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Kåre Olsen: 

TO SLAGS FOLK 

I HAUGESUND BY 

- En del trekk ved oppkomsten av borgerskapet 
i Haugesund i perioden ca. 1840-1900 

l. MYTEN OM KAPITALISTEN SOM STARTET 
MED TO TOMME HENDER 

Enhver er sin egen lykkes smed, heter det. Og det mente også den unge 
Hans Jacob Kyvig, da han i året 1 858, seksten år gammel, forlot sitt 
skjønne hjemsted, Stord i Hordaland, for å søke arbeid i byen . . . .  Sikkert 
er det iallefall, at en vakker dag sa han farvel til hjembygden - så fager 
den enn var og er - og dro med sine beskjedne eiendeler i skrinet sitt 
ut i verden - en munter, modig askeladd, som saktens kunde være 
likeså nær som noen annen til å vinne prinsessen og det halve konge
riket.. . .  Han var av pionerstøpning, en grunnleggertype, født til å bli 
en av grunnpillarene i et nytt, driftig bysamfund. Og som sådann skui
de det vise sig at han holdt mål.1) 

Dette sitatet er ganske typisk som beskrivelse av oppkomsten av borgerskapet 
som en ny ledende samfunnsklasse i den første fasen av den moderne kapi
talistiske utvikling i forrige århundre. Dette kommer og klart fram i et par 
sitater fra avisomtaler om en annen Haugesundsborger fra byens første tid: 

I 1922 døde H.O. Sundfør, 86 år gammel. Noe av eventyrets glans var 
der over hans liv og virke. Han var våken og kvass, hadde vågemot og 
energi og dyktighet. Han var en av disse unge bondeguttene som var 
med og gav byen dens ryggrad.2) 
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Om starten på hans karriere skrives det: 

Og den unge gløgge Sundførbuen hadde sine planer, hadde sine mål. 
Et par vintrer deltok han i fisket. Men så hadde han fått nok av det. 3) 

Senere ble han krambodgutt, men 

Det var ikke så mange årene han var krambodgutt, H.O. Sundfør. Han 
var ikke fornøyd med det, han hadde andre mål og andre planer, det 
var to i den karen. 4) 

Visse personlige egenskaper såsom framdrift, vågemot og dyktighet blir al�så 
holdt fram som avgjørende forklaringer på at nettopp disse personene kom 
til å utgjøre en ledende del av borgerskapet i Haugesund. 

Det er nesten så en ser for seg den kvasse og gløgge husmannssønnen som 
våknet tidlig mandagsmorgenen etter konfirmasjonsdagen. Han strekker på 
seg og ser seg omkring i den vesle, usle stua. Endelig, tenkte han, idag skal 
han begynne et nytt liv, et liv der han kunne bruke sine evner, sin framdrift 
og energi. Nå skulle han begynne å smi sin egen lykke. Etter frokost pakka 
han nista sammen med de få klesplagga han hadde, og gav seg i veg over haug 
og hammar ut mot den nye voksende sildebyen nord i Karmsundet. 

En vardene haugesundsborger: Husmannssønnen på vei til sildabyen for å gjøre lykken. Myte 
eller virkelighet? 

Tegning: Th. Kitte/sen 
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Hvordan det gikk _videre vet vi - eller gjør vi det? Var det virkelig slik at 
bare en var gløgg og våken og hadde tilstrekkelig vågemot, energi og dyktig
het så var en nærmest født til å utgjøre en del av det nye borgerskapet som 
utviklet seg på denne tida? Eller var det andre faktorer som var viktigere? 

Omtalen av de to haugesundsborgerne vi har referert her, er blant de klare
ste eksemplene vi har funnet når det gjelder framhevelse av personlige egen
skaper som avgjørende for at en person får en plass i det nye borgerskapet. 
Selvsagt kan det tenkes at disse to personene var nokså sjeldne angående 
vågemot, energi, dyktighet osv., men det kan vi vanskelig si noe sikkert om. 
Imidlertid så kan vi si endel om andre egenskaper ved Hans Jacob Kyvig og 
Hans Olsens Sundfør. Egenskaper som muligens kan kaste litt lys over bak
grunnen for at de blir ledende borgere i Haugesund. 

Hans Olsen Sundfør var født i Skjold - et par mil innenfor Haugesund 
- i 1836. Faren var storbonde og hadde i 1838 ei jordskyld på Spd. 7-4- 12. 
I følge jordskylda er dette den største av ialt 275 gardsbruk i hele Tinglaget. 
Hans Olsen Sundfør hadde videre en 20 år eldre fetter - Nils Eriksen Ørits
land som tidlig i 1840 åra hadde gifta seg med dattera til en av gardbrukerne 
nettopp der hvor den nye byen nå tok til å vokse fram. I 1843 fikk Øritsland 
hånd om en del a y svigerfarens gard. De neste 20 åra ble det solgt mange tom
ter av gardens grunn. Nils Eriksen Øritsland var også en av de aller største 
sildesalterne i Haugesund i 1850 åra. 

Hans Jacob Kyvig er født på Stord i 1842. 

Den gamle klokkerslekten, som H.J.  Kyvig er runden av, var viden 
kjent på Vestlandet. I tidens løp hadde den også avgitt klokkere og 
skolebestyrere både til Stavanger og Haugesund. I 173 år i strekk had
de Stords klokkerbestilling vært i denne slekten . S) 

Foruten å være klokker drev da og faren klokkergården, som var jevnt stor 
med jordskyld i 1838 på Spd. 3-0-7. I 1858 kom altså Kyvig til Haugesund 
der han begynte som handelsbetjent. I 1866 gifta han seg, og om han ikke 
har så mange andre likhetstrekk med Espen Askeladd, så kan en nå si at han 
iallefall vant prinsessa og halve riket. Svigerfaren - Jens Thomassen Risøen 
- var en av de ledende sildesalterne på stedet foruten at han var gardbruker. 
Han var videre i slekt med en stor del av de ledende innen borgerskapet i 
Haugesund på denne tiden. I «bryl lupsgave» fra svigerfaren fikk Kyvig og 
hustruen et nyoppført våningshus i Møllerveien med tilliggende tomt til hav
nen. Her åpnet så H.J. Kyvig sin forretning i 1866. Ved skiftet etter Jens 
Thomassen Risøens kone av 3 1. 12. 1867 arver «Datteren Ingeborg Christine, 
gift med Kjøbmand Hans J. Kyvig», verdier for ialt Spd. l 467,79. 

Jeg vil hevde det som rimelig at henholdsvis sosialt opphav pluss slektskap 
og sosialt opphav kombinert med giftermål er av stor viktighet om en skal 
prøve å få forståelse for at H.O. Sundfør og H.J .  Kyvig kom til å bli en del 
av borgerskapet i Haugesund. 

Dette gjaldt altså bare disse to personene. Imidlertid er det med utgangs
punkt i person omtaler av denne typen som er referert her blitt skapt ei myte 

7 



om at «enhver er sin egen lykkes smed» - eller ihvertfall var det i den tidlige 
fasen av den moderne kapitalisme i forrige århundre. Innholdet i denne myta 
kommer klart fram i følgende sitat: 

Det går som en rød tråd gjennom byens historie fra 1 860 og -70 åra, 
at det var våkne, kvasse og gløgge landsgutter, ungdommer med fram
drift, vågemot og energi som var med og satte sitt preg på den unge 
byen, skapte næring og handel og gav byen dens ryggrad.6) 

I de sitatene som her er tatt med sies det ikke noe om det sosiale opphavet 
til borgerskapet. Det ligger likevel under at alle kan bli kapitalister bare de 
er gløgge og våkne, har vågemot og dyktighet osv. Slik blir det formulert i 
det amerikanske liberale bladet «The Nation» i 1 8 82: 

Kapitalistene av idag er arbeiderne av igår, og arbeiderne av idag er 
kapitalistene av imorgen.?) 

Vi skal her gå nøyere inn på spørsmålet om de personene som kom til å ut
gjøre det framvoksende borgerskapet skilte seg ut fra folk flest også når det 
gjaldt egenskaper av mer sosial art. Er det mulig å finne fram til andre fak
torer enn rent personlige egenskaper som bestemte hvem som skulle komme 
med i borgerskapet? Før vi går nøyere inn på en del slike forhold må vi imid
lertid si litt om de rent materielle betingelsene for at det i annen halvpart av 
forrige århundre kunne utvikle seg et borgerskap i Haugesund. Det er da 
naturlig å ta utgangspunkt i de dominerende næringsveier i Haugesund før 
århundreskiftet, nemlig sildetilvirking og senere skipsfart. 

- skipsfart før århundreskiftet - ei profitabel næring 
Oversikten under viser det utbytte rederne av barkskipet «Chrystolite» av 
Haugesund hadde i åra 1 8 86-98. 

tidspunkt 
- juli 1 8 86 
- des. 1 886 
- okt. 1 8 87 
- april 1 88 8  
-sept. 1 888 
- jan. 1 8 89 
- juni 1 889 
- okt. 1 8 89 
- mars 1 890 

utlodning (Kr.) 
1 0  500 

9 000 
1 7  400 
1 5  000 
1 5  000 
1 3  500 
27 000 
25 000 
24 000 

tidspunkt utlodning (Kr.) 
- aug. 1 890 22 800 
- sept. 1 89 1  7 200 
- mat 1 892 9 600 
- aug. 1 894 1 0  500 
-des. 1 895 6 000 
- JUni 1 896 1 0  020 
- sept. 1 897 1 0  200 
- april 1 898 Il 400 
-nov. 1 898 10 800 

I 1 900 ble Chrystolite solgt for kr. 1 7  000 etter at parthaverne hadde fått 
igjen sin innskutte kapital mer enn fire og en halv gang på disse 1 5  åra. 
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Det er nå på sin plass å stille to spørsmål, nemlig følgende: 
l. Hva kan forklare de gode fortjenestemulighetene for redernæringa i 

denne perioden? 
2. Hvilke forhold bestemte hvem som skulle dra nytte av disse forhold, 

altså hvem som ble redere? 

For å finne de ulike faktorene sorri kan forklare de gode fortjenestemulig
hetene rederne stort sett hadde de siste tiår av 1 800-tallet, må en selvsagt ta 
i betraktning internasjonal konjunkturutvikling osv. Likevel vil jeg her legge 
hovedvekt på en annen faktor, nemlig de relativt lave driftsutgiftene i 
handelsflåten. 

V åren 1890 ble det på barken «Chrystolite» påmønstret et mannskap på 
12 mann for en tur som skulle vare godt og vel et år. I løpet av dette året 
fikk dette mannskapet på 12 mann tilsammen utbetalt kr. 6 790 i hyre. I gjen
nomsnitt hadde hver av disse 12 menn ei årshyre på kr. 565.  Samtidig vet 
vi at de 9 rederne med parter i «Chrystolite» i året 1 890 fikk en samlet lad
ning på kr. 46 800. Ettersom rederne på dette tidspunkt allerede hadde fått 
tilbake sin innsats ved kjøp av skuta må denne ladning betraktes som netto
profitt. Rederne fikk altså et utbytte dette året som var hele 7 ganger så stort 
som det mannskapet fikk i hyrer. 

Mannskapet på fullriggeren «Haugan> av Haugesund i 1896. Disse sjøfolkene skapte sammen 
med mange andre de verdiene som kom borgerskapet i Haugesund til gode. Mens sjøfolkene i 
1890 åra hadde årlige hyrer på 6-700 kroner hadde rederne for «Haugar» feks. i 1897 et utbyt
te fra dette skipets drift på kr. 34 000. 

Museets fotosamling 
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Her må en og selvsagt ta i betraktning at mens den enkelte sjømann bare 
kunne være mønstret ombord i ett skip om gangen, så eigde rederne vanligvis 
parter i en rekke skip samtidig. Som eksempel kan nevnes at Simon Christian
sen et tilfeldig år so.m 1898 får utbetalt følgende ladninger av sine skipsparter 
(hans andel står .i parantes): «Chrystolite» (11 15) kr. l 480, «lsabel» ( 1115) kr. 
2 200, «Lorenzo» ( 1120) kr. 350, «Guiana» ( 1110) kr. l 900, «Sherwood» ( 118) 
kr. l 500, «Cambell» ( 11 15) kr. l 040, «Eastern Light» ( 11 15) kr. 500, «Lanca
shire» (11 15) kr. l 075, «Revolving Light» ( 1/ 10) kr. 2 400, «Haugar» ( 11 10) 
kr. 2 000, «Morna» ( 1 1 1  0) kr. 2 800. Christiansens brutto inntekt for disse 1 1  
skipspartene er altså i 1898 på kr. 17 245. 

- hvem ble skipsredere? 
Det neste spørsmålet som en må søke å finne svar på blir nå hvem de var 
disse partsrederne som i de siste par-tre tiår av 1800-tallet kunne dra nytte 
av de store fortjenestemulighetene innen skipsfarten. 

Et naturlig utgangspunkt er her å ta for seg de
'
t faktum at skipsfarts

næringa stilte forholdsvis store krav til kapitalinnsats. Fortjenestemulig
hetene var som vi har sett store, men en måtte også ha noe å sette inn. Kjøpe
summen for f.eks. «Chrystolite» var kr. 60 000, og selv den minste parten på 
1130 kostet kr. 2 000 som rundtom 1890 tilsvarte omlag 4 årslønner for en 
vanlig arbeider i Haugesund. Det var altså neppe slik at alle og enhver kunne 
kjøpe seg en skipspart og håpe på å gjøre det godt med den for deretter å kjø
pe nye parter osv. Ved å undersøke eierforholdet for 21  av 
de større skipene i Haugesund i 1870-80 og -90 åra fikk jeg og dette bekref
tet. Det viser seg at omlag 70o/o av partsrederne i disse 2 1  skipene var etablert 
innen borgerskapet i Haugesund allerede innen utløpet av 1860 åra. Disse 
hadde altså etablert seg med forretningsvirksomhet i en periode da sildetilvir
king og eksport fremdeles var dominerende innen næringslivet i Haugesund. 
Det synes rimelig å hevde at etableringen av en selvstendig skipsfartsnæring 
som en dominerende næring i Haugesund de to siste tiår av 1800 tallet, for 
en stor del ble gjennomført ved hjelp av kapital som var oppsamlet som ut
bytte av sildetilvirkning og eksport. 

