
Fattiggutter med
to tomme hender?
Om de industrielle griindere i Kristiania

Av Lars Thue
Det er rimelig å karakterisere perioden fra midten av 1840-åra til 1875 som den
første industrialiseringsfasen her i landet. Hovedstaden og det nærmeste området
rundt byen var det betydeligste industriområdet i denne tiden. Innenfor det som i
dag er byens grenser bodde det 10 000 industriarbeidere i 1875, dvs. ca. 1/5 av den
samlede industriarbeiderklassen i landet.

Hånd i hånd med dannelsen av hovedstadens industriarbeiderklasse foregikk
framveksten av en ny overklasse, industriborgerskapet. Det er dette tidlige
industrielle borgerskapet som er emnet for denne artikkelen.

Artikkelen inngår i St. Hallvards serie om sosialhistoriske forhold i Kristiania i for
rige århundre. Den er skrevet av Lars Thue som er født 1946, cand.philol og som
for tiden er beskjeftiget med å skrive Askers historie etter 1850.

nevner han gjerne det harde arbeidet, försakel
sen og oppfinnsomheten. «Jeg har tjent pen
gene mine ved å være flittigere enn de flittigste
- og fiffigere enn de fiffigste! Jeg har fått
dem på en ærlig måte», sier han et sted. Særlig
er han glad i å fortelle om sin tid som gullgra
ver i Alaska: «Fingrene mine var nesten frosset
av meg, mens jeg gravde gullklumper ut av fjel
let. Og da jeg reiste derfrå, hadde jeg pengene
med meg - i steden for å danse og spille og
drikke dem opp.»

De fleste kjenner onkel Skrue. Den gjerrige
lille anda eier omtrent alle fabrikkene og bu
tikkene i Andeby. Dessuten utbytter han folk
i de fleste verdensdeler. Ja, så fjernt fra Ande
by som i «Langtbortistan» har gamle Mc Duck
industrielle investeringer.

Lesere av «Donald Duck & Co.» har vel
dannet seg et bilde av hvordan Skrue gjennom
et langt liv har lagt grunnlaget for sin overfylte
pengebinge. Han startet tilsynelatende på «bar
bakke» eller med «to tomme hender»: «Da
onkel Skrue var en liten andunge, var fami
lien hans veldig fattig», heter det i et nummer
av «Donald Duck & Co.». Når Skrue forteller
om hva som bragte ham til rikdommens tinder,

Hvem eier industriens historie?
Nå er tidsskriftet St. Hallvard ikke et organ
for Andebys, men for Oslo Byes Vel. Det var



Industriens heiter

LARS THUE

Er det likhetstrekk mellom karrieren til onkel Skrue og det industrielle borgerskapet i Kristiania?

de første industrielle grunnleggelser i Oslo -
eller Kristiania som skulle være emnet for den
ne artikkelen.

merke at de som hadde forfattet disse bøkene,
var valgt og betalt av den enkelte bedrifts eiere
eller ledelse. De som eier og kontrollerer indu
strien, kontrollerer delvis det som framstår som
denne industriens historie.

Eventyret om onkel Skrue er imidlertid ikke
helt på siden som en introduksjon til dette em
ne. Bortsett fra dimensjonene, så ligner dette
eventyret mye på det bildet vi får av Kristiania
industriens «griindere» i denne industriens ju
bileumshistorier. Både for fag-historikere og
andre interesserte har sannsynligvis slike ju
bileumshistorier vært en av de viktigste kildene
til den første industrialiseringsfasen.

Den bedriftshistoriske litteraturen for ho
vedstaden er omfattende. Mange av framstillin
gene har imidlertid felles trekk. Jeg skal for
søke, litt ondsinnet og karikert, å oppsummere
det generelle inntrykket en får av Kristianias
første industrikapitalister gjennom disse be
driftshistoriene.

I forbindelse med innsamling av materiale
til en hovedoppgave om «Framveksten av et
industrielt borgerskap i Kristiania 1840-1875»
måtte jeg seiv gå igjennom flere bind med ju
bileumshistorier. Framstillingene har ulik kva
litet, men de aller fleste er preget av en meget
følelig ensidighet. Det var ikke vanskelig å

I de fleste framstillingene finner vi markerte
helteskikkelser. En bedriftsetablering var også
på 1800-tallet en komplisert sosial prosess.
Den involverte som oftest mange menneskers
initiativ, beslutninger og deltakelse. Ut fra en
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FATTIGGUTTER

kanskje er mest karakteristisk for den meka
niske verkstedsindustrien. Det er en beretning
om fattiggutter som ikke hadde annen startka
pital enn sin mekaniske begavelse og sin
energi.»

slik mangfoldig virkelighet henter bedriftshis
torikeren én eller toppen to heiter. Disse hel
tene kalles «grunnleggere» og får æren for be
driftens etablering. Dette gjelder også for de
bedriftene som har flere eiere helt fra starten
av, nemlig interessentselskapene og aksjesel
skapene.

