
Et fabrikkanlegg ved Akerselva fra 1855:

Hjula Veveri

Etter regulering fikk man i Akerselva
tyve vannfall med en samlet fallhøyde på
150 meter. Bare ti år etter det industrielle
gjennombruddet var hele industribiidet
ved elven forandret. Driftige Christiania
borgere med disponibel handelskapital
kjøpte grunn langs elven, rev møller og
sagbruk og lot oppføre veldige murbyg
ninger - mange av dem i flere etasjer. Det
moderne fabrikksystemet vokste frem, og
en ny virkelighet begynte der produk
sjonsenhetene var større enn tidligere og
bruken av maskiner i produksjonsproses
sen fikk avgjørende betydning. De nye
fabrikkanleggene fikk forseggjorte fasa
der, smykket ut over det som var strengt
nødvendig. Dette var et uttrykk for den
nye klassens sosiale ambisjoner og et
behov for å vise at de tilhørte det kultur
bærende skiktet i samfunnet.

Midten av forrige århundre ble en
gjennombruddstid for industrien i Norge.
Ved Akerselva vokste det opp store
tekstilfabrikker. Fabrikkene ble bygget i
romansk inspirert stil som om de var
monumentale offentlige byggverk. Det nye
Norge ønsket å markere seg.

Artikkelen er
bygget på Kari
Hoel (Malm
strømjs bok.
«Fabrikk og bo
lig ved Akersel
va», 1982, som
er hennes dok
toravhandling.
Boken er utgitt
av Norsk Tek
nisk Museum
med støtte fra
Oslo Bys Vel og
ertilsalgs hos
Norsk Teknisk
Museum.

AV KARI HOEL

På tross av dystre spådommer kom
1840-tallet til å bli en gjennombruddstid
for ny industri i Norge. Denne forandring
var mulig av flere grunner. Det fantes en
stor gruppe eiendomsløse mennesker
som for kapitalisten betydde billig ar
beidskraft. Landets økonomiske politikk
ble forandret i liberalistisk retning. Kre
dittmulighetene øket, og i 1842 fikk lan
det en fast pengeverdi bundet til sølv.
Høykonjunktur rådet. Også forhold uten
for Norge var av betydning. Felles for de
landene som ble industrialisert ved denne
tiden var at de hadde England som eks
empel : der fantes forbildet for industri og
fremskritt, og dit reiste ståtlige represen
tanter og private forretningsmenn for å
iaktta og forsøke å lære. Da det engelske
eksportforbundet på maskinell utrust
ning ble opphevet i 1842, forsøkte Norge,
i likhet med de andre nordiske land, raskt
å komme med i utviklingen. I Norge kom
de første store tekstilindustrianleggene til
å havne i et eldre bolig- og fabrikkområde
ved Akerselva. Allerede tidlig på
1800-tallet hadde den danske økonom og
forfatter Christian H. Pram rettet opp
merksomheten på de muligheter som
fantes i Christianias nærmeste oppland.
Han hadde sett de romantiske kvalitete
ne, men betonte det økonomisk skjønne i
dette landskapet.

NY INDUSTRI IGAMMELT
INDUSTRIOMRÅDE

To av byens mest velhavende borgere
N.O. Young (1816-90) og Halvor Schou
(1823-79) grunnla hver sin tekstilfabrikk
med bomull som råstoff i Sagveien på
elvens vestre side, henholdsvis syd og
nord for Beyerbroen. Young var byggher
re for Nedre Vøien Spinneri som sto fer
dig i 1845, Halvor Schou for Hjula Veve
ris bygning reist i 1855. Noen år inn på
50-tallet overtok Knud Graah
(1817-1909) hele industrietablissementet
fra svogeren Young, og spinneriet ble
etter denne tid kjent under navnet Graah
Spinneri.

I de følgende år fortsatte fabrikkeierne
markkjøp i området, overtok eldre byg
ninger og bygget nytt. De behøvde byg
ninger for å huse den ekspanderende
produksjonen, og de behøvde boligtilbud
for å konkurrere om den kvalifiserte ar
beidskraften. Hensynet til den nye pro
duksjonen ble i alle forhold prioritert.
Resultatet av dette kom til syne som for
andringer av det fysiske miljøet; den nye
industrien sprengte det gamle miljøet og
den styrte bruken av det nye .

