Hans Jacob Hansen fra husmann på
Romerike til industriarbeider i Kristiania
AV JAN EIVIND MYHRE

Dette er første bidrag i en serie artikler om byens historie i forrige århundre. Artik
lene vil komme i påfølgende nummer av St. Hallvard og ta for seg forskjellige sider
ved Kristianias sosiale liv på 1800-tallet. De første industriarbeidere, håndverkere,
industriens grunnleggere (griinderne), prostituerte og den nye middelklasse, repre
sentert ved telegrafistene, er noen av de sosiale grupper vi vil møte. Noen av artiklene
vil omhandle spesielle bydeler, som for eksempel Enerhaugen. Forfattere er forskere
og studenter ved «Kristiania-prosjektet» ved Historisk Institutt, Universitetet i Oslo.
Flere opplysninger om prosjektet finnes i første artikkel.

Leseren skal i denne artikkelen presenteres for en hittil ukjent person, en «histo
rieløs» skikkelse. Han ble påtruffet under arbeidet med å undersøke opphavet til
de første industriarbeidere i Kristiania. Hans navn vil sannsynligvis aldri igjen opp
tre i historieskrivningen, for Hans Jacob Hansen utførte ikke noe i sitt 70-årige
liv som gjør ham egnet til å trekkes frem med navn og bilde uten dette: En rekke
sider ved hans liv og levnet gjorde at han ble valgt ut som representant for den van
lige mann - almuen, massen, folket - i forrige århundres Kristiania. Det gjelder
mennesker som ikke enkeltvis preget historiens gang, men som fordi de var mange
og fordi de ofte handlet likt - enten de var det bevisst eller ikke - var med på å
styre det historiske forløp. Det «historieløse» hos disse tusener av individer ligger
derfor ikke i deres navnløshet, men at de sjelden har fått sin historie skrevet. I den
politiske historie har de dukket opp som thranittere eller streikende typografer,
i økonomisk historie har de fungert som arbeidskraft. For sosialhistorikeren har
de eksistert som bordtomtarbeidere på Vaterland og Grønland, bomullsspin
nersker på Hjula og Graah eller fattiglemmer på Mangelsgården, uten at man har
kunnet si noe særlig om dem annet enn i form av almene og løst funderte utsagn.
Når jeg her skal forsøke å vise at det kan skrives sosialhistorie om vanlige folk,
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og at de «historieløse» således kan gis en historie, bør uttrykket «sosialhistorie»
først få innhold. «Sosialhistorien», ifølge Ottar Dahl, «. . . vil behandle såvidt
mulig alle relevante sider av menneskenes fellesskapsliv i sammenheng, først og
fremst slik som dette manifesteres i større enheter eller ’sosiale grupper’ og deres
innbyrdes forhold». 1 Noe mer konkret er man interessert i mennesker som har
noe felles, det kan være et yrke, et bosted i et bestemt område, en viss materiell
status, et felles forhold til politisk makt eller en religiøs overbevisning. Om disse
personer er sosialhistorikere blant annet opptatt av de enkle ting i dagliglivet. Det
kan dreie seg om hvor gamle folk ble, hvor mange barn de hadde, deres gifter
målsvaner, bolig- og helseforholdene, deres yrkeskarrierer og arbeidssituasjon, ja
levevilkår i vid forstand. Da det som regel er «mennesker uten makt» som studeres,
faller det politiske spill oftest utenfor arbeidsfeltet til dem som undersøker de
«historieløses» sosialhistorie.
Det skal her argumenteres for et studium av historiske enkeltindivider blant
historieforskningens neglisjerte folkegrupper. Dette gjøres ikke fordi de interes
serer som individer. De studeres som representanter for grupper av enkeltpersoner,
folk som har noe felles. Først etter et studium av mange individer kan vi si noe sik
kert om gruppene, vårt egentlige siktemål. Går det så an å finne ut noe om histo
riens «fotfolk»? Tillåter kildene at de også gis en historie? Spørsmålet vil her bli
besvart med ja, og jeg vil forsøke gjennom opprullingen av Hans Jacob Hansens
livshistorie å vise hvordan undersøkelser av denne art kan kaste lys over store fol
kegruppers historie i forrige århundres Kristiania. Hensikten er kort sagt å vise at
et studium på individnivå av de små i historien er mulig, og at dette kan bidra til
videre sosialhistorisk kunnskap og bedre förståelse av 1800-tallets norske samfunn.
De sosiale tilstander og endringer som her skal undersøkes, knytter seg i hoved
saken til det mangesidige fenomen som kalles industrialiseringen. Den sees på den
ne måten snarere gjennom dens virkninger enn dens årsaker.
