
Migrasjon og arbeidsvandringer på 18- og 1900-tallet. 
 
Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykket assosiert 
med vandring mellom stater, men det uttrykker også flytting internt i et land. 
 
Det finnes både klimatiske, demografiske, økonomiske, sosiale og politiske årsaker til 
migrasjon. OBS: Ikke glem religiøse årsaker – Midtøsten (fra den muslimske verden).   
 
Migrasjon skyldes for en stor del mangel på næringsgrunnlag i innlandsbygdene. Det var store 
slekter hvor odelsgutten, den eldste, fikk beholde hovedgården. De yngre sønnene måtte nøye 
seg med å bli husmann på gården, eller kanskje leilending på en annen gård, hvor han 
eventuelt hentet sin kone fra. Mellom 1815 og 1860 opplevde de aller fleste norske bygder 
vekst i folketallet, men veksttakten varierte med næringsgrunnlaget. Den var lavere i ensidige 
jordbruksbygder i innlandet enn i bygder med skogbruk, fiske eller sjøfart som viktige 
tilleggsnæringer. Mange bygder opplevde tilbakegang i folketallet. Det ble en sterk 
forskyvning i bosettingsmønstret. I denne prosessen virket to krefter inn. Den ene var den 
sterke og vedvarende emigrasjon til USA i andre halvdel av århundret som gjorde en 
avskalling i folketallet. Den andre var migrasjonen innenlands. Det gikk en stri flyttestrøm fra 
bygder til byer med raskt voksende bynæringer, eller til kystområder med muligheter for 
skogbruk, fiske eller sjøfart. Undersøkelser viser at det var et stort trekk nordover tidlig i 
forrige århundre til det som har blitt kalt «fattigfolks Amerika». 
 
Utvandring til Amerika er noe man opplevde i mange europeiske land utover på 1800-tallet. 
Ca. 800 000 nordmenn utvandret til Nord-Amerika, mens 2 millioner irske personer utvandret 
til Amerika på 1800-tallet. Utvandringen begynte på landsbygda og fortsatte fra byene. Mens 
det tidligere var barnefamilier som utvandret, var de fleste etter 1860 enslige med 
yrkesutdannelse.  
Utvandringen fra Norge til Amerika foregikk i perioden 1825-1920. Fram til 1836 var 
utvandringen moderat og til dels dominert av religiøse og politiske minoriteter. De store 
utvandringsbølgene startet i 1860-årene. Omtrent 800 000 nordmenn utvandret til Amerika. 
Motivet for masseutvandringen var svært sammensatt: Fattigdom, undertrykking, 
klassedeling, overbefolkning og næringsmessige reguleringer i Norge, foruten eventyrlyst og 
rykter om billig jordbruksland i Amerika.  
 
Au pair (fransk «på lik fot») er en ung person som bor hos en familie i et fremmed land med 
den hensikt å lære om kulturen der. Vertsfamilien gir kost, losji og lommepenger, og regner 
som regel med å få hjelp til barnepass og lettere husarbeid tilbake.  
En kan bli og få au pair gjennom en organisasjon eller sette opp en avtale på egen hånd. 
Ordningen kan bli misbrukt for å skaffe underbetalte hushjelper fra utlandet.  
Eks. 19 år gamle Anne Marie Rasmussen kom til Rockefeller-familien som au pair, og 
romantikk oppsto snart mellom henne og en av de eldre sønnene i huset. Dermed var det 
duket for bryllup i Søgne mellom datteren til fiskehandler Rasmussen ute på Børøya og 
milliardær-sønnen Steven fra New York. 

Arbeidsvandringer betyr vanligvis regelmessige vandringer av ledig arbeidskraft fra en 
region til en annen, i den hensikt å søke arbeid. Fenomenet er kjent over hele verden og langt 
tilbake i historien. Fenomenet eksisterer fremdeles, og brukes i dag særlig om vandringer fra 
land til land. Regelmessige daglige eller ukentlige arbeidsvandringer som passerer en 
kommunegrense kalles for pendling eller ukependling. Begrepet Barnevandringer brukes om 
arbeidsvandringer der barn utgjør den vandrende arbeidskraft. Eks. på norske 



arbeidsvandringer på 1900-tallet og frem til i dag. Rallaren – bygging av veg og jernbane 
tidlig på 1900-tallet, følger av krakket i 1929, gjenoppbyggingen av Finnmark etter krigen, 
oljeutvinningen i Nordsjøen fra 1970-tallet – Stavanger som Norges oljehovedstad som 
medførte økt måneds- og ukependling mellom arbeids- og hjemsted, anleggsvirksomhet som 
bygging av kraftanlegg og større vegutbygginger.  

Tvangsarbeid forbindes i vår tid mest med da nordmenn og krigsfanger fra tyskokkuperte 
land ble satt til å utføre arbeid på tyske byggeprosjekt og bergverk i Norge i årene 1940-1945. 
Over 102.000 krigsfanger og tvangsrekrutterte østarbeidere slavet på festninger, veianlegg, 
flyplasser, jernbaneanlegg og fabrikker i Norge under krigen. Ingen andre tyskokkuperte land 
ble tilført forholdsmessig flere slavearbeidere. Mye av blodslitet la grunnlag for 
kapitaldannelse og infrastruktur vi fortsatt nyter godt av. 13.000 russere og andre østeuropeere 
døde i tysk fangenskap i Norge under andre verdenskrig. Til sammenligning mister 10.262 
norske sjømenn, jøder, fanger og militære livet på alliert side og 689 på tysk side. 
 
Sjøfolk på 1900-tallet. Handelsflåten før, under og etter den andre verdenskrig. Norsk 
skipsfart som arbeidssted har tradisjonelt vært dominert av menn. Men spesielt fra og med 
1960-årene har flere kvinner tatt arbeid til sjøs. Hvorfor reiste kvinner til sjøs. Eks. på årsaker: 
Kvinnefrigjøringen – migrasjon fra indre bygder (landsbygda) til kystbyene, de ville bort fra 
hjemmet som følge av alkoholmisbruk og vold (problem med foreldre), skilte kvinner som 
giftet seg for unge og hadde et kjedelig husmorliv/yrkesliv, kvinner som hadde 
partnere/ektefeller som var sjømenn, kvinner som hadde fedre som hadde vært sjømenn, 
kvinner som ville oppleve den store verden på nært hold og kvinner som ville tjene og spare 
opp kapital til etableringsfasen i hjemlandet eller i utlandet. Flere kvinner fra Agder hadde 
jobber på danskebåtene som gikk mellom Kristiansand og Hirtshals (14 dager på jobb og 14 
dager hjemme).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


