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historier. Standsforskjellene ble til en
viss grad visket ut, og Eyde fikk god
nytte av disse erfaringene når han i
voksen alder samtalte med arbeidere på
industrianleggene.

Moren oppdro gutten til gode manerer.
Hun lærte ham etiketten i de høyere
sosiale lag, noe som betydde mye for
Eydes senere innpass blant sosieteten
både i Kristiania og i Tyskland.

I Arendal var det et livlig selskapsliv
og Eydes foreldrene var gjestfrie, også
overfor utenlandske gjester. Med en far
som var tysk konsul, vanket det stadig
tyske marinesoldater og handelsforbin-
delser i huset. Foreldrene reiste også
selv på ferie til både Tyskland, Frank-
rike og Italia. Eydes positive forhold til
Tyskland og bekjentskapene familien
hadde der, påvirket ham nok da han se-
nere valgte å studere der.
I gymnastiden i Kristiania bodde

Eyde først hos en tante og onkel, sogne-
prest Andreas Hansen, og senere hos
bestemoren, fru Marianne Stephansen.
Både gjennom tanten og bestemoren
fikk han nye bekjentskaper i Kristia-
nia-sosieteten, helt inn i statsminister-
familien. Han fikk nye venner og noen

ble senere også hans arbeidskolleger,
som fetteren, Alf Scott-Hansen, inge-
niør og direktør ved Norsk Hydro.

Eydes store industriplaner etter 1900
var avhengige av pengesterke investorer
og evnen til å inspirere og overbevise
dyktige ingeniører. Her brukte han sine
bekjentskaper til fulle.

Smittende risikovilje. Eyde hadde den
økonomiske tankegangen med seg fra
handelsborgerskapet i Arendal. Han
fikk en sosial trygghet og kom fra et
miljø som tenkte økonomi og handel,
noe han selv fikk bruk for som forret-
ningsmann.
Faren og bestefarens virksomheter

var preget av store investeringer i skip
og last, noe som kunne være et sjanse-
spill. Man tok stor risiko som reder,
men samtidig ga skipene god avkast-
ning. Rederne måtte stole på skipperne
sine og hadde mulighet til å ansette de
dyktigste. Denne lærdommen tok Eyde
med seg i eget yrkesliv, og fikk med seg
de beste ingeniørene når han satte i
gang nye prosjekter.

Sam Eyde hadde gode lederegenska-
per og ga medarbeiderne stor tillit og
mye ansvar. Hans energi og arbeidska-

pasitet smittet over på kollegene. Hans
nysgjerrighet og utforskertrang førte til
ambisiøse planer, og Eyde utviklet ev-
nen til å tenke stort og dristig i prosjek-
tene han var med på å utvikle.

Skoleskipet «Nornen». Eydes personlige
egenskaper og kunnskaper var viktige
på veien mot voksenlivet. Visse vende-
punkter førte ham imidlertid bort fra
de tradisjonelle næringene i Arendal og
mot de senere industrieventyrene.
Foreldrenes bekymring for sønnens

skolegang ble nok mer og mer et samta-
leemne i familien. En dag oppdaget f.
eks. moren at han hadde en kul i hode.
Det var en lærer som bokstavelig talt
ville banke kunnskap inn i hodet hans.
Det gikk til slutt så galt at Eyde antake-
lig ville strøket på eksamen i 4. middel-
klasse for andre gang. Da sendte fami-
lien ham, antakelig i desperasjon, på
sommertokt med korvetten «Nornen».
«Nornen» var et av marinens skoleskip.

Toktet med «Nornen» ble avgjørende
for Eyde, og han skriver: «... det varte
ikke lenge før jeg blev klar over min
egen sørgelige uvidenhet og forstod at
det var andre ting i livet som kunde ha
interesse enn det å være sjømann på

fars skuter.» Han viste seg å være en
god sjømann, men ville ikke være dum-
mere enn de eldre medelevene. Han
bestemte seg derfor for å ta skolen al-
vorlig. Toktet ble altså et vendepunkt og
«et tokt mot land», som Ole Kristian
Grimnes beskriver det i biografien om
Sam Eyde.

Utdanning på tross. Eydes år i Kristiania
var nok viktige for å få en avstand til
den tradisjonelle tankegangen om kar-
rierevalg. Skulle han fulgt sin «stand»,
så ville han blitt sjømann, skipsmegler
eller reder, men i stedet tok han realar-
tium.

I det dramatiske året 1886 ville Eyde
bort fra det sjøfartsorienterte nærings-
livet i Arendal og til Tyskland for å stu-
dere til bygningsingeniør. Samtidig var
han avhengig av at faren godkjente
hans yrkesvalg og var villig til å finansi-
ere utdanningen. Det store krakket
hadde lammet byens borgerskap og fa-
ren hadde «lidt overordentlig store
tap». Dette kunne slått beina under
sønnens planer, men faren hadde, tross
den vanskelige situasjonen, lagt til side
penger for å finansiere utdanningen
hans.

