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Indledning
Siden midten af 1960'erne er der indtruffet en række afgørende ændrin
ger i det demografiske familie- og reproduktionsbillede i Danmark. I 
arene før midten af 1960'erne så det demografiske billede af familiedan
nelse og fødsler omtrent således ud: Næsten alle mænd og kvinder i en 
generation indgik legalt ægteskab, og det skete i en stadig yngre alder. 
Omkring midten af 1960'erne var den gennemsnitlige vielsesalder ved 
første ægteskab 25 år for mænd og 22 år for kvinder. Skilsmisserne 
medførte en vis reduktion i antallet af ægteskaber, men det årlige 
omfang heraf var dog så beskedent, at det kun svarede til en halv procent 
af det samlede antal ægteskaber. Fødselsniveauet var ensbetydende med, 
at hver kvinde i gennemsnit fødte 2,6 børn.

Fødsler

Omkring midten af 60'erne begyndte der at ske nogle afgørende æn
dringer i dette billede. Det var ikke blot noget, som indtraf i Danmark. Så 
godt som alle industrialiserede lande oplevede radikale demografiske 
forandringer. Herhjemme indtrådte der en nedgang i antallet af leven
defødte efter 1966 (figur 1). Stigningen i første halvdel af 1960'erne 
skyldtes et øget antal kvinder i den fertile alder, dvs. 15-49 år. Fødsels
tallet faldt fra 88.000 i 1966 til knap 51.000 i 1983, således at en 
fødselsårgang i løbet af godt 15 år blev reduceret med over 35.000. 
Fødselsreduktionen betød, at antallet af levendefødte pr. kvinde aftog fra
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Figur 1. Antal levendefødte i Danmark: 1960 - 1995
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2,6 til kun 1,4. Fødselsnedgangen gjorde sig gældende for alle alders
klasser i den fertile alder, men var præget af en særlig stærk nedgang for 
kvinder under 25 år. Det var ensbetydende med, at kvinderne på
begyndte børnefødslerne senere.

Fra 1983 til 1995 er fødselstallet vokset igen, nemlig fra næsten 
51.000 til knap 70.000, og det gennemsnitlige antal levendefødte pr. 
kvinde er nået op på godt 1,8. Fødselsstigningen siden 1983 har kun gjort 
sig gældende blandt kvinder over 25 år og skal derfor ses i sammenhæng 
med en udsættelse af fødslerne før 1983.

Udviklingen efter 1983 betyder ikke, at vi er på vej tilbage til fødsels
niveauet i første halvdel af 1960'erne. Det kan konstateres ved at se på, 
hvor mange børn en fødselsgeneration af kvinder fik før og efter fødsels
nedgangen. 1 figur 2 er vist antallet af levendefødte pr. kvinde for 
fødselsgenerationerne fra 1921/22 til 1954/55. Mens den ældste af 
generationerne (1921/22) stort set var færdig med at få børn, da fødsels
tallet begyndte at falde i 1967, så har kvinderne i den yngste af genera
tionerne (1954/55) født alle børnene efter 1966. For generationerne født
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1,5

Figur 2. Antal levendefødte i Danmark pr. kvinde for generationerne:
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fra 1921/22 til 1934/35 svinger det gennemsnitlige antal levendefødte 
pr. kvinde kun mellem 2,3 og 2,4. Disse generationer var så langt 
fremme i deres reproduktion, at de kun i beskeden grad kunne nå at blive 
påvirket af fødselsreduktionen efter midten af 1960'erne. Men de efter
følgende generationer viser et systematisk fald fra 2,4 til 1,8.

Fødselsnedgangen er blevet realiseret ved, at en øget andel af kvinder
ne i de yngre generationer er barnløse, og en formindsket andel af 
kvinderne får 3 børn eller derover. Det er endvidere et karakteristisk 
træk ved den nye fertilitetsstruktur, at fødslerne finder sted på et senere 
tidspunkt i kvindens liv. Denne ændring har medført, at den gennem
snitlige alder for førstegangsfødende kvinder er steget fra godt 22,5 år i 
midten af 1960'erne til 27,3 år i dag. Det betyder, at tendensen til at få 
børn i en stadig yngre alder, som var fremherskende i de første to 
tredjedele af indeværende århundrede, er blevet definitivt vendt. Frem
tidens børn vil vokse op med forældre, som er ældre end nutidens.
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Da familieplanlægningen og børnebegrænsningen begyndte at vinde 
indpas i den danske befolkning i slutningen af forrige århundrede, var 
det et fænomen, som tog sin begyndelse blandt de veluddannede i de 
større byer. Herfra bredte den nye demografiske adfærd sig til den 
øvrige del af befolkningen. Således forholder det sig imidlertid ikke med 
fødselsnedgangen siden midten af 1960'erne. Den begyndte på samme 
tid i alle dele af landet, ligesom opgangen efter 1983 også gjorde sig 
gældende over hele landet. Som det tidligere er nævnt, vandt den nye 
adfærd med det samme indpas i alle aldersklasser i den fertile alder.