Dette Askeladden-motivet forekommer hyp
pig i norsk industrihistorie. De «kom til byen
som unge gutter med to tomme hender. Med
sine eiendommelige evner og egenskaper ar
beidet de sig op og skapte en stor virksomhet
som ble til forsorg for mange mennesker», he
ter det f.eks. om grunnleggerne av Ringnes
Bryggeri, Amund og Ellef Ringnes, i en minne
tale holdt av Fritjof Nansen i slutten av 20-åra.

Som helt får grunnleggerne tildelt nesten
utelukkende positive menneskelige egenskaper.
Om den omstridte eieren av Kværner Brug,
Oluf Onsum, heter det f.eks. at «Han var god
gjørende og velmenende. Hans forhold til ar
beiderne var bestemt ut fra de beste hensikter.
Han ville arbeidernes vel.»

Mads Langaard blir betraktet som grunnleg
geren av Frydenlunds Bryggeri. I bedriftshis
torien heter det at «hans godgjørenhet og of
fervilje var altid vaaken» og «hans gavmildhet
og offervilje paa mange omraader var lands
kjent».

Uansett hvilke ressurser grunnleggerne hadde
i utgangspunktet, så er det et gjennomgående
tema i bedriftshistoriene at deres suksess og
den rikdom de ervervet, skyldtes deres eget
arbeid, deres försakelse og oppfinnsomhet.P.S. Steenstrup, grunnlegger av Akers mek.

Verksted, var «agtet for sin Retskaffenhed og
Uegennyttighed . . . Han var hjælpsom og vel
villig, fordringsfri og beskjeden, varmhjertet,
aaben, livlig og elskværdig, afholdt som Faa af
Enhver han kom i Forbindelse», ifølge en nek
rolog i Morgenbladet, som med tilslutning blir
referert i jubileumshistorien. Steenstrups kol
lega, Halvor Thune, blir i «Boken om Thune»
beskrevet som «rettferdig og mennesklig».

Om Halvor Schou, Hjula Veveris eier, heter
det at «gjennom denne usedvanlige indsats
af energi og arbeide lykkedes det Schou i løbet
af mindre end fem aar at drive sin produktion
op til en høide, som pegte langt udover rammen
af de beskedne lokaliteter i Brænderibakken.»
De flere hundre dårlig betalte industriarbeider
sker og deres «indsats af energi og arbeide»
nevnes ikke. Drev Schou sin produktion alene?

Betydningen av grunnleggernes kapital er
gjerne neddempet. Oluf Onsum giftet seg med
den rike enken etter sin tidligere arbeidsgiver
før han grunnla Kværner Brug. På denne måten
fikk han tilgang til en relativt betydelig kapi
tal. Men forfatteren av Kværner Brugs historie,
Kr. Anker Olsen, understreker at «Med en
Oluf Onsums idérikdom, arbeidskraft og selv
disiplin ville seiv det han da (før giftemålet)
hadde vært rikelig som startkapital.»

I den grad det finnes ambivalens i uttegnin
gene av grunnleggernes menneskelige kvalite
ter, gis det et forsonlig uttrykk, som f.eks. at
de «krevet like mye av seg seiv som andre».

I boka «Norsk Jern- og metallarbeiderforbund
1891-1951» spør M. Thorud «hva slags men
nesker det var som ga seg i kast med et slikt
pionérarbeid som å grunnlegge en jern- og
metallindustri i Norge». På bakgrunn av de
opplysningene hun finner i bedriftshistoriene
deler hun grunnleggerne i to grupper. Den ene

En dramatisk effekt oppnår bedriftshistori
keren ved å gi arbeidet form av kamp: M.
Langaards «Jernvilje, indsigtsfulde Omhu og
utrættelige Arbeidskraft bragte ham efter flere
Aars ihærdig Kamp forretningerne over alle
Ulemper ind i sikker Gænge.» I eventyrene

består av «kjøpmenn, offiserer, leger og andre
med noe kapital». «Vel så spennende er det
imidlertid å lese om den andre gruppen som

To tomme hender

Arbeid og kamp
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Knud Graah og Adam Hiorth -

LARSTHUE

Arbeidsfolk får liten eller ingen plass i Oslo-industriens jubileumshistorier.

bekjempes troll og drager. I bedriftshistoriene
er det andre ting heltene kjemper mot: «Kon
kurransen fra utlandet var overveldende, det
tekniske miljø fattig og umodent, det skulle
skapes markeder og skaffes kapital . . . overalt
var det vanskeligheter å overvinne, hindringer
å forsere.», heter det om situasjonen for eierne
av Nylands Verksted. I boka «Tran og tran
handel i hundre år» kan vi lese om «Peter Møl
lers kamp for å vinne frem på det kommersielle
område». Og i boka. «Et bruk ved Akerselva»
om Myrens Verksted fortelles det om grunnleg
gernes «kampglede ved å arbeide sine bedrifter
fram til etterhvert å gjøre alle fordommer, inn
vendinger, betenkeligheter, all motstand til
skamme.»

