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AV LEIF THINGSRUD
Legden var bygde-Norges vanligste form for sosial-

unngå at barn til stadighet måtte flytte, og kommu

hjelp fra reformasjonen og fram til slutten av det 19.

nene ble oppfordret til å ordne med fosterhjem eller

århundret. Bidragene ble betalt i naturalia ved at klienten ble understøttet direkte av en eller flere gårdsbruk eller andre næringsvirksomheter.

bygge barnehjem til dem. Men i Aker var flyttingen
forlengst opphørt.

Fra litteraturen kjenner vi det mest i form av en

TYNGENDE FATTIGSKATT

gammel kjerring som etter fast rute ble kjørt mellom

Allerede på 1 700-tallet hadde Christiania blitt en

gardene i grenda. Hun bodde noen uker hvert sted,
som en alt annet enn velkommen gjest i huset, før
hun ble ekspedert over til naboen.

magnet for ulykkelige mennesker som ikke hadde
noe annet sted å gjøre av seg. De fleste av dem fikk
sitt tilhold i de simple trehusene i forstedene. Disse lå

Realitetene var litt mer kompliserte. De aller fleste
som var satt ut på legd, var foreldreløse barn, men

i Aker, og dermed ble legdsbyrden så tung der at
nesten hver eneste bonde fikk minst ett legdslem å

også vanføre, utslitte oldinger og ufarlige sinnsli-

forsørge. Tidlig på 1800-tallet måtte hver «fullgård»

dende ble omfattet av ordningen. Når man kom et
stykke ut på 1800-tallet, forsøkte myndighetene å

ta to legdslemmer, hver «halvgård» én, og småbru
kene fikk gå sammen to og to og ta én.
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Et system hvor legdsyteren betalte en forpleier i
stedet for å ha klienten ved sitt bord, var også innar
beidet. Særlig var dette naturlig når gårdens eier ikke
var en vadmelskledt bonde, men en proprietær, en
byborger som hadde investert i jord og som bare
brukte husene der som et landsted.
Fattigkommisjonen mønstret legdslemmene to
ganger i året og holdt ellers kontakt med skolelæ
rerne for å forsikre seg om at mindreårige ble holdt i
skole. Det siste var svært viktig, for ellers kunne de
bli gående for lenge før de ble konfirmert og kunne
søke tjeneste. Og da tok de jo opp en plass helt unø
dig. De legdsprotokollene som er bevart, skriver seg
nettopp fra disse mønstringene av klientene.
Legdsbyrden lå imidlertid også på andre virksom
heter enn gårdsbruk. Teglverk, sagbruk og forskjel
lige møller måtte også ta sine klienten Selvsagt
måtte eieren der da bare finne en forpleier og betale
denne, men i protokollen står klientene oppført
under sin legdsyter, og med opplysninger om hvor
de hadde sitt tilhold.
Inntil systemet på midten av 1800-tallet ble
endret, slik at de som ønsket det fikk betale fattig
skatt i rede penger, og de fleste av industrianleggene
også kom inn under Kristiania ved byutvidelsen i
1859, gir legdsprotokollen oss en oversikt over hva

Vågehalsen, ett årgangs- og ett flomblad, strøket fra
protokollen da det ligger innenfor bygrensa;
Nygård, to årgangsblader;
Bjølsen og Dal, tre årgangs- og to flomblad;
Bentsebakken, ett årgangs- og ett flomblad, revet i
1817;
Lillo, tre årgangsblad, fra 1813 fire årgangsblad, hvor
Brede og Thoresen eide to og assessor Arntzen to;
Øvre Foss, to årgangs- og to flomblad, tilhører Jacob
Meyer og Ener Holm, fra 1818 assessor Mathisen og
grosserer Ole Holm;
Mellom Foss, ett årgangs- og tre flomblad, eier: Ener
Holm;
Nedre Foss, tre flomblad, eier Ener Flolm og /. C. Smith;
Sandaker, ett årgangsblad, fra 1812 også ett flomblad;
Schultzehaugen, to årgangs- og to flomblad;
Brekke, tre årgangs- og ett flomblad, tilhører kammer
herre Peder Anker; Nedre Grorud, to flomblad;
Øvre Grorud og Ammerud, to flomblad, fra 1818 tre
flomblad, revet i 1831;
Nordtvet, to flomblad, tilhører H. T. Thoresen;
Ellingsrud, fem flomblad, tilhører borgermester Iver
Steen;
Skøyen; fire flomblad, tilhører Jørgen Pløen;
Rustad, ett ftomblad, tilhører Thomas Bukier, senere
C. Lumholtz;

