
Arno Berg:

AKERSELVENS KLÆDESFABRIK MELLOM

TEGLOVNSTRAND OG BLEKVOLDEN

I Sigurd Griegs NORSK TEKSTIL sies det at Akerselvens Klædesfabrik ble anlagt i 1855 av Lars Semb, en fetter av Halvor Schou
og at den lå på Nedre Foss i Aker. Griegs kilde har tydeligvis vært
mangelfull, så fremstillingen er blitt litt misvisende. Heller ikke jeg
har meget stoff om fabrikken, men litt er det dog.

I 1825 kjøpte Christian Schou ( grunnleggeren av Schous bryggeri)
på auksjon en tomt av kommunen. Den lå ved Akerselven mellom
Teglovnstrand og Blekvolden, nå Brenneriveien nr. 9. Det var i sannhet
en høytidelig forretning. 4 borgerrepresentanter var tilstede: Branndi
rektør Ernst Hiøring, grosserer Jørgen Young, stadskaptein Petersen og
garvermester Morten Berner. Det var stor rift om tomten og prisen ble
750 spd. Brennevinsbrenner Christian Jessen Møller hadde søkt om å
få kjøpt den, men han kom altså til kort. Den sies å ligge ved «den lille
sidevei, som stikker fra Møllergaten til Møllerbroen.»» Christian Schou
gjør samme bruk av tomten som vel Møller hadde tenkt å gjøre, han
anlegger et brennevinsbrenneri der. I 1837 skaffer Schou seg litt mere
alburom ved å kjøpe lIBBM2 kvadratalen av nabotomten i syd.

Brennevinsbrenneriet blir ikke gammelt her. I 1850 overdrar han det
hele til sin sønn Halvor for 5000 spd. Brenneriet blir ikke nevnt, for
det er allerede nedlagt. Ifølge Sigurd Grieg hadde sønnen året i forveien
her etablert et lite bomullsveveri med 20 mekaniske vevstoler, drevet
av en dampmaskin på 10 hestekrefter. Dette varte bare noen få år og
bedriften ble snart flyttet til Hjula.

Men den driftige unge mann finner annen tekstil anvendelse for
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lokalene ved Brenneriveien. Her etablerer han Akerselvens Klædes
fabrik. Men dette er han dog ikke alene om. Ved en kontrakt av 10. mai
1855 får han istand et interessentskap til drift av fabrikken. Medinter
esserte er ingeniør Oluf Pihl, Thomas Kragh, Hans Ramm og den før
nevnte Lars Semb. Denne og Ramm skyter inn 5000 spd. liver, de
andre 10 000 spd.

Det betales nesten 20 000 spd. for eiendommen i Brenneriveien, eller
Brenneribakken, som den da het, inklusive dampmaskinen og en del
inventar.

Halvor Schou skulle ta seg en tur til utlandet for efter beste skjønn
å kjøpe inn spinneri-, veveri- og appreturmaskiner til en ukentlig pro
duksjon av 1000 alen klede og «andre uldne fabrikata». I utlandet skal
han ansette mestere eller formenn i de forskjellige bransjer av kledes
fabrikken. Lars Semb skal også reise utenlands, men det er for å bese
de viktigste kledesfabrikker, han skal nemlig lede fabrikken for en årlig
lønn av 600 spd.

Halvor Schou synes snart å ha gått ut av interessentskapet. Ved
utstedelsen av en obligasjon i 1858 mangler hans navn blån de under
tegnede. Derimot er kaptein Michael Miiller kommet til. Snart trer også
den store Thomas Johannesen Heftye inn og i 1863 forpakter hans firma
fabrikken.

Med denne kapitalsterke mann i ryggen gikk man til store utvidelser.
På Næsers kart fra 1859 finner vi Akerselvens Klædesfabrik's navn på
den fabrikk, som hadde vært Akers Mekaniske Verksteds inntil det i
midten av 1850-årene flyttet til Holmen. Det var antagelig i 1857 at den
var blitt erhvervet, da en obligasjon til Akers mekaniske verksted som
nevnes er datert 3. desember dette år. På samme kart står det ved de
nordre bygninger ved Brenneriveien «Væveri», og ved de søndre
«Farveri».