Hans Jacob Hansen ble opprinnelig valgt ut fra folketellingen 1875. Flere av opp
lysningene om ham og hans familie ga nemlig en anelse om at han ville bli spen
nende å følge i kildene. Et krav som ble stilt opp på forhånd var at personen som
skulle studeres var industriarbeider av yrke. De vanlige mennesker jeg ville under
søke var den gruppe kvinner og menn som rundt midten av 1800-tallet tok til å be
folke de nye fabrikkhallene. Hans Jacob Hansen oppgis som «Kjedelarbeider» ved
Myrens Verksted i 1875. Folketellingen kan videre fortelle at han var født i 1828 i
Skedsmo. Han var gift med Lovise Hansen, innfødt Kristiania-jente og 14 år yngre
enn ham seiv. Familien bodde i Sagveien 11 på Vestre Sagene. Viktig for hvordan
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Myrens verksted i 1870-årene sett mot nordøst. Foto: Myrens verksted.

man skulle kunne gjenfinne Hans Jacob i andre kilder var fødestedene og fødsels
årene for hans tre sønner Alexander, Karl Olaf og Albert Emanuel. Folketellin
gens oppgåver lød på 1862 Ullensaker, 1863 Nittedal og 1872 Kristiania.
Utstyrt med disse opplysningene om Hans Jacob Hansen vil vi først vite noe om
hans sosiale bakgrunn. Kirkebøkene er her som i mange andre förbindelser en
uvurderlig kilde. For noen prestegjeld eksisterer kirkebøker fra før midten av det
17. århundre, men noen god dekning for det meste av landet er det ikke før man
kommer midt på 1700-tallet. Tidlig i det 18. århundre ble det gjort til embets
plikt for prestene å føre disse bøkene. Først og fremst er de kirkelige seremonier
ført inn; dåp, konfirmasjon, giftermål og begravelse. Datoen for fødsel og dødsfall
er oftest også opplyst. I tillegg til navnene på hovedpersonene i de kirkelige hand
linger oppgir kirkebøkene foreldre til de fødte, konfirmerte eller ugifte, dessuten
er bopel tatt med. Navnene på faddere og forlovere er skrevet ned, likeså tilleggs
opplysninger som for eksempel om barnet er ekte eller uekte født, om dødsårsak,
om alder på gifte eller døde. Kirkebøkene gir også informasjon om inn- og utflyt
tede til prestegjeldet og om vaksinasjon.
Etter opplysningene i folketellingen vender vi oss til kirkeboken for Skedsmo
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prestegjeld. Den forteller at 6. mars 1828 ble Hans Jacob født av foreldre Hans
Henriksen og Karen Olsdatter på gården Møjen. Gutten ble døpt 23. mars samme
år. Blant fadderne støter man på Gulbrand Henriksen Møjen. Navnet tyder på at
han var Hans Jacobs onkel. Mer om gården Møjen får vi vite ved å slå opp i ma
trikkelen for 1838, som oppgir skylda til å være 5 spd 4 ort og 20 shilling. Vår
mann har altså bakgrunn som gårdeiers sønnesønn, idet Møjens eier het Henrik
Guttormsen. Hva slags kone valgte så Hans Jacob Hansen seg? Lovise Hansen var
etter folketellingen født i Kristiania i 1842. Hvis hun var født på Sagene, vil hun
være å finne i kirkeboken for Aker. Antagelsen slar til. Lovise kom til verden 2.
september 1842 av foreldre Sander Sandersen og Mathea Olsdatter. Faren var
møller, et typisk yrke i et strøk der sagmøller, kommøller og papirmøller preget
næringsgrunnlaget. Tidspunktet for Hans Jacob og Lovises giftermål bør også være
mulig å fastslå, det første barnet var jo født i Ullensaker i 1862. Det er rimeligst
å begynne og lete i Kristiania, eller nærmere bestemt i Gamle Aker menighet som
Sagene hørte til. Det er mer sannsynlig å finne en romeriksgutt i hovedstaden enn
en byjente på Romerrike. Vi finner da ogsa at 26. mai 1861 ble «Ungkarl, Smed
Hans Jacob Hansen» viet til «Pigen Lovise Sandersen». Brudgommens oppholds
sted var Østre Saugene og hans alder 33 1/4 år mot brudens 18 3/4 år.
Sønnen Alexander var født 1862 i Ullensaker. Leter vi i kirkeboken, ser vi at
guttens fødsels- og dåpsdato var 1. mars og 6. april. Hans Jacobs yrke på dette tids
punkt var smed, og ekteparet var bosatt pa garden Risebro som siden 1858 eides av
Toftes Gave, en institusjon for «vanartede» barn. Ved henvendelse til 1865-folke
tellingen for Ullensaker finnes en mannsperson med tittelen «verkstedmester» på
Risebro. Det kan ha vært denne stillingen - hvis det dreier seg om noen fast stil
ling - Hans Jacob Hansen innehadde i 1862. En antydning om hvorfor de to hav
net i Ullensaker får vi ved å se på bakgrunnen til Lovises mor. Hun bodde i samme
adresse som datteren og svigersønnen i 1875, og folketellingen oppgir hennes føde
sted å være nettopp Ullensaker. Fødeåret var 1817. Kirkeboken forteUer at Lovises
mor ble født på gården Rulnæs, men blant faddeme støter man på navnet Hans
Risbroe. I 1863 ble sønnen Karl Olaf født. Foreldrene - opplyser Nittedal kirkebok
- var «Huusmand Hans Jacob Hansen Hougereie og hustru Lovise Sandersdatter».