som fantes av industri og «protoindustri» i Aker. 1
legdsprotokollen for perioden 1810 til 1832 står

Skullerud, tre flomblad, tilhører Bukier;

gårdsbrukene listet opp først, deretter kommer
sagene, så teglverkene og til sist forskjelllige typer
møller og fabrikken

Fløysbotn, ett flomblad, tilhører oberst Ingier;

Sager i hver en bekk
Sagene ble delt i to kategorier; årgangssager og
flomsager. De første lå slik at de hadde nok vann til å
drive sågverket hele året, mens de siste bare kunne
sage ved god vannføring. En flomsag ga dermed
mye mindre avkastning, og hadde følgelig også min
dre legdsbyrde - hvert sagblad var i verdi lik en halv
gård. Hvert blad på årgangssakene gikk som fullgår
der. Protokollen har med disse sagene;

Munkerud, ett flomblad, tilhører Paul Claussen;
Grefsen, ett årgangsblad, tilhører Smith og Calmeyer.
I alt blir dette på det meste 22 årgangs- og 41 flom
blad, som - hvis legden var fylt helt opp - ga forsør
gelse til 85 legdslemmer. Alle gårdsbrukene ga til
sammen snaut to hundre plasser, så dette illustrerer i
alle fall med all tydelighet at sagene var en viktig del
av Akers næringsliv på begynnelsen av 1800-tallet.
Eierne er, der de er nevnt, for en stor del kjent som
«plankeadelen» i Kristiania.
Sten på sten endret landskapet
Behovet for teglstein var stort i de periodene det var

Voksen, ett flomblad;

byggeaktivitet i Kristiania. På grunn av brannfaren

Nordre Rød, ett årgangsblad;

var det murtvang i byen, og de fleste hus ble bygd

Flottet, to årgangsblad, alle hittil nevnte tilhører Peder
Anker;
Sollerud, to flomblad;

med massive vegger og piper av tegl. Det gjorde
selvsagt teglverk til en svært lønnsom næring for den

Frogner, ett ftomblad, opphørt i 1819;
Store Frøn, ett flomblad;
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som eide et jordstykke med djup leire nær bygge
plassene.
I Aker har det gjennom de siste to hundre år vært

et stort antall teglverk. Der forekomstene av leire har
vært svært gode, som på Ensjø, har man holdt virk
somheten gående i over hundre år, men de fleste
stedene er det blitt tomt etter en mannsalder eller
to. Da er også landskapet helt forvandlet. Trange
ravinedaler er blitt videt ut til breie sletter, hvor man
senere har bygd boliger, industri eller idrettsanlegg.
Stadionene Bislet, Dælenenga og Jordal er alle bygd
på tidligere teglverk. Legdsprotokollen forteller oss

opp i 1823, men virksomheten var ikke større enn at
den fikk slippe med halv legd.
Noe folk ikke kunne leve uten, var mel, så mølle
brukene var stabile legdsytere. Nedre Foss ble regnet
som fullgård, de andre to - Sandaker og
Bentsebakken - som halvgårder. Det ble også
Nydalen mølle, som startet opp i 1830.