Amund Ringnes slet som lærling på Christi
ania Bryggeri før han seiv ble bryggerieier:
«Han sparte seg ikke, arbeidsdagen kunne bli
til arbeidsdøgn, han måtte være til stede så og
si natt og dag for å passe på».

norsk industrihistories Stanley og Livingstone?
Som heltetype har den industrielle grunnlegger
mange felles trekk med andre heiter fra kapi
talismens ekspansjonsperiode, som f.eks. pio
néren, den oppdagelsesreisende og polfareren.
Det virker på en måte riktig at det nettopp
var polfareren Nansen som holdt minnetalen
over grunderen Ellef Ringnes. Kr. Anker Olsen
skriver generelt om «de barske menn vi ser i
våre bedrifters og forretningers billedgalle
rier.» Grunnleggeren av Aktieselskapet Foss
Jernstøperi, Oluf Larsen, hadde sikkert til fel
les med de fleste store menn at «Han ga ikke

Side om side med kampen finner vi försakel
sen: «Egentlig ungdom fikk ikke disse menn
som skulle arbeide seg opp. Piker, vin og sang
var ikke noen oppskrift i de kretser i de dager.»
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FATTIGGUTTER

Historie og myter.
I de siste åra har ordet myte fått et nytt inn
hold. En myte er et litterært eller tilsvarende
uttrykk som bidrar til å tilsløre reelle samfunns
messige motsetninger. I myten blir de virkelige
motsetningene omformet og for leseren tilsyne
latende forsonet. I eventyrene blir f.eks. stands
samfunnets motsetning mellom fattig og rik
«forsonet» ved at den fattige Askeladden sta
dig vinner prinsessa og halve kongeriket. En
lignende forsoning av sosiale motsetninger fin
ner sted hver gang sykepleiersken gifter seg
med legen, eller sekretæren med direktøren i
ukeblads-novellene. I bedriftshistoriene kan
det synes som om den virkelige rnotsetningen
mellom arbeid og kapital får en slags forsoning
gjennom fattiggutten som blir industriborger.
Og forsoningen skjer gjennom arbeid og för
sakelse, ikke gjennom klassekamp.

tapt ved den første og bedste motgang, men
holdt ut». Og menn var de selvsagt alle sam
men, disse barske grunnleggerne.

I boka om Christiania Spigerverk er Oluf
Onsums karriere metaforisk framstilt:

«Nå hadde Onsum seil. Han heiste dem, til
slutt hver eneste klut. Børen var god og holdt
seg stiv og steady i mange år framover. Han
nådde mange av de fjerne kyster han hadde
lengtet mot i sin ungdoms drøm.» Vi aner pa
rallellen med den oppdagelsesreisende eller
verdensomseileren.

1 boka om Thunes mekaniske Værksted fin
ner vi en direkte sammenligning mellom de
industrielle entreprenørene og pionérene: «Det
tales så ofte om nordmennenes pionértid i
Amerika i disse år, men Andreas Thune og
mange av hans kolleger og medarbeidere var i
like høy grad pionérer på den hjemlige ar
beidsplass i norsk industri.» Mytene behøver ikke være knyttet til direkte

usannheter. I den grad historieskrivning fun
gerer myteskapene, skjer det gjennom de or
dene virkeligheten beskrives med, de valg his
torikeren foretar når han trekker fram og vekt
legger visse deler av virkeligheten framfor and
re 0.1. I det etterfølgende skal vi bl.a. forsøke
å presentere visse korrektiv til det bilde av
Kristianias industrialisering og byens første
industriborgere som vi finner i industriens ju
bileumshistorier, uten at vi skal påstå at disse
framstillingene inneholder direkte usannheter.

Fordi heiter gjerne framstår som symboler
for større hendelseskomplekser og ideologiske
tolkninger av disse, spiller de større rolle i his
toriske framstillinger enn de gjør i virkelighe
ten. Stanley og Livingstone er blant de som
utvilsomt har fått en større plass i historiske
verker enn de strengt tatt fortjener som bi
dragsytere til den faktiske imperialistiske eks
pansjonen på 1800-tallet. Møtet mellom de to
i landsbyen Ujini ved Tanganyikasjøen har
blitt et høytidsstemt symbol på den europeiske
imperialismen i Afrika. Vi har imidlertid en
tilsvarende gjenganger i norsk industrihistorie.
Det er møtet mellom Griinderne Knud Graah
og Adam Hiorth i maskinjungelen i et Man
chester-spinneri i 1846. (Knud Graah har blitt
betraktet som grunnleggeren av Vøiens Bom
uldsspinderi og Adam Hjorth av Nydalens
Compagnie.) Dette møtet går igjen i de fleste
lærebøker i Norges-historie der industrialiser
ingen beskrives. Forfatteren av Nydalens Com
pagnies historie har sikkert rett når han skriver
at «Det er enslags duft av romantikk over dette
møtet i Manchester, mellem to av industriver
denens nybrottsmenn, ved terskelen av en ny
tidsalder.»

Å knytte historien om en bedrifts etablering
til én person eller grunnlegger, gjør en fram
stilling grei å lese. Behovet for et samlende
symbol for bedriften gjør også en slik forenk
ling ønskelig. Det er imidlertid få bedriftshis
torikere som dokumenterer eller sannsynlig
gjør at den de har karakterisert som grunnleg
ger, faktisk var den som opprinnelige både
hadde ideen til å etablere bedriften og som tok
initiativet til og beslutningen om å realisere
denne.