De to fabrikkanleggene var i planleg
ging og konstruksjon - og den måten de
fungerte på - typiske for 1800-tallets in-
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skulle taes fra vannfallet - i 1855 ble
bruttoeffekten regnet til 74 hk.

dustribyggeri. Bygningene er et arkitekto
nisk uttrykk for eiernes økonomiske res
surser og ambisjoner. Fabrikkbygninge
nes soliditet og den bemerkelsesverdig
gode tilstand de fremdeles befinner seg i,
bør føre til respekt og beundring for byg
ningsarbeidernes dyktighet og det harde
arbeidet de utførte.

HalvorSchous
nye veveribyg
ning ved Hjula
fossen 1855
sliken samti
dig «billedrap
porter» ønsket
å se den. Fa
brikkanlegget
har fått streng
palasskarakter
med gavlveg
gen som ro-

Utgangspunktet for byggingen av det
nye fabrikkanlegget var med dette gitt: å
skaffe plass for maskineriet og å stille
opp maskineriet på den beste måten i
forhold til kraftkilden, slik at friksjonsta
pet ved kraftöverföringen ble minst mu
lig-

Halvor Schou ga oppdraget som arki
tekt og byggeleder for det nye veveriet til
svogeren Oluf Nicolai Roll. En mer vel
egnet person for oppgaven hadde fa
brikkeieren neppe kunnet finne innenfor
landets grenser: en mann som behersket
både det maskintekniske og det byggetek
niske området, og som dertil kunne gjøre
bruk av et arkitektonisk formspråk som
kunne gi dette anlegg - helt beregnet for
vareproduksjon - en ytre form som svarte
til den nye överklassens sosiale ambisjo
ner. I 1854 - etter at eldre trebebyggelse
var fjernet - begynte utgravingen av grun
nen for Halvor Schous nye fabrikkbyg
ning. Sent på året 1855 sto det nye fa
brikkanlegget ferdig, og i april måned
1856 ble fabrikken tatt i øyesyn av besikt
ningsmenn og takst avholdt over bygnin
ger og inventar. Fabrikkeieren var selv til
stede.

FABRIKKBYGNINGEN VED
HJUFAFOSSEN

mantisk inn
slag. Bare den
rykende pipen
avslører byg
ningens bruk.

Halvor Schou var usedvanlig godt rustet
som byggherre for det store industripro
sjekt Hjula Veveri kom til å bli. Hans
aktive rolle ved byggingen av fabrikkan
legget var først og fremst den dyktige
forretningsmannens, og som sådan var
det nødvendig at han fulgte byggeforlø
pet på nært hold. Han beregnet veveriets
størrelse ut fra den kapital han kunne
disponere og den fortjeneste han regnet
med å få, han forhandlet om kjøp av
byggematerialer for fabrikkanlegget, og
han kunne ved behov sammenligne sine
egne byggeomkostninger med prisen for
tilsvarende byggearbeider utført i Eng
land på samme tid. Halvor Schou bestem
te at det skulle være plass for 400 vevsto
ler i veverisalen. I tillegg ville han ha et
farveri. Hoveddelen av kraftforsyningen Fabrikkanlegget var disponert slik at



Søylene var samtidig festepunkter i kraft
overføringssystemet som fulgte maskin
radene.
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Grunnen til at man begynte å ta i bruk
jern som byggemateriale istedenfor som
tidligere tre eller sten, var et ønske om å
redusere muligheten for fabrikkbrann, en
ødeleggende og hyppig forekommende
katastrofe i de tidlige tekstilfabrikkene.
Bomulls- eller ullfibre lå tykt i luften og
satte seg fast på veggene og i taket. På
gulvet fantes olje, og maskinene gikk lett
varme eller slo gnister. Jernsøylene hadde
også den åpenbare fordel at de kunne
bære mer enn trestolper av samme di
mensjon og derfor opptok mindre av
plassen i fabrikkanlegget. Men en så
omfattende bruk av jern i fabrikkbygget
som i England og Frankrike, der man
også byttet ut tømmerkonstruksjonene i
gulv og tak med rammeverk av jern, ble
ikke brukt her i landet. Grunnen til dette
har sansynligvis vært de lave tømmerpri
ser i forhold til prisen på jern.

