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TILFLYTTING TIL HAUGESUND 1850-1900 
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85 

I 1 920 reiste Halvor Vågen fra Skjold til Haugesund med sin far for å gå på 
marknaden i by" n. Synet som møtte ham, var ukjent på mange måter. I en 
reiseskildring minnes han sitt første møte med landskapet rundt Hauge
sund, med den "uendelige" horisonten i vest. Like forundret synes han å 
være over bylivet, med brolagte gater, krambuer på størrelse med kirken 
hjemme i Skjold, samt byens mylder og mas. Det var ikke bare visuelle trekk 
Halvor Vågen husket fra reisen sin, men også � de ble sett på som å være 
annerledes enn byfolkene. Selv beskriver hab møtet �ed bybefolkningen 
slik: 

Eg hugsar noko anna ogso. Og det var at byungane r.opte "bone, bone, 
bone" etter meg. Eg visste eg hadde ikkje så fine klær� skor som dei, og at 
buksa mi gjekk til midt ned på leggen. Bygutane hadde buksa med kanten 

ovom kneet. Og eg veit eg skjemdest.l 

Det må ha gått et skille mellom folk som bodde i og utenfor byen tidlig i 
Haugesunds grunnleggingsfase. Uttrykket "bønder i by" n" var, og er, et 
uttrykk som presiserer at bøndene blir betraktet som fremmedelementer i 
bysamfunnet. Var dette tilfelle for bøndene i "gamle Haugesund"? Med hvil
ken rett kunne byens innbyggere skille mellom byfolk og bønder på 1800-
tallet? Var det ikke bøndene essensielle i grunnleggingen av Haugesund by? 
Denne artikkelen tar for seg den tidlige innflyttingen til Haugesund, i siste 
halvdel av 1800-tallet, og fokuserer på vandrerne som slo seg til i byen. Hva 
var årsaken til at folk valgte å flytte til Haugesund, og hvordan var situasjo
nen for de nyankomne? 

Byens generelle næringsutvikling i perioden 

Den 26. august 1854 fikk Haugesund ladestedsstatus, med alle handels- og 
eksportrettigheter en slik tittel medførte.2A Stortingets vedtak skulle få stor 
betydning for stedets videre utvikling. Byens økonomi og næringsliv 
utviklet seg i positiv retning, og motiverte hundrevis av folk til å flytte til 
den lovende, nyetablerte byen. 

Behovet for ladested reiste seg i takt med det yrende vårsildfiskeriet 
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Fiskeriaktivitet utenfor Haugesund før århundreskiftet. Foto: Karmsund folkemuseum. 

utenfor kysten av Sør-Vestlandet i perioden. Fiskeriet var byens hjørnesten 
og eksistensgrunnlag midt på 1 800-tallet. Etterhvert som fangsten økte, 
vokste det fram et behov for at haugesunderne selv skulle kunne importere 
varer og eksportere sild tilvirket i Haugesund, i stedet for å reise til andre 
kontroll- og tollstasjoner før silda kom på markedet. 

Vårsildfiskeriet stimulerte andre næringer. Bøkkere, tømmermenn og 
andre håndverkergrupper ble sentrale brikker i fiskeriindustrien og forsyn
te byens næringer med det de måtte trenge av utstyr. Parallelt med sildefis
keriet startet utviklingen av byens skipsindustri. Egne skipsverft ble iverk
satt i Haugesund, samtidig som byens flåte etterhvert overtok eksport og 
import av fisk og andre varer til byen. Da sildeinnsigene kulminerte og 
senere opphørte på 1870-tallet, omstilte haugesunderne seg og var snart i 
gang med nordlandsfiske og islandsfiske. Når fisket også på disse feltene ble 
skralt, vendte haugesunderne hjem igjen og engasjerte seg friskt innenfor 
nye næringer. Det ble en bredere satsing på Haugesunds skipsfart. 

I kjølvannet av fiskeri og skipsfart blomstret det opp nye handels- og 
håndverksnæringer til å forsyne byens økende andel av innbyggere. Detalj
handlere og kremmerhandlere konkurrerte med større kjøpmenn om kvali
tet og utvalg. Byen ble markedsplass for et større oppland, der folk trakk 
inn fra de omkringliggende bygdene for å selge hjemmeproduserte varer 
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på byens torg. Byens voksende innbyggertall trengte mat, klær, luksusarti
kler, kafeer, kroer og overnattigssteder for tilreisende. I tillegg økte behovet 
for utstyr i forbindelse med fiskeri og skipsfart. Håndverkere fra mange ste
der av landet slo seg derfor ned i Haugesund og konkurrerte om markedet. 
Byens næringsliv ble gradvis mer differensiert. 

Slik vokste byen fram, med alle dens instanser. Rundt gruppen som enten 
arbeidet med fiskeri og sjøfart eller forsynte disse næringene, utviklet det 
seg et arbeidsmarked for tjenestefolk, lærere, offentlig ansatte embetsmenn 
og andre spesialiserte funksjoner. Byen ble mer flerfoldig både med hensyn 
til alternative næringsveier og sosiale grupper. 

Den energiske næringsutviklingen i Haugesund lokket til seg folk, samti
dig som arbeidsmarkedet ble mer differensiert i kjølvannet av et voksende 
innbyggertall. Arbeidsmulighetene endret seg i takt med de økonomiske 
konjunkturene i perioden, slik at innflyttingen, og dermed også befolk
ningsveksten, steg og avtok i takt med økonomiske konjunkturer og varie
rende arbeidsmarked. I 1860-årene var håndverk den mest populære 
næringen, men avtok mot 1880-årene, da andelen av sjøfolk mer enn fordo
blet seg. Behovet for sjøfolk i forbindelse med den tiltakende sjøfartsvirk
somheten kom til å konkurrere med håndverksvirksomheten om byens 
arbeidskraft. Den samlede formue og inntekt hos byens befolkning utviklet 
seg positivt gjennom hele perioden, og medvirket til ytterligere innflytting. 
Myten om haugesundsborgeren som hadde startet med to tomme hender, 
spredte seg og motiverte mange til å reise fra fødestedet for å prøve lykken 
i byen. 

Befo�gsutvildingen 

Veksten i Haugesunds næringsliv gjenspeilte seg i sterk befolkningsutvik
ling. Byens folketall økte i rask takt, fra 15 beboere på gården Hauges grunn 
i 1801, til omtrent 1000 innbyggere rundt 1850, og nesten 8000 innbyggere 
ved inngangen av 1900. 

Fram til byen fikk offisiell ladestedsstatus holdt folketallet seg lavt og sta
bilt, mens veksten i perioden fra 1854 og framover markerte overgangen til 
en by i medvind. 

Befolkningsøkning innenfor et bestemt område kan enten skyldes over
skudd av fødsler i forhold til antall døde, eller innflytting fra andre områder. 
Befolkningsveksten i Haugesund skyldtes en kombinasjon av høyt fødselso
verskudd og stor innflytting til byen. Ifølge folketellingen fra 1865 var bare 
30% av Haugesunds befolkning født i byen. Denne andelen endret seg imid
lertid for hver folketelling framover, da innflyttingen avtok og den naturlige 
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Figur 1: Yrkesfordeling blant befolkningen i Haugesund 1865-1885 
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Kilde: Folketellingen� fot Hailge�und 1865, 1875 og 1885. 

Figur 2: Befolkningsveksten i Haugesund 1801-1900 
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Figur 3: Haugesunds befolkning etter fødestedsqmråde, 18f!5-1885 
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Kilde: Folketellingene for Haugesund 1865, 1875 og 1885. 

veksten i større grad sørget for byens befolkningsekspansjon. Likevel 
strømmet det folk fra alle kanter av landet til den ekspanderende byen. 

