunne høste utbytte i
form av arbeidskraft i hushold, åkerbruk og
dyrehold.
En forsøksvis konklusjon på denne
drøftingen av lange historiske linjer i levevilkår kan gå langs tre linjer. For det første
synes det klart at det er vanskelig å operere
med forutsetninger om streng kausalitet.
Sammenhenger forekommer nokså tydelig,
men ikke årsaks- og virkningsforhold.
Hangen til positivistisk pregete konklusjoner i debatten om levevilkår, helse og ernæring bør derfor problematiseres, og kanskje
også henlegges til en eldre tradisjon der
naturvitenskapelig metodologi hadde hegemoniet. For det andre bør vi trolig se på det
relative fraværet av infeksjonssykdommer
som en langt mer vesentlig side av disse
historiske prosessene enn ernæringssituasjonen. Endringer i kosthold kan synes å ha
mer kortvarig og mindre avgjørende betydning enn sykdomsforholdene. En tredje
konklusjon er mer spekulativ: Sult har ikke
ført til historisk krisedødelighet, som
epidemier har gjort det. Denne siste
påstanden bør gjøres til gjenstand for mye
mer omfattende forskningsprosjekter enn
det som hittil har vært tilfellet.
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