I jubileumshistorien til Vøien fabrikker er
det f.eks. Knud Graah som får all plass og ære
for grunnleggelsen av bedriften. En slik opp
fatning er det imidlertid ikke vanskelig å dra
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skeet.»

LARSTHUE

Knud Graah. Er han ufortjent blitt antatt å være
grunnleggeren av Vøiens Bomiddsspinderi?

Conrad Langaard. Er det riktig at det alltid besto
«det smukkeste Forhold mellern ham og hans ar
beidere»?

i tvil. Fra 1846 til 1854 var Graahs svoger tre
lasthandler N.O. Young medinteressent i spin
neriet. Panteregisteret viser at det var Young
som kjøpte tomt til fabrikken av rittmester
Grimer i 1845. Samme år var det også han som
søkte Stortinget om forhøyelse av garntollen.
Young hadde tidligere drevet ølbryggeri, re
perbane, tobakksspinneri og brennevinsbren
neri. Han var altså langt fra ukjent med pro
duktiv virksomhet. Fram til 1854 prøver han
forgjeves å få hovedstadens ligningskommisjon
til å akseptere at bedriften drives av et interes
sentskap med ham og Graah, og ikke av ham
alene. I 1853 svarer kommisjonen på Youngs
henvendelse at:

At dette kun for halvdelen eies av Grosserer
Young og for den anden halvdel av K.
Graah, og da førstnævnte formeentlig staar
som Eier af den hele Indretning, andtages
Kommissionen at ha været i sin fulde Ret
ved at anføre denne Fabrik til Skat som

Samtiden, representert med de stort sett lo
kalkjente menn som satt i ligningskommisjo
nen, visste altså ikke engang at Graah var med
eier i bedriften. Denne uttalelsen fra lignings
kommisjonen kom etter at bedriften hadde
vært drevet i seks år. Meningen med dette
eksemplet er imidlertid ikke å sette Youngs
kandidatur som helt opp mot Graahs. Hen
sikten er heller ikke å underkjenne at noen
kunne stå mer sentralt enn andre dengang
hovedstadens industri ble etablert, men å an-

«Hva Vøiens Bomuldsspinderie angaar, da
har det ikke været Kommisionen bekjendt, at
nogen Oplysning har været meddeelt om,
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Industriborgere i fire bransjer

Forhold mellem ham og hans Arbeidere.»

FATTIGG UTTER

samlingen av de såkalte «Arbeiderminner».
Hun kunne fortelle:

tyde en upålitelig forenkling og uriktig individ
sentrering i den tradisjonelle bedriftshistoriske
litteraturen. «Jeg husker gamle Conrad Langaard, vi kom

å ba om pålegg. Da slo han med stokken og
banna på at vi skulle få gå hjem eller få ju
ling. Da fløy vi å gjemte oss.»

Framstillingen av de første industrialistene
som en gruppe spesielt gode mennesker, er det
neppe grunn til å ta alvorlig. De som leste
artikkelen om «Kværner-konflikten 1885» i
nummer 4/1977 av St. Hallvard, vil vel f.eks.
mene at karakteristikken av den ene part i kon
flikten, Oluf Onsum, som «godgjørende og vel
menende» ikke forteller hele sannheten om
Onsum som menneske.

Seiv har jeg foretatt en undersøkelse av de
første eierne i fire av hovedstadens industrigre
ner under den første industrialiseringsfasen:
1840-1875. Jeg har bl.a. forsøkt å finne ut hva
som var dette tidlige industriborgerskapets so
siale bakgrunn, hvor de kom fra og, i visse til
felle, hvordan det gikk med dem. Dessuten
har det selvsagt vært et viktig poeng å gi en
forklaring på mønstrene i rekkrutteringen til
dette borgerskapet.

En annen liten kontrast er det fristende å
ta med. I en presentasjon av Conrad Langaards
Tobaksfabriker heter det om grunnleggeren;

«Conrad Langaard, der ikke alene nød alles
Agtelse som dygtig Forretningsmand, var og
saa i vide Kredse anseet og afholdt som en
sjelden nobel og elskværdig Personlighed.
Særlig bestod der altid det smukkeste For-

Svært mange av de aller største og mest kjen
te Kristiania-bedriftene fra denne perioden
er med i utvalget på 50 bedrifter og 97 eiere
som undersøkelsen omhandler. Bedriftene er
hentet fra fire bransjer: mekaniske verksteder,
tekstilindustri (veverier og spinnerier), ölbryg
gerier og såpekokerier og lysstøperier.

Langaard benyttet seg i utstrakt grad av
barnearbeid. En arbeiderske som begynte å
jobbe på Langaard da hun var 10 år gammel,
ble i sin tid intervjuet i forbindelse med inn-

Industriborgerskapets yrke før eierforhold og deres fedres yrke.
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Yrkeskategori Industriborgere Fedrene

Antall % Antall %
1. Embetsmenn 9 9,3 17 17,5
2. Bestillingsmenn 2 2,1 5 17,5
3. Selvstendige i privat immatriell virksomhet • 3 3,1 0 0

4. Bestyrere og betjente i do.
5. Selvstendig næringsdrivende

2 2,1 2 2,1

i handel og tjenester
6. Selvstendig næringsdrivende

36 37,1 22 22,7

i manufaktur og industri 7 7,2 4 4,1
7. Selvstendige håndverkere 18 18,6 10 10,3
8. Funksjonærer i privat næringsdrift 14 14,4 1 1,0
9. Arbeidere 2 2,1 2 2,1

10. Selvstendige i jordbruket 0 0 11 11,3
11. Avhengige i do. 0 0 2 2,1
12. Ukjente 4 4,1 21 21,6

Sum 97 100,1 97 99,9



Fra vaktmester til verkstedseier.