Folk fra Sør-Vestlandet dominerte flyttingen, og utgjorde omtrent 85% av 
byens innflyttergruppe. Rekrutteringen fra de omkringliggende bygdene 
rundt Haugesund var størst. Torvestad og Avaldsnes prestegjeld, som grenset 
til byen, rekrutterte flest innflyttere. Dernest var det folk fra Skjold, Tysvær og 
Sveio som dominerte byens folketall. Innflyttingen ser ut til å ha avtatt i takt 
med flytteavstanden for de fleste. Selv om det bodde svensker, dansker og 
folk fra Nord-Norge i Haugesund, var byen først og fremst nærdistriktenes by. 
Samtlige av disse nærdistriktene var bygdesanlfunn, bebodd av bondestan
den, som kom til å utgjøre de reelle "bøndene i by" n". 

Jeg vil i det videre arbeidet illustrere tilflyttingen til Haugesund gjennom en 
vandrergruppe som var mangetallige i prosessen, nemlig skjoldabuen. I perio
den 1865 til 1885 var 5% av innbyggerne i Haugesund født i Skjold preste
gjeld. For å få et inntrykk av enkeltmenneskenes skjebner, hvem de var og 
hvordan det gikk med dem i byen, vil jeg fremstille denne gruppen i detalj. 

Hvem forlot Skjold for å flytte til Haugesund i·perioden? 

I perioden mellom 1865 og 1885 bodde det mange fra Skjold i Hauge
sund. Vandrerne kom fra ulike kår i bondestanden, selv om de fleste hadde 
gårdbruker- eller husmannsbakgrunn. Gruppen var sammensatt av mange 
ulike individer, men noen fellestrekk karakteriserer skjoldabuen i Hauge
sund. 
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1abelll:Vandrernes sosiale bakgrunn fra Skjold3 

Gbr. Hmd. Inn. Gjg. Kap. Hlm. Ukjent 
Menn 82 61 9j 3 l l l 

Kvinner 71 32 10: 2 
Totalt 153 93 19 5 l l l 

Kilde: Dåpslistene i kirkebøkene 1786-1897 og Bygdebok-dbase. Gbr.=gård
bruker, Hmd.=husmann, Inn.=innerst, Gjg.=gjestgiver, Kap.=kappelan og 
Hlm.=handelsmann. 

Det mest iøynefallende ved gruppen er dominansen av folk med gårdbru
kerbakgrunn i forhold til husmannsbakgrunn. En persons stilling i familien 
var avgjørende for mulighetene til å bli boende på farsbruket. Dermed er 
det logisk at få odelssønner, eller eldste sønner i en gårdbrukerfamilie, ville l 
forlate hjembygda til fordel for byen. Kildene viser likevel at de eldste gård-
brukersønnene var like ivrige i randringen som barn lenger nede i søsken
flokken. Byen ser ut til å ha vært et trekkplaster for alle sosiale grupper i 
Skjold. Ifølge flyttelistene fra Haugesund var det heller få som vendte tilba
ke til fødestedet etter en periode i byen. De som flyttet videre, flyttet til 
Amerika, bygdene rundt eller � nærliggende byer som Stavanger og Ber
gen. Haugesunds ekspansjonsfase medførte mange nye muligheter for bon
destanden, og kan ha lokket folk som satt godt i det i bygdene, ut av jord
brukssamfunnet på grunn av fiskeriaktivitetene, skipsfartsnæringen og 
andre aktiviteter som åpnet seg i kjølvannet av byekspansjonen. 

En undersøkelse av skjoldabuens økonomiske bakgrunn i bondesamfun
net viste at det ikke først og fremst var fattigfolk fra Skjold som følte seg 
presset til å dra til byen. De som flyttet til Haugesund, kom som regel fra 
bedre kår enn det som var gjennomsnittlig for resten av bygda, enten de 
hadde gårdbruker- eller husmanns bakgrunn. 4 Skjoldabuen hadde en tilsy
nelatende ressurssterk bakgrunn i bondesamfunnet med hensyn til 
såmengde og husdyrhold på brukene de vokste opp på. I tillegg til jordbru
ket spedte dessuten mange på inntektene med å utøve enkelte binæringer. 
En binæring var ofte med på å heve en families økonomi. Økonomiske løft i 
form av sideyrker ble praktisert for de fleste grupper i bondesamfunnet, 
også for skjoldabuen som flyttet til Haugesund. 

I tillegg til jordbruk var binæringer med på å trygge bondestandens øko
nomi i bygdene. Enkelte bønder og husmenn drev med håndverk, fiskeri
virksomhet, sildesalting og lignende aktiviteter i tillegg til jordbruket.ss 
Praktisering av binæringer i bondesamfunnet kan ha vært grunnen til at en 
stor del av skjoldabuen valgte håndverk som næring etter ankomst i byen. 



BøNDER I BY'N 91 

Slik ble vandrerne ledet inn på yrkesfelt som de erfaringsmessig kunne 
overføre til bysamfunnet. Hvis faren drev med utstrakt snekkervirksomhet i 
tillegg til jordbruk, var det mulig at sønnene hadde tilegnet seg nok kjenn
skap til dette yrket til at de kunne slå seg opp som håndverkere i Hauge
sund. I gruppen med skjoldabu er det tegn på sammenheng mellom sideyr
ker i bondesamfunnet og senere næringsvei i byen. Et eksempel på dette er 
Bernt Dominicussen Nagell, som drev med sildesalting, sildehandel og sil
defrakt ved siden av å være gårdbruker i Skjold. Hans fire sønner, Domini
cus, Gudmund, Bernt og Ole, flyttet alle til Haugesund og ble sjøfolk, mens 
tre av dem senere endte opp blant byens borgerskap. Deres yrkesvalg i 
byen kan ha sammenheng med kjennskap til næringen fra barndomshjem
met, via farens binæring. Samme mønster finner vi også blant Tomas Jakob
sen Smedsviks sønner. Tomas Jakobsen var husmann under gården Harald
seid, men hadde i tillegg aksjer i galeasen Hardangeren og en jakt med navn 
Gotfrit. 6 Farens redervirksomhet kan ha inspirert hans tre sønner Isak, 
Jakob og Knud til å satse på en levevei innenfor skipsfart. I tillegg til å jevne 
. ut noen av skjevhetene mellom gårdbruker- og husmannsstanden, bidro 
sideyrkene derfor til at individene fikk erfaring fra næringer det senere gikk 
an til å spesialisere seg i og leve av i byen. 

Sideyrkene kunne spille en viktig rolle for bygdebefolkningen i den grad 
overgangen fra bygd til by ble mindre. Dette gjaldt ikke bare den erfarings
messige tyngden en alternativ binæring ga individene, men også en økono
misk tilpasning til bysamfunnet. Binæringene gav bygdefolket tilgang til 
kontanter, slik at aktiviteten på mange måter var markedsrettet. Skjoldabu
en ble dermed integrert i et markedsøkonomisk system som lignet på det 
som eksisterte i byen. Mange hadde praktisert et levevis i bygda som lå 
nært opp til det de senere møtte i byen. Slik ble tilpasningen til bysamfun
net forenklet for bygdebefolkningen. 

Flere menn enn kvinner fra Skjold bodde i Haugesund i tiden mellom 
1865 og 1885. Kvinnene i Skjold fant seg antakelig lettere arbeide innenfor 
bygdesamfunnet. En undersøkelse av befolkningen i Skjold, viste et kvinne
overskudd i bygda i samme periode. Den skjeve kjønnsfordelingen kan 
skyldes at lett tilgjengelighet på kvinnearbeid eller behov for tjenestepiker 
i Skjold, førte til at mange ble værende i bygda. Menn flyttet i større grad til 
byen, der behovet for mannlig arbeidskraft var større og mer variert enn 
hjemme i bygda. 

For begge kjønn ser alderen ut til å ha påvirket vandringen. De fleste 
skjoldabuene var unge og uetablerte med hensyn til arbeid og ekteskap da 
de flyttet til Haugesund. Siden vandrerne generelt sett var i en arbeidssø
kende alder, tyder dette på at jakten på arbeid motiverte mange til å flytte 
til byen. Det ble for mange en naturlig del av livsløpet å bryte opp fra føde-
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stedet for å finne seg arbeid utenfor hjembygda. De fleste flyttet fra Skjold i 
en tidlig fase, like etter at de hadde forlatt barndomshjemmet. 