- sildesalting og eksport 
Det kan så være av interesse å studere litt nøyere de profittmulighetene som 
fantes innen sildesalternæringa som var den dominerende innen næringslivet 
i Haugesund inntil skipsfartsnæringa tok over uti 1870-80 åra. 

Nedenfor følger noen regnskapstall fra handelsmann Tønnes Eides virk
somhet som sildesalter og eksportør i 186 1 .  
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tekst 
antall tønner speciedaler 

kjøpt solgt debet kredit 

-Saltet hjemme 216 650-0- 9 
-Saltet på Kinn l 455 3 756-1- 8 
-Kjøpt 746 3 918-1-16 
- Diverse utgifter 593-3- 7 
-Solgt 355 l 883-4-23 
-Utført med 

«Banco» og «Rapid» l 851 1/2 8 810-0- 7 
-Overskudd 2 714-3- o 

- Sum 2.417 2206 112 11.53-2-4-6 11-532-4-6 

Tønnes Eide har altså dette året et utbytte på spd. 2 714-3-0 av sin virksom
het som sildesalter. Dette stemmer og godt overens med at Eide for dette året 
står oppført med ei inntekt på 2 500 spd. i likningsprotokollen. 

Sildesalting i Haugesund ca. 186 7. Bildet viser 6 «sildakåner» i arbeid under oppsyn av sildesalter 
Ferdinand Jacobsen og Caspar Røthing. Motivet på dette bildet får på et vis nytt innhold når 
vi vet at «sildakånene» trolig hadde ei daglønn på ca. Y2 Spd., mens Ferdinand Jacobsen feks. 
i 1866 hadde ei årsinntekt på 3 150 Spd. og ei formue på 30 000 Spd. 

Fotograf Marcus Selmer, Museets fotosamling. 
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Det er all grunn til å anta at Tønnes Eide reinvesterte det aller meste av 
dette overskuddet i sin næringsvirksomhet. Det er likevel klart at han med 
en slik inntekt hadde materielt grunnlag for en helt annen livsførsel enn det 
som var vanlig for folk flest i Haugesund. Rundt om 1860 var en vanlig års
lønn for en arbeider i Haugesund ca. l 00 spd., mens altså Eide hadde en 
skattepliktig inntekt på 2500 spd.! 

En stor del av de verdiene som ble skapt i sildesalternæringen i Haugesund 
tilfalt altså borgerskapet som drev sildetilvirking og eksport. Disse kunne år 
etter år legge seg opp stadig større kapital som de så kunne investere i nye 
kapitalistiske virksomheter som f.eks. skipsfart. 

Når det gjelder alle de sjauere, ganejenter og sjøhusfolk osv. som «jobba 
i sil då» i fiskesesongen skriver amtmannen i sin beretning for åra 187 1-7 5 
at de: 

havde en pen Dagløn, medens Fisket sto paa, og tjente altid Noget ud
over sommeren ved Omlægning, Pakning og indladning af Silden. 

Hva amtmannen som selv hadde ei årslønn på omlag l 500 spd. på denne ti
da, mener med ei «pen Dagsløn», skal vi her ikke filosofere mer over, bare 
slå fast hva amtmannen selv rapporterer om dagslønnen for vanlige arbeidere 
i Haugesund. I perioden 1 860-65 er den oppgitt til «48 a 60 skilling», og 
i 1870-75: «kr. 2,00 a kr. 2,40». 

- hvem ble sildesaltere? 
På samme måte som vi etter å ha behandlet de store fortjenestesmulighetene 
som fantes innen skipsfartsnæringen henimot slutten av 1800-tallet, fant det 
naturlig å reise problemstillingen om hvem som ble skipsredere, kan det være 
på sin plass å spørre hvem som ble sildesaltere. 

Det var ikke særlig problematisk å finne svar på spørsmålet om hvem som 
ble skipsredere. Det var for en stor del sildesaltere som etter å ha nytt godt 
av de profitable forhold innen salterinæringa kunne ekspandere til skipsfarts
næringa og derved rive seg mer løs fra den avhengighet av vær og vind, silde
innsig osv. som fiskerinæringa er preget av. Vi kan med all grunn hevde at 
for borgerskapet i Haugesund var sildesaltinga et springbrett for skipsfarten. 

Verre blir det å finne svar på spørsmålet om hvem som ble sildesaltere. 
Mens redernæringa i Haugesund på mange vis hadde sitt opphav i sildesalter
næringa, så finnes det ikke noen næring i Haugesund som kan sies å være 
opphavet til sildesalternæringa. Som det står i ei kjent vise om Haugesund, 
så stemmer det at «på sildabein er byen lagt». 

For å finne faktorer som kan forklare hvem som kom med i gruppa av stør
re sildesaltere i Haugesund, må vi stille spørsmål av følgende type: - hvilke 
ressurser krevdes for å bli en større sildesalter, - hvilke ulike kanaler for re
kruttering til denne næringa fantes og hvem hadde adgang til disse kanalene? 
Slike og lignende spørsmål er det som for en stor del er emne for den reste
rende del av denne framstillingen. 
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2. BETYDNINGEN AV SOSIALT OPPHAV, 
GIFTEMÅL OG SLEKTSKAP 
Vi har nettopp sett et eksempel på hvordan Hans Olsen Sundfør som kom 
fra en storgard i Skjold ble storborger i Haugesund. Nå skal vi ta opp dette 
forholdet mer grundig idet vi stiller spørsmålet om hvem borgerne var. Var 
det slik at det for en stor del var storbondesønner, som flyttet fra landsbygda 
til byen og ble storborgere, eller er det noe i myten om kapitalisten som star
tet med to tomme hender? 

Rent umiddelbart synes det rimelig å anta at det var fordelaktig å komme 
fra høyere sosiale lag med de rent materielle fordeler dette innebar for mulig
hetene til å etablere egen kapitalistisk virksomhet. Vi har da og en rekke 
eksempler på at personer fikk økonomisk hjelp hjemmefra til å etablere seg 
som forretningsfolk i Haugesund. Dessuten hadde personer fra høyere sosiale 
lag bedre muligheter for å få skikkelig utdannelse, og de ble trolig i større grad 
enn andre oppmuntret hjemme til å starte egen næringsvirksomhet. Foruten 
barn av allerede etablerte borgere har vi eksempler på at sønner av land
handlere og proprietærer får solid handelsutdannelse. Dette gjelder f.eks. 
Ludvig Seglem og brødrene Tønnes og Ludolf Eide. 

Dette gjelder personer som hadde bakgrunn i det som kan kalles penge
samfunnet. Mer interessant kan det være å forsøke å få inntrykk av hvilke 
holdninger og normer det store flertallet av alle de personene som kom med 
i borgerskapet i Haugesund, ble påvirket av i sin oppvekst. Vi har eksempler 
på at ihvertfall i enkelte hjem ble barna motivert til og hjulpet igang med å 
forberede seg på en forretningskarriere. 

Lars Gudmundsen Bakkevig ( 1 800- 1876) var gårdbruker i Nedstrand i 
Ryfylke. Han hadde dessuten ei jakt og flere notbåter som han sammen med 
sønnene benyttet under vårsildfisket. Med jakta utførte han sild til Gøteborg 
og tok kornlaster med hjem igjen. I en beretning som en av hans sønnesønner 
har skrevet sies det at: 

· 

Bestefar holdt en huslærer - en avdanket student - til de to eldste 
sønnene, siden det var så langt til skole ..... I 1876 døde farfar. Aret et
ter ble far konfirmert og det blev spørsmål om hvad han skulde ta sig 
til. Det var noe av et problem. Den eldste, odelsgutten, satt på Bakke
vig. Til den nesteldste hadde farfar kjøpt gård på Baustad. Den tredje, 
Ole, var også gårdbruker en tid, men flyttet senere til Haugesund. Den 
fjerde bror, Tormod, drev på den tid som fisker og sjømann. Far måtte 
også ta sig ut, og det blev besluttet at han skulle forsøke å gå handels
veien. .... I 1877 reiste han til Stavanger hvor han skulle være i lære 
som krambodgutt.. .. (min utheving)8) 

Lars Gudmundsen Bakkevig må etter vestlandets målestokk karakteriseres 
som en storbonde. Ved folketellingen i 1865 står han f.eks. oppført med en 
husdyrbesetning på bl.a. 2 hester og 24 storfe. For ham var det realistisk å 
regne med at de av sønnene som ikke skulle overta garden eller som han ikke 
kunne kjøpe gard til, kunne bli handelsmenn. Ihvertfall kunne han hjelpe 
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Noen av Lars Gudmundsen Bakkevigs etterkommere fotografert i 1899. l. rekke fra venstre: 
Gudmund Bakkevig, Signe Margethe Od/and Jsachsen, Torger Baustad, Jacob Od/and S.S., Ole 
Bakkevig, Sina Od/and f Bakkevig, Marta Baustad, Grethe Bakkevig, Lauritz Bakkevig. 

(Utlånt av Sigrun Bakkevig, Haugesund.) 

dem godt på vei. Han kunne sørge for skikkelig skolegang, for at de fikk stil
ling som handelsbetjent osv. For f.eks. en husmann var det nok heller vanske
lig å tenke seg muligheten av at hans sønner skulle bli forretningsmenn. Selv 
om han hadde ønsket det, ville og en husmann ha langt mindre muligheter 
for å hjelpe sine sønner til å forberede seg på en forretningskarriere. 

Dette er forskjeller som trolig blir forsterket ved at en tildels hadde ulike 
utdannelsestilbud avhengig av ens sosiale tilhørighet. Når f.eks. skolekommi
sjonen i Haugesund i en uttalelse om egen borgerskole i 1855 uttaler at barna 
av handels-, handverks- og skipperborgere trengte en større dannelse enn 
barn av alminnelige arbeidere for å kunne fylle sin framtidige plass i samfun
net, er dette uttrykk for vanlige normer og holdninger som var i strid med 
myten om det «åpne klassesamfunnet». Opprettelsen av en egen borgerskole 
måtte nødvendigvis bidra til å opprettholde og forsterke sikkert utbredte 
holdninger om at noen var født til å bli sildesaltere og skipsredere, mens an
dre var født til å bli sildearbeidere og matroser. 

Det var tydelige sosiale skiller også på landsbygda. Det er mange husmenn. 
Det var verdt å merke seg at Ryfylke og Sunnhordland for en stor del skilte 
seg ut fra resten av Vestlandet når det gjaldt fordelingen av selveiende bønder 
og leilendinger på den ene siden og husmenn på den annen. I disse bygdene 
var det for en stor del mellom 70 og l 00 husmenn pr. l 00 selveier og leilen-
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ding. Ca 1830 var det f.eks. i Skjold prestegjeld 241 selveiere, 94 leilendinger 
og hele 303 husmenn med jord. Om vi antar at personer som vokste opp i 
husmannshjem stort sett var dårligere rustet når det gjaldt såvel motivasjon, 
normer og holdninger som nødvendige kunnskaper og erfaringer for å etable
re seg med egen kapitalistisk virksomhet, er det grunn til å anta at dette gjaldt 
en betraktelig del av alle de som vokste opp i bygdene innover i Ryfylke og 
Sunnhordland omkring midten av 1800-tallet. 

- konkret undersøkelse for Haugesund 
Jeg tar her utgangspunkt i 257 personer som utgjør mitt «borgerutvalg» for 
Haugesund i siste halvdel av 1800-tallet. Dette utvalget på 257 personer ut
gjøres av de skatteyterne i Haugesund som ifølge en eller flere av liknings
protokollene fra årene 1856, 1865, 1875, 1885 og 1895, var blant de 10o/o 
med størst formue. Jeg regner med at jeg med denne utvelgingsmåten har fått 
med de fleste av de personene som kan sies å høre til «borgerskapet» i 
Haugesund. 

For å fastslå den enkeltes sosiale opphav har jeg forsøkt å finne fram til 
fars yrke for alle enhetene. Av de 257 borgerenhetene mangler jeg opplysnin
ger om fars yrke for 9. Videre er det 23 enheter med gardbrukerfedre der jeg 
ikke har funnet tilstrekkelig data om størrelsen på garden til å kunne plassere 
dem angående sosiale opphav. De 225 enhetene med kjent sosialt opphav er 
delt i tre grupper etter sitt sosiale opphav. En slik inndeling er vanskelig og 
inneholder visse feilkilder, men hovedtrekkene skulle gi et inntrykk av forhol
dene når det gjelder borgerskapets sosiale opphav. 

For sammenligningens skyld har jeg også undersøkt det sosiale opphavet 
til et lite «arbeiderutvalg» på 71 personer. Dette utvalget består av tilfeldig 
utplukkede personer med typiske «arbeideryrker» fra folketellingene i 1865 
og 1891. For å se det sosiale opphavet til «borgerutvalget» og «arbeiderutval
get» i forhold til det som kan sies å være gjennomsnittet for hele befolkningen 
på denne tiden, tar jeg i den følgende oversikten også med en oversikt over 
samtlige sysselsatte i Norge i 1845 fordelt i de samme sosiale gruppene. 

Prosentuert fordeling 

samtlige voksne 
«borger- «arbeider- sysselsatt i Norge 

sosialt opphav utvalget» utvalget» i 1845 

«overklasse» 46 1,5 12,8 
«middelklasse» 22 18 16,4 
«arbeiderklasse» 32 80 70,8 
sum 100 100 100,0 

(N = 225) (N =71) (N =278 304) 
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Det er farlig å trekke for klare slutninger av et materiale som er såpass lite 
og der det finnes flere feilkilder. Likevel vil jeg hevde at oversikten over viser 
to vidt forskjellige mønstre for sosialt opphav for «borgerutvalget» og for «ar
beiderutvalget». Mens 8 av 10 «arbeiderenheter» har opphav i «arbeider
klassen» har nær halvparten av borgerenhetene opphav i høyere sosiale lag. 