Detalj avjern
seyle som bæ
rer bjelkelaget
mellom ferste
og annen etasje
i sydfløyen.
Søylen fra eta
sjen overom
slutter trebjel
kelaget og hvi
ler på søyleka
pitelet. Søylene
var støpti Eng
land. Taket over veverisalen i bygningens

midtparti var en takkonstruksjon av en
gelsk opprinnelse, et shedtak, brukt for
første gang i Norge i dette fabrikkanleg
get. Taklinjen var sagtakket, og taket
besto av 5 shedenheter. Lys kom inn fra
nord gjennom 5 skråttstilte vindusbånd
som gikk i retning fra øst til vest. Mot syd,
der det ikke sto glassruter, var skifer lagt
som takdekke, festet til underliggende
bord. Sammenlagt i røstet var det anbrakt
215 vinduer i faste grinder. Som allerede
nevnt, ble takverket båret av støpte jern
søyler. Fordelen ved denne takkonstruk
sjonen var at den ga optimalt dagslys i
veverisalen uten at direkte sollys virket
«forstyrrende paa Øiet under Vævin
gen». Veggene i veverisalen var helt luk
ket, bare i gavlveggen ut mot elven - som
skjermet av for shedtaket - sto det små,
runde luker lengst opp. Således kunne
også «den fördel vinnes att arbetarna ej
kunne se ut och genom yttre föremål
hindras i sitt arbete».

det kom til å bestå av tre hoveddeler med
felles kommunikasjon: en fløy mot nord
der garnet skulle forarbeides før selve
vevingen kunne begynne, et midtparti
bestemt til bruk for det sentrale moment
i hele produksjonsprosessen - selve ve
vingen, og en fløy mot syd der de vevede
stoffene skulle ferdigbehandles og pak
kes. I sydfløyen - som lå ut mot gaten -
lå også kontorene, hvis virksomhet ut
gjorde det så viktige leddet mellom vare
produksjonen og markedene. I kjelleren
ut mot elven lå et farveri og et blekeri,
samt maskinrommet.

NYTTEHENSYN RESULTERTE I
AVANSERT BYGGETEKNIKK

Rolfs nye fabrikkanlegg representerte
ikke bare en ny bygningstype - flatebyg
ningen i én etasje dekket av et shedtak -
radikalt nytt var også bruken av prefa
brikkerte byggeelement i støpejern. Jern
bjelker bar trebjelkelaget mellom etasje
ne i nord og sydfløyen, og i veverisalen
ble takverket støttet av fire søylerekker
med 13 støpte jernsøyler i hver rekke.

Fra Hjula Veveri finnes en samtids
skildring som formidler inntrykk fra ar
beidet i den store veverisalen. I norsk
Ugeskrift rapporterte H. Sinding i 1884
for å gjengi totalinntrykket av, som han



z
c
pc
oo
7^

H
m
7:
z
00
7:

ordnet paa Kjædebommen og i Skytten.
Her ser vi saaledes rød- og hvidrutet
Forklædetøj, her Bomulds-Cord, her det
saakaldte Kadettøj i blaa og hvide Striber
osv., hvor vi vender os, er det nye Mønst
re og nye Navne. - Der væves gjennems
nitlig daglig paa hver Bomuld-Stol om
kring 40 Meter Tøj. - Det kommer nemlig
meget an paa Arbejderens Agtpaagiven
hed, at Traadene ikke springer itu 0.1.,
som opholder Vævingen, og paa at han
(eller her, hun) strax opdager og retter
Skaden. Arbejdet udføres paa Akkord, og
denne er derfor ogsaa sat saaledes, at
Vedkommende ikke alene betales pr.
Stykke - eller pr. 40 Meter - men at Løn
ningen stiger proportionalt, eftersom der
leveres 1, 2 og 3 Stykker pr. Dag. Den er
dog ikke ens for alle Bomuldsstoffer, men
som et Exempel kan anføres følgende
Proportion : Kr. 1.10,1.20,1.25 pr. Dag.»

sier, «en stor og mangfoldigartet Virk
sornhed, som, ved at give Hundreder af
Mennesker Arbejde og samtidig forøge
sin egen Magt og Udstrækning, bliver til
en betydningsfuld og lykkelig Faktor i det
Fællesarbejde, hvori vi alle efter Evne
deltager for vort Lands og vort Samfunds
Fremgang og Selvstændighed». Fra veve
risalen fortelles; «Med smale Gange
mellem de enkelte Maskiner, staar her
126 Stole for Bomuldsvævning og 100 for
Uldvævning. Bomulds-Stolene betjenes
to og to af en Arbejderske ... det store og
mangfoldige, om end i mekanisk Hense
ende ensartede Arbejde, som her fore
gaar. Det skarpe Overlys, som fra det
umaadelige Glastag, der dækker over
Salen, kastes ned på Vævstolene og Ar
beiderskene, giver det hele en livlig og
munter Kolorit. Alle disse Vævstole synes
at arbejde omkap, saa travelt har de.
Nogle af Bomuldsstolene slaar indtil 180
Slag i Minuttet, og af det brogede Traad
næt, som er udspændt over dem, gaar
Linje for Linje, Tomme for Tomme et
Tøj, her af et, der af et andet Mønster
frem, alt eftersom Traaden i Forvejen er

Arbeidslag med
gråsteinsmure
re. fotografert
da grunnmuren
forden nye rug
møllen på Bjøl
sen Valsemølle
ble lagt i 1896.
På 5 3/4 døgn -
med arbeide
natt og dag -
hadde grå-
steinsarbeider
ne 500 alen
grunnmur.