Til tross for at flertallet av innflyttere fra Skjold var ungdom på jakt etter 
arbeid, var det mange som hadde etablert seg med ekteskapspartner. Noen 
hadde giftet seg før de forlot Skjold, mens mange andre var snare med å fin
ne seg ektemake i byen. Lav alder og høye ekteskapsrater karakteriserte 
også mange andre innflyttergrupper i byen, og bidro i neste omgang til at 
byen økte sin befolkning gjennom høye fødselsrater. 

Hvorfor flyttet folk fra Skjold? 

Byveksten i Norge i siste halvdel av 1800-tallet blir ofte knyttet til den 
eksplosive befolkningsveksten i samme periode. Det økende folketallet i 
landet, såvel som i resten av Europa, har gjerne blitt trukket fram som en 
nødsfaktor som presset folk til å forlate fødestedet. Stadige forbedringer i 
folkets levestandard, samt stabilitet i lønn og i prisene på jord viser likevel 
at de fleste bondesamfunn var i stand til å absorbere den voksende befolk
ningen.7 

Økende folketall i Skjold enqte likevel i bruksdeling og statusfall for deler 
av bondestanden. En del minare velstående barn fra bondestanden måtte 
forlate barndomshjemmet, da eldre brødre overtok den allerede delte fars
gården. Husmannsbarna hadde ingen formelle rettigheter til å overta plas
sen etter faren, og var tidlige innstilt på å forsørge seg selv. Kvinnene hadde 
få framtidsalternativer: de kunne enten gifte seg og stifte familie, eller tjene 
en annen familie. Vanlig praksis var å tilbringe ungdomsår som tjenestepi
ke, før de eventuelt fant seg en ektemake. I kontrast til brødrene, hadde 
ikke jentenes rekkefølge i søskenflokken mye å si. I prinsippet måtte de alle 
forlate gården de var oppvokst på, enten de var eldst eller yngst i søsken
flokken, gårdbruker- som husmannsdøtre. Da bruksdeling forekom rimelig 
ofte fra 1850-årene, betød dette i praksis at mange gårdsbruk etterhvert ble 
for små til ytterligere oppdeling, noe som igjen førte til statusfall for mange, 
som dermed ble skjøvet ut fra barndomshjemmet. 

Harde kår karakteriserte skjoldabøndene generelt, da de som regel had
de mange økonomiske forpliktelser, uansett om de var husmenn eller gård
brukere. Det viser eksempelet hentet fra husmannsplassen "Nilsaplasset" 
under gården Rossabø i Skjold.s Nils Hansson fra Sveio giftet seg i 1823 
med datteren til husmannen på gården Rossabø. Ekteparet Nils og Alis ble 
i første omgang boende som innerster hos konens foreldre, noe gårdbru
keren mislikte sterkt. Bonden forsøkte å tvinge dem bort fra sin eiendom, 
men etter at saken ble tatt opp i forliksrådet, fikk de likevel bli boende på 
plassen inntil svigerfaren døde. Da tiden kom, var det også kommet en ny 
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bonde på Rossabø, så Nils og Alis fikk fornyet kontrakten og ble boende på 
husmannsplassen på strenge vilkår. Tross i at Nils drev med driftehandel på 
si, gikk den videre utviklingen på husmannsplassen nedover. Nils og Alis 
reduserte etter hvert både dyreflokken og avlingen, og endte til slutt sine 
dager som legdefolk på hver sin gård. Ekteparet fikk flere barn sammen. Ett 
døde i Skjold bare tre år gammelt, de andre flyttet fra bygda. Den ene søn
nen, Hans Nilsson, flyttet til Haugesund og ble murer. Ellers flyttet de tre 
andre barna til Torvastad, Stavanger og USA. Ingen av dem overtok hus
mannsplassen etter foreldrene. De hadde muligens sett nok av fattigdom 
og harde kår i barndommen.Angående familiens velstand står det i bygde
boka at 

Det var trangt på Nilsaplasset på meir enn ein måte. Sikkert var plassen liten 

for den veksande plassfamilien. Økonomisk var det heller ikkje romsleg. 

Familien mottok 2 dalar i fattig hjelp i 183 7. Ennå kan det eltes forteljast om 

Nils som var ute på ulovleg ferd etter korn for å skafta mat til seg og sine. 

Eksempelet viser tendenser til fattigdom i bygda. Harde kår i Skjold kom
binert med alternative arbeidsmuligheter i Haugesund, kan ha virket avgjø
rende inn på flytte bevegelsen. Den økonomiske situasjonen på Nilsaplasset 
motiverte både eldste sønn og resten av søskenflokken hans til å flytte fra 
fødestedet. Andre studier av migrasjon viser at økonomisk press på hjem
stedet motiverte, såvel som karakteriserte individer og familier på van
dring.9. Befolkningspress, faren for statusfall og den økonomiske utvikling
en i bygda motiverte nok mange til å prøve det attraktive arbeidsmarkedet 
i byen.Arbeidsmuligheter var hovedårsaken til at den norske vandringen på 
1800-tallet ofte gikk i retning av kysten, hvor det var arbeidsmuligheter i 
forbindelse med fiske og skipsfart.1o Å søke arbeid i Haugesund var sann
synligvis mer attraktivt for en gårdbrukersønn enn å ta seg tjeneste på en 
annen manns gård, og dermed bli sosialt degradert i hjembygda. Ved å forla
te bygda hadde alle i prinsippet likestilte muligheter til å beholde sin sosia
le posisjon, eller å forbedre posisjon ved å lykkes i byen. Etter at Haugesund 
fikk bystatus, krevde den følgende ekspansjonen i næringene stor arbeids
kraft og bød på mange muligheter for tilflytterne. Sjansen for å få seg lønnet 
arbeid var stor, og må ha virket lokkende på bygdebefolkningen. Med rele
vant praksis fra Skjold ble mange unge rekruttert til de yrker som stod sen
tralt i byutviklingen. Byene var dessuten assosiert med større muligheter 
for økonomisk fortjeneste. 

En motivasjonsfaktor som også må inkluderes i flyttingen fra bygd til by, 
var byens tilgjengelighet på ekteskapspartnere. Ekteskapet var en marke
ring av et individs voksentilværelse, og dermed en viktig del av livsløpet. 
Arbeidsmarkedet førte til at byen i en periode ble en samlingsplass for 
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unge, enslige, noe som førte til at mange giftet seg etter ankomst. Mange 
forskere har trukket slutninger om at sannsynligheten for å bli gift var stør
re for de som dro til byene.l1 Det gunstige ekteskapsmarkedet i byen til
trakk muligens unge mennesker på jakt etter en livspartner. Presset for å 
finne seg en ektemake var for noen stort nok til at de forlot hjembygda til 
fordel for byens mangfold. For menn som for kvinner kunne ekteskap bety 
en tryggere tilværelse sosialt og økonomisk. Gjennom ekteskap ble indivi
dene i større grad integrert i samfunnet, noe som gav individene høyere 
respekt og mer anseelse enn en kunne oppnå som enslig. For begge kjønn 
var det å ha en egen familie og husholdning ensbetydende med en mer 
uavhengig status, noe som tilla individene mer modenhet og mer ansvar. 
For kvinnene var ekteskapet enda viktigere, idet en som kone oftest var 
befridd fra den vanligste næringsveien som enslig: en karriere som tjenes
teytende under en annen familie. Selv om en midlertidig post som hushjelp 
hos rike familier ble betraktet som en god skole for fremtidige husmødre, 
var det å være tjenestepike et lavstatusyrke. Det gjaldt derfor om å finne seg 
en ektemake, for å kunne stifte sitt eget hushold. Sosial berettigelse var for 
kvinnen knyttet til rollen som hustru og mor,12 på samme måte som at en 
mann først ble et fullverdig samfunnsmedlem etter at han hadde oppfylt 
rollen som husfar og familieoverhode. 