Om vi vil være svært forsiktige med å komme med for bastante påstander, 
kan vi utifra det som her er sagt påstå at en omlag like stor del av borger
skapet hadde opphav i «overklassen» som i «arbeiderklassen». Denne forde
lingen sier svært lite isolert sett. Det er først når vi ser den sammen med møn
steret for yrkesfordelingen av alle yrkesaktive at den skeive rekrutteringen til 
borgerskapet kommer fram. 

Om vi tenker oss at det i annen halvdel av forrige århundre kom omlag 
5000 yrkesaktive innflyttere til Haugesund, så hadde hver av dem i gjen
nomsnitt 5o/o sjanse til å komme med i borgerskapet, som - slik vi her defi
nerer det- utgjør ca. 250 personer. Om vi tar hensyn til det sosiale opphavet 
til disse innflytterne blir sjansene for å komme med i borgerskapet helt 
annerledes. 

Vi vil her anta at disse 5000 innflytternes fedre er nokså representative for 
alle yrkesaktive i Norge i 1845 angående fordeling på yrker. Ca. 10% eller 
500 personer kan da sies å ha opphav i «overklassen», og på den annen side 
har omlag 75o/o eller 3750 personer opphav i «arbeiderklassen». Av de ca. 
250 personene som utgjør borgerskapet i Haugesund kan vi så si at omlag 
like mange - ca. 40o/o eller 100 personer- har opphav i «overklassen» og 
i «arbeiderklassen». 

Sterkt forenklet kan vi altså si at det for såvel de 500 innflytterne med opp
hav i «overklassen» som for de 3750 innflytterne med opphav i «arbeider
klassen» var reservert l 00 plasser i borgerskapet. Med andre ord så har en 
innflytter med sosialt opphav i «overklassen» 20o/o sjanse for å komme med 
i borgerskapet i Haugesund, mens den tilsvarende sjanse for en innflytter 
med opphav i «arbeiderklassen» er ganske mikroskopisk, nemlig bare ca. 
2,5o/o. 

Tida kan nå være inne til ganske kort å vende tilbake til den unge hus
mannssønnen som vi på bakgrunn av myten om kapitalisten som startet med 
to tomme hender, så for oss tidligere. Den gløgge, kvasse husmannssønnen 
som skulle ut og gjøre lykke ved hjelp av vågemot, energi og dyktighet. Er 
dette et realistisk bilde på bakgrunn av det vi nå faktisk vet om rekrutterings
mønsteret til borgerskapet angående sosialt opphav? Svaret gir seg selv. Mest 
trolig er det at husmannssønnen i dette tenkte tilfellet reiste til byen for -
bokstavelig talt - å skaffe seg et levebrød. Sannsynligvis jobbet han da og 
resten av livet som bryggesjauer, tømmermann eller bøkkerarbeider, uansett 
om han var aldri så gløgg og kvass. 

Når det derimot gjelder de tidligere omtalte borgerne Hans Olsen Sundfør 
og Hans Jacob Kyvig, så er nok forholdet et litt annet. De hadde begge opp
hav i «overklassen», og her er det nok mer treffende å si at de kom til Hauge
sund for å «gjøre lykken». For dem ville det innebære en sosial degradering 
å ta jobb som bryggesjauer eller tømmermann. Nei, for den som var «født 
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til å bli en av grunnpilarene, i et nytt, driftig bysamfund», som det jo het om 
H.J. Kyvig - var det rette å ta stilling som handelsbetjent, eller som det ble 
mer og mer vanlig senere henimot århundreskiftet - å reise til Tyskland eller 
England for å få utdanning i handel og shipping - før etablering med egen 
virksomhet. 

- å vinne dronninga og hele kongeriket 
I 1 864 ble det i Haugesund inngått ekteskap mellom skipper Peder Bore og 
enke Dorthea Helene Christine Røthing. Dorthea H.C. Røthing var enke et
ter Caspar Jacobsen Røthing som inntil han døde i 1 855 var en av de ledende 
sildesalterne i Haugesund. Aret etter inngåelsen av ekteskapet mellom Peder 
Bore og Dorthea H.C. Røthing ble det foretatt skifte i «Boet efter afdøde 
Skipper Caspar Jacobsen Røthing og gjenlevende Enke Dorthea Røthing, se
nere gift med Skipper Peder Bore»�). Boet var netto på ialt Spd. 16 468-64, 
og av dette får «Skibscapt. P. Bore som gift med Sterboenken for Boeslod 
8 234 Spd. 32», mens den andre halvparten går til barna. 

Av de verdier Peder Bore ved sitt giftermål fikk hånd om kan nevnes: part 
av garden Gaard for takstsum l 500 Spd., boets vånings- og sjøhus på Hassel
øy i Haugesund for takstsum 2 500 Spd., 1 /3 i Brig «Christine Elisabeth» for 
takstsum l 350 Spd., 1 /2 i Jagt «Brødrene» for taktsum 200 Spd. Videre fikk 
han ca. 2000 tom tønner for sildesalting, 1 60 tønner salt, 300 tønner steinkull 
m.m. 

En må nok ta i betraktning forhold som sosialt opphav og visse personlige 
egenskaper osv., for å finne forklaringen på at Peder Bore ble gift med enka 
etter Caspar Jacobsen Røthing. Derimot synes det nokså klart at det er selve 
giftermålet som forklarer at han kommer med i den ledende del av borger
skapet i Haugesund fra siste halvpart av 1 860 åra. I slike tilfeller, som det 
er en del eksempler på i mitt materiale, der personer ved giftermål overtar 
allerede innarbeidede kapitalistiske virksomheter, kan en nærmest tale om å 
vinne dronninga og hele riket. 

- å vinne prinsessa og halve riket 
I langt flere tilfeller er det imidlertid passende å tale om å vinne prinsessa og 
halve riket. Jeg tenker her på personer som ved sitt giftermål får en svigerfar 
som, pga. sin økonomiske/sosiale stilling kan være til god hjelp om en har pla
ner om å starte kapitalistisk virksomhet. 

Oversikten under illustrerer visse sider ved den økonomiske virksomheten 
til to nye borgere i Haugesund i noen år rundtom 1 860. Det gjelder Peder 
Amlie og Arnt Anda. 
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Peder Amlie Arnt Anda 

år tilvirka silde- formue tilvirka silde- formue 
tønner Spd. tønner Spd. 

1 85 8  - 600 - 700 
1 859 40 - - -

1 860 160 1 000 1 80 400 
1 86 1  50 1 500 50 1 200 
1 862 2 1 5  1 650 2 1 5  1 800 
1 863 200 2000 250 1 200 

Disse oversiktene viser en slående likhet. Det er tydelig at Amlie og Anda 
begge etablerte seg som betydelige borgere i Haugesund ca. 1 860. Har så Pe
der Amlie og Arnt Anda noe mer felles enn at de begge er gardbrukssønner 
og omlag like gamle? Felles for dem er at de begge giftet seg i 1 859 med hver 
sin datter av handelsmann Mons Larsen Kro på Bokn. 

Fru Cecilie Larsen Kro (g.m. Mons Larsen Kro) med sine døtre. nr. l fra venstre sittende er An· 
na g.m. Peder Amlie. Nr. l fra høyre sittende er Marie g.m. Arent Anda. Nr. 2 fra høyre stående 
er Laura g.m. Arne Lothe. Amlie, Anda og Lothe ble alle handelsborgere i Haugesund. De hadde 
utvilsomt nytte av å få Mons Larsen Kro til svigerfar, og ved sine giftermål bidro de til å knytte 
borgerskapet i Haugesund tettere sammen ved slektskap. 

Museets fotosamling. 
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1 2  år senere, i 1 87 1  gifter Arne Lothe seg med ei tredje datter av Mons 
Larsen Kro. Han var fra Hardanger og kom i ung alder til sin onkel Sjur Lot
he i Haugesund. Han var ei tid lærer og senere handelsbetjent før han vel 
30 år gammd etablerte agenturforretning og skipsrederi. Fremdeles hadde 
han imidlertid ikke gjort seg særlig gjeldende innen næringslivet, og i 1 869 
står han f.eks. oppført med såvel formue som inntekt på 500 Spd. 3 år senere, 
i 1 872 er imidlertid formua ti-doblet og inntekten er tre ganger så høy som 
i 1 869. Nettopp i løpet av disse 3 åra er det at han gifter seg med datter til 
Mons Larsen Kro. 

Jeg har funnet en rekke konkrete tilfeller hvor de tre svogrene hadde nytte 
av å ha Mons Larsen Kro som svigerfar. De låner penger av han for å finan
siere kjøp av skipsparter. Det er trolig grunn til å anta at Amlie, Anda og Lot
he i stor grad har forholdet til sin svigerfar å takke for at de kom til å utgjøre 
en del av storborgerskapet i Haugesund. 

- giftermål som knytter sammen slekter 
Vi har nå sett at giftermål trolig må sees som en viktig faktor for å forklare 
at bestemte personer kom med i borgerskapet i Haugesund. De klareste 
eksemplene er der hvor personer gifter seg med enkene etter avdøde borgere. 
I langt flere tilfeller er det rimelig å anta at ektefelles sosiale opphav er av 
betydning. 

Foruten disse tilfellene vil jeg og trekke fram en tredje type tilfeller hvor 
giftermål trolig har stor betydning. Jeg tenker her på de ressurser en person 
ved giftermål kan tilegne seg ved slektsforbindelser innen borgerskapet. 
Slektsskapsforbindelser som kan komme godt med i forretningsvirksomhet. 

I en tid preget av liten kapitalopphoping, som kommer klart fram i struktu
ren innen skipsfartsnæringen med partsrederi som dominerende eieform, var 
det viktig at personer med litt kapital og store ambisjoner fant hverandre. 
Her virker det som om giftermål ofte er av stor betydning. Som et eksempel 
kan nevnes barna etter snekker Lars Tollefsen Postenes og kona Siri Olsdtr. 
f. Sundfør. Dette tilfellet er og interessant idet det synes som om ektefelles 
sosiale opphav er av nokså uvesentlig betydning. Her trer giftermålets sam
menknyttende funksjon klart fram.  

Postenes og kona kom til Haugesund ca. 1 860. De hadde 5 døtre og l sønn 
født mellom 1 860 og 1 87 1 .  I 1 87 1  ble Postenes drept ved ei ulykke. Mellom 
1 878 og 1 894 ble alle 6 barna gift. 3 av døtrene ble gift med skippere, nemlig 
med Tollak Johan Hansen Skogland, Ole Mikael Halvorsen Kongshavn og 
Wilhelm Christian Dyring. Den fjerde ble gift med kjøpmann Hans Svelland 
og den femte med bror av Ole Mikael H. Kongshavn, skipsreder Erik Halvor
sen Kongshavn som var enkemann. Sønnen Olaf Andreas Postenes ble gift 
med ei datter av handelsborger Colbein Nilsen Sund. 

Som et eksempel på betydningen av å skaffe seg slektsforbindelser innen 
borgerskapet ved giftermål, kan her nevnes at Tollak J. H. Skogland som gif
tet seg i 1 883, året etter fikk overtatt 1 14 av skonnertskipet «Sigurd» fra svo
geren Ole Mikael - og hans bror Erik H. Kongshavn - mot pant i skipet 
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for kr. 4 000. Dette var den spede begynnelsen på det som skulle bli et av by
ens største rederi. Når det gjelder søskenene Postenes bør det nevnes at mora 
var søster av den tidligere omtalte Hans Olsen Sundfør. Foruten å oppnå 
slektsforbindelser seg imellom, så fikk altså de 6 svogrene også forbindelse til 
den etablerte stor borger Hans Olsen Sundfør. Som eksempel på at de hadde 
nytte av også denne forbindelsen kan nevnes at Tollak Hansen Skogland i 
189 1 utstedte et skadeløsebrev mot pant i 114 av skonnert «Amund Tveten» 
for kr. 4 000 til faren Hans Hansen Skogland, svogrene Ole Mikael og Erik 
Kongshavn og - onkel til kona- Hans Olsen Sundfør. 

I 1883 utstedte Jacob Eriksen Odland et skadeløsebrev til Erik Halvorsen 
Kongshavn og Erik Tormodsen Lindøen mot pant i 1/4 av skonnertbrig 
«Wang» verdi kr. 5 000. Liknende pantsettingsforretninger finner en i hun
dretall om en blar litt i pantebøkene for Haugesund fra forrige århundre. 
Grunnen til at jeg plukket ut nettopp denne avtalen mellom Jacob E. Odland, 
Erik T. Lindøen og Erik H. Kongshavn er at den kan tjene til å illustrere be
tydningen av å ha slektskap innen borgerskapet i Haugesund. 

Jacob E. Odland er bror til mora til såvel Erik Halvorsen Kongshavn som 
Erik Tormodsen Lindøen. Den nevnte avtalen viser, sammen med mange an
dre, at personer som er i slekt svært ofte holder sammen i forretninger. 

Enhver som har litt kjennskap til borgerskapet i Haugesund fra slutten av 
forrige århundre vil dra kjensel på de fleste av de følgende familienavna: 
Kongshavn, Lindøe, Odland, Malmin, Pettersen, Sakkestad, Bakkevig, Waa
ge og Staalesen. Dette var sentrale navn innen borgerskapet i Haugesund he
nimot slutten av forrige århundre. Felles for haugesundsborgerne med disse 
familienavna var og at de alle er i slekt med hverandre. De er enten etterkom
mere etter eller gift med etterkommere etter Erik Halvorsen Odland 
( 1781- 1850) og Malene Jacobsdtr. (f. 1795). 