Bag fødselsnedgangen ligger dybtgående holdningsændringer i sam
fundet. Der kan her peges på en øget individualisme og en almen accept 
af ideen om økonomisk og social lighed mellem manden og kvinden. 
Denne opfattelse af kvindens rolle har fx givet sig udtryk i et højere 
uddannelsesniveau og en stærkt øget erhvervsdeltagelse blandt gifte 
kvinder. Endnu i midten af 1960'erne indgik færre end 50 procent af de 
gifte kvinder mellem 25 og 50 år i arbejdsstyrken, mens det i dag drejer 
sig om knap 90 procent. Det er bl.a. denne ændring, der har gjort det 
hensigtsmæssigt for de enkelte familier at reducere børnetallet. Antallet 
af børn må ikke blive så stort, at det kommer i konflikt med de for
ventninger til uddannelse, erhvervsdeltagelse og levestandard, som nu 
næres af begge forældre. Det er endvidere blevet nødvendigt med et nyt 
fødselsmønster, som indebærer en højere fødealder for at give kvinden 
mulighed for at uddanne sig og opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Begrænsningen og udsættelsen af fødslerne er blevet lettet på grund 
af nye, mere sikre og bekvemme præventionsmidler, nemlig P-pillen og 
spiralen, som blev tilgængelige i løbet af 1960'erne. P-pillen anvendes i 
dag af mere end en femtedel af alle kvinder i den fertile alder. Endvidere 
blev adgangen til at opnå legal abort stadig lettere i løbet af 1960'erne - 
en udvikling, som kulminerede med indførelsen af fri abort i 1973. ! 
1995 blev der udført knap 18.000 aborter. Det svarer til en fjerdedel af 
antallet af levendefødte. Blandt familieplanlægningsmetoderne skal og
så medregnes sterilisationen. Sterilisationsloven af 1973 gav enhver 
mand og kvinde over 25 år ret til at blive steriliseret. Fra at udgøre nogle 
få tusinde før lovens vedtagelse, skønnes antallet i dag at være nået op på 
omkring 10.000 pr. år.
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Ved hjælp af de effektive familieplanlægningsmetoder kan de enkelte 
familier også hindre fødsel af tidlige uplanlagte børn, dvs. børn, som 
enten slet ikke var planlagte eller i hvert fald ikke så tidligt.

Vielser
På samme måde som med fertiliteten er der også sket store forandringer 
i den formelle familiedannelse siden midten af 1960'erne. Fra 1965 til 
1982 faldt antallet af vielser fra 42.000 til 24.000, dvs. næsten en 
halvering figur 3). Stigningen i vielsestallene i første halvdel af 
1960'erne skyldes først og fremmest et større antal personer i de 
ægteskabsstiftende aldre. 1 forbindelse med vielsesnedgangen skete der 
en stærk udsættelse af tidspunktet for ægteskabets indgåelse, idet den 
gennemsnitlige alder for førstegangsviede mænd steg fra 25,3 år til 28,2 
år og for kvinder fra 22,5 til 25,4 år. Det øgede antal vielser efter 1982

Figur 3. Antal vielser i Danmark: 1960 - 1995
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skyldes ligesom fødselsstigningen efter 1983 en indhentningsproces. 
Det var nemlig aldersklasserne sidst i 20'erne først i 30'erne, som bidrog 
til denne stigning. Men på trods af denne »indhentning« vil de yngre 
fødselsgenerationer ikke nå op på samme andel i ægteskab som deres 
forgængere. I dag er den gennemsnitlige alder for brudgomme og brude 
ved indgåelse af første ægteskab henholdsvis 31,5 år og 29,2 år.