Tidligere vandring og formidlingen om dens suksess førte til at mange 
begynte å stille krav til omgivelsene sine. Dermed var det mange med øko
nomiske problemer i hjembygda som deltok flittig i vandringen for å søke 
lykke i byen. Pionerer drev reklame for vandringen i form av brev og positi
ve tilbakemeldinger til fødestedet. Mange hadde nok derfor gjort seg opp 
en mening og ervervet seg forkunnskaper om stedet de flyttet til før avrei
se. Innflytterne til byen hadde ofte kontaktpersoner som var mer kjente i 
forhold til omgivelsene. Resultatene av denne virksomheten avspeiler seg 
nokså tydelig i form av mange knipper av søsken, som ofte ankom byen i 
ulike perioder. Kontakter i form av slektskap og vennskap kunne virke 
betryggende og motiverende på vandrerne. Slik ble møtet med byen mer 
familiært. En undersøkelse av slektstrådene mellom individene i gruppen 
viser at de fleste hadde familieforbindelser i byen. 

Tabell 2: Slekts bånd mellom skjoldfødte i byen 1865-1885 

Familiebånd: 2 søsken 3 søsken 
Antall tilfeller: 26 9 
Til sammen: 52 27 

4 søsken 5 søsken 
6 4 
24 20 

6 søsken familier 
3 11 
18 43 

enslige 
89 
89 

Kilder: Bygdebokmanuskriptet, Folketellingen fra Haugesund 1865, 1875 og 1885. 
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Langt de fleste hadde slektninger i Haugesund, og hadde dermed blitt 
forberedt på byens økonomiske muligheter og sosiale forhold. Enkelte 
fikk direkte hjelp i form av losji og arbeid, slik at de ikke stod på bar bak
ke etter innflyttingen. Bare omtrent 30% tilhørte kategorien av enslige, 
eller folk uten representanter fra sin nærmeste familie rundt seg. Tabellen 
skjuler fjernere slekts- og familieforbindelser som tanter, onkler og søs
kenbarn, slik at slektskapet i virkeligheten nok var enda mer omfattende. I 
tillegg virker vennskap inn som en viktig faktor i flyttingen, en faktor som 
ikke blir fanget opp ved bruk av dette kildematerialet, men som kunne 
bety mye for individenes arbeidsmuligheter etter ankomst. 

Forklaringene på flyttemotivasjonen er mange, og viser at demografiske, 
økonomiske, teknologiske, sosiale og psykologiske krefter kan virke stimu
lerende. Hovedforklaringen på vandringen kan variere fra å bli tilskrevet 
vekselvirkningen mellom bygdas befolkningspress og byens behov for 
arbeidskraft, til vandrerenes prioriteringer med hensyn til livsstil. Årsakene 
til at noen flytter mens andre blir igjen, er komplekse, og individuelle, og en 
må derfor studere vandrerene individuelt for å forstå sammenhengen. 
Utgangspunktet for vandringen ser ut til å være vandrernes håp eller viss
het om bedre forhold på destinasjonstedet: de håpte antakelig på en sosio
økonomisk oppgradering som et resultat av den geografiske mobiliteten. 

Hvordan ble gruppen fra Skjold integrert i bysamfunnet? 

Primærbehovet etter ankomst var å få seg et sted å bo. For mange ble eta
bleringsfasen forenklet gjennom hjelp fra slekt og venner hjemmefra, som 
hadde ankommet byen på et tidligere tidspunkt. Skjoldabuer som hadde 
vært en stund i Haugesund hjalp nykommerne i noen tilfeller ved å gi dem 
husrom eller arbeid den første tiden etter innflyttingen. Nykommerne star
tet oftest opp som tjenere og losjerende i andres hushold, men avanserte til 
"husfader" eller "husmoder" i eget hushold, etter at de hadde etablert seg i 
bysamfunnet. Etter inngåelse av ekteskap, fikk ekteparet eget hushold, ofte 
i nærheten av andre fra samme fødested. Kildene peker tydelig i retning av 
eksisterende slekts- og vennskapsforbindelser mellom skjoldabuen i byen. I 

stedet for å kutte båndene med omgivelsene de kjente fra bygdene, kon
struerte de et lignende miljø i byen etter ankomst og trygget forholdene for 
den nyankomne bondestanden. 

Nest etter bolig var det nødvendig å skaffe seg arbeid og inntekt. Som en 
naturlig overgang fra bondesamfunnet i Skjold, valgte mange seg ut yrker 
de tidligere hadde erfaring fra i bygda. Mennene fikk seg arbeid innenfor 
håndverk, sjøfart og handel, mens kvinnene tok seg tjeneste under andre 
familier. I 1865 arbeidet over halvparten av skjoldabuen med håndverk i 
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byen, avtagende mot 1885, da sjøfarten overtok en økende del av arbeids
kraften. Yrkesvalgene førte gruppen inn i de lavere sosiale lag, blant de 
mange med lav inntekt og liten formue. 

For å kunne rangere befolkningen innenfor et sosialt hierarki er det 
først nødvendig å komme inn på samfunnets sosiale struktur, eller med 
andre ord de sosiale og økonomiske relasjonene i og mellom samfunns
gruppene. Som et resultat av at Haugesund ekspanderte i størrelse, utvik
let det seg etter hvert et sosialt hierarki som delte befolkningen inn i ulike 
sosiale grupper. Den sosiale avstanden mellom byboerne markeres ved å 
dele befolkningen inn i sosiale klasser. Et klassesamfunn blir gjerne 
beskrevet som en sammenslutning av folk med felles interesser, der 
avstanden mellom de sosiale lagene er mindre enn de tidligere var i 
standssamfunnet, og veien oppover i klassesamfunnet var lettere.13 Klas
sene kan inndeles etter ulike prinsipp. Jeg har i denne undersøkelsen 
valgt å vektlegge individenes inntekt som karakteristisk måleenhet ved 
inndeling i klasser.I4 Dermed blir bare et lavt antall av skjoldabu som sat
set på handel og redervirksomhet, plassert i overklassen. Flere blir deri
mot inkludert i middelklassen, som for eksempel bestod av skippere, hus
eiere og "sjøfarende". De "sjøfarende" var en sammensatt gruppe fra 
dekksgutter til styrmenn, der de fleste tjente mer enn en respektable 

Figur 4: Sosial mobilitet ved flytting fra bygd til by 
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håndverker gjorde. Et yrke til sjøs innebar et hardt og farefullt liv, og yrkes
kategorien ble derfor dominert av unge, uetablerte menn. Etterhvert som 
sjøfolkene fra Skjold ble eldre og etablerte seg med egne familier og egne 
hushold, valgte mange å gå i land, selv om dette innebar en sosial nedgra
dering og inntektforringelse. Da havnet de oftest i underklassen, som de 
fleste andre fra Skjold, og de fleste andre som bodde i byen. Selv mange av 
de godt etablerte håndverkerne hørte hjemme i underklassen. Skjoldabu
en tok seg oftest arbeid som håndverkere og tjenestefolk, og kom av den 
grunn til å bli en del av byens mest tallrike gruppe: underklassen. 

Ved å sammenligne skjoldabuens sosiale bakgrunn i Skjold med deres 
posisjon etter ankomst i bysamfunnet, kan en lettere se konsekvensene av 
flytting fra bondesamfunnet til byen. 