Noe tidligere i århundret, fra 1850 åra og framover, var personer som had
de bl.a. følgende familienavn nokså dominerende innen borgerskapet: Røt
bing, Jacobsen, Christiansen, Møller, Seglem, Olsen, Risøen, Kyvig, Nagell, 
Nordbøe, Quale, Egge m.fl. Omlag 30 av enhetene- eller mer enn 10% 
i min undersøkelse bærer et av disse 12 familienavna og er alle i slekt, knyttet 
sammen av etterkommere av sogneprest i Torvastad Christian Bendix Røt
bing (1738- 1803) og Anna Joachimine Beenfeldt (f. 1749). 

Som et konkret eksempel på familierelasjoner av mindre omfang enn de vi 
til nå har omtalt kan vi ta for oss brødrene Ole Andreas og John Knudsen 
som kjøpte Vibrandsøy like ved Haugesund i 1872. (Personene med uthevet 
skrift, er med i mitt «borgerutvalg». 

l .  Ole Andreas Knutsen giftet seg med Ida Caroline Magnesen. Hun var 
datter av Rasmus Magnesen og søster av Karen Margrethe Magnesen 
som var første kona til Knut Hansen Rønnevig. Rønnevig ble forøvrig 
tidlig enkemann og giftet seg på ny med Anna Valentine Valentinsen, 
datter av Johannes Valentinsen. 

2. John Knudsen var gift med Anna Gurine Olsdtr. Av deres barn er det 
her 3 som er av interesse. 
2.1. Anna Christine Knudsen ble gift med Thomas Wegner Haaland. 
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2.2. Ingeborg Kristine Knudsen ble gift med Tormod Larsen Bakke
vik. Hans bror Laurits Larsen Bakkevig var gift med ei datter av 
Knud Kje!dsen Næsheim, og søstera Karen Serine var gift med 
Sivert Jacobsen Odland, sønn av Jacob Eriksen Od/and. 

2.3. Elisa Karoline Knudsen ble gift med Torvald Johan Kyvig,
sønn av Hans Jacob Kyvig. 

Ved sine egne eller barnas giftermål, ble brødrene Knudsen knyttet til flere 
av de dominerende familiene innen borgerskapet i Haugesund. 

Lignende slektsoversikter er det faktisk mulig å sette opp for store deler av 
enhetene i mitt borgerutvalg. Det ville imidlertid bli for omfattende, innfløkt 
og heller uinteressant i denne framstillingen. Det kan imidlertid hevdes at en 
foruten 4-5 store «klaner» hadde en rekke tilfeller hvor 2-3-4 familier er 
knyttet sammen med slektskap. Enkelte av personene som er med i slike 
slektsforbindelser, representerer ofte samtidig et bindeledd til en av de større 

«klanene». På dette vis kan en si at store deler av borgerskapet i Haugesund 
i forrige århundre hang sammen som et lappeteppe- ikke like tykt og solid 
overalt, men likevel. 

- systematisk oversikt over slektskapsrelasjoner 
Vi har nå sett hvordan store deler av borgerskapet i Haugesund var bundet 
sammen med slektskap. Om vi systematisk tar for oss de 257 personene som 
utgjør mitt «borgerutvalg» i undersøkelsen, så ser vi og klart hvordan en stor 
del av dem var bundet sammen med slektskap. Nær 60o/o av enhetene hadde 
andre slektninger som er med i utvalget. Omlag l /5 av enhetene har far og/el
ler svigerfar i utvalget, og omlag 114 har bror og/eller svoger i utvalget. Om 
vi ser på det som vi har kalt «det egentlige storborgerskapet» så er det nær 

3/4 av enhetene som har slektninger i borgerutvalget som helhet. 
Det at en så stor andel av enhetene har innbyrdes slekskapsrelasjoner bør 

trolig sees som et uttrykk for at primærgrupperelasjonene som var av stor be
tydning innen det gamle bondesamfunnet, trolig også sto sentralt for innflyt
terne til byen i lang tid. Blant disse primærgruppene var familien en av de 
mest sentrale. I ei tid preget av kapitalmangel og dårlig utbygd kredittvesen, 
var det nødvendig å inngå i samarbeid med andre om bl.a. kjøp av skips
parter. Ettersom slike samarbeidsformer forutsatte en stor grad av tillit, var 
det og naturlig at det ofte ble inngått slike samarbeidsformer mellom 
slektninger. 

Som et eksempel på den rolle slektskapsforhold trolig spilte ved etablerin
gen av borgerskapet i Hauesund skal vi her ta for oss en del trekk ved «karrie
ren» til en av byens største redere på denne tiden, nemlig Johan Thorsen. 

-. Johan Thorsen 
Midt i 1850-åra kom smedsønnen Johan Thorsen fra Stavanger til Hauge
sund. Han hadde gått i bakerlære og tok her arbeid i bakeriet til landhandler 
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Sjur Lothe. Mot slutten av 1 850 åra tok han til å salte sild og fra 1 86 1  drev 
han sildetilvirking på Kinn, tildels sammen med den etablerte storsalter Hal
vor A. Halleland. Samme år tok han og borgerskap og åpnet egen forretning 
med bakeri. I 1 862 kjøpte han så sin første båt, jakten «Hilda» ved hjelp av 
sin tidligere arbeidsgiver Sjur Lothe. Dette var den første spiren i det som 
skulle bli et av Norges største treseilskipsrederier gjennom tidene. I 1 862 var 
det imidlertid få tegn som tydet på at nettopp Johan Thorsen skulle gjøre det 
så bra. Han var allerede 33 år og hadde på ingen måte gjort noen spesielt rask 
karriere - så langt. Fra slutten av 1 860 åra gikk det imidlertid raskt oppover 
med Thorsen. Mens han i 1 866 hadde ei formue på 4 000 Spd. og ei inntekt 
på 9 1 0  Spd., var formua i 1 872 25 000 Spd. og inntekta 7 000 Spd. 

Om en skal forsøke å finne noen forklaringer på denne framgangen kan 
en ikke komme utenom de store fortjenestemulighetene som fantes ved kapi
talistisk virksomhet, så som nordlandsfisket osv. ,  i disse åra. Muligheter som 
Johan Thorsen må ha utnyttet på en svært dyktig og energisk måte. Likevel 
vil jeg her trekke inn en annen faktor som trolig hadde betydning i denne 
sammenhengen. 

Johan Thorsen hadde 4 yngre søsken, l bror og 3 søstre. Spesielt 2 av søst
rene er her av interesse. Søstera Oline Margrethe giftet seg i 1 864 med 
bøkkermester Christian Ersdal som i de siste l 0- 1 5  åra hadde drevet Hauge
sunds største bøkkerforretning sammen med en sambygding. I 1 869 døde Ers
dal og 2 år senere giftet Oline Margrethe seg med bøkker Andreas Salvesen 
Birkeland. Søstera Anne Laurentse ble i 1 863 gift med Knud Bendix Rasmus
sen. Han hadde 2 onkler som begge var aktive i næringslivet i byen, og som 
dessuten ved giftermål var knyttet til sentrale personer innen borgerskapet i 
Haugesund, nemlig John og Jens T. Risøen. Tidligere hadde Rasmussen vært 
sjømann, men fra 1 864 er han nevnt som bøkker. Han var en av de få innfød
te haugesunderne som ble bøkker og det er her rimelig å se en sammenheng 
mellom at Knud B.  Rasmussen blir bøkker samme år som søstera til kona gif
ter seg med en av byens største bøkkere. 

Tilbake til Johan Thorsen. I løpet av 1 863 og 1 864 hadde han fått to svo
gre som betydde kontakter inn i det etablerte borgerskapet i Haugesund. I lø
pet av det neste tiåret er det så at han etablerer seg innen den ledende delen 
av borgerskapet i Haugesund. Dette kan være et tilfeldig sammentreff, men 
det kan og synes som om det å få etablert slektskapsrelasjoner inn i deler av 
det etablerte borgerskapet fungerte nærmest som et nødvendig startsignal for 
at Thorsens - sikkert ambisiøse - målsettinger angående økonomisk virk
somhet kunne virkeliggjøres. 

Ettersom Johan Thorsen stiger mot «de store høyder» innen borgerskapet 
er det og tydelig at svogrene Rasmussen og Birkeland blir dradd med, ihvert
fall et stykke på vei. I 1 876 ble Rasmussen og Birkeland begge parthavere i 
skonnertbrig «Haugar». Da «Haugar» ble solgt i 1 89 1  sto Birkeland og Ras
mussen med et netto overskudd fra utlodninger og salg på henholdsvis ca. kr. 
1 9  000 og kr. Il 000. Thorsen hadde på sin side hatt et netto overskudd på 
omlag 40 000 kroner fra 1 876 til 1 89 1  fra drift og salg av «Haugar». 

Av de få som var parthavere i de fleste av Johan Thorsens skuter også ut-
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over i 1 880 og 1 890 åra var Simon Christiansen. Ei datter av han ble i 1 890 
gift med Sigvart Rasmussen - sønn av Thorsens tredje søster som var bosatt 
i Amerika. I tiårsalderen kom han til Haugesund og vokste opp hos onkelen 
Johan Thorsen. Simon Christiansen var i slekt med store deler av de ledende 
borgerne i Haugesund. Han var f.eks. nevø av Ferdinand J .  Røthing, Caspar 
J.  Røthing og Christian Christiansen. Det bør og nevnes at Knud Bendix 
Rasmussen var i fjern slekt med Simon Christiansen idet bror til ei tante av 
Rasmussen var onkel til Christiansen. 

Det er all grunn til å anta at det var av vesentlig betydning for Johan Thor
sens karriere som reder å få etablert forretningsforbindelser med Simon Chri
stiansen. På den annen side hadde Simon Christiansen sikkert like så stor for
del av denne forbindelsen. Da Thorsen trakk seg tilbake i 1 893 overtok Sig
vart Rasmussen og Simon Christiansen driften av rederiet som nå var på sitt 
største. 

I dag er det nok mange hauges undere som ikke kjenner til Jo han Thorsen 
og hans store rederi. Derimot kjenner de fleste til rederinavn som f.eks. Stolt
Nielsen som også i dag er i virksomhet. For å vise at de nevnte slektskapsrela
sjonene som oppsto ved giftermålene til Jo han Thorsens søstre i 1 860 åra fikk 
betydning for strukturen innen borgerskapet i Haugesund helt opp til vår tid, 
skal jeg her bare antyde ei linje framover. 

� 

I 1 89 1  ble ei datter av Oline Margrethe og Andreas Birkeland gift med Bot
half Andreas Stolt-Nielsen, sønn av byfogd i Haugesund Niels Nielsen og Jo
hanne Caroline Stolt. Samme året anskaffet Botholf Stolt-Nielsen seg sin før
ste båt og i løpet av de neste tiåra utvikler rederiet Stolt-Nielsen seg til å bli 
et av de største i Haugesund. Sigvart Rasmussen som var fetter av Stolt
Nielsens kone var en betydelig parthaver i dette rederiet. Allerede 3 år etter 
at Botholf Stolt-Nielsen ved sitt giftermål kom seg inn i den store rederfami
lien ble det inngått en rederikontrakt for DIS «Baltic» mellom følgende rede
rier: Sigvart Rasmussen, E. Jacobsen og B. Stolt-Nielsen for 1 /4 hver og A. 
Birkeland og E.  Fredriksen hver for 1 18. 

3. BETYDNINGEN A V ENS YRKE OG GEOGRAFISKE OPPHAV 

Vi har nå tatt for oss hvordan ens sosiale opphav var av betydning når det 
gjaldt mulighetene for å komme med i borgerskapet i Haugesund. Vi fant da 
at det var fordelaktig å ha opphav i høyere sosiale lag. Nå skal vi se nærmere 
på hvor borgerne kom fra i mer geografisk betydning, og hvilken betydning 
dette eventuellt hadde for mulighetene til å etablere seg med egen kapitali
stisk virksomhet i Haugesund. 

For denne behandlingen av geografisk opphav tar vi utgangspunkt i for det 
første at det er forskjeller innen næringslivet på ulike steder og mellom for
skjellige distrikt. Dernest antar vi at det er en forholdsvis klar sammenheng 
mellom næringsstrukturen på et sted og hvilke yrker innflytterne fra dette 
stedet har. Endelig vet vi at det er en klar sammenheng mellom ens yrke og 
sannsynligheten for å komme med i borgerskapet. 
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For å illustrere hva som her er sagt skal vi ta for oss de hovedpersonene 
som ifølge folketellingen av 1 865 var bosatt i Haugesund og som var innflyt
tet fra Torvastad, Avaldsnes, Bergen og VikedaL I fordelingen under er disse 
fordelt på yrkesgrupper. 

Innflytternes yrker 
Innflytternes opphavssted 

Torvastad Avaldsnes Bergen Vikedal 

Kjøpmenn, handels-
betjenter 27 lO 2 l 
Sjømenn, skippere 1 7  26 l l 
Dagarbeidere, sjauere 1 7  1 7  4 2 
Håndverkere 1 9  21 25 1 9  
Diverse 5 5 4 l 

Sum antall innflyttere 85 79 36 24 

Det mest iøynefallende ved denne yrkesfordelingen for innflytterne fra de 4 
stedene er at en svært stor andel av innflytterne fra Bergen og Vikedal er sys
selsatt som håndverkere, mens innflytterne fra Torvastad og Avaldsnes er 
mer jevnt fordelt på de enkelte yrkesgruppene. Det er dessuten langt flere 
innflyttere fra Avaldsnes og Torvastad og av disse innflytterne er en forholds
vis stor andel sysselsatt innen handelsnæringen. 

Av innflytterne fra Bergen og Vikedal er det bare l som kommer med i 
mitt borgerutvalg, mens det er tilsammen 20 fra Avaldsnes og Torvastad som 
kan regnes med til borgerskapet. Vi kan her øyne en sammenheng der mulig
heten for å komme med i borgerskapet er betinget av ens yrke som igjen er 
avhengig av hvor en er oppvokst. Dette skal vi nå gå litt nøyere inn på for 
om mulig finne ut litt mer om disse sammenhengene. 