LARSTHUE

Ved å se på disse borgernes yrke før de ble
eiere av industrielle foretak, kan vi få en antyd
ning om i hvilken grad deres utgangspunkt var
fattigguttens to tomme hender. Tabellen un
der skulle vise at eierne i all hovedsak ble rek
ruttert fra det før-industrielle by-samfunns
overklasse og småborgerskap.

ter - pedell - ved Borgerskolen i Kristiania
med en årsinntekt på 200 spd.. Inntekten lå
altså godt over det som var vanlig for hoved
stadens arbeidere. Egentlig var Jacobson ut
dannet hjulmaker og kom fra en husmannsfa
milie på Hedemarken. Han begynte med å inn
rede et lite verksted i arbeidsgiverens, dvs.
Borgerskolens lokaler. Her laget han også sin
egen dreibenk. Hva som ble gjort i egenskap av
vaktmester og hva som fait «utenom» var sik
kert diffust. At en vaktmester hadde innredet
et verksted vakte neppe forundring. Senere ble
han vaktmester ved Cathedralskolen, og her
fikk han bedre lokaler. Av Stortinget mottok
han i begynnelsen av 1850-åra et stipend for
å «undersøge Fabricationsmaaden og Brugen
af de bedste Agerdyrkningsmaskiner». Om
trent samtidig etablerte han seg som produsent
av bl.a. landbruksredskaper og -maskiner i
Øvre Torvgate 9. I 1863 døde Jacobson. Han
ble i 1860 lignet for en inntekt på 1800 og en
formue på 4000 spd. Sammenligner vi med
andre verkstedseiere på denne tiden, var Ja
cobsons stilling god. Men virkelig rik fikk han
ikke oppleve å bli.

Hele 37% av eierne hadde vært «selvstendig
næringsdrivende i handel og tjenester». Dette
dreide seg stort sett om handelsborgere. Disse
hadde som oftest både økonomiske ressurser
og kunnskaper og erfaring i å drive forretning.
Teknisk ekspertise hadde håndverkerne som
utgjorde vel 18% av utvalget.

Den gruppa på ca 14% som er oppført som
«funksjonærer i privat næringsbedrift», besto
delvis av handelsbetjenter og fullmektiger. An
dre var sønner av bedriftseiere og arbeidet i
farens foretak som funksjonærer eller medbe
styrere før de overtok seiv. Ca. 9% var embets
menn og vel 7 % var selvstendig næringsdriven
de i annen manufaktur og industri. Bare 2 av
de 97 eierne har jeg funnet rimelig å klassifi
sere som «arbeidere» før de trådte inn i indus
triborgerskapets rekker.

Vi ser at yrkesfordelingen blant fedrene er
noe forskjellig fra sønnenes. Det var flere em
betsmenn blant fedrene og hele 11% var selv
stendige gårdbrukere. (Legg imidlertid merke
til at mange av fedrene er uidentifiserte. Dette
har særlig sammenheng med det relativt store
innslaget av utlendinger blant disse.)

Hverken Larsen eller Jacobson var represen
tanter for den helt ufaglærte og eiendomsløse
delen av arbeiderklassen - slike som tomte
°g bryggearbeiderne, daglønnerne og tjeneste
folk. De var begge en slags «arbeideraristokra
ter».

En annen bedriftseier som har blitt brukt
som eksempel på de «tomme hender», er Lars
Engebretsen, grunnleggeren av Kampen mek.
Verksted. (Engebretsen bodde og hadde verk
stedet sitt i Aker utenfor den tidens bygrenser
og er derfor ikke med i mitt utvalg.) I Verdens
Gang for 3.12.1887 presenteres Engebretsen
på første side. Avisa skrev bl.a.;

De to som er blitt klassifisert som arbeidere,
het Carl Larsen og Ole Jacobson. Larsen var
i 1860-åra ansatt som såpekokemester hos A.J.
Gregersen på Grønland. I 1872 kjøpte han
Gregersens dødsbo for 8000 spd. I likhet med
de fleste «sæbesyderiene» dreide det seg om
en liten bedrift som bare med forbehold kunne
kalles industri.