Som figuren viser, ser ikke individenes sosiale opphav ut til å ha noen 
betydning for deres senere posisjon i byen. Underklassens dominans over
skygger over- og middelklassens representasjon enten vandrerne kom fra 
gårdbruker- eller husmannshjem i Skjold. Med få unntak ble flertallet i de 
fleste grupper rekruttert til byens lavere sjikt. Steget ut av bondestanden og 
inn i byens underklasse var likevel ikke ensbetydende med sosial nedgrade
ring for individene. For sønner av husmenn, innerster og folk som drev han
delsvirksomhet i Skjold, kunne en slik bevegelse tyde på sosial stabilitet, 
mens en plass blant byens underklasse for de fleste gårdbrukersønner var 
en sosial nedgradering i forhold til opprinnelig sosial posisjon i bygda. Både 
gårdbruker- og husmannsbarn fikk innpass i byens middel- og overklasse. 
For gårdbrukerbarna var dette i de fleste tilfeller sosial kontinuitet, mens en 
bevegelse fra husmannsstanden til middel- og overklassen oftest var for
bundet med sosial oppgradering. Om en husmann fikk overklassestatus, 
slik fire husmannsbarn i dette tilfellet klarte, kan dette ses på som ensbety
dende med suksess. En entre i overklassen trengte derimot ikke å bety sosi
al endring for de som kom fra gårdbrukerstanden. De to største gruppene i 
undersøkelsen, gårdbruker- og husmannsbarna, hadde omtrent like mulig
heter til å bli rekruttert til høyere sosiale sjikt, tross ulike utgangspunkt fra 
bygda. Det var en liten overvekt av gårdbrukerbarn i overklassen, mens 
andelen fra gårdbruker- og husmannsgruppen i middelklassen var den sam
me.Is At antallet gårdbrukerbarn i byens høyere klasser er større enn antall 
husmannsbarn, må ses i sammenheng med overvekten av antall av gårdbru
kerbarn totalt i undersøkelsen. 

Den sosiale mobiliteten ser i større grad ut til å være kjønnsbetinget frem
for å være knyttet til opprinnelige sosiale lag fra bygda. Me1u1 hadde gjen
nomsnittlig bedre sosial status enn kvinner, noe som henger sammen med 
mennenes karrieremuligheter, ettersom de i ung alder kunne skape seg en 
god arbeidsplass. Spesielt husmannssønnene ser ut til å ha brutt med sin 
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opprinnelige sosiale plassering, da noen av dem ble kjøpmenn og arbeidet 
seg opp i byens overklasse. Eksempler på dette er Helge Helgesen Tveit, 
Johannes Olsen Økland og Knut Tollefsen Fostenæs, som med sin hus
mannsbakgrunn ble en del av byens borgerskap . Husmannssønnene var 
også flertallige i mellomklassen, noe som først og fremst skyldtes skipsfart 
og sjøfolkenes økonomiske fordeler i perioden. For bygde befolkningen som 
dro til byen og ble suksessrike kjøpmenn, må steget oppover i det sosiale 
hierarki i større grad tilskrives pågangsmot og eget initiativ enn via et yrke 
innenfor sjøfart. Skipsfartsnæringens behov for arbeidskraft forenklet steget 
oppover i lønnshierarkiet, slik at den sosiale bevegelsen hovedsakelig var 
forbundet med automatikk på grunn av næringslivets strukturer i perioden. 

Mens menn i større grad representerte overklassen, og var godt integrert i 
middel- og underklassen, ser flesteparten av kvinnene ut til å befinne seg i 
byens lavere sosiale lag. Dette skyldes ikke bare innskrenkede yrkesmulig
heter, men de som giftet seg, ser også ut til å ha funnet seg ektemaker fra 
byens underklasse. Gårdbrukerdatter Bergitte C. Dybdahl (bildet på neste 
side) er et eksempel på at det også gikk an til å gifte seg inn i byens høyere 
sjikt. Hun var oppvokst som gårdbrukerdatter i Skjold, men tjente en fami
lie i Haugesund like etter ankomst. Det å arbeide som tjenestepike var en 
naturlig del av en kvinnes livsløp, samme hvilket sosialt sjikt hun hadde røt
ter i. Etter en opplæring som tjenestepikt giftet Birgitte seg med sitt søs
kenbarn kjøpmann Baard Henriksen fra Skjold og justerte dermed sin sosia
le posisjon tilbake i overklassen igjen. Likedan viser eksemplene Kari M. 
Alvaldsdatter og Astrid Christophersdatter, som giftet seg med middelklas
semenn, at stigende mobilitet via ekteskap var mulig. Vanligst var likevel 
kvinner fra Skjold giftet seg med menn med tilhørighet lenger nede i det 
sosiale hierarkiet, idet de inngikk ekteskap med en av byens bøkkere, tøm
mermenn, eller fikk seg et selvstendig lønnet yrke. Kvinnenes stilling var da 
hovedsakelig tjenestepike, kone eller husholderske. 

Alt i alt var det flere kvinner enn menn som ble sosialt degradert ved å 
flytte fra bygda til byen. Få kvinner havnet i byens overklasse. Dette steget 
var noe lettere for mennene i undersøkelsen. Mobilitet fra bygdas hus
mannsstand til byens middel- og overklasse var like hyppig som bevegelsen 
fra bygdas gårdbrukerstand til byens høyerestående klasser. Dette var et 
uventet funn, som viser at individenes plassering i byen i større grad må til
legges eget initiativ og næringslivets strukturer enn sosialt opphav fra byg
da. Den nyetablerte byen gav muligheter til vertikal klatring oppover i 
byens sosiale hierarki for folk fra små kår. Dermed virker det som om hus
mannsgruppen var mest mobil med hensyn til sosial oppgradering, da de 
klarte seg like godt i byen som gårdbrukergruppen, til tross for et "svakere" 
utgangspunkt i bygda. Gårdbrukergruppen kan derimot diskuteres med 
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Søstrene Dybdahl fra Asbjørnshaug i Skjold sogn og prestegjeld. Framme fra venstre: 
Bergitte Christine (som flyttet til Haugesund og g�ftet seg med Baard Henriksen) og 
Ingeborg (som flyttet til Haugesund og giftet seg med Niels Henriksen), Bak fra venstre: 
Brita Håkull (bodde i Skjold hele livet), Kristiane Ingeborg Elisabeth Glette (bodde i Skjold 
hele livet) og Tala Oline Havåsen (bodde i Skjold hele livet) Foto: Johannes Glette. 
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hensyn til immobilitet og synkende mobilitet, da mange fra denne gruppen 
havnet i byens lavere sosiale sjikt. 

Det er vanskelig å bedømme alle individer etter samme sosiale forutset
ninger, blant annet på grunn av aldersvariasjoner innenfor vandrergruppen. 
Utvalget ovenfor består av individer med aldersvariasjoner fra barn til 
eldre. Det er dermed generasjoner som skiller enkelte. Sosio-økonomisk 
inndeling og aldersinndeling er innebygget i hverandre på den måten at 
sosial posisjon til dels følger alder og ansiennitet. 

I de fleste tilfeller der menn innlemmes i middelklassen, kan veksten i sjø
farten ta mye av æren, da mange fikk seg godt betalte jobber som sjøfolk. På 
denne måten fikk mange kjennskap til sjøfart og gikk gradene til styrmenn 
og skippere. I de tilfellene kvinner beveget seg oppover i byens sosiale lag, 
var klatringen et resultat av giftemål. Bergitte C. Dybdahl (bildet) var tjen
testejente før hun giftet seg med en av byens kjøpmenn. Slik ble hun en del 
av byens borgerskap, i stedet for en del av tjenestestaben. 

For gruppen under ett så det umiddelbart etter ankomst ut til å være van
skelig å gjøre karriere i bysamfunnet. Mange tviholdt på bondesamfunnets 
erfaringer og tradisjoner og gikk dermed glipp av mange av bysamfunnets 
muligheter. Det kan blant annet skyldes lite kjennskap til mulighetene i til
pasningsfasen. Kanskje skjoldabuen forbedret sine sosiale posisjoner etter
hvert som de lærte bysamfunnet bedre å kjenne? 

Opp og ned i byens sosiale sjikt 

For mange nyankomne i byen tok det tid før de klarte å tilpasse seg 
bykulturen. Etter innflytting måtte individene tilvendes den nye strukturen 
med andre typer yrker og sosiale referanserammer. Dette kan ikke ha vært 
spesielt for skjoldabuen, men snarere en generell tilpasning de fleste må ha 
gjennomgått etter ankomst i byen. 