Vi så nettopp at innflytterne fra Torvastad og Avaldsnes skilte seg fra inn
flytterne fra Bergen og Vikedal når det gjaldt yrkesfordeling. Det er da natur
lig å spørre om det er noe som åpenbart skiller Torvastad og Avaldsnes fra 
Bergen og VikedaL En forskjell er at Torvastad og Avaldsnes ligger like ved 
Haugesund, mens Bergen og Vikedal har større avstand til denne nye byen. 
Dette kan trolig til en viss grad forklare at det kom flere innflyttere fra Torva
stad og Avaldsnes. Et annet forhold som skiller mellom disse stedene er deres 
næringsstruktur. Bergen er et gammelt bysamfunn der ca. 40o/o av hovedper
sonene i 1 865 var sysselsatt innen håndverksyrker. Torvastad og Avaldsnes 
er kystbygder der en stor del av befolkningen tok del i vårsildefisket. Vikedal 
er ei fjordbygd der vårsildefisket ikke hadde den samme betydning som for 
bygdene lenger ute ved kysten. Det var imidlertid ganske mange som var sys
selsatt som skipstømmermenn i Vikedal. 
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Fra Feøy ca. 1900. Her vokste blant andre brødrene John og Ole Andreas Knudsen opp. Dette 
var midt i sentrum for vårsildefisket. Det var trolig fordelaktig å vokse opp her når det gjaldt 
mulighetene for å etablere seg som egen sildesalter i Haugesund. 

Havnedir. fotosaml. Riksarkivet. 

Med bakgrunn i det som her er sagt vil vi hevde at innflytterne til Hauge
sund for en stor del hadde opphav i binæringer som var vanlige på hjem
stedet. I de fleste bygder fantes det enkelte snekkere, skomakere, smeder osv., 
men i enkelte bygder fantes det og ganske mange som var sysselsatt innen 
samme yrke. Hvilke yrker dette var og hvor mange som var virksomme, av
hang av beliggenhet, næringsgrunnlag osv. Ettersom folketallet økte sterkt 
utover mot midten av 1 800-tallet samtidig med at pengesamfunnet var i 
frammarsj, er det rimelig å anta at stadig flere av dem det ikke var plass til 
innen jordbruksnæringene forsøkte å finne seg et levebrød innen de tradisjo
nelle binæringene i bygda. Når det så vokste fram en ny by i landsdelen var 
det for en stor del personer fra bygder med slike spesialiserte binæringer som 
flyttet til byen. 

Også kystbygdene rundt Karmsundet hadde trolig en del personer syssel
satt i slike tradisjonelle binæringer. Her er det imidlertid all grunn til å si at 
deltakelsen i vårsildefisket var den dominerende binæringen - om den ikke 
i enkelte perioder heller burde kalles ei hovednæring i enkelte bygder. 

Det forhbldet at innflytterne fra de typiske vårsildfiskedistriktene for en 
stor del var sysselsatt innen handel og skipsfart og som arbeidere, kan trolig 
forklares utifra at dette var yrker som hadde nær forbindelse med vårsild-
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fisket. Vårsildfisket medførte en viss grad en spesialisert yrkesdannelse. Felles 
for fiskerne, sjøfolka og arbeiderne som tok del i vårsildfisket var at de arbei
det hardt og tjente heller dårlig. En vesentlig forskjell var imidlertid at mens 
arbeiderne ved tilvirkingen hadde sin faste dagslønn eller akkordsats, så had
de fiskerne et lottsystem og sjøfolkene aftes en heller selvstendig stilling, beg
ge med muligheten for stor fortjeneste. De fleste tjente nok heller lite, men 
noen gjorde det bra. Disse fiskerne og sjøfolka hadde nå muligheten til f.eks. 
å flytte til Haugesund med sin oppsparte kapital og forsøke å «gjøre lykken» 
som sildesalter og senere skipsreder. Om arbeiderne ved tilvirkingen flyttet til 
byen fikk de trolig på sin side for en stor del jobb som bryggesjauere og 
dagarbeidere. 

Sannsynlighet for å 
komme med i borger-
skapet. 

Bakgrunn for innflytting sannsynlig yrke Liten Stor 

,."-Jr 
sildesaltere X 

deltakelse i 
• sjøfarende X , vårsildefisket 

� SJauer X 
geografisk 
opphav 

'bakgrunn i � 
skomaker X 

binæringer • skipper X 
vanlige på � tømmermann X hjemstedet 

.......... 
kjøpmann X 

Figuren over er tenkt å illustrere de sammenhenger mellom geografisk opp
hav, yrke og muligheter for å komme med i borgerskapet, som her er behand
let. Som en almenn oppsummering kan vi si at det var fordelaktig å ha bak
grunn i et miljø hvor vårsildfisket hadde stor betydning. Imidlertid kunne en 
innflytter og ha forholdsvis gode muligheter for å komme med i borgerskapet 
dersom han hadde bakgrunn i miljø hvor spesielle binæringer sto sterkt. Jeg 
tenker her på næringer som kunne -gi grunnlag for etablering med kaptalistisk 
drift i Haugesund. 

Vi skal nå gå litt nøyere inn på en del sider ved det som her er omtalt idet 
vi skal ta for oss enkelte eksempler på innflyttergrupper med bakgrunn i di
strikt med ulik næringsstruktur. 

26 



- bøkkere 
Ved folketellingen i 1 865 var det i Haugesund 1 44 hovedpersoner som opp
gav «bøkker» som yrke. A V disse 1 44 bøkkerne var det hele 54 som kom fra 
ett herred, nemlig Bakke like ved Flekkefjord. Av disse 54 bøkkerne er det 
8 som kommer med i mitt borgerutvalg; mens det av de resterende 90 bøkker
ne fra andre steder ikke er noen som kommer med i borgerutvalget. Det er 
tydelig at en bøkker fra Bakke ikke er det samme som en bøkker fra f.eks. 
Torvastad eller Avaldsnes. Det kan derfor være av i nteresse å se litt nøyere 
på bakgrunnen til disse bøkkerne fra Flekkefjordsdistriktet. 

Det er tydelig at bøkkervirksomhet hadde hatt betydning i lengre tid i byg
dene omkring Flekkefjord. I amtmannens femårsberetning for åra 1 836-40 
står det bl.a. under punktet om binæringer: 

Saavel i Lister Fogderi og især i Flekkefjords Opland, som paa enkelte 
Steder i Mandals Fogderi, forfærdigedes i de for Sildefiskeriet gunstige 
Aar et betydeligt An tal Sildetønder, der fandt sikker Afsætning i 
Flekkefjord, og uagtet denne Art af Huusflid ved Fiskeriets Aftagen 
er bleven noget indskrænket, og giver et mindre Udbytte, kan den dog 
ikke antages aldeles at ville ophøre, da en deel af de forfærdigede Tøn
der sandsynligvis vil kunne afsættes til Stavanger Amt. 

I 1 840 tok det rike sildefisket ved F lekkefjord slutt, men som vi så antydet 
amtmannen at tønneproduksjonen ville kunne fortsette, nå med levering til 
Stavanger Amt. Om vi går fram i tid til beretningen for 1 846-50, ser vi da 
og at dette blir tilfelle. Her kan vi lese at: 

. . .  i Amtets vestligste Deel, især i Bakke Præstegjeld, forarbeides endel 
Tøndestav, som forbruges ved det i Stavanger Amt forefaldende 
Sildefiskeri. 

Det er grunn til å tro at bøkkervirksomheten var av stor betydning for befolk
ningen i Bakke og nabobygdene på denne tiden. De indre bygdene i Vest
Agder var heller fattige og preget av overbefolkning. Arbeidervandringer og 
tildels barnevandringer for å skaffe utkomme hadde i lengre tid vært vanlig. 

Mot denne bakgrunnen var det kanskje ikke unaturlig at en stor del av 
dem som hadde produsert tønner rundt om på gardene ikke nøyde seg med 
å produsere for levering på vestlandet, men at de selv flyttet etter silda da den 
forsvant fra Flekkefjordskanten. 

Det er da og mulig å tale nærmest om en folkevandring fra Bakke til Hau
gesund på denne tiden. De 54 bøkkerne som i 1 865 er bosatt i Haugesund 
utgjør f.eks. mer enn l O o/o av antallet menn mellom 20 og 50 år som i 1 8 55 
var bosatt i Bakke. Som et eksempel på omfanget av utflyttingen fra disse 
bygdene til Haugesundsdistriktet skal vi her se hvor det ble av de ialt l O bar
na til Tønnes Ellertsen Hamre og Berte Brynhildsdtr. som bodde på garden 
Hamre i Bakkes nabobygd Lunde: l O) 
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l .  Elias f. 1829 fikk skjøte, var og bøkker 
2. Ingeborg f. 1832, reiste til Karmsund i 1853 
3. Brynhild f. 1834, reiste til Haugesund i 1870 
4. Kristian f. 1837, reiste til Haugesund i 1859 
5. Berte Tonette f. 1840, reiste til Torvastad i 1862 
6. Edvard Tobias f. 1843, reiste til USA i 1868 
7. Tønnes f. 1846, reiste til Haugesund i 1869, bøkker 
8. Inger Sofie f. 1849, ugift 
9. Karen f. 1851, gift 1875 med en styrmann 

10. Olene Bergitte f. 1855, død samme år 

Lignende eksempler er det flere av. Eldste sønn overtar garden, mens de an
dre barna reiser ut. Også for han som overtar garden er ofte bøkkervirksom
heten av betydning. Om Tollak Rygg som overtok garden etter sin far heter 
det f.eks. at han var «ture vis» hos bror sin i Haugesund og bøkra. 1 1 ) Den 13 
år yngre broren Salve Rygg var da og en av bøkkerne fra Bakke/Gyland som 
kom med i mitt borgerutvalg. 

,." 
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Stavsmiing på en gard i Gyland ved Flekkefjord. Under det rike sildefisket i Flekkefjorddistriktet 
i åra før 1840 ble stavsmiing og bøkring ei viktig binæring i bygdene rundt Flekkefjord. Da fisket 
tok slutt i 1840 fikk man nærmest en folkevandring av folk fra bygdene Bakke og Gyland til 
Haugesund hvor de fortsatte sin bøkkervirksomhet. 

Fra Nu/and: «Bygdebok for Gyland», side 75. 
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Det er tydelig at de utflytta bøkkerne fra Bakke-området sto i nær kontakt 
med heimbygda. Dette er da og naturlig når en vet at bygdene innenfor Flek
kefjord leverte det meste av den tønnestav som gikk med til bøkkervirksom
heten i Haugesund i lang tid også etter århundreskiftet. 

Her er vi muligens inne på en av de viktigste faktorene når det gjelder å 
forklare hvorfor alle de bøkkerne som i 1865 var bosatt i Haugesund og som 
kom med i mitt borgerutvalg var fra Bakke/Gyland. Det følgende er noe usik
kert, men det er rimelig å tenke seg at bøkkerne fra Bakke/Gyland for en stor 
del nyttet tønnestav som var produsert av far eller eldre bror på hjemme
garden. Ihvertfall i den første tiden etter at de begynte virksomheten i Hauge
sund, er det muligens riktig å betrakte dette som en fortsettelse av tønne
produksjonen på garden. Produsentene var de samme, men produksjonen ble 
splittet opp og spesialisert med stavproduksjon på garden og selve bøkringa 
i Haugesund. Vi har all grunn til å anta at bøkkere fra Flekkefjords-distriktet 
hadde vesentlige fordeler når de etablerte seg med bøkkervirksomhet i 
Haugesund. 

- sjøfolk 
Jaktefarten hadde lange tradisjoner som viktig binæring i kystbygdene. På 
mange garder hadde en skøyter og jakter som ble benyttet bl.a. under silde
fisket. Fra å ta del i fisket med sildeførende fartøyer eller utleie av losjifartøy 
på fiskeplassen var spranget ikke langt til å begynne som egen sildesalter. I 
kystbygdene rundt Haugesund ble det saltet mye sild og det som her er av 
interesse, det meste av denne silda ble utført på sal ternes egne fartøyer. Av 
følgende to utdrag av Amtmannsberetningen for henholdsvis Stavanger Amt 
1856-60 og Søndre Bergenhus Amt 1861-65 framgår det da og at denne 
jaktefarten er av stor betydning. 

Fragtfarten er derimot især for Ryfylke Fogderi en meget viktig bi
næring, selv om man ikke til Fragtfart vil henregne den Fart, ved hvil
ken flere Tusind Fiskere med deres Redskaber bringes frem til Fiske
pladsen. Den større Deel af Sildesalterne i Landdistrictet udføre den 
saltede Sild i egne Fartøier til Sverige og Østersiøen og hjem bringe der
fra Kornvarer, som afsættes ... 

Om Søndre Bergenhus heter det: 

Sildesalteri drives ligeledes omtrent paa samme Maade som før, hoved
sagelig af Hardanger og de langs Kysten boende Landhandlere, og Ud
byttet af denne Handel, der altid drives med egne fartøier, kan ofte væ
re god. Saaledes meddeles fra Vikør, at enkelte saadanne Saltere i 1865 
skulle have lagt sig tilbedste indtil 2 000 spd. Men denne Handel hører 
paa den anden Side ogsaa til de Omsætninger, der under ugunstige 
Konjunkturer kunne bringe følelige Tab. Silden bliver dels solgt til 
Kjøbmænd i Bergen, Haugesund og Stavanger, dels udføres den af Sal
teren selv til Sverige og Østersøen. 
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Deltagelse i denne fraktfart med mindre fartøyer som her er omtalt, måtte 
virke som et ypperlig springbrett for etablering med egen kapitalistisk virk
somhet i den nye byen som vokste fram midt i det rikeste fiskeridistrikt på 
sørvestlandet. De som var delaktig i denne jaktefarten var tilstede på selve 
fiskefeltene. De kunne kjøpe opp sild og salte selv. Videre utførte de den salta 
silda både for seg selv og andre. Dessuten drev de handel ved å kjøpe opp 
korn og andre varer i f.eks. Sverige og så selge dem langs norskekysten. 

