
JUBILEUMSBØKER

En annen av de nyutkomne bøker har omtrent det samme mål som
den før omtalte, nemlig å gi en bred kulturhistorisk skildring omkring
det stoff som egentlig behandles. Det er Chr. Gierløffs «Et bruk ved
Akerselven». Den er skrevet i anledning av Myrens verksteds hundre
års jubileum.

Boken gir ikke en skildring av verkstedet fra starten til i dag, men
hovedsakelig et tidsbilde fra midten av 1800-årene, og bedriftens utvik
ling under den første generasjon.

Her får en først den nasjonale opptakten fra begynnelsen av 1880-
årene og fremover, og et politisk utsyn fra start-tiden, til og med inter
nasjonalt.

Beretningen konsentrerer seg så om elva. Akerselva og bedriftene
der følger vi helt fra middelalderen. Blant dem dukket den jubilerende
bedrift opp, og det var den gamle industri her, sagbrukene og møllene,
som skapte forutsetningen for den. Det ble så å si et tjenesteverk for
brukene her. Myren laget de maskiner som sagbrukene og møllene
trengte. Vi får altså en fremstilling av sagbrukenes tekniske ut
vikling.

Grunnleggernes far, Anders Jensen fra Fredrikstad (død 1835), hadde
vært en dyktig møllebygger, og slått seg ned på Sagene. Sønnene Jens
(1817—1890) og Anders (1821—1874) var således vokst opp ved
elva, og kjente dens liv og dens krav til bunns. Jens Jensen gikk i
farens fotspor, og ble fort en ansett møllebygger. Tross et minimum av
tekniske forkunnskaper brakte lian det siden langt som maskinbygger.
Det lyktes ham å bolde den yngre broren «på den nye tegneskolen, som
kaptein Mariboe hadde fått i stand». Dette er jo litt merkelig etter som
dette var i 1840, og den av Mariboe i 1811 startede skole gikk inn i 1814.
Det var nok den Kongelige Tegne- og Kunstskole av 1818 som unge
Anders gikk på.

En får et trist innblikk i de trange forhold som hersket den gang i
landet, når en leser at det tross anstrengelser fra Akers formannskap og
en rekke fremstående menn i 1842 var umulig å skaffe Jens Jensen et
stipendium til en utenlandsreise. Det stod alt da ry om denne sjeldne
tekniske begavelse.

Han lar seg dog selvfølgelig ikke stoppe. I 1848 går brødrene altså
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i gang nede ved Øvre Foss i et lite trehus. De fikk med seg Knud Dahl
(1823—1894) fra Nordre Fron i Gudbrandsdalen, og gir seg straks i
kast med svære oppgåver, dampmaskiner og turbiner. En av deres første
dampmaskiner pryder nå Teknisk museum, og blant det samme muse
ums største severdigheter er en turbin som de bygde i 1850.

Den gode start gav dem blod på tann, men nede ved Øvre Foss var det
små muligheter. Allerede i 1851 kjøper de gården Myren, og «J. & A.
Jensen, Øvre Foss Værksted» blev til «J. & A. Jensen, Myrens Meka
niske Værksted». Det var jo en grotid som aldri før. Akerselva skifter
i 1850-årene totalt ham, sagbrukene försvinner etter hvert, og nye
mekaniske industrier dukker opp som paddehatter, den ene etter den
annen. En kan skjønne at et mekanisk verksted midt oppe i alt dette
måtte få hendene fulle. Verkstedet vokser også fort. I 1856 hadde man
80 mann i arbeid, og utvidelsene går slag i slag.

Det er fascinerende å lese om hvorledes tre unge menn med et mini
mum av kapital gir seg i kast med å bygge opp en industri. Ved arbeid
somhet, påpasselighet og et inngående kjennskap til sitt markeds behov
lyktes det.

Bedriften vokser, deres maskiner, overveiende treforedlingsmaskiner,
vinner stadig større og større ry. Tidligere hadde det jo aldri
vært tale om annet enn å importere maskiner, de tre foretaksomme
menn fikk strømmen til å snu. Myrens maskiner blir på sitt om
råde ikke bare enerådende i Norge, men finner også stor avsetning ute
i Europa.

Forfätteren er, som rimelig kan være, meget begeistret for sine helter,
men boken hadde nok vunnet om han hadde lagt litt bånd på sin begeist
ring, om han hadde vært en smule mer nøktern. Fremstillingen er
meget bred, vi får ikke bare en skildring av selve industrien, men også
den sosiale bakgrunn, livet i de forsteder utenfor bygrensen som dukket
opp overalt i begynnelsen av 1800-årene, og skaffet den stakkars Akers
kommune store bekymringer. Det er en meget dramatisk skildring, ja
nesten uhyggelig.