Blant guttens faddere var farfaren Hans Henriksen, også han som husmann. Har
Hans Jacob her gått fra smedyrket? Det er det ikke rimelig å tro. Få husmenn
kunne greie seg ved bare å dyrke jorda, og trolig har smedervervet ogsa her vært
hovedbeskjeftigelsen. Erfaringer fra historisk forskning forteller at folk i kildene
oftest ble yrkesklassifisert i forhold til jord, seiv om ikke dette alltid avslører hva
som var hovedinntektskilden.
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Når dro så vår mann til Kristiania? Folketellingen 1865 er et naturlig sted å lete,
og her finnes han da også. Adressen var Maridalsveien 258 - siden matrikuleringen
av 1869 nr. 158 som ligger på hjørnet av Bentzegata. Foruten Hans Jacobs kone
og de to sønnene var det i familien i 1865 også en datter - Mathilde - født samme
år. Dette funn kan forklare noe av det mistenkelige (for hundre år siden) lange
opphold mellom sønn nummer to og nummer tre. Siden Mathilde ikke bor hos sine
foreldre i 1875, er det nærliggende å anta at hun har dødd tidlig. I begravelses
listene for Gamle Aker i 1866 oppdager vi også: Død 4. juni, begravet 7. juni,
«Pigebørn Mathilde Emilie Hansdatter», ca. 2/3 år gammel, dødsårsak: Hjerne
betennelse. Hans Jacob Hansens yrke både ved Mathildes dåp i november 1865 og
ved folketellingen samme år var smed, men det kan vanskelig avgjøres om han alle
rede var gått over i industriarbeidernes rekker, eller om han var for ren håndverker
å regne. Ved Albert Emanuels dåp i januar 1873 (Gamle Aker kirkebok) kaltes
han «Kjedelklinker», en benevnelse som ligner tittelen han hadde ved Myrens
verksted i 1875, «Kjedelarbeider». Det er derfor rimelig å anta at han har vært i
industrien senest fra 1873.
Sagveien 11, der familien Hansen bodde i 1875, bestod av to små hus vest for
Akerselva, bare drøye hundre meter fra Hjula veveri og Beyerbroen og 6-800
meter fra Myrens verksted på elvas østside, distansen som utgjorde Hans Jacobs
arbeidsvei. De to husene er i folketellingen 1900 beskrevet som små våningshus
med tilsammen tre leiligheter. På i alt seks rom og to kjøkken bodde i 1875 17
mennesker, syv år tidligere var her ifølge matrikkelen hele 21 innbyggere. Foruten
Hans Jacob, Lovise og de tre barna losjerte fire personer i adressen. To av dem
arbeidet på Myren sammen med vår mann, den ene var endog også fra Skedsmo.
De to andre var kvinner; en eldre, understøttet av fattigvesenet, og en yngre som
arbeidet på Graahs spinneri, nærmeste nabo til bostedet. I Sagveien 11 bodde
videre ytterligere to familier, hver på fire medlemmer, og hver med husfaderen an
satt som «Barkestaper» på Seilduksfabrikken. Den ene var Hans Jacobs svigerfar
Sander Sandersen, den tidligere møller.
Når vi nå vil følge Hans Jacob Hansen og hans familie videre, er Kristianias
adressebøker en nyttig kilde. De er ikke alltid hverken helt korrekte eller full
stendige i sine opplysninger, men kan i blant være uvurderlige med oppslagsord
både etter navn, adresse og yrke. De finnes i årlige utgåver fra 1879. I adresse
boka for 1883 ser vi at vår familie fremdeles bodde i Sagveien 11. Den kommunale
folketellingen av samme år oppgir så at de to eldste sønnene var i arbeid som hen
holdsvis «Barkemøller» og «Smedearbeider». Deres far livnærte seg stadig som
kjedelsmed. Trolig skjuler det seg et industriarbeideryrke bak alle disse tre beteg-
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Arbeidsstokken på Myrens verksted i 1870-årene. Foto: Myrens verksted.

nelser. Via adresseboka finner vi familien igjen i 1891-folketellingen, denne gang
i Sagveien 10. Samholder vi de to kilder, konstaterer vi at Hans Jacob Hansen ble
ved sin lest på Myren. Karl Olaf fulgte faren og var mekanisk arbeider ved samme
arbeidsplass. Alexander finner vi igjen som arbeider på en tobakksfabrikk, og
Albert er blitt garverarbeider (folketellingen) eller kanskje garversvenn (adresse
boka).