Fabrikken oppe ved Fossveien er antagelig snart blitt overtatt av Seil
duksfabrikken. Samme år som man kjøpte den hadde man også fått
kjøpt en tomt av Nedre Foss rett overfor fabrikken ved Brenneriveien,
senere Korsgaten nr. 1. Den følger stadig fabrikken men forblir übe
bygget. I 1870 leies kledesfabrikken ut til Alf Hudson på tre år for
2500 spd. årlig.
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Like før Thomas Heftyes død i 1886 er det slutt, fabrikken selges.
Heftye undertegner skjøtet. De gamle interessenter fra 1855, Semb, Pihl,
Kragh og Ramm har gitt fullmakt. Miiller er försvunnet, mens familien
Schou er kommet tilbake, nå representert ved Halvors enke. Til tross
for at det var fremragende folk fra den store griinderperioden som
hadde startet denne bedrift og holdt den igang en menneskealder, hadde
det ikke lykkes dem å konsolidere den til et levedyktig foretagende.
Når de så ikke orker lenger, er det slutt.

Kjøperne er Gøteborgeren Jens Edvard Wahlgren og Johan Reinholdt
Svensen. Den første overtar snart det hele alene og i 1895 går fabrikken
over til A/S Indigo, som allerede i matrikelen for 1892 står som eier.
Dette selskaps direksjon er Fritz Aigeltinger, Hans v. der Planitz og
L. C. Keyser. Allerede i 1904 går foretagendet konkurs. Nordisk Tek
stil A/S overtar.

Så var det naboeiendommene. I nord lå Teglovnstrand. Teglindustrien
var det dårlig bevendt med i det gamle Christiania. Det var så lettvint
å få hjem hollandsk stein som ballast i trelastskutene. Først i 1755
forandret dette seg, da dukker det efterhvert opp i byen og omegnen
det ene teglbrenneri efter det annet, med ett på Holmen i teten. På
Akershus hadde man likevel kjøpt litt norsk tegl like til ute i 1600-
årene, så det må ha vært et teglbruk her også dengang, antageligvis
ved Akers bro.

I løkkemanntallet av 1694 sies det at Poul Poulsens løkke nr. 219, det
vil si Hukebak, ligger like ved Teglovnen. Når det står «Teglovnen»
skulle man tro at den var i bruk, men jeg regner det dog som tvilsomt.

I en bytingssak av 1738 snakkes det om at trelasthandlerne hadde
lasteplasser ved Blegedamstrand og Teglovnstrand. I 1766 selges Nedre
Foss. Blant herlighetene som folger mer er også Teglovnstrand på vestre
side av elven «hvilken strand ligger under byens jurisdiksion». En
menneskealder senere oppstår der strid mellem byen og Nedre Foss's
eier angående Teglovnstranden.

Allerede i grunnmanntallet av 1736 mener man at det var blitt gjort
opphevelser mot at Nedre Foss brukte den tomt, som var matrikulert
under nr. 606 til «bordvelter». Den lå like ved Møllerbroen. Man mener
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at plassen hadde ligget øde i mange år, og at justitsråd Juel, hans enke
og sønn hadde brukt den til opplagsplass for bord. Den 9. mars 1721
bevilget magistraten, i henhold til sessionsprotokollen, Helle Juel en
tomt på søndre side av Møllerbroen ved Helle Michelsens løkke. I
manntallet av 1744 står assessor Juel som eier.

Den tomt som Jens Juel fikk i 1721 skal være den tomt som magi
straten solgte til Christian Schou i 1825. Familien Juel synes merkelig
nok bare å ha hatt eller ment å ha hatt bruksrett, ikke eiendomsrett til
tomten, og når de ikke hadde bruk for den lenger, ble den atter overlatt
til kommunen. De eiet nemlig Wøyen sag og brukte strandtomten som
bordvelte. Herifrå kunne bordene fraktes på lektere ned til trelast
skutene ute i Bjørviken eller kanskje til bordtomtene ved Grønland. Det
var i 1784 altså efter 50 års bruk at de forlot tomten og den ble
liggende øde. Ble altså merkelig nok ikke tatt i bruk av noen annen
sagbrukseier. Nedre Foss's eier gjør også krav på denne tomt, det går
dog ikke. Men tomten i nord har de hevd på. Man prosederer helt til
Overhoffretten, men saken bilegges. Det var for sent å prosedere mot
skjøtet av 1766.