Ved å følge de skjoldfødtes sosio-økonomiske utvikling etter ankomst i 
Haugesund, vil eventuelle endringer og sosial mobilitet komme til syne. En 
sammenligning av skjoldabuens yrker og sosiale posisjon ved første regis
trering i folketellingen med de to andre, ble det avdekket både endring og 
stabilitet for innflyttergruppen. Pryser har karakterisert bysamfunnets klas
sesystem som en sosial rangering, der individene kunne bevege seg friere 
mellom klassene enn de tidligere kunne i standsamfunnet.16 Til tross for at 
tidligere forskning i stor grad understreker individenes bevegelsesmulighe
ter mellom byens sosiale lag, var det få tegn på mobilitet for individene 
som var i Haugesund fra 1865 til 1885. 
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Haugesund 

Oversiktsbilde over Haugesund på begynnelsen av 1900-tallet. 
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Foto: E. Amlie. Karmsund folkemuseum. 

Etter ti og tjue år ser vandrerne ut til å beholde sin sosiale posisjon i 
bysamfunnet. Stabiliteten råder i den grad at omtrent 80% av individene 
forble innenfor den samme sosiale klasse som ti år tidligere. For de fleste 
dreide dette seg om stabilitet innenfor underklassen. For gruppen som var i 
bevegelse, kan mobiliteten skyldes ulike årsaker. 

Mobilitetsmønsteret kan forklares ved hjelp av tre ulike typer forklaring
er. For det første kan samtidens struktur ha virket inn på individenes utvik
ling. Mobilitet som i stor grad skyldes samfunnets næringsutvikling, kalles 
"strukturelle bevegelser" , da individene forandrer sin sosiale posisjon som 
resultat av samfunnsendringene. 

En annen type forklaring er forbundet med individenes livsløp og inn
treffer som en direkte følge av overgangen fra et livsstadium til et annet. 
Det menneskelige livsløp er gjerne inndelt i fire faser: barndom, ungdom, 
voksen og eldre. Stigende alder og ansiennitet i samfunnet førte individene 
inn i ulike roller og sosiale posisjoner, slik at endringene derfor kan virke 
uunngåelige. 

I kontrast til endringer som følge av utenforliggende årsaker, er den tredje 
forklaringsmåten forbundet med intensjon, der menneskets motiv og inn
sats fremkaller endringer. Mange bevegelser på den sosiale rangstige må 
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antas å ha vært et resultat av hardt arbeid og dyktighet. Uten empiriske for
utsetninger for å bekrefte eller avkrefte denne årsaken, må man i endel til
feller slutte seg til denne forklaringen. I tillegg må det nevnes at forklarings
modellene henger innbyrdes sammen. Personlig initiativ, arbeidsinnsats og 
dyktighet var ikke nok hvis ikke de næringsmessige strukturene tillot utvik
lingen i perioden. Samfunnsstrukturene og personlige egenskaper var også 
grunnleggende for endringen i forbindelse med individenes livsfaser. 

Jens Gundersen Vestvold fra Vats sogn er et eksempel på stigende mobili
tet innenfor bybildet. Han praktiserte som bøkker i byen i 1865, men star
tet i all beskjedenhet en handelsvirksomhet som, i takt med næringsutvik
lingen generelt i byen, ble lønnsom nok til at han fikk innpass i byens over
klasse. Selv om enhver økonomisk utvikling nødvendigvis er betinget av en 
tilrettelagt næringsstruktur, viser dette at individenes egeninnsats og dyk
tighet gav resultater. Jens Gundersen Vestvold giftet seg med Ingeborg Erik
sen fra Vats, som i tabellen er et eksempel på klatring fra under- til overklas
sen i løpet av perioden. Ingeborg var tjenestepike til hun giftet seg, og hen
nes medlemskap i overklassen hører sammen med at hennes livsløp endret 
seg fra ungdom til voksen hovedperson i en familie. Ellers skyldtes den 
oppadgående bevegelsen helst byens næringsutvikling, som påvirket 
mange håndverkere til å bli sjømenn, samt livsløpsendringer, der handels
betjenter ble selvstendige handelsborgere, og for kvinnenes vedkommende 
et ekteskap der mannen hadde tilsvarende mobilitet. 

Alt i alt var det få tegn på tilbakegang i sosial status og flest eksempler på sta
bilitet for gruppen som ble boende i byen i perioden. Bevegelsene var betinget 
av strukturendringer og livssyklusendringer, og vanlige for folk i perioden. 

Skjoldabuen blir ved hver folketelling dominert av et mannsoverskudd , 
men den prosentvise andelen av menn gjennomgikk mer nedadgående 
sosial mobilitet enn kvinneandelen. Det lave kvinneantallet som ble væren
de i byen unnlot å bli sosialt nedgradert. Årsakene til det er nok at de fleste 
kvinner på et tidspunkt i sitt livsløp befant seg i tjeneste hos en annen fami
lie eller tok seg annet lønnet arbeid med lav lønn, slik at enhver bevegelse 
for dem nødvendigvis var oppadgående. De aller fleste kvinneyrker var i 
perioden lavtlønnsyrker med underklassestatus. Det eneste unntaket i 
gruppen av skjoldfødte var Siri Postenes fra Sundfør, som etter mannens 
død drev "restauration", og dermed tjente godt nok til å erverve seg en 
posisjon i middelklassen. Kvinnenes inngang til de høyere sosiale lag var 
ellers utelukkende betinget av ekteskap i undersøkelsen. Kvinnene oppgra
derte sin sosiale posisjon gjennom ekteskap, da samtlige i utgangspunktet 
arbeidet som tjenestepiker til de giftet seg med en skipsreder, en handels
mann og en del sjømenn. Dette tyder på at tilværelsen som ung tjeneste
pike var periodisk, slik at de brøt med den sosiale status det innebar å være 
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tjenestepike ved inngåelse av ekteskap. For kvinnene i undersøkelsen var 
karrieremobiliteten relatert til giftemål, mens menn hadde flere endrings
muligheter. Dette innebar for det første at noen av dem hadde en negativ 
utvikling eller en sosial nedgradering i forhold til tidligere posisjon. For det 
andre kunne de i større grad egenhendig skape seg en karriere som over
førte dem til en klasse med høyere sosial status. 

Underklassen var mest mobil, noe som har sammenheng med at grup
pens flertall befant seg i nettopp denne klassen. De fleste som forlot under
klassen rykket opp i middelklassen. For skjoldabuen kom dette først og 
fremst av en overgang fra trearbeid til skipsfart. Som vi tidligere har vært 
inne på, tok mange tømmermenn seg hyre og ble sjøfolk. Denne mobilite
ten kan like godt skyldes næringsutviklingen i byen generelt som eget initi
ativ. Samfunnsutviklingen tillot flere å endre yrker, da behovet for arbeids
kraft endret seg fra bygningsarbeid til skipsfart. Hyppigheten av positiv 
mobilitet var størst fra 1875 til1885, altså i perioden da skipsfarten ekspan
derte og integrerte enorme mengder av arbeidskraft. 

Bevegelser innenfor underklassen 

Blant de skjoldfødte var det få tegn på bevegelser mellom byens tre sosia
le lag, og individene så ut til å beholde sin sosiale posisjon gjennom hele 
perioden. Innenfor underklassen var det bevegelser som kom fram i en ny 
tredeling av denne klassen. Inndelingen baserte seg på en gruppering av 
faglærte, ufaglærte og fattige. Blant de faglærte plasseres mestre innenfor 
håndverki7 og kvinner gift med faglærte menn. Ufaglærte defineres som 
elever, svenner og lærlinger i alle typer fag, samt alle andre med arbeid. Fat
tige defineres ut fra hvem som ifølge folketellingen helt eller delvis ble 
understøttet av fattigvesenet. En oppdeling av underklassen fordelte indivi
dene i mer detaljerte samfunnsgrupper, som antakeligvis var en viktig del 
av denne klassens bevissthet i perioden. 