Som nævnt begyndte fertilitetsnedgangen et år senere end vielses
nedgangen. Men når man tager længden af graviditetsperioden i be
tragtning, er realiseringen af den ændrede fertilitets- og vielsesadfærd i 
virkeligheden tidsmæssig sammenfaldende, nemlig i året 1966. Det må 
tages som tegn på, at det var de samme økonomiske og sociale faktorer, 
der befordrede ændringen i de demografiske komponenter, nemlig først 
og fremmest ændringen af kvindens økonomiske og sociale rolle samt 
perfektioneringen af familieplanlægningsteknikken. Kvindens nye so
ciale rolle og dermed evnen til egen indtjening gjorde det legale ægte
skab mindre nødvendigt for forsørgelse af kvinden og eventuelle børn. 
Hvortil kom, at de sikre familieplanlægningsmetoder - herunder abort 
- muliggjorde faste uformelle parforhold uden fare for uønskede børn.

Skilsmisser
Samtidig med at færre indgår ægteskab, er der også flere, som opløser 
legale ægteskaber. Det årlige antal skilsmisser er steget fra 6-7.000 i 
første halvdel af 1960'erne til 13-15.000 efter 1970 (figur 4). Det frem
går af skilsmissekurven, at det årlige antal skilsmisser voksede fra knap 
7.000 i 1967 til 9.500 i 1970 for så at stige til 13.400 året efter. Årsagen til 
den stærke stigning fra 1970 til 1971 må ses i sammenhæng med den 
nye lov om ægteskabets indgåelse og opløsning, som trådte i kraft den 1. 
januar 1970. Ifølge denne lov blev længden af separationstiden nedsat til 
mindst 1 år mod tidligere 172 og 21/-, år, nemlig 172 år, hvis der var 
enighed mellem parterne om skilsmisse, ellers 21/2 år. Det betød, at der 
efter 1. januar 1971 kunne opnås skilsmisse på grundlag af alle separa
tioner meddelt før 1. januar 1970. Uden den nye lov ville en del af 
skilsmisserne i 1971 være blevet overført til 1972. Efter lovens ikraft
træden er antallet af skilsmisser forblevet på det høje niveau. Ægte-
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Figur 4. Antal skilsmisser i Danmark: 1960 - 1995
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skabsloven af 1970 har således kun medført en kortvarig tidsmæssig 
forskydning af antallet af skilsmisser.

Det fremgår endvidere ai figur 4, at der allerede var en klar tendens til 
øgede skilsmissetal i 1968. Da der i 1960zerne gik mindst 1V2 år fra 
separationstidspunktet til skilsmissetidspunktet, blev en øget skilsmis
seadfærd først registreret med flere års forsinkelse. Det betyder, at den 
nye skilsmisseadfærd i virkeligheden - ligesom fødsler og vielser - går 
tilbage til omkring 1966. Den nye skilsmisseadfærd må derfor ses i 
sammenhæng med den tidligere beskrevne holdningsændring i be
folkningen. Kvindens muligheder for at klare sig selv økonomisk har 
gjort det lettere at opløse ægteskaber, som ikke har indfriet parternes 
forventninger. Endvidere har tilpasningsvanskeligheder i forbindelse 
med en ændret rollefordeling i ægteskabet utvivlsomt også bidraget til 
de øgede skilsmissetal. Endelig medfører kvindens deltagelse i arbejds
styrken flere kontakter og dermed større muligheder for dannelse af nye 
parforhold.
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I det følgende vil det blive undersøgt, i hvilket omfang denne funda
mentale ændring af skilsmisseadfærden - og dermed holdningen til 
ægteskab - først og fremmest gjorde sig gældende blandt de yngre 
ægteskaber, eller hvorvidt den også vandt indpas i lidt ældre ægteskaber. 
Med henblik på at besvare dette spørgsmål, vil der blive set på fore
komsten af skilsmisser blandt de ægtepar, der blev viet i 1950, 1960, 
1965 og 1970. Figur 5 viser skilsmissehyppigheden efter ægteskabets 
varighed for hver af de fire ægteskabsgenerationer. Kurverne begynder 
på vielsestidspunktet, og skilsmissehyppigheden følges i de første 25 år 
af ægteskabet. 1950-ægteskabsgenerationen følges således indtil 1975, 
og 1970 generationen følges indtil 1995. Det typiske forløb af skilsmis
sekurven for en ægteskabsgeneration er en brat stigning i skilsmisse
hyppigheden fra det første ægteskabsår til et toppunkt i det fjerde 
ægteskabsår. Det ses også, at de to ældste ægteskabsgenerationer, nem
lig fra henholdsvis 1950 og 60, stort set har samme værdier for skilsmis-
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Figur 5. Skilsmissehyppighed i Danmark (pct.) for ægteskaber indgået:
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sehyppigheden i de første 6-7 år af ægteskabet. Denne varighedsperiode 
ligger nemlig før begge ægteskabsgenerationerne før stigningen i skils
missetallene i slutningen af 1960'erne. Derimod påvirkes ægteskaber 
fra 1965 allerede efter 3 års varighed af den almindelige stigning i 
skilsmissetallet og når først et toppunkt i det 7. ægteskabsår. 1970- 
ægteskabsgenerationen har lige fra vielsestidspunktet været under
kastet det høje skilsmisseniveau og udviser et »normalt« forløb med et 
toppunkt i det fjerde ægteskabsår - men blot på et højere niveau. 
Ægteskabsgenerationerne fra 1950 og 60 viser efter 4 års ægteskab en 
jævnt faldende skilsmissehyppighed, som imidlertid efter henholdsvis 
18 og 8 års ægteskab afløses af en stigning på grund af det øgede 
skilsmisseniveau i sidste halvdel af 1960'erne. Efter henholdsvis 12 og 
22 års ægteskab begynder nedgangen i skilsmissehyppigheden på ny for 
disse to ægteskabsgenerationer. Det kan derfor konkluderes, at stig
ningen i skilsmisseniveauet har påvirket såvel unge som lidt ældre 
ægteskaber.