Opp gjennom 1890-årene figurerer familien hvert år i adresseboka. Hans Jacob
forble på Myrens verksted til han blir borte i boka for 1899. En sjekk i kirkeboka
for Sagene menighet bekrefter vår mistanke: Hans Jacob Hansen døde 27. desem
ber 1898 og ble begravet på årets siste dag. Brødrene bodde alltid i årene før farens
død to av gangen hos foreldrene i Sagveien, men alle tre var hjemmefra i kortere
eller lengre tidsrom i 1890-årene. Alexander, eller Sander som han ble kalt, liv-
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Originalliste fra folketellingen i 1875 for Sagveien 11. (Statsarkivet i Oslo.)

nærte seg i tekstilindustrien som fabrikkarbeider på Seilduksfabrikken («barke
møller») eller på Vøien spinneri og veveri. Karl Olaf forble i jern- og metallindu
strien, han kaltes som regel «filer». Albert holdt seg til garverfaget som ansatt ved
brødrene Halléns hanskefabrikk, i grenselandet mellom industri og håndverk. Ved
århundreskiftet het han hvitgarversvenn. Som enke tjente Lovise Hansen i noen år
til livets opphold som kolonialhandlerske, trolig med hjelp av sønnen Sander, som
et par år var melkehandler, skal vi tro Kristianias adressebøker. I denne fremstil
lingen er det meningen å stoppe ved århundreskiftet. I desember 1900 hadde Sag
veien 10 følgende beboere etter folketellingen: Sander Hansen, som arbeidet ved
et bomullsveveri, med hustru og to små barn og en losjerende 20-års mann, som
også var ansatt på bomullsveveri. Den andre av de to «Bekvemmeligheder» (leilig
heter) var bebodd av Sanders bror Albert Emanuel, hvitgarversvenn, med kone og
fire små bam.
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Vi har nå fulgt Hans Jacob Hansen fra vuggen til graven og hans sønner til de ble
etablert omkring utgangen av det 19. århundre. På dette tidspunkt vet vi en del om
disse menneskers sosiale bakgrunn, deres yrkeskarriere, bosted til ulike tider og
familieliv. Om disse emnene kunne vi utvilsomt også få vite mer ved videre søking
i kildene. Men det er også andre sider ved vår families livsløp man kan ønske å
vinne innsikt i. Jeg vil nevne levestandard i vid forstand, der faktorer som lønn,
arbeidsforhold, boligforhold og helsetilstand er noen av bestanddelene. Også her
eksisterer det kilder. Hvis man ikke er så heldig å finne lønningslister fra bedrif
tene 2, kan endel arbeidere finnes igjen i skattemanntallet. En stikkprøve ble fore
tatt i dette materialet for 1876 i Kristiania. Her opptrer Hans Hansen, Sagveien 11,
mekanisk arbeider ved Myrens verksted, med en antatt inntekt på 220 speciedaler.
Han var i skatteklasse 3 og betalte 15 skilling i byskatt, det samme i fattigskatt,
18 skilling i byskatt av inntekt og 24 skilling i fattigskatt av inntekt (1 speciedaler
var Uk 4 kroner. Det var 120 skilling i 1 speciedaler.) Som huseier må Hans Jacob
Hansen også kunne finnes i panteregisteret som inneholder eiendomsoverdragelser
og heftelser ved eiendommene. I 1884 oppdager man ham som kjøper av Sagveien
10 til en pris av 3600 kroner. For å greie kjøpesummen utstedte han en obligasjon
til den forrige eier på 1400 kroner med prioritet etter 1200 kroner til Hypotek
banken. De resterende 1000 kroner må vi regne med at han klarte seiv. Fra pante
registeret får vi videre vite at den forrige eier fikk sin betahng i 1899 da en obliga
sjon på 1500 kroner ble utstedt til Hypotekbanken. Ytterhgere lån og to utpan
tinger i huset til betaling av eiendomsskatt omkring århundreskiftet vitner om tran
ge kår etter Hans Jacobs død. Huset gikk da også ut av famihens eie i 1906.
Jeg håper å ha fastslått at også de ukjente i historien eksisterer i kildene og at de
kan følges systematisk. Det må likevel innrømmes at identifikasjonen ofte kan by
på problemer. Hans Jacob Hansens to eldste sønner gjenfinnes i kildene vekselvis
som Alexander, Alleksander og Sander, eller som Carl, Karl og Charl. Kvinner er
oftest vanskeligere å identifisere enn menn, og må som regel oppspores via even
tuelle ektemaker. Hvis en kvinnes far het Nils Hansen og mannens navn var Olsen,
har vi minst følgende muligheter: Hun kan finnes igjen med etternavnet Hansen,
Nilsen, Nilsdatter eller Olsen, hvis hun da ikke har føyd til et gårdsnavn til slutt
eller rett og slett mangler etternavn overbodet.