Gården Myrens tidligere historie er det ikke lagt stor brett på, en kom
mer snaut et halvt sekel tilbake i tiden. Jeg vil her bare komme med et
tilfeldig notat fra 1732. Da ble det holdt skjønn på gården. En får vite
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at den hadde vært i magnaten Gjord Andersens eie, og etter hans død
i 1720 solgt til lagmann Peter Vogt. Den kalles da også Platen
myren. Noen stas var det ikke ved gården, «engelandet var med vie for
grod», og der lå bare «det løse stuelms, som Christen Christensen nu be
boer og har meget forbedret og tilbygt.» Peter Vogt får skikk på sakene,
og bygger bl. a. et tegltekt fjøs med 14 båser.

Akerselvas skjebne går ved siden av den jubilerende fabrikk under
den første generasjon, som den røde tråd gjennom boken. De to siste
kapitler er viet elva i senere tid, og en drøm om fremtiden.

Som enhver Oslogutt vet er elvas skjebne i de siste to menneskealdrer
et såre trist kapitel, ja rent til å gråte over. Byens vanninntak, som tid
ligere lå rett ovenfor Myren, må selvfølgelig fort fortrekke, og havner
i 1867 helt oppe ved Maridalsoset. Elva lar en isteden holde fore som
kloakk. Ved sekelskiftet var det ennå ikke så verst, sist i nittiårene gikk
ørreten helt opp til Myren, ingeniør Frimann Dahl fisket den der.
Senere ble det i elva bare en del standhaftige ål som i det lengste
trosset bykulturen, men til slutt måtte også den gi opp. «Alene de udre
pelige ble tilbake på den gamle valplass: rottene. Til ungdommens opp
læring i et liv i skjønnhet.»

Akerselva er en skam for byen, det er helt utrolig at byens fedre har
latt det hele skure, årtier etter årtier. For hvert år blir det verre.
Flere og flere kloakker spyr ut sin galle. Industrien vokser og vokser,
ufyselig spillvann i uante mengder renner ut i elva. Ja, en ny storbedrift
planlegger å velsigne elva med nye mengder av kloakkvann helt oppe
fra Nydalen.

Gierløffs drøm. Han oppgir elva, lar kloakk være kloakk, men en
kikket sådan. Som et skarve surrogat vil han la en liten bekk sildre
fredelig ovenpå det hele omgitt av idylliske strender. Byborgeren skal
på sin vandring oppover denne idyll av og til stoppe opp og minnes de
byggende menn som i gjerning har skrevet elvas historie. De har fått
sine minnesteirier. Oppe ved Myren skulle f. eks. under de vakre pilene
på en svær kvernstein navnene på verkstedets tre grunnleggere være
innhogd.

Dette med diskret å minnes de byggende krefter i byens liv, føregangs
mennene, er jo opplagt en riktig og vakker tanke, men at byen virkelig
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skulle oppgi elva, som i den grad har særmerket den århundre etter
århundre, det vil forhåpentlig aldri skje. Skulle virkelig Oslo være så
ynkelig at de ikke skulle kunne ta et krafttak for å redde elven sin?

I samband med den kolossale ekspansjon i næringslivet var det selv
følgelig et stort behov for pengemessig regulering. Hvis en studerer
byens historie, ser en hvilke vanskeligheter den mangelfulle ordning av
pengeforholdene skapte. Disse vanskeligheter steg selvfølgelig i den ut
strekning landet gikk over fra selvhusholdning til pengehusholdning, en
prosess som hadde foregått suksessivt siden renessansen og i den utstrek
ning byens utenrikshandel øket. Kravet på å få en bank i Christiania
hadde siden midten av 1700-årene vært sterkt. Christian og senere Bernt
Anker hadde gått i spissen for å få løst denne oppgave, men forgjeves.
Etter frigjøringen i 1814 hadde en fått en nasjonalbank og senere spare
banker. Dette tilfredsstilte dog på ingen måte forretningsstandens behov
for en kredittinstitusjon og formidler av dens pengetransaksjoner.

Vi hørte i det föregående om hvilke sørgelige følger disse mangler
hadde, forretningsstanden kom i stor utstrekning i hendene på utlen
dinger, særlig de hamburgske store eksportfirmaer.

Da selskapet Handelens Venner ble stiftet i 1841 var visstnok
dets bovedformål å få Christiania handelsstand emansipert fra
denne avhengighet og gi handelens menn en sterkere nasjonal selv
bevissthet.

En av de viktigste ting for å få revet Christiania-kjøpmennene løs fra
sitt avhengighetsforhold til Hamburg var altså å få ordnede kreditt
forhold her hjemme. Det var en både vanskelig og risikabel oppgave,
som en ikke våget seg på i første omgang, men sommeren 1847 kom F. H.
Frølich inn i selskapets direksjon, og det var en mann med initiativ og
vågemot som få. Han er kommet til å stå som en av de fremste byg
gende skikkelser i dåtidens Christiania, og det vil ikke si så lite, for
der var mange fremragende menn. Frølich ble snart den drivende
kraft innen Handelens Venner i arbeidet for å få opprettet en privat
kredittinstitusjon. Allerede neste vår førte dette til opprettelsen av
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