Eyde-familiens hjem på Malmbryggen, hvor Sam Eyde ble født. Huset brant ned under bybrannen i 1863. Her
er huset bygd opp igjen. I bakgrunnen, byens skole som åpnet i 1873. Foto: KUBEN, Aust-Agder museum og
arkiv.

Den voksne Sam Eyde i uniform, 1906. Han var en sjarmerende
og pen mann, men også forfengelig og svært stolt av sin uni-
form. Foto: KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.

Elly Eyde, Sam Eydes kone, døpte Eydehavn ved vannbassenget 12. juli
1913. Foto: Eydehavn Museet.

Byste av Sam Eyde på Eydehavn
torg, avduket i 1966. Kunstner:
Arne Durban. Foto: Eydehavn
Museet.
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Til tross for Eyde-familiens dype røt-
ter i sjøfartsnæringen, så innså nok fa-
ren at det var samfunnsendringer på
vei. Endringene i siste del av 1800-tal-
let blir kalt «den nye tidsånden». Na-
turvitenskapelig kunnskap ble stadig
viktigere, og ingeniøryrket var forbun-
det med fremskritt og utvikling mot et
mer moderne samfunn. Sam Eyde så
den tekniske utviklingen som skjedde
og ville være en del av den. Ingeniørut-
danningen la grunnlaget for karrieren
som industrigründer og kraftutbygger.

Møtet med Birkeland. I de 12 årene Sam
Eyde ble værende i Tyskland, var han
opptatt av studiene og jobben som in-
geniør, med utbygging av havner, jern-
baner og broer. Tilbake i Norge hadde
han med seg nye tanker, og i tiden etter
1900 var Eyde på sitt mest kreative.
I 1903 skjedde et nytt vendepunkt:

Sam Eyde møtte professor Kristian Bir-
keland og sammen utviklet de Birke-
land-Eyde-metoden for fremstilling av
kunstig gjødsel. Utnyttelsen av vann-
kraften til elektrisitet var en av forut-
setningene for den elektrokjemiske in-
dustrien, og det var stor tro på denne
delen av næringslivet.

Eyde hvilte ikke på laurbærene, og
satte i gang stadig nye prosjekter. Men
det var også en bakside av medaljen.
Han høstet stor suksess samtidig som
hans forhold til Norsk Hydro og Elek-
trokjemisk ble dårligere. Han brukte
for liten tid på de store oppgavene der,
noe som førte til mistillit innen selska-
pene. De nye prosjektene ble dårlig for-
ankret i bedriftene, han ble beskylt for
rolleblanding og for å sette egne selska-
per opp mot hverandre.
Midt i denne turbulente tiden satte

Eyde seg fore å skape industri i hjem-
traktene. Eydehavn var mye hans verk
alene, og hans arbeid hadde stor betyd-
ning for at industristedet ble grunnlagt
nettopp her i distriktet.
I 1912 ble både AS Arendal Smelte-

verk og Det Norske Nitridaktieselskap
(Nitriden) stiftet. Arendal Smelteverk
ble grunnlagt som et norsk-tysk selskap
og produserte slipestoffet silisiumkar-
bid (sika). Nitriden var et heleid fransk
selskap og produserte aluminium. Høs-
ten 1912 var store utbygginger på gang:
to fabrikker på Eydehavn og et kraft-
verk på Bøylefoss.

Sam Eydes betydning i lokalsamfunnet

fikk umiddelbar anerkjennelse ved at
stedet 12. juli 1913 ble oppkalt etter
ham. Under dåpsseremonien spilte Ey-
de hovedrollen og ble hyllet for sine
bragder. Den videre historien om dette
stedet møter du på industri- og arbei-
dermuseet på Eydehavn.

Sosial trygghet. Eydes oppvekst i Aren-
dal ga sosial trygghet og var et spring-
brett ut i en verden preget av stadig
endring. Hans evner til nyskaping og
innovasjon gjorde at han satte varige
spor i den norske industrihistorien.
Flere av bedriftene Eyde var pådriver
for eksisterer fortsatt over 100 år etter
at de ble stiftet.
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Fra anleggstiden ved Arendal Smelteverk. «Vandledningsgrøft 4/11-12». FOTO: EYDEHAVN MUSEET

l Under denne vignetten skriver histori-
kere og andre fagfolk på Agder om
spørsmål de brenner for.
l Spalten er et samarbeid mellom Aust-
Agder museum og arkiv, HIFO Agder og
Agderposten. Har du tips og ideer kon-
takt oss på e-post: kristoffer.vadum@
aama.no eller redaksjonen@agderpos-
ten.no
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