Hvilke kilder man vil gå til og hva slags opplysninger man vil hente i kildene,
avhenger av de spørsmålene som stilles. Hva for spørsmål er sa interessante og hvor
for finner man disse spørsmålene interessante? Hva slags svar tillåter kildemateria
let å gi? Et grunnleggende spørsmål med en enkel form er dette: Hvor kom den
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første norske industriarbeiderklassen fra, geografisk og sosialt? Kom de tusen
fabrikkarbeidere som bodde på Sagene3 i 1875 fra by eller land, fra Norge eller
utlandet? Hadde de eller foreldrene vært dagarbeidere på bordtomtene, brygge
sjauere, håndverkssvenner, tjenere eller mølle- og sagbruksarbeidere? Eller var
de opprinnelig gårdbrukere, husmenn, tjenere, innerster (leieboere) eller løsar
beidere på landsbygda? Hvem var de, den klassen av fabrikkarbeidere som dannet
det synligste bevis på den «strukturförändring i den sociale opbygning av folket» 4
som var en av industrialiseringsprosessens viktigste sider? Disse menneskenes bak
grunn må ha hatt konsekvenser for den nye samfunnsklasse de kom til å danne og
for de sosiale grupper som de forlot. Den sosiale og geografiske bakgrunn hos
industriarbeiderne som forklaringstaktor finner man i Edvard Bulls bok om arbei
dermiljøene i Østfold i forrige århundre. 5 Bull fant at protestholdningen hos ar
beiderne mot arbeidsgiverne var sterkere i Sarpsborg enn i Fredrikshald og Fred
rikstad. Dette forklares blant annet med at Sarpsborg-arbeiderne i høyere grad
kom utenfra og til dels langveisfra. Forfatteren tenkte seg at dette skapte rotløshet
som igjen disponerte for protestholdninger.
Hvordan kan Hans Jacob Hansens vei til industriarbeida i Kristiania forklares
ved hjelp av kildene? Det er kommet frem at han var født som sønn av en gårdeier
sønn. Skyldsettingen tyder på at fødestedet Møjen var en gård klart over gjennom
snittlig størrelse. Når vi finner Hans Jacobs far igjen som husmann i 1863, tyder
dette på at han ikke arvet gården. Kanskje var det Gulbrand Henriksen, fadderen
fra 1828, som overtok Møjen. Hans Henriksens skjebne var karakteristisk for
bondesamfunnet rundt midten av forrige århundre. En tiltagende overbefolkning
og et sterkt press på ressursene førte mange mennesker over i avhengige posisjoner
som husmenn, innerster eller daglønnere. I neste generasjon ble Hans Jacob Han
sen seiv et offer for denne utviklingen, hvis man kan bruke et slikt uttrykk. Det
var trolig i Kristiania Hans Jacob lærte smedhåndverket. Kanskje var det hans
«høystatus»-bakgrunn som sønnesønn av en stor gårdbruker som gjorde en slik
utdannelse mulig. Han livnærte seg og familien en kort tid som smed i Ullensaker
og som husmann (og sannsynligvis smed) i Nittedal, før han dro tilbake til hoved
staden, denne gang for godt. Hvilke faktorer bestemte Hans Jacob Hansens inn
treden i industriarbeidernes rekker i 1860-årenes Kristiania? Vi må kunne antyde
at han var en av de mange som hadde vanskeligheter med å skaffe seg og familien
et skikkelig utkomme i bondesamfunnet. Han hadde jo dessuten vært i byen tid
ligere og var gift med datter av en møller og tekstilarbeider. Hans Jacob hadde seiv
bodd på Sagene og sett hvordan vannkraft, dampkraft og maskiner hadde skapt nye
arbeidsplasser. I tillegg hadde han lært seg et fag som gjorde det naturlig å søke
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I Skedsmo kirkebok er det registrert at Hans Jacob Hansen ble født 6 mars og døpt 23. mars
1828. (Statsarkivet i Oslo.)

seg til jern- og metallindustrien, en bransje som betalte sine arbeidere bedre enn
de fleste andre.