I 1825 erverver kjøpmann Chr. Jessen Møller, som vi hørte ikke fikk
kjøpt nabotomten, den søndre del av Teglovnstrand, hvor han akter å
anlegge et brennevinsbrenneri. Alt neste år er brenneriet et faktum, til
dette er oppført en grunnmuret bygning. Ved skjøtets tinglesning rela
teres den gamle strid om tomten. Brenneriet går snart på handel. Den
tredje eier, kjøpmann J. T. Tiedeman (Tiedemans Tobaksfabrik)
erverver i 1836 også resten av den «nedenfor broen beliggende s.k.
Tegelovnstrand». Det er siste gang dette navn nevnes i dokumentene.
Allerede neste år ny handel, «brændevins brænderi med brænder
apparater etc., 46 fækreaturer, 4 heste, 3 vogne, sæletøi, den i karene
værende mæskning samt beholdning af hø og ved». 14 000 sp. betaler
kjøpmann Theodor Scheel for hele stasen. Da han tre år senere selger
brenneriet til Niels Young får han ikke mere enn 8 000 spd., og cand.
theol. Edvard Stenersen kjøper brenneriet i 1846 for bare 2000 spd.
Det var en verdiforringelse som har vasket seg.

Jeg antar at brenneriet om ikke før ble nedlagt cia Vulkan kjøpte
eiendommen i 1874.
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Første gang vi hører om Blegedammen er i 1694, da Kirstin Toller
selger en gård, hvortil det hører et stykke jord ved Blegedammen. Det
er vel den Blegedammen som siden inngår i Ankerløkken, og som er
avmerket på Grosch' kart.

Endda på Grosch's kart fra 1836 kalles nemlig tomten nedenfor
skolen på Ankerløkken for Blegedammen.

Det vi skal snakke om er løkken mellem denne og den tomt Christian
Schou ervervet. Løkken har nr. 236. I 1624 eier Christen Tvet og
Jørgen snekker denne kornløkke med Blegedammen ved elven. I 1703
er det skifte efter Jørgen snekkers første kone. Han har da hus og gård
ved Blegedammen med to ovner. Videre en kornløkke på 3 kvarter
sæd, en urte- og kålhave, samt en «blegevold». Elven hadde gjort skade,
et stort stykke jord var falt ut like ved husene.

Efter Jørgen snekkers enkes død selges eiendommen på auksjon i
1722, dvs. «hendes iboende hus og gaard med en kakelovn samt til
liggende blegevold samt en kornløkke på \ lh tønder sæd med en liden
træ urtehauge lige nest ved liggende, ligeledes en mindre kornløkke eller
lidet støkke jord næst vesten for huset ved nedre ende af Helle Michel
sens kornløkke».

Den rike Helle Michelsen (stamfar til slekten Helzen) kjøper det
hele for 150 rd. Helles løkke må være løkke nr. 350, som senere følger
nr. 276. Han må ha kjøpt den av Peder Iversen tømmermann, som
hadde eid den siden 1701. Det hele blir lagt under Helles store grunn
murte bygård, og selges av hans dødsbo til Johan Krefting (sønn av Anna
Krefting på Bærums verk). Løkken beskrives «Blegedam, Haugeløcke
og paastaaende lade samt lysthus og et andet huus, slig som det er ind
hegnet fra alfarveien ned til den vei som gaar ad Trællevolden» (Haus
mannsgaten). Løkken blir snart skilt fra bygården og erverves i 1729
av tollkontrollør Henrik Råvert, som også hadde en kjempeløkke ved
Storgaten, hvorav endel ble avgitt til Tukthuset. Han beholder Blege
damsløkken en menneskealder. Ved alle senere skjøter nevnes den gamle
stuebygning, det lille lysthus og hagen med noen bra frukttrær.

Løkken grenser i øst til den nedgående smale kjøreveien til Blege
dammen, «fru sal. Christian Anchers tilhørende». Altså Østre Elve
bakken.
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Ennå frem til 1835 er den en rikmannsløkke, men nå kjøpes den av
høker Ole Tangen. Han begynner i 1847 med utparsellering, noe som
fortsattes av neste eier. I 1853 er det vel ikke stort igjen av løkken.
Foruten stykket til Chr. Schou er det utparsellert 24 tomter.