Denne fraktfarten med mindre fartøyer var på bygdene i hovedsak å be
trakte som ei binæring. F.eks. en gardbruker som hadde ei jakt nyttet kanskje 
denne til sildeføring under fisket. La oss si at han som mannskap hadde 2-3 
sønner. Ettersom gardbrukeren ble eldre og eldste sønn tok over garden er 
det rimelig å tenke seg at de yngre sønnene anså jaktefarten mer som sin 
hovednæring enn som ei binæring. Om de var overflødige på garden kunne 
de spesialisere seg i jaktefarten og gjerne ta til med sildesalting. Det er da hel
ler ikke rart om de bosetter seg i den framvoksende sildebyen nord i Karm
sundet hvor de kanskje gjennom flere år har etablert kontakter av såvel per
sonlig som forretningsmessig art. 

Jeg har faktisk inntrykk av at jaktefarten i bygdene i Sunnhordland og Ry
fylke er en av de aller viktigste rekrutteringskildene for det framvoksende 
borgerskapet i Haugesund helt fra 1 840 åra og framover henimot 
århundreskiftet. 

- skræppehandel 
I 1 865 var det i Haugesund bosatt 9 hovedpersoner som var fra Voss. Av dis
se er 4 kjøpmenn, l er ølhandler, 2 er handelsbetjenter, l er smedlærling og 
l er toldrorskarl. Av de 9 kan altså hele 7 sies å være sysselsatt innen handels
næringa. Ettersom Voss ikke kan sies å være noe typisk fiskeridistrikt, er det 
da naturlig å undersøke om vi kan påvise at handelsnæringa sto sterkt som 
binæring i Voss. Vi er altså interessert i om det her kan påvises noen klar 
sammenheng mellom innflytternes yrker og binæringer som sto sterkt på 
hjemstedet. 

Ved å se på folketellingen i 1 865 finner vi at handelsnæringa sto sterkt på 
Voss. Blant de 23 herredene/byene som forsynte Ha ugesund med flest inn
flyttere var det faktisk bare de få byene som hadde en større andel av hoved
personene sysselsatt med handel, enn hva som var tilfelle i Voss. Her var det 
hele 84 personer som oppgav handel som yrke, mens det tilsvarende tallet 
f.eks. i Torvastad er O, i Skjold 5 og i Avaldsnes 2. 

Hva slags handel disse Vossingene drev kan vi lese oss til i Amtmannsbe-
retningene, der det bl.a. skrives: 
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Men den handel, der forøvrigt er mest characteristisk for V os og tildeel 
ogsaa Røldal, er dog den over hele Landet saa vel bekjendte Skræppe
handel. I denne Slags Handel - den for Moral , Sædelighed og Økono
mi formeentlig meest ødelæggende af al Slags Handel, - gaar Vasser
ne Østlandets Nummedøler en høi Gang. Gutten er neppe før confime
ret, førend han med en velpakket Skræppe paa Nakken skal gjøre sin 



Indtrædelse i Verden, i Regelen i Følge med og under Veiledning af en 
i Handværket Udlært. . .  Antallet af saadanne Skræppekarle er meget 
stort og i Evanger alene - et Sogn med vel 2 000 Mennesker, hvoraf 
Mandkjøn mellom 1 5  og 40 Aar formeentlig ikke mere end 350 a 400 
- har Lensmanden beregnet deres Antal til mindst 84; Antallet synes 
der hos stadigt at tiltage. 12) 

I den neste amtmannsberetningen fem år senere finner vi bl.a. følgende: 

Saa meget er dog vist, at Skræppekræmmernes Antal paa V os endnu 
er stort, og at denne Handel fremdeles virker ødelæggende baade i eko
nomisk og moralsk Henseende. Enkelte, der have lagt sig noget til Bed
ste, have vistnok kunnet etablere sig som Handelsmænd i Molde, Aale
sund og Florø, men af saadanne heldigere Skræppekremmere er Antal
let meget ringe. 1 3) 

Amtmannen må, sikkert noe motvillig, medgi at enkelte av «Skræppekrem
merne» fra Voss har etablert seg som handelsmenn. Hvor mange disse er, el
ler om noen av dem er blant innflytterne til Haugesund vet vi ikke, men det 
bør kunne slås fast at virksomhet med skreppehandel kunne fungere som ial
lefall en «sidevei» i overgangen fra bondesamfunn til etablering med kapitali
stisk virksomhet i byer. 

Som en liten oppsummering av denne behandlingen av sammenhengen 
mellom yrke, geografisk opphav og sannsynligheten for å komme med i 
borgerskapet i Haugesund, kan vi for det første si at vi har funnet et nært 
samsvar mellom yrke og sannsynlighet for å komme med i borgerskapet. Der
nest har vi funnet en nær sammenheng mellom yrke og geografisk opphav. 
Disse funn er ikke særlig overraskende. Når vi på forhånd vet at sildetilvir
king og skipsfart var de dominerende næringene i Haugesund, var det ikke 
annet å vente enn at en stor del av borgerenhetene kom fra kystbygdene 
rundt Haugesund. Om dette ikke er særlig overraskende, er det likefullt inte
ressant. Dette fordi det innebærer at sannsynligheten for ·å komme med i 
borgerskapet var tildels sterkt betinget av ens geografiske opphav. Ordtak 
som «enhver er sin egen lykkes smed», holder ikke når en vet at en mange 
ganger så stor andel av innflytterne fra f.eks. Kvinnherad eller Torvastad, 
som fra f.eks. Bergen og Fjellberg kom med i mitt borgerutvalg. Etter all 
sannsynlighet skyldes denne forskjell i all hovedsak særtrekk ved nærings
virksomheten på de enkelte stedene. 

4. BETYDNING A V RELIGIØS HOLDNING OG 
AKTIVITET - HAUGIANISMEN 

Etter at vi har vist at borgerskapet i Haugesund på mange vis skilte seg ut 
angående såvel sosialt opphav, giftermål og slektskap som yrke og geografisk 
opphav, skal vi nå ta for oss borgerskapet utifra en noe annen synsvinkel, 
nemlig deres religiøse holdning og aktivitet. Utgangspunktet for denne be-
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handlingen er en del, riktignok svært omstridte, men likefullt interessante, te
orier om en sammenheng mellom religion og økonomi. Det er hevdet at til
hengere av visse trosretninger er preget av større forretningsmessig foretak
somhet og aktivitet enn andre. 

I sin bok «Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd» fra 1905 hevder 
den tyske samfunnsforsker Max Weber at reformasjonen og oppkomsten av 
de protestantiske sektene må tillegges stor vekt om en skal forstå bakgrunnen 
for framveksten av den moderne kapitalisme. Han påpeker at ulike protestan
tiske sekter utviklet en teologisk lære som forente åndelig og materiell virk
somhet, mens middelalderens kristne lære fremmet et sterkt skille mellom ån
delig og materiell virksomhet. I løpet av noen århundrer endret den rådende 
kristne lære i store deler av Europa sitt syn på økonomisk aktivitet fra at det 
var forkastelig og syndig til å nærmest bli en gjerning til Guds ære. 

Weber konsentrerte seg særlig om calvinistene og deres teologiske lære for 
å forklare hvorfor så mange calvinister syntes å etablere seg med kapitalistisk 
næringsvirksomhet. Vi skal ikke gå nærmere inn på Webers lære her. Vi skal 
imidlertid se på en protestantisk gruppe i Norge som utviklet et spesielt syn 
på økonomisk virksomhet, nemlig haugianerne. 

Ar etter år gikk det dem godt, deres kapital økte, men de satte den 
straks i forretningen. Den som ett år hadde saltet 1000 tønner ville ne
ste år ta 3000; de var ute om seg på alle kanter, satte alle seil til, og 
mens de gikk så stille med sine salmer og saktmodige taler, var de i vir
keligheten dristige - ja, forvovne spekulanter. 14) 

Dette er Kiellands karakteristikk av haugianerne i Stavanger. De framstilles 
som dyktige og energiske kapitalister. Vi skal her gå nøyere inn på om det 
faktisk er mulig å finne noen sammenheng mellom haugianernes religiøse ak
tivitet og næringsvirksomhet. 

Denne lekmannsbevegelsen vokste fram i Norge på 1800-tallet med ut
gangspunkt i Hans Nielsen Hauges predikantvirksomhet. Ifølge Hauges lære 
var Gud mild og god, men en frelse ved nåde var ikke avhengig av tro alene. 
Troen måtte og gi seg utslag i gode gjerninger. Hauge sier da og « ... at For
soningen ikke kan komme dem til gode der ikke tillige udviser retskaffen og 
christelig Vandel eller med andre Ord: gode Gierninger». l5 )  

Ved sitt skaperverk hadde Gud lagt forholdene til rette for rikdom og 
fruktbarhet - for et liv til skaperens ære. Mennesker som ville handle utifra 
sin tro, måtte oppfatte seg som Guds husholdere på jord. Gjerningene måtte 
tilsikte å øke Guds utbytte av de materielle goder som den kristne bare måtte 
oppfatte seg som forvalter av. Om den kristnes plikt til å arbeide sier Hauge: 
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At vi skal betænke vore Gjerninger og arbeide i Verden paa det som 
er fornødent til vort Legemes Ophold, Næstens gave og Guds Ære at 
befordre, det forbydes ikke, men befales, at vi i vor Sveed skal æde vort 
Brød, l .  Mose.B., 3. Cap. , 19.V., og hvo som ikke vil arbeide, skal hel
ler ikke æde, 2. Tess., 3. Cap. , I O.V., thi Gud kunde vel skabt os saa 



at vi kunne leve foruden Mad, og da været fri for arbeide; men det var 
hans vise Raad imod; vi skal ved Arbeide beredes til et evigt Liv. 16) 

Hauge kobler altså troen på det evige liv sammen med plikten til å arbeide. 
De rikdommer og den formue en måtte tilegne seg ved sin økonomiske virk
somhet skulle ikke forbrukes, men reinvesteres i videre økonomisk virksom
het. Dette fordi et liv i rikdom og ødselhet kunne medføre en fristelse til lats
kap og syndig livsførsel, at man benyttet de goder en var satt til å forvalte 
av Gud, til egen nytelse. I tråd med dette ble ulike kulturgoder som ikke di
rekte kunne sies å ha noen religiøs verdi sett på som irrelevant eller forkaste
lig. Ja, selv det å sove mer enn 6-8 timer var forkastelig, idet man da kastet 
bort verdifull tid som kunne vært benyttet til å øke Guds ære ved å arbeide. 

Videre kan det nevnes at til forskjell fra f.eks. Luthers lære, så hadde den 
troende ofte plikt til å endre sin sosiale status. Kallsarbeidet besto og i at man 
søkte å utnytte sine evner til det ytterste i sitt virke som Guds husholder på 
jord. Hauge hadde og sin egen begrunnelse for hvorfor de troende skulle bli 
f.eks. forretningsfolk. Den besittende klasse levde i vellyst og fråtseri og vir
ket ikke til å øke Guds ære. Dette forholdet ville Hauge endre på. Han ville 
at de troende skulle bli handelsmenn. Selv tok han da og handelsborgerskap 
i Bergen i 180 l .  I tråd med dette syn lærte haugianerne og at en skulle gjøre 
godt mot alle, og hjelpe sin neste av det man var betrodd, men først og fremst 
skulle man søke å hjelpe sine trosfeller. De haugianske vennene var da og pre
get av et sterkt samhold i såvel åndelig som verdslig henseende. 

Det er et par særtrekk ved haugianerne før omlag 1850 som det synes å 
være almenn enighet om eksistensen av, og som her er av interesse. For det 
første at haugianerne i hovedsak kom fra bondemiljø - fra store eller middel
store garder. Dernest at ganske mange av dem tok Hauges lære om betydnin
gen av å begynne med økonomisk virksomhet alvorlig idet mange brøt opp 
fra sitt miljø og etablerte seg som handelsmenn eller håndverkere i byer. En 
tredje faktor som det synes å være enighet om at haugianerne var preget av 
var deres samhold. Hauge selv understreket stadig betydning av å nytte over
skuddet av foretak, til å hjelpe andre - spesielt da troende - til selv å starte 
opp med egen virksomhet innen såvel jordbruk og håndverk som handel. 

De fleste som i det hele har skrevet om sammenhengen mellom haugianer
ne og øknomi har understreket at svært mange av haugianerne drev tildels 
betydelige økonomiske foretak. Dette er nok interessant nok i seg selv, men 
sier egentlig lite om hvilken betydning haugianerne spilte i oppkomsten av 
et borgerskap basert på kapitalistisk virksomhet. Det er nemlig få som har 
stilt spørsmålet omvendt: hvor mange av de ledende borgerne var haugiane
re? Dette skal vi nå undersøke når det gjelder Haugesund. 

- haugianere i Haugesund 
Følgende personer er regnet for å være de ledende innen den haugianske lek
mannsbevegelsen i Haugesund på 1800-tallet: Sjur Lothe, Jens og John Tho
massen Risøen, Christian Christiansen d.y., Ditlef Møller d.y., Ferdinand Ja-
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cobsen Røthing, Niels Skorpen, Samson Fresvig, John og Johannes Valentin
sen, Hans Skarvethun, Peder Amlie, Jens Henrik Hansen, Christian Hæg
land, John og Ole Malmin, Helene Øritsland, Susanne Fresvig og Christine 
Børset. Av disse tilsammen 1 9  kjente haugianerne er 1 3  med i mitt borger
utvalg. Videre er 2 gift med enheter i utvalget og l er bror av en av mine 
borgerenheter. 