Hans Jacob Hansen var landsgutten som ble bygutt, husmannssønnen som ble
mekanisk industriarbeider. Var han typisk for generasjonen som fylte de første
fabrikker i Kristiania fra slutten av 1840-årene? For å vinne noenlunde sikker
kunnskap om den første industriarbeiderklassen må mange enkeltpersoner stu
deres. For min egen del håper jeg å kunne si noe ålment om Sagene-distriktet og
kanskje om Kristiania by, men det er langt herfrå til å være i stand til å generali
sere for hele landet. Hva vet vi egentlig om problemet industriarbeiderklassens
opphav? Bare en historiker - Edvard Bull - har stilt spørsmålet for å besvare det
med systematiske undersøkelser. 6 Hans viktigste resultater gjelder imidlertid bare
treforedlingsindustridistriktene i Østfold, og mens han formidler nokså sikker viten
om industriarbeidernes geografiske opphav, har han ikke bidratt tilsvarende til
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Giftermålet mellom « Ungkarl, Smed Hans Jacob Hansen» og «Pigen Lovise Sandersen» er
registrert i Gamle Aker kirkebok 26. mai 1861. (Statsarkivet i Oslo.)

kunnskapen om deres sosiale bakgrunn. Til belysning av begge spørsmål har man
ellers vært henvist til generelle, halvt spekulerende utsagn som for eksempel Bulls
eget fra 1947:
«I annen halvpart av 1800-tallet ble imidlertid husmannsvesenet avviklet. Hus
mennene reiste bort fra plassene sine fordi det bød seg bedre muligheter. Indu
strien vokste fram, og mangfoldige husmannsgutter dro til byene og ble indu
striarbeidere. Slekthistorikerne har riktignok mest studert de «fine» familiene, og
derfor vet vi ikke så mye om hvor arbeiderfamiliene stammer fra. Men vi kan like
vel sikkert si at husmennene i høy grad ble stamfedre til industriarbeiderne. Og
derfor har husmennene betydelig interesse for alle som vil kjenne den moderne
arbeiderklassens opphav.» 7
Om utflyttingen fra jordbruket i annen halvdel av forrige århundre skriver Stein
Tveite:
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«Folk av bondeætt dro helst til Amerika, der de kunne få seg jord. Det kunne
kjennes som et steg nedover å gå i fabrikkarbeid her heime. Dessuten var det dis
se som hadde lettest for å skaffe reisepenger. Derimot ble industriarbeideme i
stor monn rekruttert fra sønner til dagarbeidere, husmenn og småbrukere. Opplysninger fra Fredrikstad og Sarpsborg synes å tyde på dette.» 8
Sverre Steen representerer samme syn på rekrutteringen fra landsbygda:
«Fabrikkarbeid var underklassearbeid, passende for husmenn og innerster, upassende for odelsbønder og deres barn.» 9
Og når det gjelder de som kom fra byene, gis de en plass ved siden av husmen
nene:
«De (fabrikkarbeiderne) stammer vesentlig fra den gamle arbeiderbefolkningen
i byene og fra husmannsklassen på landet, som i disse år ble sterkt redusert ved
inndragningen av plasser under hovedbølet.» 10
Som vi ser passer eksemplet Hans Jacob Hansen godt inn blant de forestillinger
om oppkomsten av industriarbeiderklassen som gjør seg gjeldende hos ledende
norske historikere. Vi skal nå ta oppfatningen av innflytteren fra landsbygda som
den typiske tidlige industriarbeider og undersøke hvordan den stemmer på en del
tekstil og jern- og metallarbeidere på Sagene i 1875. Av 302 arbeidere av begge
kjønn på Hjula veveri og Myrens verksted var 33% født i Kristiania. Tallet var
42% hvis vi tar med Aker, der hovedstadens folkerike forsteder lå. Bare drøye
36% kom fra Norges bygder, Aker unntatt, de resterende fra norske byer utenom
Kristiania og fra utlandet (praktisk talt bare Sverige). Tallene viser ingen særlig
forskjell på menn og kvinner. Man kan altså vanskelig si at den typiske industri
arbeider på disse bedriftene i 1875 var innflytter. Helt sikkert kan vi avgjøre at
den typiske innflytter ikke var industriarbeider. For det første utgjorde fabrikk
arbeiderne bare om lag 15-20% av yrkesbefolkningen i Kristiania. For det andre
søkte innflytterne i større grad andre yrker. Mens 1/3 (33,1%) av de 302 nevnte
industriarbeideme var innfødte Kristianiensere, var bare 1/4 (25,7%) av hele den
voksne befolkning født i hovedstaden. Eilert Sundt fant at av åtte yrkeskategorier
menn i arbeidslivet i 1868 var «Fabrikarbeidere» den gruppen som hadde den
største andel innfødte. Innflytteren fra bondesamfunnet var atskillig mer typisk
for håndverksarbeiderne, tjenerne og daglønnerne i Kristiania. 11 I 1890 var 27%
av arbeiderne i jernindustrien og hele 34% av de mannlige tekstilarbeiderne født
i byen, mens tallet for håndverkssvennene var kun 17%. 12 For 79 personer opp
ført som «Dagarbeider», «Arbeidsmand» og lignende på Sagene i 1875 var ande
len innfødte bare 19%.