Disse eiendomsforhold er av mindre interesse. Derimot er det bemer
kelsesverdig at vi allerede i 1600-årene hadde en blekevold og en bleke
dam. Helt frem til 1720-årene hadde hollenderne nærmest monopol
på all bleking. Seiv fra England sendtes praktisk talt alt tøy som skulle
blekes til Holland og vi, med våre gode förbindelser med Holland, skulle
vel hatt like lett for det. Strøket rundt Harlem var sentrum for denne
virksomhet.

Blekingen fcregikk dengang på den måte at man først behandlet tøyet
med avfallslut, derefter pottaskelut, hvorefter det lå en ukes tid i sur
melk. Den mest omstendelige prosess foregår så på blekevolden, hvor
tøyet skal ligge i solen sommeren over, men stadig holdes fuktig. Det
var vel av den grunn at det lå ved elven, og her må det ha vært bygget
en dam eller dämmer, hvor tøyet kunne bløtes. Både profesjonelle
vevere som hjemmevevere kunne mot en avgift få bleket sitt tøy ved
blekedammen. Det er vel ikke sannsynlig at de rikfolk som frem gjen
nem 1700-årene eide løkkene her seiv drev denne virksomhet. Den var
vel leiet bort.

Blekevolden måtte selvsagt være solid innhegnet og under stadig opp
sikt. De vevede tøyer var da meget mer enn nå en kostbar vare.

Frem i 1700 kommer nye og enklere blekemetoder i bruk, bleking
her hjemme blir mer alminnelig og vi får flere blekedammer, blant
andre et par i Gamlebyen.

Området på oversiden av Brenneribakken er ikke så spennende. Der
har vi først løkkene nr. 348 og 349. Den første ervervet Peder Andersen,
vognmann i 1713, den siste hadde Gunnar Larsen, tømmermann, kjøpt
av borgermester Glad ca. 1706. Utover i 1730-årene går sannsynligvis
begge løkker over til gartner Joachim Sauracher, som bodde nede ved
«Skiæret» (nær Palé'et). Efter hans enke selges den i 1764 til garver
Lars Søegaard. Den sies da å ligge ved siden av «consumptionshuset»
(aksisboden). Da Peder Roverud i 1780 kjøper den, sies det at con
sumsionshuset ligger på løkken. Kongen svarer 14 rd. i årlig leie for det.
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Blant senere eiere kan noteres en borgertambur.

Arno Berg
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Løkken, hvor det ble sådd 3Ms skippund rug, var innhegnet dels med
enerris og dels med baghon.

Størstedelen av løkken kjøpes i 1836 av kjøpmann J. L. Tideman,
som drev brenneriet på Teglovnstrand. Ved oppmålingen av tomten
representeres han av sin brennerimester, som lød det flotte navn Preto
rius. Først i 1860 får løkkene større interesse idet de da kjøpes av Isac
Muus på Ullevold, for så å gå over til Christiania bryggeri i 1866.

Dette hadde allerede nesten 10 år før kjøpt en stor del av Sommerro
dvs. hjørneeiendommen ved Brenneriveien og Møllerveien. Denne eien
dommen var ca. 1706 av magistratpresident Hans Must blitt bevilget
til bøkker Hans Larsen til å bygge hus på og til å ha et par kålsenger.

På Saurachers tid lå visstnok consumsionshuset her. Løkken tilhørte
da Arne Jensen Broemand, som var consumsionsbetjent. Løkken var
innhegnet med et smukt og forsvarlig plankeverk. Navnet Sommerro
stammer fra Peder Sommer, som eide stedet i begynnelsen av 1800-
årene. Jeg undres på, om det muligens har vært noe vertshus eller
forlystelsessted her i midten av 1800. Da marketenter Carl Torgersen
selger det som bryggeriet ikke hadde kjøpt lå der mot Møllerbakken en
kjeglebane, noe som på den tid var obligatorisk for et forlystelsessted.

Strøket omkring Møllerbroen eller «Agersbro», som den tidligere kal
tes var selvfølgelig et viktig trafikkpunkt, særlig innen Nybroen kom
til i 1820-årene. Nest Vaterlands bro var den da den viktigste bro over
Akerselven.
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