Industrien flytter til byen

om følgende teglverk i 1810:

I 1830 startet også en annen virksomhet opp:
«Stivelse-, Sværte- og Benmelfabrikken Lilleborg».

Arnesens på Sollerud,

Med den varsles oppkomsten av en større og mer
variert industri, som særlig skulle utvikle seg i sag- og

Ener Holms på Mellom Foss,
Hans Gruners på Nedre Foss,

møllebeltet langs Akerselva. Det begynte med

Arnesens på Nes i Maridalen,
Professor Pihls på Hasle,

spinnerier, veverier og bryggerier. Og fortsatte med
mekanisk industri og støperier. Dermed ble også det

Kjøpmann Youngs på Ensjø,

området som fra gammelt av hadde hatt navnet

Risverket og Haugerud.

Sagene, en del av en raskt voksende industriby, som
Kristiania nå ble omformet til.

Det siste ble regnet som en halvgård, mens de
øvrige var fullgårder.

Mens sagene, teglverkene og de forskjellige typer
møller, som forskerne helst kaller «protoindustri», lå

Og mens sagene hadde dårlige tider under og rett
etter Napoleonskrigene, økte aktiviteten rundt tegl
brennerovnene. 11812 startet verket i Bentsebakken,
og i 181 3 kom Stenersen i gang på Smalvollen. Året
etter ble det startet verk både på Voksen og på
Hauger i Maridalen. Det siste var lite og ble «demo
leret» etter bare elleve år. Nedre Foss ble revet i
181 7, samtidig som nye teglverk ble startet både på
Nordtvet og Rødtvet.

Flere typer møller

utenfor byen - lokalisert slik på grunn av behovet for
vannkraft eller råstoff - var nærheten til markedet,
tomteprisene og et godt tilbud av arbeidskraft avgjø
rende for hvor industrien plasserte seg. Det skulle i
de fleste tilfellene bli i eller i umiddelbar nærhet av
byen.
1 1860 fait de gamle sagbruksprivilegiene bort.
Samtidig hadde dampmaskinen gjort sitt inntog som
en adskillig sikrere kraftleverandør enn vårflommen i
elver og bekker. I løpet av noen få år ble så å si alle
oppgangssagene nedlagt og erstattet av noen få

«Collett & sons» står oppgitt som eiere av «Sæbe
syderiet og oljemøllen». Anlegget ble regnet som en

dampsager, som ble plassert der det var lettest å
levere tømmeret. En lignende strukturendring skulle
også de andre protoindustriene igjennom.

fullgård. Såpe var antakelig en luksus de fleste var
svært forsiktige med å bruke for mye av.

industriarbeidsplasser ble skapt, men også at en

Industrialiseringen medførte både at en mengde

1812. Men allerede året etter var «Nye Papirmølle» i

mengde arbeidsplasser forsvant. En del oppgåver
over bruk, verk og fabrikker finnes i femårsberetning
ene fra amtmennene, men de gir ikke slike detaljerte

drift. Begge var regnet som halvannen gård, og fikk
dermed tre legdslemmer å forsørge. Ludvig Mariboe

oppgåver som Aker fattigvesens legdsprotokoll. Det
første bevarte bindet stopper i 1830, og det andre

eide mellommølla, som ble regnet som to og en
kvart gård. Og den lille nedremølla - verdsatt som
trekvart gård - eides av Glad og Hunn.

begynner i 1869. Da er det økonomiske landskapet
fullstendig omformet, også slik at legden som system

Det var tre papirmøller; øvre, mellom og nedre.
Den første eides av Glerup, og ble revet allerede i

11814 kom det også til en kortfabrikk, også den
verdsatt som en fullgård. Så mye tid til kortspill
hadde man nok ikke, for allerede i 1819 var virksom

var på full fart ut. Alle brukseierne foretrakk - i likhet
med de fleste gårdbrukerne - å betale fattigskatt i
rede penger framfor å ha legd.

heten lagt ned. En ny kortfabrikk dukket imidlertid
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