Gjennom flere tiår inntil ca. 1 840 hadde strandstedet - Haugesund -
hatt to handelsmenn. Det var Ditlef Møller d.e. og Christian Christiansen 
d.e. I 1 843 og 1 844 fikk etterkommere etter dem landhandlerbevilling, nemlig 
Christian Christiansen d.y. og Ditlef Møller d.y. Disse to var begge haugiane
re. I 1 844 fikk og Tønnes Eide og Petter Gert Pettersen bevilling. Eide blir 
en betydelig handelsborger, mens Pettersen snart må gi opp. I 1 846 får haugi
aneren Sjur Lothe bevilling, og i 1 849 får Ingebrigt Danielsen Søndeland be
villing, men han gjør seg ikke bemerket som handelsmann. 

Av de 6 personene som fikk landhandlerbevilling i Haugesund i 1 840 åra, 
var det altså 3 kjente haugi�nere, og av de 3 andre var det bare l - Tønnes 
Eide - som kan sies å ha fungert som handelsmann over et lengre tidsrom. 

I 1 856 er det 3 innen bys sildesaltere som står for tilvirking av mer enn l 000 
tønner sild. 2 av dem er haugianere, nemlig Christian Christiansen d.y. og 
Ferdinand Jacobsen Røthing. Den tredje er Christian Christiansens bror Ole 
Mikael. 

Av de 1 3  haugianerne som er med i mitt utvalg, er det i 1 856 9 som tilvir
ker sild. Disse 9 står samlet for en tilvirking som ugjør ca. 35o/o � alt som 
i 1 856 ble tilvirket av tilsammen 33 innenbys sildesaltere. 

Blant de 24 personene som utgjør de l O o/o av alle skatteyterne med størst 
formue ifølge likningen av 1 856 - altså de personene som utgjør mine «bor
gerenheter» fra dette året, finner vi 8 av de kjente haugianerne. Av disse 8 
er hele 6 blant de l O skatteyterne med størst formue. 

Det som her er påvist angående haugianerne i Haugesund, skulle tilsi at 
det er rimelig å påstå at de ledende innen haugianermiljøet i Haugesund, stort 
sett også er blant de ledende innen borgerskapet i byens første tid. 

Det kunne være interesssant å gå nøyre inn på den enkelte av de kjente 
haugianerne som samtidig er blant de ledende innen borgerskapet i Hauge
sund. Her skal vi imidlertid konsentrere oss om en av dem, nemlig Peder Am
lie, totningen som ble skipsreder i Haugesund. 

- Peder Amlie - en typisk haugianer 
Peder Amlie var født i 1 8 30 på Vestre Toten. Foreldrene var gardbrukere og 
blant de ledende haugianerne på stedet, og deres hjem var et samlingssted for 
«vennene» i distriktet Peder hadde en 1 5  år eldre bror - Thomas. Han var 
og ivrig haugianer. I 1 846 var Thomas Amlie handelsbetjent i Christiania. 
Aret etter ble han gift med ei datter av den kjente haugianeren Ole Torjussen 
Svanøe - en av Hauges nærmeste medarbeidere. Dette året ble han og han
delsborger, og året deretter står han sammen med Christian Hermandsen i 
firmaet «Amlie & Hermandsen» oppført med ei formue på l O 000 Spd. Dette 
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firmaet - en større garn- og broderiforretning - var nok ikke av de største 
i Christiania, men det ·var ikke noen liten virsomhet som ble drevet. I 1 856 
står firmaet oppført med en formue på 1 5  000 Spd. Om vi sammenligner med 
Haugesund var det dette året her bare to skatteytere med større formue. Jeg 
vet ikke noe sikkert, men det er rimelig å anta at Thomas Amlie fikk hjelp 
av sin velstående svigefar i sin etablering som handelsborger. 

Ved' slutten av 1 840 åra hadde altså den unge Peder Amlie en eldre bror 
i Christiania som var etablert som handelsborger, gift med dattera til en kjent 
haugianer og selv var en av de ledende innen haugianermiljøet i Christiania. 

Nettopp på denne tiden kommer så Peder Amlie til Christiania, ca. 1 7  år 
gammel. Før han ca. 1 854 kom til Haugesund som farver og lekpredikant vet 
vi at og han var ei tid i Brummendal, der broren Thomas i 1 854 etablerte en 
større virksomhet med farveri, veveri osv. Dette er noe usikkert, men det er 
rimelig å anta at Peder Amlie lærte farveryrket hos sin bror i Christiania og 
Brummendal. Vi vet ihvertfall at de to brødrene senere i livet hadde nær kon
takt, såvel personlig som i forretninger. Så seint som i 1 888 hadde Peder f.eks. 
ei gjeld på kr. 22 764 «til min broder». 

Som tidligere nevnt kom Peder Amlie i 1 854 til Haugesund som farver og 
lekpredikant. Likeså viktig som å ha en veletablert bror i Christiania, kan det 
nå synes å være at han i 1 859 giftet seg med ei jente fra haugianermiljø på 
Bokn. Svigerfaren, Mons Larsen Kro, drev en omfattende handelsvirksomhet 
også i Haugesund, og det var utvilsomt fordelaktig for Amlies muligheter for 
å etablere seg med kapitalistisk virksomhet å få Mons Larsen Kro som sviger
far. Det kan imidlertid antas at Peder Amlie har bl.a. det at han var haugia
ner å takke for at han ble gift med dattera til Mons Larsen Kro. 

Peder Amlie kan sies å representere et - på mange vis typisk - mønster 
for haugianernes etablering som handelsborgere. Han kom fra gardbruker
miljø. Dro tidlig til byen. Etablerte seg som mange andre haugianere som far
ver, trolig med hjelp fra broren som og var haugianer. Han giftet seg innen 
«Vennemiljøet» og fikk åpenbart støtte av svigerfaren med å etablere seg med 
en etterhvert betydelig økonomisk virksomhet. Han var aktiv med på å prøve 
nye næringsveier - f.eks. ved hvalfangstekspedisjoner til Island i 1 880-åra. 
Det er fristende å trekke en linje fra Hans Nielsen Hauge via Ole T. Svanøe 
og Thomas Amlie til Peder Amlie når det gjelder etableringen med egen kapi
talistisk virksomhet. 

Om en vil ta hardt i kan en si at Haugesund ble grunnlagt av haugianere. 
Ei hypotese som det vel er umulig å få testet, er at byens borgerskap i den 
første tida ble så sterkt preget av haugianere fordi disse her så mulighetene 
for å få grunnlagt en helt ny by, der såvel den materielle som åndelige virk
somhet var dominert av Hauges lære. En kjent haugianer som Peder Amlie 
er her interessant. Han var faktisk en av de ytterst få i mitt borgerutvalg som 
kom fra Østlandet. Haugesund kan ikke ha blitt betraktet som særlig attrak
tiv for unge ambisiøse østlendinger, men haugianeren Amlie fra Toten ble alt
så skipsreder i Haugesund. 

Dersom antagelsen om at haugianerne kom til byen og etablerte seg med 
økonomisk virksomhet her fordi de var nettopp haugianere ikke holder, kan 
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Hans Nielsen Hauge Ole Tor}ussen Svanøe 

Fra Hans Nielsens lære til skipsreder i Haugesund. Kanskje en direkte sammenheng? 
Hans Nielsen Hauge oppfordret sine tilhengere til å etablere seg med egen nærings
virksomhet. Han er selv omtalt som «Norges første frire/igiøse kapitalist». Thomas 
A mlie, aktiv haugianer som i 1847 ble gift med ei datter av Ole T Svanøe, var aktiv 
handelsborger i Christiania. Peder Am/ie var en 15 år yngre bror av Thomas Amlie. 
Også han var ivrig haugianer. Han ble skipsreder i Haugesund. 

Hauge: Fra Illustrerte Familieblad. 
Svanøe: Fra Cappelens Norgeshist. bind 1 0, 1 978, side 29. 

Th. A mlie: Fotograf' UBO 's fotosamling. 
P. A mlie: Fra Østensjø: Haugesunds Historie, side 59. 

Thomas Amlie Peder Amlie 
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en trolig likevel hevde at det at de var haugianere hadde stor betydning for 
deres etablering. Det faktum at de hadde felles tro, kan ha vært viktigere enn 
denne troens innhold. Som Sejersted skriver: «Hos 'vennene' i byen fant bon
degutten et sosialt miljø der han ble akseptert, og der kunne han få hjelp med 
kreditt og på annen måte». 1 7) 

Her er vi på sett og vis tilbake til utgangspunktet for denne behandlingen 
av haugianismens betydning for framveksten av borgerskapet i Haugesund 
i forrige århundre. På samme vis som sosialt og geografisk opphav, giftermål, 
slektskap osv. kunne også det å være haugianer være en viktig ressurs angå
ende mulighetene for å komme med i borgerskapet. 

5. BETYDNINGEN AV TIDSPUNKT FOR 
ANKOMST TIL HAUGESUND 
Ved framveksten av redernæringen med større skip utover mot århundreskif
tet ble det stilt større krav til startkapital, utdanning og forbindelser osv. enn 
hva tilfelle var tidligere. Dette ved siden av at en kan si at det rett og slett 
ble trangere om plassen etterhvert, gjør det rimelig å hevde at det trolig var 
mer fordelaktig å etablere seg med egen kapitalistisk virksomhet i 1 850-60 
åra enn senere. 

Mitt borgerutvalg består som tidligere nevnt av de lOo/o av skatteyterne 
som har størst formue ifølge likningen for et av åra 1 856, 1 865, 1 875, 1 885 
og 1 895. I 1 856 kommer da naturlig nok 10o/o av skatteyterne med i borger
utvalget som nye enheter. I 1 865 er andelen 7,5o/o, i 1 875 6o/o, i 1 885 5,2o/o 
og i 1 895 er det bare 4,9o/o av skatteyterne som kommer med som nye en
heter i mitt borgerutvalg. Det vil altså si at i 1 895 er de resterende av de per
sonene som utgjør de l O o/o av skatteyterne med største formue, kommet med 
i utvalget ifølge likningen av et av de tidligere årene. Det kan virke som om 
det blir trangere om plassen for nye kandidater til borgerskapet i Haugesund 
mot slutten av århundret. 

Et annet forhold som er verdt å merke seg er at vi mot slutten av 
1 800-tallet tydelig går mot et generasjonsskifte innen borgerskapet. Først nå 
kan en tale om en selvrekruttering av betydning innen borgerskapet i Hauge
sund. I 1 895 utgjør barn av andre enheter nær 20o/o av de nye enhetene som 
kommer med i utvalget dette året. Denne økende selvrekrutteringen bidro og 
til at det trolig ble vanskeligere for andre å etablere kapitalistisk virksomhet 
av såpass omfang at de kan regnes med til borgerskapet. 
. Av det som her er sagt synes det rimelig å hevde at det faktisk ble trangere 
om plassen for nye borgerkandidater, og at det i det hele trolig ble stilt større 
krav til ressurser av ulike slag for å komme med i borgerskapet mot slutten 
av 1 800-tallet. Sagt på en annen måte vil vi hevde at det trolig var større 
sannsynlighet for at en person kom med i borgerskapet i Haugesund, dersom 
han bosatte seg her før omkring 1 870, enn om han etablerte seg her senere. 

37 



- spesielt fordelaktig å etablere seg i 
«havnen Haugesund» i tida inntil 1845 
Ved folketellingen av 1 845 oppgis det at det bodde 1 49 mennesker i det som 
kalles «havnen Haugesund». Dette tallet omfatter trolig strandsitterne på 
fastlandet, Hasseløy og Risøy. Det er noe problematisk å identifisere alle disse 
1 49 personene idet folketellingen av 1 845 ikke oppgir personlige data. Etter
som en stor del av disse personene trolig var kvinner og barn vil vi anta at 
antallet av voksne, yrkesaktive hovedpersoner i «havnen Haugesund» i 1 845 
var ca. 50. 

Jeg har ikke oversikt over hvem alle disse anslagsvis 50 yrkesaktive i Hau
gesund i 1 845 var. Derimot kjenner jeg til alle de som trolig må regnes blant 
strandsitterne i Haugesund i 1 845, og som i 1 856 eller senere kom med i mitt 
borgerutvalg. Det var følgende personer: 
- Lars Amundsen, innflyttet 1 844/45 
- Thomas R. Amundsen, innflyttet 1 838/4 1 
- Christian Christiansen, født her 
- Ole M. Christiansen, født her 
- Halvor A. Halleland, innflyttet 1 840 eller 1 844 
- Gudmund A. Halleland, innflyttet 1 840 
- Sjur Lo the, innflyttet 1 837/38 
- Ditlef Møller, født her 
- Laurits Pettersen, født her 
- Asbjørn G.  Quale, innflyttet før 1 84 1  
- Ferdinand J .  Røthing, innflyttet ca. 1 840 
- Caspar J. Røthing, innflyttet ca. 1 840 
- Laurits Seglem, innflyttet 1 842 
- John Va1entinsen, innflyttet 1 842 
- Niels E. Øritsland, innflyttet 1 842 

Av et totalt antall yrkesaktive i 1 845 på omlag 50, var det altså hele 1 5  -
eller 30o/o - som senere kom med i mitt borgerskap. Dette kan skyldes tilfel
digheter eller forhold jeg ikke har oversikt over, men det er i alle fall et for
hold som er helt særegent for denne første tiden i byens historie. Denne sær
egenhet skulle tyde på at når det gjelder muligheten for å komme med i bor
gerskapet, var det en vesentlig fordel å etablere seg med kapitalistisk virksom
het her før byen som sådan tok til å vokse fram. 

Denne antagelsen blir og styrket når vi vet at det foruten disse 1 5  borgerne 
som var yrkesaktive og bosatt i «havnen Haugesund» i 1 845, også var hele 
l O av enhetene i mitt borgerutvalg som i 1 845 var voksne og bosatt på en 
av de gardene hvor den nye byen k�m til å voksne fram. Det var følgende 
personer: 

- Ole Danielsen Hasseløen 
- Ole Sivertsen Hasseløen 
- Bjørn Christoffersen Lillesund 
- Jens Thomassen Risøen 

38 



- John Thomassen Risøen 
- Ingebrigt Pedersen Storesund 
- Jacob Olsen Sørhaug 
- Johannes Olsen Sørhaug 
- John Olsen Sørhaug 
- Aanen Gautsen Sørhaug 

Det er grunn til å anta at disse tilsammen 25 borgerenhetene som bodde på 
stedet allerede i 1 845, var dominerende innen næringslivet i byen i lengre tid. 