Det var flere innflyttere på Myren enn på Hjula. Dette reflekterte ikke en høy-

146

FRA HUSMANN TIL INDUSTRIARBEIDER

ere gjennomsnittsalder på Myren, forholdet var faktisk omvendt, 30 mot 31 år.
Derimot var aldersstrukturen ulik i de to arbeidsstokker. På Hjula arbeidet relativt
mange gamle folk. Myren hadde her i forhold til veveriet en overvekt av arbeidere
i sin beste alder, mellom 20 og 40 år. Hans Jacob Hansen hørte med sine 47 år
blant den eldste åttendedelen pa Myren i 1875. Bare forskjellen i alderssammen
setning mellom Hjula veveri og Myrens verksted, mellom en bedrift som hadde
2/3 kvinnelig arbeidskraft og en helt uten kvinnelige ansatte, burde mane til för
siktighet når det gjelder å behandle industriarbeiderklassen som gruppe. Den var
langtfra noen ensartet masse. Utsagn som forteller at for eksempel de mekaniske
arbeiderne stod i en særstilling er ikke vanskelige å finne. Således skrev en observa
tør i 1884:
«Saavel Flerheden af mekaniske Arbejdere som Typografer (Sættere) har paa
Grund af Arten af sin Beskjæftigelse gjeme mere Dannelse og bedre Kundska
ber end Fabrikarbejdere i almindelighed. Dette medfører selvfølgelig strax no
gen Forskjel i Vaner og Levemaade. For de flinkere Typografer og mekaniske
Arbejdere er desuden Fremtidsudsigterne ulige lysere, i det de dels kan indtræde
i selvstendige Stillinger, dels har god Anledning til at avancere opover til for
holdsvis godt aflønnede Poster i de Trykkerier eller Værksteder, hvor de arbej
der.» 13
Hans Jacob Hansen kan vel sies a bekrefte denne oppfatningen. Som huseier
må han ha tilhørt det øverste økonomiske sjikt blant industriarbeiderne. «Arten
af Beskjæftigelse» syntes ogsa å være grunnleggende for Oskar Braatens syn på
forskjellen mellom industriarbeidere:
«Naar jeg tænker paa fabrikfolkene, da er det mest fabrikkenes kvinner jeg ser
for mig. En mandlig fabrikarbeider forekommer mig liksom ikke saa ægte. Han
kan være formand paa et spinderi nogen aar, han kan være lagerarbeider eller
pakker eller farver eller almindelig sjauer og dagarbeider. Men han kan skifte
plads dersom han er misfornøiet, han kan begynde paa ’Sømmen’, paa bryg
geriet, paa tobakksfabrikken, paa maskinverkstedet. Han er ikke bundet til
maskinen, han væver ikke, han spinder ikke, han er til aa flytte paa. Men fabrik jenten hun staar plantet fast ved sin maskine.» 14
Sitatene av Sinding og Braaten leder til spørsmål om arbeidsforhold, sosial beve
lighet, familieforhold og sammenhengen med kjønn, alder, sosial og geografisk
bakgrunn, for å nevne noen emneområder. Problemene skal ikke forfølges her,
poenget er a understreke at de best kan undersøkes ved å følge individer i kil
dene, slik vi har ledsaget Hans Jacob Hansen gjennom historien. Et spørsmål mel
der seg uvilkårlig: Lar det seg praktisk gjøre å oppspore mange enkeltmennesker
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Folketellingen fra 1875 slik den ser ut på en utskrift fra en datamaskin.

i kildene? Eksisterer det ressurser nok i form av tid og penger? Ved Historisk In
stitutt på Universitetet i Oslo finnes det nå et forskningsprosjekt, «Kristiania
prosjektet», som bidrar til å gjøre dette mulig. 15 Prosjektet disponerer penger be
vilget av Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd til blant annet å tilrettelegge
hele 1875-folketellingen for Kristiania for EDB. Ferdigbehandlet kan alle opplys
ningene i tellingen ordnes på praktisk talt hvilken måte man ønsker. Eksempelvis
kan navn, adresse, sivilstand, yrke og fødested sorteres alfabetisk med frekvens
opptelling, og fødselsdatoene kan ordnes kronologisk. Videre kan man kryssortere,
det vil si kombinere flere opplysninger, som kjønn og sivilstand, alder og yrke, bo
sted og fødested. Databehandlingen løser prinsipielt ikke andre problemer enn
tidsproblemet, som imidlertid ofte kan være uoverstigelig stort uten maskinenes
hjelp. Man kan lett tenke seg nytten av en alfabetisk sortering av Kristianias 75 000
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Datamaskinen har sortert innbyggerne på Sagene ved folketellingen i 1875 etter fødselsår
og fornavn.

mennesker når en navngitt person uten kjent adresse skal gjenfinnes i folke
tellingen.