Det faldende antal vielser og det øgede antal opløste ægteskaber har 
medført en nedgang i antallet af bestående ægteskaber fra 1971 til 1994 
på godt 180.000 eller 15 procent.

Papirløse samlivsforhold

Men ændringerne i antallet af vielser og skilsmisser skal naturligvis ses i 
sammenhæng med den stærkt forøgede forekomst af samlivsforhold, 
som etableres uden vielsesattest (papirløse ægteskaber). Mens der indtil 
midten af 1960'erne var et ret ubetydeligt antal papirløse samlivsfor
hold, boede mere end hver femte par i 1994 sammen uden vielsesattest. 
Papirløse samlivsforhold er særlig udbredte i de yngre aldersklasser. 1 
aldersklassen 20-24 år udgør de således 4/5 af alle pardannelser. Den 
stærke udbredelse af de papirløse samlivsforhold i de yngre alders
klasser har medført, at op mod 50 procent af alle levendefødte fødes uden 
for det legale ægteskab. Men ikke desto mindre fødes næsten 95 procent 
af alle levendefødte i parforhold, hvor forældrene bor sammen.

En sammenligning af andelen af gifte i midten af 1960'erne med den 
andel, som i dag enten er gift eller har fælles bopæl, viser, at der 
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tilsyneladende er sket en nedgang i pardannelsen. Den lavere andel af 
registrerede parforhold skyldes imidlertid for en del en stigende fore
komst af pardannelser uden fælles bopæl, som derved ikke medregnes i 
statistikken. Denne form for pardannelse betegnes i den angelsaksiske 
litteratur som LAT-couples (Living Apart Together). Dette fænomen 
hænger bl.a. sammen med, at begge ægtefæller i dag er erhvervsaktive 
og i nogle tilfælde ikke kan opnå beskæftigelse inden for samme lokali
tet. Denne pardannelse vil i øvrigt blive fremmet af de gældende husle
jerestriktioner. Det lave huslejeniveau i forbindelse med boligstøtten 
gør adfærden økonomisk overkommelig, og vanskelighederne ved at 
erhverve sig en ny billig bolig gør den tiltrækkende på grund af den 
betydelige ustabilitet, som præger pardannelserne.

Konklusion

Den aktuelle familie- og reproduktionssituation er således karakteri
seret af en omfattende og tidlig pardannelse, som i stor udstrækning 
påbegyndes uden vielsesattest. Holdbarheden af pardannelsen er blevet 
mindre og etablering af nye parforhold mere udbredt. Endelig resulterer 
pardannelserne i færre børn end for 20 år siden, og fødslerne finder sted 
på et senere tidspunkt. Medens der i forbindelse med de omfattende 
holdningsændringer i 1960'erne i almindelighed tages udgangspunkt i 
året 1968, så må de væsentlige demografiske adfærdsændringer allerede 
henføres til omkring 1966.
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