«Forsynet med Svendebrev og Afgangsvid
nesbyrd fra Tegneskolen, samt en opsparet
Kapital af 21 Spd. kom Engebretsen i 1860
til Kristiania. Han arbeidet en tid dels på
Akers dels på Myrens mekaniske Værksted,
men begyndte i 1862 for egen Regning i et
lidet Værksted oppe paa Sørliløkken. Be-

Ole Jacobsons karriére representerer nær
mest fullkomment den gradvise overgangen fra
lønnsarbeider til selvstendig næringsdrivende,
eller kapitalist. I 1845 var Jacobson vaktmes
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Denne maskinen er antagelig konstruert av P. S. Steenstrup på Akers mek. Verksted. De mekaniske verk-
stedene satte store krav til teknisk ekspertise

ne komme i lære hos en dyktig smed å få gå
på tegneskole, slik Engebretsen hadde gjort.
«Kampe-Lars» var ifølge Verdens Gang sønn
av en velstående bonde fra Hallingdal.

gyndelsen var saa beskjeden som vel mulig.
Værkstedet var ikke mer enn 4 Alen 6 Töm
mer i firkant. Det gikk godt, snart kunde
han tage en arbeider i sin Tjeneste.»
Hvis vi nå lar «kapitalen på 21 spd. være De to brødrene Andreas og Jens Jensen ved

Myrens mek. Værksted var også blant dem
som hadde en bakgrunn som kompenserte for
mangelen på økonomiske midler. Brødrenes
far hadde bygget Statens kornmølle på Kongs
berg og forpaktet denne fram til den ble tatt
av flommen i 1822. Han hadde fått sin opp
læring som møllebygger og mekanikus av skot
ten Johan Wilson, «bekjendt som Landets

så godt som en tom hånd, så kan Engebretsen
synes å være et eksempel på fattiggutten «som
ikke hadde annen startkapital enn sin mekanis
ke begavelse og sin energi». I motsetning til de
fleste andre med tomme hender hadde imidler
tid Engebretsen god bakgrunn og god utdan
ning. Det siste hang kanskje sammen med det
første. Det var ikke hvem som helst som kun-
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dueligste Mecanicus». Og gjennom faren fikk
de to sønnene innblikk i det som dengang var
teknikkens verden.

Vi har tidligere gjengitt Nansens uttalelse om
at brødrene Ringnes «kom til byen som unge
gutter med to tomme hender». Denne uttalel
sen siteres på en av de første sidene i Mentz
Schuleruds bok «Ringnes Bryggeri gjennom
100 år». Leser vi videre i Schuleruds bok, blir
det vanskelig å godta en slik karakteristikk
som dekkende. Brødrenes far, Anders Ringnes,
var en meget rik gårdbruker. Han sløste imid
lertid bort den formuen som lå i gården. Fa
milien dro så til Drammen, hvor

«de hadde formuende og hjelpsomme slekt
ninger . . . fremfor alt den fremstående gård
eier og forretningsmann Augustinus Koppe
rud, som var en stor mann i Drammensdis-

Kopperud hjalp bl.a. de to brødrene til vi
deregående utdanning. Amund og Ellef had
de m.a.o. en overklassebakgrunn som på for
skjellige måter skulle vise seg å komme godt
med da de i 1876 sammen med en rekke andre
gikk i gang med å opprette Ringnes Bryggeri.

De aller fleste industriborgerne hadde altså
sin bakgrunn i et økonomisk eller sosialt over
klassemiljø. Men også de som har blitt truk
ket fram på grunn av sin mer beskjedne bak
grunn, hadde gjerne spesielle kvalifikasjoner
og ressurser langt utover det som var vanlig
blant arbeidsfolk flest.

Thorvald Meyer var både medeier av Foss Spinderi
og Christiania Seildugsfahrik.

produksjonsforholdet var den private eien
domsretten til produksjonsmidlene. Maskiner,
bygninger, vannfall, tomtegrunn og arbeids
kraft var varer som måtte kjøpes. Dette betyd
de at den framtidige industrialist måtte ha eller
kunne skaffe seg kapital. Størrelsen på den
kapitalen som måtte være tilgjengelig fra be
gynnelsen, var forskjellig fra bransje til bran
sje og avhang særlig av konkurransemessige
forhold og det tekniske nivået innen hver
bransje. Investeringene var ikke bare avhengig
av hva som skulle produseres, men at det skulle
produseres lønnsomt.

Egenskaper som arbeidsevne og vilje til försa
kelse var nok ikke tilstrekkelig til å sikre en
framtid som hedret industri-grunnlegger i ho
vedstaden. Arbeidsfolk i Kristiania arbeidet
knapt mindre og måtte forsake atskillig mer
enn de som skulle lykkes som industrielle
entreprenører.

Tekstilindustrien krevde store investeringer
allerede tidlig i perioden. Konkurransen med
utlandet og det høye nivået i den tekniske ut
viklingen av maskineriet til veveriene og spin
neriene bidro til dette. Det var masseproduk
sjon av standardiserte varer som lønte seg i
denne bransjen.

Hvis vi vil forstå sammensetningen av og
mønstrene i rekrutteringen til den nye over
klassen, må vi se på de aktuelle produktiv
krefter og produksjonsforhold. Det viktigste

triktet. Han tok seg av familien, særlig søn-
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senterte en teknisk ekspertise som utfylte de
forretningsmessige kvalifikasjoner som fantes i
godt mon hos de øvrige interessentene. I likhet
med mange av de andre mest velhavende in
teressentene i byens veverier og spinnerier var
disse dessuten for opptatt på andre felter til å
kunne gå fullt inn i en stilling som bestyrer.