Også innenfor underklassen preget stabiliteten helhetsinntrykket. Få 
endret sin posisjon innenfor underklassen i perioden: Her var det like 
mange som avanserte sosialt som de som opplevde et sosialt nedrykk. 
Omtrent 80% ble stående innenfor samme sosiale posisjon i samfunnet. 
Forklaringen på de få tilfellene av sosial mobilitet ser ut til å være betinget 
av samfunnsendringer, individenes livsløpsendringer og ansiennitet, slik 
som størsteparten av mobiliteten blant byens tre sosiale lag. De fleste tilfel
ler av oppgradering innenfor underklassen skyldtes endringer i individenes 
livsløp, og gikk ofte i retning fra en lærlingstid som ung til en mestertittel 
som voksen. Også i underklassen kunne hardt arbeid og dyktighet føre til 
endringer fra ufaglært til faglært arbeidskraft, selv om bevegelsene i større 
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grad ser ut til å være automatiske med stigende alder og ansiennitet innen
for underklassen enn mellom de ulike klassene. Å bryte med sin sosiale 
posisjon ser ut til å ha vært vanskeligere enn antatt i teoriene. Folk forble 
vanligvis i den sosiale klasse de ble en del av, ved innflytting til byen. 

Mons og Johannes Johannessen Egge: 
Handlekraftige brødre med suksess i bysamfunnet1 8  

Søsken paret Mons og Johannes Egge er eksempel på at det gikk an å opp
gradere sin sosiale posisjon ved å flytte til byen. De var sønner av Johannes 
Bårdson, gårdbrukeren på Eggja i Skjold sogn og prestegjeld, uten at bak
grunnen i bondestanden gav dem anledning til å overta farsgården, etter
som den forlengst hadde blitt solgt på tvangsauksjon. De flyttet fra Skjold til 
Haugesund henholdvis i 1862 og 1865. 

Etter ankomst i Haugesund fikk de seg begge arbeid som sjøfolk. Mons 
var eldst, og også den første til å inngå ekteskap. I 1862 giftet han seg med 
den ti år eldre Bolette Sæbjørnsdatter fra Bakke prestegjeld. Ti år senere 
giftet Johannes seg med Berte Tomine Jakobsdatter fra Risøy i Haugesund. 
Brødrene Egges sosio-økonomiske posisjon endret seg betraktelig i løpet av 

Mons (t. v.) og Johannes (t.h.) Johannessen Egge. 
Mons er fotografert av S. Kørner 

og Johannes er fotografert av O. Olvik. Karmsund folkemuseum.  
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perioden og illustrerte mulighetene for sosial mobilitet innenfor bybildet. 
Brødrene startet karriere i byen som sjøfolk og ble skippere som toppet 

listen over høyest inntekt blant de skjoldfødte sjøfolkene i Haugesund. Beg
ge reinvesterte så overskuddet i andre næringer. Mot slutten av 1860-tallet 
var Mons og Johannes derfor aktive innenfor både sildesalting og sildeek
sport. I løpet av 1870-tallet ble de partseiere innenfor 14 ulike fartøyer i 
Haugesund, men utover det skiltes deres interesser. Mons satset på grosse
rervirksomhet i byen, mens Johannes kjøpte seg gård i Tysvær for overskud
det fiskeriene hadde gitt ham. Johannes lot seg dessuten engasjere i politik
ken, der han periodevis var kommunestyrerepresentant, periodevis for
mannskapsmedlem i kommunestyret. De nedadgående konjunkturene i 
byens næringsliv rundt 1880-årene ser ikke ut til å ha påvirket brødrene, 
som stadig fikk flere ben å stå på økonomisk. Mons ble grosserer med en 
inntekt på 11 000 kroner i 1899 og en formue på godt og vel 80 000 kro
ner, mens Johannes som huseier, skipsreder og gårdbruker klarte seg enda 
bedre med en inntekt på 18 000 og en formue på 200 000 samme år -året 
før han døde. Mons døde ti år senere. Deres formuer ble vel ivaretatt av 
deres etterkommere fram til børskrakket i 1920-årene. Negative økonomis
ke konjunkturer gjorde dermed slutt på Egge-formuene, med unntak av 
Johannes' gård i Tysvær som fortsatt blir drevet av Egge-familien. 

Brødrene Egges suksess kan forklares på ulike måter. Både alder og erfaring 
kom godt med, og uten oppgangstiden ved karrierestarten ville brødrene nep
pe klart å aktivisere seg innen mange av sektorene. Samfunnsstrukturene og 
livsløpfasen var derimot lik for mange. Brødrene skilte seg ut med å gjøre rikti
ge investeringer til riktige tider, og det kan ha vært personlig dyktighet som 
hjalp dem i avgjørelsene. På denne måten er bødrene Egge med på å støtte opp 
om myten om kapitalistene som startet med tomme hender, eller i hvert alle fall 
eksempler på at borgerskapet ikke alltid hadde opphav i høyere sosiale lag. 

Stabilitet innenfor bysamfunnet 

De fleste skjoldfødte fant seg et yrke og en livsstil etter ankomst i Hauge
sund, og der ble de værende. Stabilitet, eller immobilitet, er derimot misvi
sende begrep når en følger individene over lengre tidsperioder som dette, 
fordi deres liv automatisk endrer seg på ulike måter underveis. Mer korrekt 
kan man si at individene ikke opplevde en yrkesmessig og økonomisk 
endring som var stor nok til å forandre deres sosiale status i bysamfunnet. 
Plasseringen i sosiale lag er først og fremst økonomisk betinget, slik at for
andringene på andre hold kan være store, uten å bli registrert som reelle 
endringer når de plasseres i klasser. At økonomisk immobilitet ikke er det 
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samme som "sosial stagnasjon",  kan best konkretiseres gjennom eksempler 
av skjoldfødte som bodde i Haugesund i perioden. I9 

En som hele tiden holdt seg tilsynelatende stabilt i overklassen, var Chris
topher Christophersen Stakland, som vandret fra Skjold til Haugesund i 
perioden. I 1865 var han, til tross for sin unge alder på 3 1  år, godt etablert 
som kjøpmann i byen. Han bodde med sin kone Jørgine Johnsdatter i 
Strandgaten 1 12 ,  et hus han selv eide, og huset en tjenestepike og en han
delsbetjent i tillegg til egen familie . Foruten å eie huset han bodde i, hadde 
han en formue på 500 spesidaler og en anselig lønn. På 1870-tallet utvidet 
han sine interesser i retning av redervirksomhet og investerte i fem ulike 
haugesundsfartøyer, med det resultat at både husverdi, formue og inntekt 
skjøt i været. Hans positive utvikling innenfor overklassen fortsatte, og i 
1885 ble han registrert som handelsborger i folketellingen og bodde med 
sin kone og deres seks haugesundsfødte barn i samme hus som de bodde i 
tjue år tidligere. Christopher Christophersen Stakland emigrerte til slutt til 
Amerika, som mange andre fra Skjold hadde gjort før ham. 

En mindre velstående mann var Ole Andreas Gundersen Vageli, registrert 
skipper i Haugesund i alle de tre fo1ketellingene. Den sosiale plasseringen 
endret seg ikke med hensyn til hans middelklassestatus. Likevel kan de sosi
ale endringene karakteriseres som store: Han ektet i perioden Johanne Eli
sabeth fra Etne og ble husfader i eget hushold i stedet for å losjere hos 
andre. 

Enda mindre velstående var Ole Johannesen Dagsland, som er et godt 
eksempel på en som holdt seg stabilt i underklassen tross endring av yrke i 
perioden. Han var i 1865 gift med den skjoldfødte Christi Johannesdatter, 
og ekteparet bodde på Risøy i Haugesund. Ole eide verken hus eller for
mue, men ble lignet for l 00 spesidaler årlig for sin bøkkervirksomhet. Som 
bøkker var tidene harde, og ifølge ligningsprotokollen i 1875 slapp han å 
betale skatt av sin årlige inntekt, noe som vanligvis tyder på at den var liten. 
Dette var muligens årsaken til at han forlot bøkkervirksomheten til fordel 
for å starte skyssruten mellom Haugesund fastland og øyene utenfor (Risøy 
og Hasseløy) . Som fløtmann tjente han nok til at han etter hvert kunne kjø
pe eget hus til seg og familien, legge seg opp en liten formue og motta en 
lønn på 600 kroner årlig. Han fortsatte tilværelsen som fløtmann til han 
døde, og hadde da fått navnet "Ola Flytt" ,  et navn som klinger velkjent i de 
fleste haugesunderes ører i dag. 