Om vi f.eks. går 20 år fram i tida til 1 865, finner vi ihvertfall at dette året 
er det 20 av de 25 enhetene fra 1 845 som er blant de i alt 68 skatteyterne 
som utgjør de l O o/o av skatteyterne med størst formue. Om vi rangerer de ialt 
68 skatteyterne som utgjør de l Oo/o med størst formue i 1 865, etter størrelsen 
på formua, får vi ei liste hvor de 20 borgerne fra 1 845 innehar følgende plas
seringer nr: l ,  2 ,  3, 5, 7, 8, 9, 1 0, 1 1 , 1 2, 1 3 , 1 5, 1 6 , 24, 34, 40, 52, 53, 60 
og 66. Blant de 1 6  personene med størst formue ifølge likningen av 1 865 er 

. det altså bare 3 personer som ikke har vært bosatt i Haugesund siden 1 845. 
Ihvertfall 2 av disse 3 fikk imidlertid kontakt med byen på et tidlig tidspunkt. 
Den ene, Tønnes Eide, kom i 1 846 til Haugesund hvor han straks etablerte 
større sildeforretning. Den andre er Hans Jacob Olsen fra Brevik som allerede 
siden slutten av 1 830 åra hadde drevet endel forretningsvirksomhet i Hauge
·sund med kjøp og salg av sild før han i 1 853 bosatte seg her for godt. Den 
tredje er lege Anton M. Eye som i 1 857 ble utnevnt til distriktslege med bopel 
i Haugesund. 

På bakgrunn av det som her er sagt synes det rimelig å hevde at de som 
var yrkesaktive og bosatt i Haugesund siden 1 845 var sterkt dominerende 
innen næringslivet til ca. 1 870. Svært få mer nyetablerte greide å komme med 
i storborgerskapet i denne perioden. Det kan synes som om det nærmest var 
en forutsetning for å komme med i det som kan kalles storborgerskapet før 
ca. 1 870, at en hadde bodd i Haugesund siden før 1 845. 

Som en liten oppsummering av hvilken betydning tidspunkt for ankomst 
til Haugesund hadde for mulighetene til å komme med i borgerskapet, kan 
det sies at muligheten var størst jo tidligere en etablerte seg i byen. Spesielt 
var det fordelaktig om en bosatte seg her allerede før 1 845. Det kan her trolig 
være passende å tale om den store fordelen det kan innebære å ha et - selv 
ganske lite - forsprang i utgangspunktet. 

6. ENDEL HOVEDMØNSTRE FOR REKRUTTERINGEN 
. TIL BORGERSKAPET I HAUGESUND 
I behandlingen av rekrutteringen til borgerskapet i Haugesund på 1 800-tallet 
har vi hittil behandlet en rekke faktorer hver for seg. Dette er faktorer som 
vi i utgangspunktet anså for relevante i sammenheng med forsøket på å få 
kartlagt ihvertfall endel av de aktuelle hovedveier og sideveier, og de proses-
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ser og de mekanismer som var i funksjon ved utskillingen av personer til 
borgerskapet. 

Her skal vi nå forsøke å vurdere det vi har funnet om de enkelte faktorene 
mer i sammenheng. Dette for om mulig å avdekke endel hovedmønstre ved 
rekrutteringen. En slik «helhetsvurdering» er heller problematisk fordi det ik
ke er noen helhet som kan vurderes, men bare forholdet mellom enkelte trekk 

ved en helhet vi egentlig bare aner visse konturer av. 
Det er all grunn.til å anta at for mange var det en faktor som var utslags

givende når det gjaldt å komme med i borgerskapet. At f.eks. det å være sønn 
av en allerede etablert borger trolig hadde avgjørende betydning for mange, 
er tydelig når vi f.eks. ser på den sterke grad av selvrekruttering til borger
skapet som fant sted fra slutten av 1 800-tallet. At en slik enkelt faktor ofte 
hadde stor betydning blir og understreket av at en forholdsvis stor del av de 
ledende personene innen det som i dag kan sies å utgjøre borgerskapet i Hau
gesund, er oldebarn og tippoldebarn av mange av mine borgerenheter som 
etablerte seg i byen i forrige århundre. 

I andre tilfeller ser jeg meg ikke i stand til å utpeke en bestemt faktor som 
den utslagsgivende for å forklare hvorfor en person kom med i borgerskapet. 
Dette gjelder bl.a. brødrene Ole Andreas og John Knudsen fra Feøy. De må 
sies å ha kommet fra lavere sosiale lag, idet faren stort sett drev fiske og litt 
jordbruk som leilending og senere husmann. Riktignok giftet Ole Andreas seg 
med ei datter av handelsborger Rasmus Magnesen, men det var først i 1 870, 
etter at brødrene hadde etablert seg med egen kapitalistisk virksomhet. Vide
re kom brødrene Knudsen til Haugesund først uti 1 860 åra, og de hadde så
vidt jeg vet ikke slektninger som kunne ha hjulpet dem igang med deres øko
nomiske virksomhet. Det eneste forhold jeg kan tenke meg kan ha vært 
fordelaktig for brødrene Knudsens muligheter for å komme med i borger
skapet foruten spesielle personlige egenskaper, er at de var vokst opp midt i 
det distriktet hvor det viktigste vårsildfisket i nærheten av Haugesund fore
gikk. Dette er imidlertid et forhold som er såpass uklart at videre vurdering 
av betydning vil være ganske spekulasjonspreget. Jeg finner derfor ikke 
grunnlag for å hevde dette som en avgjørende faktor for å forklare at Ole 
Andreas og John Knudsen kom med i borgerskapet. 

- de viktigste kjente forklaringesfaktorer 
for hele utvalget 
Jeg har vurdert samtlige 257 personer i mitt borgerutvalg for om mulig å fin
ne fram til en faktor som kan anses for å være den som for en stor del for
klarer hvorfor den enkelte personen kom med i borgerutvalget. I denne vur
deringen har jeg vært forholdsvis forsiktig. Jeg har bare tatt med de tilfellene 
hvor jeg regner det som ganske sannsynlig at en bestemt faktor har vært 
utslagsgivende. . 

Resultatet av denne vurderingen for alle enhetene framgår av tabellen 
under: 
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Faktor ansett som utslagsgivende antall enheter 
for å komme med i borgerskapet N o/o 

Sosialt opphav 1 0 1  40 
(derav far i borgerutvalget) ( 3 1 )  ( 1 2) 

Giftermål 24 9 
Slektskap 24 9 
Født på stedet 1 4  6 

(derav sønner av gardbrukere) ( 1 3) (5) 
Yrke (bøkkere) 1 0  4 
Ukjent faktor 84 32 

Sum alle enheter 257 1 00 

Som vi ser er det vel 30o/o av enhetene hvor jeg ikke har ment å kunne påvise 
noen utslagsgivende faktor. Ellers ser vi at faktoren «sosialt opphav» trolig 
er viktigst for hele 40o/o av enhetene. 

- utvikling over tid 
Dette gjelder for utvalget som helhet. Det kunne og være interessant å under
søke om det var noen utvikling over tid, slik at en faktor som var avgjørende 
for mange på et tidspunkt, ikke hadde den samme betydning på et annet tids
punkt OSV. 

Med bakgrunn i utviklingen innen næringslivet i perioden ca. 1 840.- 1 900, 
deler vi borgerskapet i Haugesund inn i 3 generasjoner. De av mine borger
enheter som hadde bosatt seg i byen inntil 1 855 vil vi betegne som «silde
saltergenerasjonen». De som bosatte seg her i tida 1 856-. 7 5 kaller vi for 
«seilskipsgenerasjonen», mens de som etablerte seg her i perioden 1 876-95 
får betegnelsen «dampskipsgenerasjonen». 

Ved å undersøke hvordan enhetene i de 3 generasjonene fordeler seg på 
de ulike forklaringsfaktorene, finner vi spesielt en iøynefallende tendens. 
Mens bare 2 av enhetene som hører til «sildesaltergenerasjonen» og bare 6 
eller 5 o/o av «seilskipsgenerasjonen» har det at de var sønner av allerede eta
blerte borgere å takke for at de kom med i borgerskapet, var det hele 23 eller 
32o/o av enhetene i «dampskipsgenerasjonen» som antagelig kom med i 
borgerskapet hovedsakelig fordi de hadde fedre som allerede var etablert i 
borgerskapet i byen. Denne utviklingen er da og i samsvar med vår tidligere 
nevnte hypotese om økende selvrekruttering mot slutten av århundret. 

7. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 

Hovedsiktemålet med denne framstillingen har vært å få økt forståelse for 
sentrale trekk ved oppkomsten av det moderne borgerskap i Norge på 
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1 800-tallet. Emnet er avgrenset til i all hovedsak å være sentrert til problema
tikken om hvem som kom med i borgerskapet, altså rekrutteringen. Videre 
er emnet avgrenset til oppkomsten av borgerskapet i Haugesund i siste halv
part av 1 800-tallet. 

Det jeg først og fremst har vært interessert i er å oppnå oversikt over endel 
av de hovedveier og sideveier som var farbare, og de prosesser og mekanismer 
som var i funksjon ved rekrutteringen til borgerskapet. Mye av det som er 
påvist, eller oftere bare antydet, om slike veier og prosesser, er da og av større 
interesse enn de konkrete resultatene som framkommer av undersøkelsene 
om rekrutteringen. 

Ettersom mye av det jeg sier om ulike veier og prosesser som virket inn 
på rekrutteringen bare er antydninger, er det vanskelig å foreta en oppsum
mering av det jeg er kommet fram til. Det kan vel på sett og vis sies at jeg 
har foretatt en «utgraving» med det siktemål å få større innsikt i sentrale 
mønstre og strukturer ved et fenomen. De enkeltfunn som er gjort kan nøye 
måles og beskrives, men samlet gir de bare grunnlag for i høyden å komme 
med nokså almenne hypoteser om det fenomen som skulle undersøkes. Hypo
teser som kan fungere som veiledning for hvor det kunne være fruktbart å 
foreta videre «utgravingen>. 

Når det gjelder oppsummering av de funn som er gjort i undersøkelsen må 
det først understrekes at det trolig er lagt for stor vekt på rent materielle, ytre 
trekk ved de personene jeg har undersøkt. Dette fordi egenskaper som sosialt 
opphav, yrke, geografisk opphav, giftermål, slektskapsrelasjoner, tidspunkt 
for ankomst til byen osv. ,  er forholdsvis lette å måle, slik at en kan finne ten
denser i tabeller osv. Foruten slike mer «hard data» pregede analyser, hevder 
jeg imidlertid og at mer immaterielle faktorer må tas i betraktning i forsøket 
på å få forståelse for de ulike sidene ved rekrutteringen til borgerskapet. Jeg 
tenker her på personlige egenskaper som initiativ, dyktighet og normer og 
holdninger som er av betydning for etablering av kapitalistisk virksomhet. Et
tersom dette er fenomen som er vanskeligere å måle blir forsøk på å behandle 
slike faktorer lett nokså spekulasjonspregede og de kommer ofte i skyggen av 
mer materielle faktorer. 

Nær halvparten av de borgerenhetene jeg undersøkte har opphav i det jeg 
definerer som høyere sosiale lag. Dette forholdet innebærer at borgerutvalget 
langtifra er representativt for det norske samfunn på denne tida angående so
sialt opphav. I sammenligning med tilsvarende borgerutvalg i andre byer er 
det likevel grunn til å anta at rekrutteringen til borgerskapet i Haugesund, 
kan anses som forholdsvis demokratisk, noe som i hovedsak trolig skyldes at 
næringslivet lenge var dominert av sildesalternæringa som krevde relativt lite 
startkapital. 

Like viktig som kapital og formell utdannelse var trolig at en hadde inn
gående kjennskap til næringen, gjerne etter praktisk erfaring som fisker eller 
jaktefører. Vi finner da og at omlag 60o/o av alle enhetene er vokst opp i Hau
gesunds nære nabobygder. 

Også giftermål og slektskap kunne trolig i mange tilfeller være en viktig 
ressurs. 60o/o av enhetene i utvalget finner seg ektefelle fra høyere sosiale lag 
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Idyllisk bilde av middelskoleklasse jenter i Haugesund ca. 1900. Oppvekstforholdene i Hauge
sund på denne tiden var nok idylliske -for noen. Minst 6 av disse 8 jentene var døtre av tildels 
kjente haugesundsborgere. Skoletilbudet var ikke det samme for barn av arbeidere som for barn 
av borgere. 

Foto: O. Oivik, Museets fotosamling. 

og nær 60% av enhetene har og andre slektninger i utvalget. Jeg har og fun
net en rekke eksempler på at personer får hjelp fra slektninger til å etablere 
egen forretningsvirksomhet. 

Det er ellers verd å merke seg at det er en utvikling over tid der bl.a. betyd
ningen av å ha opphav i høyere sosiale lag synes å øke henimot slutten av 
århundret. Dette gir seg blant annet uttrykk ved at en får en økende selv
rekruttering til borgerskapet i Haugesund. Det blir trangere om plassen for 
oppkomlinger. Mens en kan si at en lenge hadde et forholdsvis «åpent» klas
sesamfunn med forholdsvis gode muligheter for sosial mobilitet, tetnet den 
sosiale strukturen til igjen henimot slutten av århundret. 

For hele den prioden vi har behandlet her, gjelder imidlertid trolig at de 
forhåpninger innflytterne til byen kunne ha til sine framtidsutsikter, i høy 
grad avhang av hvem de var. Om en var storbondesønn eller husmannssønn, 
om en var jaktefører fra Torvastad eller skomaker fra Fjellberg. Noen kom 
til byen for å «søke lykken». De fleste kom for å «skaffe seg et levebrød». 
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