Gjennom den offentlige branntakseringen
får vi et innblikk i størrelsesordenen på de
første investeringene i den tidlige industrien.
De første takstene for byens spinnerier og
veverier varierer mellom 15 640 spd. for Hal
vor Schous veveri i Brenneribakken (anlagt
1848/taksert 1850) til 114 020 spd. for Chris
tiania Seildugsfabrik (anlagt 1856/taksert
1858). Vøiens Spinneri ble ved første gangs
branntakst ansatt til 37 390 spd. (anlagt 1846/
taksert 1847), Nydalens Compagnie til 28 145
spd. (anlagt 1845/taksert 1846) og Foss Spin
deri til 96 440 spd. (anlagt 1856/taksert 1857).
Takstene vurderte både bygninger og maski
neri.

Tekstil- og verkstedsindustrien utgjorde på
mange måter to ytterpunkter. De fleste første
gangs-investeringene i verkstedsindustrien lå
på et relativt lavt nivå. Tidligere har vi hørt om
den primitive hytta som var Lars Engebret
sens første verksted på Kampen. I 1846 fikk
Andreas og Jens Jensen sitt første verksted
taksert til beskjedne 80 spd. (I 1879 var taks
ten på Myrens mek. Værksted 80 000 spd.)
Brødrene Nullmeyers verksted på Grønland
ble taksert til 4 790 spd. i 1872, samme året
som det ble anlagt. Det aller første mekaniske
verkstedet i Kristiania-området var Akers mek.
Værksted. Det ble opprettet i 1842, og i 1846
var taksten 5 300 spd. Noe større var første
gangsinvesteringene i det som skulle utvikle
seg til Nylands mek. Værksted. Taksten på
verkstedet var 15 490 spd. i 1856, dvs. året
etter anleggelsen. Alle disse beløpene ligger
som vi ser, stort sett langt under de tilsvarende
førstegangs-investeringene i spinneriene og ve
veriene.

Blant de første industriborgerne i tekstilin
dustrien finner vi også flere av byens aller ri
keste menn, som f.eks. Thv. Meyer, kjøpmann
O. M. Hauge, bankier T. J. Heftye, grosserer
N. O. Young og grosserer H. Gulbranson. I det
før-industrielle bysamfunnet var det nettopp
bankierene og handelsborgerne som satt med
de største inntektene og formuene. De store
formuene i byen var særlig bygget opp gjen
nom trelasthandel, innenlandsk handel og
bankvirksomhet. Men også brennevinsbren
ning, skipsrederi, manufaktur og visse hånd
verk hadde spilt en rolle. De fleste av de store
kjøpmennene drev imidlertid flere av disse
virksomhetene samtidig. Verkstedene drev ikke masseproduksjon på

samme måte som i tekstilindustrien. De påtok
seg ofte å framstille spesielle maskintyper og
andre produkter på bestilling. Både konstruk
sjon og framstilling krevde høy teknisk og
håndverksmessig ekspertise sammenlignet med
produksjonen av de relativt grove garn- og
tøysorter i tekstilindustrien. De mekaniske
verkstedene åpnet derfor nettopp muligheter
for folk uten særlig økonomiske ressurser, men
med innsikt i teknikk og mekanikk. Mens
bare én av de 33 eierne i tekstilindustrien var
håndverkere, så hadde 13 - eller halvparten av
de 26 eierne i verkstedsindustrien denne bak
grunnen. På den annen side var over halvparten
av eierne i tekstilindustrien kjøpmenn, bare
et par stykker i verkstedsindustrien. I den ene

En mann som Knud Graah var nærmest for
en oppkomling å regne sammenlignet med
de som er nevnt ovenfor. I 1846 står han opp
ført i ligningsprotokollen som grosserer med
500 spd. i inntekt. Den eneste muligheten for
menn som Graah til å få innpass i tekstilindu
strien, var gjennom å gå i kompaniskap med
rikere medinteressenter. Både Graah, Hiorth
og ingeniørløytnant J.H. Heyerdahl ved Chris
tiania Seildugsfabrik ble medeiere i store tek
stilbedrifter ved å gå inn som medinteressenter
og bestyrere i disse. Året før «Seildugen» ble
anlagt var Heyerdahl oppført i ligningsproto
kollene med en inntekt på 250 spd. og uten
formue. Som dyktig ingeniør kunne han imid
lertid bli vel egnet som bestyrer. Han repre-
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le bryggeriene var beskjedent. I 1859 fikk
f.eks. J.A. Holmsen taksert sitt «Christiania
Bryggeri» i Strandgata 4 for 1 240 spd. Et stør
re bryggeri var Larsens og Heckmanns bedrift
i Øvre Torvgate 3, hvor bryggeribygningene ble
taksert til over 7 000 spd. i 1860. Men noen
industri var disse små bryggeriene egentlig
ikke. Framstillingen av det bedre og mer hold
bare bayerske ølet fra 1840-åra krevde store
investeringer, bl.a. i iskjellere til oppbevaring
av ølet. I midten av 1850-åra tok de store bay
erske bryggeriene også i bruk dampmaskinen.
Kravet til økonomiske ressurser hos de som
ville etablere seg i bransjen, økte tilsvarende.
De mindre produsentene av det tradisjonelle
«søt»-ølet måtte nedlegge. Ved å se på brann
takstene for de bryggeriene som ble etablert fra
midten av århundret, får vi et inntrykk av in
vesteringsnivået. Christiania Ølbryggeri som
ble anlagt på hjørnet av Møllergata og Mari
dalsveien i 1855, blir i 1857 taksert til 52 860
spd. Frydenlunds Bryggeri ble anlagt i 1859 og
i 1860 var taksten 118 770 spd. I 1875 ble
Christiania Aktiebryggeri i Aakerbergveien 1
taksert til 143 760 spd. Det var ikke tilfeldig
at brødrene Ringnes måtte ta kontakt med
pengesterke menn som bl.a. Thorvald Meyers
svigersønn konsul Axel Heiberg da de i 1876
gikk i gang med enda et nytt stor-bryggeri i
byen.