En som ikke klarte seg like godt, var Magrethe Pedersdatter Tveit, som til
brakte hele sitt liv i Haugesund som fattig, og som utvilsomt er den som fyl
ler flest sider i fattigprotokollene for Haugesund kommune i perioden. 
Magrethe leide værelse i utallige hushold i denne tiden, da hun forble ugift 
og aldri fikk sin egen husholdning. Som arbeidsløs trengte hun stadig støtte 
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Ola Johannesen Dagsland alias "Ola Flytt" i båten mellom Haugesund fastland og øyene 
utenfor. Foto: Karmsund folkemuseum. 

fra fattigkommisjonen til kost og losji, medisiner, klær og sko, samt mindre 
nødvendige utgifter som transport, kaffe og noe "extra" . Ut fra protokollene 
kan en se at Magrethe var syk og derfor ofte trengte støtte til medisiner og 
legebesøk grunnet "Hendes Sykdom". For Magrethe må hennes røtter fra 
Skjold hatt betydning. Foruten å losjere hos skjoldfødte med jevne mellom
rom, henvendte hun seg som regel til skjoldfødte når hun handlet vadmel, 
sko og mat. Mest lojal var hun mot Christopher Christophersen Stakland og 
hans forretningsvirksomhet, men også andre handelsmenn fra Skjold ble 
besøkt når hun trengte varer. 

Eksemplene ovenfor illustrerer stabiliteten innenfor klassehierarkiet som 
karakteriserte de skjoldfødte etter ankomst i bysamfunnet. Til tross for at 
mange endret sivil status og yrke, tilhørte de likevel samme sosiale klasse 
som tidligere. Kildematerialet viste at over 80% av vandrergruppen beholdt 
den sosiale stilling de fikk etter ankomst i byen, uavhengig av hvilke klasser 
de tilhørte, og at denne stabiliteten var påtrengende også innenfor gruppen 
av faglærte, ufaglærte og fattige i underklassen. I den grad at noen endret 
posisjon, virker skiftet i stor grad styrt av økende alder og ansiennitet eller 
av byens generelle næringsutvikling. Dermed gikk endringene helst i ret-
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ning svenn til mester innenfor håndverksfagene, samt yrkesskifter fra hånd
verkere til sjøfolk under byens store skipsfartstid etter at vårsilda forsvant. 
Årsakene til innflytternes lave sosiale status og vanskeligheter med å klatre 
oppover i byens sosiale hierarki kan forklares med en overgang fra bygdeli
vet til møtet med det nye bysamfunnet. Det kan muligens ha vært en sam
menheng mellom erfaring fra bygda og yrkesvalg etter innflyttingen til 
byen. zo Innflytterne fikk ofte sisteprioritet i valg av yrker, mens byguttene 
okkuperte de best betalte jobbene. Denne bakgrunnen kan belyse skjolda
buens vanskeligheter i forbindelse med etableringen i den ukjente bystruk
turen. Vandrerne startet ofte sin karriere langt nede i det sosiale hierarki . 

En kategorisering ved hjelp av yrker- og inntekt alene beskriver en øko
nomisk og yrkesaktiv bevegelse, men utelater andre sosiale sider i individe
nes liv. Ved siden av yrke er ekteskap en viktig i beskrivelsen av en persons 
sosiale stilling på 1800-tallet. En sammenstilling av yrke og ekteskap er der
for en mer dekkende måte å vurdere individenes sosiale bevegelse på. Med 
søkelys på ekteskapsmønster vil derfor individenes sosiale bevegelse kom
me tydeligere fram i en slik undersøkelse, uten at temaet blir berørt i denne 
artikkelen. Her har fokuseringen på vandrernes bakgrunn fra bygda og 
senere sosiale posisjoner i byen hovedsakelig blitt kartlagt gjennom deres 
inntekter og yrker. Vi har fulgt en innflyttergruppe fra deres bakgrunn i 
bondestanden til deres senere status som "bønder i by " n". Hvilket inntrykk 
sitter vi igjen med? 

Konklusjon 

"Bønder i by " n" ! Passer beskrivelsen for folk som flyttet fra bygdene og 
inn til Haugesund by i siste halvdel av 1800-tallet? I byen var det jo et høyt 
antall av medborgere i samme situasjon, for ikke å si en faktisk dominans av 
nyinnflyttere med røtter i bondestanden. Vi startet med eksempelet der Hal
vor Vågen fra Skjold ble kalt "bone" av byguttene. Han hadde klær som skil
te ham fra den øvrige bybefolkningen.  Klær, yrkesvalg, oppførsel og dia
lekt/sosiolekt var avsløringer som gradvis utgikk etterhvert som bondestan
den tilpasset seg bysamfunnet. Likevel ble mange anklaget som "bønder i 
by " n" gjennom hele livet som bybeboere . Denne form for klassifisering kan 
virke irrelevant, idet bøndene spilte en helt sentral rolle i den vestlandske 
byekspansjonen i siste halvdel av 1800-tallet. Vel kunne de nyankomne skil
le seg ut fra mer etablerte bybeboere . De valgte kanskje andre yrker, andre 
fritidsaktiviteter og ferdes på andre steder enn byfødte. Man skulle derimot 
ikke lete mange generasjoner tilbake i tid før de fleste bybeboernes bak
grunn i bondestanden ble synliggjort. Men ingen skulle vel gremmes av det: 
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Bøndene spilte en vesentlig rolle i byens positive utvikling. Det skulle vise 
seg at de overførte nyttig kunnskap til den "nye" byen, både det som angikk 
økonomi, politikk og kultur. 

Etterhvert som årene gikk, lot de skjoldfødte seg påvirke av bykulturen, 
mens de på andre måter ivaretok tradisjoner fra Skjold. Kulturpåvirkningen 
var imidlertid tosidig: Skjoldfødte lot seg påvirke av bytradisjoner, samtidig 
som medbrakte tradisjoner fra bygdene og var med på å farge bykulturen. 
Etter ankomst var individene med på å konstruere en byidentitet, der tradi
sjonene fra hjemstedet ble forent med det nye miljøet. Dette var ikke sære
gent for skjoldabuen. Som en naturlig følge av at hovedtyngden av byens 
innbyggere kom fra de omkringliggende bygdene, ble Haugesunds hver
dagsliv formet av innflytterstrømmen, på samme måte som vandrerne ble 
formet av byens tradisjoner. Den gjensidige påvirkningen er uunngåelig i 
møtet mellom ulike kulturer. Astri Andresen, forsker på forholdet mellom 
by og land, beskriver forholdet på denne måten: 

Å se en part som aktiv sender av kultur, en annen som passiv mottake1', er 
ikke et godt utgangspunkt verken for studiet av kulturell endring eller kultu
rell vedlikehold, og heller ikke for forståelsen av kulturelle motsetninger. I 

kulturmøter, fredelige som konfliktfylte, er det stor sannsynlighet for at alle 
de møtende partene gjennomgår endring - såvel som beholder en flik av det 
gamle.21 

Med dette mener hun at det er vanskelig å skille bykulturen fra kulturen i 
bygdene. Utviklingen på ethvert sted påvirkes av menneskene som opp
holdt seg der, og dermed deres kulturelle bakgrunn. Innflytterne dominerte 
byens befolkning helt fram til 1900-tallet, og var dermed grunnpilaren i 
utformingen av en egen "bykultur" . Bondestandens dominans var også van
lig i en rekke andre byer som dukket opp i kjølvannet av fiskeriene på Vest
landet, og Haugesund er kun et klassisk eksempel på utviklingen av en 
egen bykultur og en egen bybefolkning. Overgangen de skjoldfødte møtte 
da de flyttet til Haugesund er et godt eksempel på kulturendringene nord
menn flest møtte ved flytting fra bygd til by på 1800-tallet. Vandringen fra 
bygd til by var heller ikke et særnorsk fenomen, men et eksempel på den 
generelle urbaniseringen som oppstod i kjølvannet av befolkningsutvik
lingen i Europa på 1800-tallet. 
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