De åtte-ti forskere og studenter som er tilknyttet «Kristiania-prosjektet» arbei
der med ulike emner innen byens historie, men har visse ting felles. For det første
er man interessert i den sosiale side av industrialiseringen i hovedstaden. Tre-fire
studenter er i ferd med å undersøke aspekter ved industriarbeiderklassens opp
komst. Men denne klasse var ikke den eneste nye sosiale gruppe som vokste frem
i denne tiden. En middelklasse, funksjonærgruppen, kom til å danne et betydelig
sjikt. Telegrafistene var en typisk sosial nydannelse av denne art og er derfor
valgt som emne for en studie. Industrialiseringsprosessen vil også bli søkt belyst
gjennom en undersøkelse av næringslivets store grunnleggere «griindeme»
rundt midten av forrige århundre. Nær brennpunktet for vår interesse finnes også
grupper i «det gamle samfunn» som fikk sine livsbetingelser endret i denne tiden.
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Jeg tenker særlig på håndverkerne og den store gruppen dagarbeidere med tilfeldig
og sesongbetonet sysselsetting. Tyngdepunktet for forskningsgruppens under
søkelser ligger ålment hos de store folkegrupper og hos de aller dårligst stilte i
samfunnet. Således er det studenter som tar for seg prostitusjonen som sosialt feno
men og fattigvesenets og rettsvesenets klienter.
Det andre fellestrekk man finner hos prosjektets medlemmer har med metoden å
gjøre. De ulike opplysninger om personene som vi er opptatt av å finne sam
menhenger mellom - alder, kjønn, yrke, bosted, økonomisk evne, politisk åtferd
og lignende - bør om mulig koples sammen på individnivå hos den enkelte per
son. 16 Imidlertid ønsker man ikke åsi noe om enkeltpersoner som sådanne, men
om grupper som disse er representanter for. Når det tales om forskning på individ
nivå, gjelder derfor dette i metodisk forstand. Et annet poeng ved denne kollektivt
biografiske metode er at man ved å følge enkeltpersoner kan få tak i hele livsløp,
de totale skjebner. Dette kan gi innsikt i det dynamiske ved historiske forløp
som det er lett å gå glipp av ved bare å sammenligne historiske tilstander ved ulike
tidspunkter.
Andre positive sider ved historieforskning på individnivå er verdt å trekke frem:
Å lete etter mennesker med navn, finne dem igjen i mange situasjoner på forskjel
lige steder til ulike tider, gir en følelse av nærhet til historien og danner et verdi
fullt supplement til statistikkenes anonymitet. Likevel er det hva vi kan kalle ytre
egenskaper hos våre historiske aktører vi får tak i gjennom de kildetypene jeg har
nevnt. Vi kan oppnå ganske presis kunnskap (vil vi tro) om deres handlinger, uten
fra sett. Vi kan beskrive hvor mange barn de hadde, hvorledes de bodde, hva løn
nen deres var. Det er verre å knytte disse opplysningene til handlinger. Ved hjelp
av samfunnsvitenskapelige teorier om menneskelig åtferd, mer common-sense-lig
nende slutninger og «innlevelse» i de forskjellige situasjoner forsøker vi å forklare
handlinger ad indirekte vei. Det vi mangler i vår forklaring er direkte uttrykk for
hvordan de historiske personer seiv oppfattet sin situasjon, hans eller hennes ut
sagn om hvorfor de handlet som de gjorde. 17 Nå er dette en helt vanlig posisjon
for de fleste historikere, men sosialhistorikerne er i regelen enda mindre heldig
stillet enn andre som kan ha dagbøker, brev, referater og lignende å holde seg til.
For de brede lag som omfattes av «Kristianiaprosjektet», eksisterer samtidige kil
der av denne art praktisk talt ikke. Imidlertid er vi i den stilling å ha en betydelig
samling arbeidsminner fra Kristiania, innsamlet ved Norsk Folkemuseum under le
delse av Edvard Bull i 1950-årene. Industrialiseringen i hovedstaden, seiv den tid
lige fase, var da fremdeles innenfor manns minne. Gamle inudstriarbeidere har
skrevet eller fortalt sin egen (og ofte også sine foreldres) livshistorie, delvis som
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svar på spørsmål av den type som har å gjøre med de problemene «Kristiania-pro
sjektet» anser for viktige. Den store avstanden i tid mellom opplevelse og ned
skriving og det spesielle utvalg av gamle arbeidere som er representert i samlin
gen, reiser selvsagt store kildekritiske problemer. Likevel mener jeg at det ville
være hovmodig å avfeie denne type vitnesbyrd til fordel for bruk av bare såkalte
«harde data», ytre observerbare og til dels kvantifiserbare opplysningen En kom
binasjon av de forskjellige kildetyper vil etter mitt skjønn gi en riktig holdning til
historien gjennom en vekselvirkning av kjølig avstand og deltagende nærhet.

NOTER:
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