Bankier J. H. Schwensen var en av Mads Langaards
rike medinteressenter ved grunnleggelsen av Fryden
lund Bryggeri.

bransjen var det særlig kravet til kapital som
virket begrensende inn på rekrutteringen, i den
andre var det kravet til tekniske kvalifikasjo
ner. På forskjellige måter virket produktivkref

ter og produksjonsforhold som en sil og avgjor
de hvem av de mange flittige og fiffige i og
utenfor byen som skulle få muligheten til å
etablere seg som eiere av hovedstadens indu
stri. På lignende måte virket altså endringene
i produktivkrefter og produksjonsforhold inn
på hvem som skulle få beholde og hvem som
skulle miste sin posisjon som industriborger.

Forandringer av produktivkrefter og produk
sjonsforhold virket av og til på en dramatisk
måte inn på forholdene i de forskjellige bran
sjene. For hovedstadens lysstøpere betydde
introduksjonen av parafinen i begynnelsen av
1860-åra en katastrofe. Lysstøper Johnsrud
sier f.eks. i en klage til ligningskommisjonen
i 1869 at inntekter er «redusert ved Concur
ranse med de mange Belysningsvæsker som
nu forhandles». Etterspørselen etter talglys
ble redusert til nesten ingenting.

Verkstedsindustrien, som til å begynne med
hadde vært en relativ «åpen» bransje, gjen
nomgikk f.eks. i løpet av et par ti-år viktige
endringer. Både produktene som skulle pro
duseres og maskinene det skulle produseres
med, ble mer kompliserte. En del av verkste
dene hadde dessuten etter hvert blitt så store

En lignende katastrofe betydde introduk
sjonen av det undergj ærete bayerske ølet for
de tradisjonelle håndverksmessige ølbrygge
riene. Kravet til investeringer i de tradisjonel
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uløselig sammen med det konkurranse-kapita
listiske systemet Kristianias industri var en del
av.

at den forretningsmessige siden av driften satte
større krav til bedriftsøkonomisk innsikt enn
det mange av de opprinnelige eierne kunne til
fredsstille. To av de tre første eierne av Ny
land Verksted, mekanikerne P. Nørbech og
J.S. Jarmann, var blant dem som ble «offer»
for denne utviklingen. Da Nyland i 1879 gikk
konkurs, fikk de to mekanikerne en stor del av
skylden for dette. I 1881 måtte de to trekke
seg fra ledelsen av bedriften, og en utdannet
ingeniør overtok nå som bestyrer av verkste
det.

Schieldrop, Edgar B.: Christiania Spigerverk.
1853-1961. Oslo 1961.
-Pedersen, Philip: O. Jacobsons Maskinverk
sted A/S gjennom 100 år. 1845-1945. Oslo,
1945.

Lignende utskiftninger fant sted i andre
verksteder. Mekaniker I. Isachsøn hadde dre
vet Christiania Maskinverksted i ca. 15 år da
han i 1866 måtte se bedriften solgt på tvangs
auksjon. Hovedinteressenten i det nye selska
pet var ingeniør Chr. B. Mohn.
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Det lå en slags ironi i slike skjebner. Disse
mennene ble rammet av en utvikling som de
seiv hadde gått i spissen for. Jarmann og Nør
bech hadde f.eks. i 1857 tatt initiativet til å
gjøre verkstedet sitt om til aksjeselskap. Der
med la de det organisatoriske grunnlaget for
at de kunne bli fratatt styringen med bedriften.
Særlig Jarmann hadde dessuten stadig gått i
spissen for å utvide og modernisere verkstedet.
De to «griinderne» bidro altså aktivt til å øke
verkstedets kompleksitet på en slik måte at de
til sist ble satt utenfor den bedriften de sikkert
betraktet som sitt eget livsverk. Men selve
drivkreftene bak Jarmanns og Nørbechs hand
linger lå allerede på forhånd utenfor disses
kontroll. Kravet om stadig ekspansjon hang

Nydalens Compagnie. 100 år. Oslo 1945.
- Kristiania nærings- og forretningsliv i tekst
og billeder. B. 11. Kristiania 1914.

For ytterligere kildehenvisninger henvises til
min hovedfagoppgave «Framveksten av et
industriborgerskap i Kristiania 1840-1875»,
ved Historisk Institutt i Oslo, som ble ferdig
høsten 1977.

- Olsen, Kr. Anker: Kværner Brug gjennom
100 år. Oslo, 1953.
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