FABRIKKPALASS

I tillegg til den avanserte løsningen på
tekniske problem, viser Roll’s fabrikkan
legg også en kunstnerisk ambisjon. Trap-



Schule zu Hannover». Det var en tid med
livlig byggevirksomhet i den tyske byen
og en begynnende fremvekst av ny indu
stri. Blant annet ble Andreas oppsikt
svekkende Gefangenenhausfliigel - til
bygg til det gamle rådhuset - påbegynt i
1839. Roll fortsatte å holde kontakten
med Tyskland også etter hjemkomsten til
Christiania. Sikkert har han tatt del i ut
viklingen på kontinentet innenfor sitt
eget fagområde, og i april 1851 planla
han en reise til Hamburg og Berlin.

Vi skal huske at Roll hørte med til lan
dets høyborgerskap og var av de fremste
innenfor hovedstadens industri- og næ
ringsliv. For denne klasse i samfunnet var
kontakten med Euyropa en selvfølge og
helt nødvendig for den virksomhet de
bedrev i sitt eget land.

I Christiania var flere av de store nye
byggeoppgaver på 50- og 60-tallet - nye
offentlige institusjoner og kirkebygg -
prosjektert av de to tyske arkitektene
H.E. Schirmer og W. von Hanno, som
ved denne tid arbeidet i Christiania. De
var utdannet henholdsvis i Dresden og
Hannover, og begge to var de forkjempe
re for nygotikken og for bruk av upusset
tegl i bygningenes eksteriør. Mot denne
bakgrunn får den bevisste utformingen
av Hjula Veveris eksteriør - som viser en
sterk vilje til representativitet - ytterligere
en interessant dimensjon: den nye tekstil
fabrikken ved Akerselva ble kledd i den
samme stildrakt som flere av de nye of
fentlige bygningene i hovedstaden.

pegavlene på Hjula veveri, som står som
en skjerm ut mot elven, har en eneste
funksjon: å fortelie om eierens stolthet
over sitt fabrikkanlegg. De fører tankene
hen til andre tider og samfunn, middelal
deren og renessansen.

Veveribygnin
gen fra 1855.
Sydfløyen og en
dei av midtpar
tiet sees.Den
bratte oppkjør
selen til hoved
inngangen midt
på sydfløyens
langside er i
dag borte.

ARBEIDSFOLKET

Da Hjula Veveri ble bygget, ble hver
enkelt del av arbeidet satt bort for seg til
fagfolk: murarbeide, tømmerarbeide,
blikkenslagerarbeide og malerarbeide.
En mester i håndverket hadde hovedan
svaret og skaffet seiv arbeidsfolket og
lønnet den enkelte.

Både i valg av enkeltformer og i bruk
av byggemateriale vises en klar forbindel
se med stilforbilder fra tysk område.
Spørsmålet om forbilder er innviklet,
men vi kan slå fast at veveribygningen
ved Hjulafossen slutter seg til den arki
tektur som ble samlet under stilbegrepet
«Rundbogenstil». Samtidig viser de fem
trappegavlene forbindelse med Hanno
verarkitekturen.

Arbeidet med grunnmur og fundament
ble overført av en egen yrkesgruppe -
gråsteinsmurere - og ble betalt etter mu
rens kubikkinnhold. Martin Borrebæk
ken som leverte granitten til fabrikkan
legget, satte også opp murene og hadde
sannsynligvis egne arbeidsfolk. Et foto-

En ytre faktor som støtter antagelsen
om en direkte forbindelse er at Roll opp
heldt seg i Hannover i årene 1838-41 for
ingeniørstudier ved «Die Polytechnische
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grafi fra slutten av 1800-tallet fra Bjølsen
Valsemølle viser et arbeidslag med grå
steinsmurere: et arrangert bilde kompo
nert med utgangspunkt i det hierarki som
rådet mellom «mestersvenn» og arbeide
re.

Planen viser
torste etasje i
fabrikkanleg
get slik det så
uti 1890; den
store veverisa
len i midten

- frem til sommeren 1837. Også fra kjøp
mann P.L. Tiedemann, byggherre for
bygninger der murmester Seidelin var
formann, var det utferdiget en attest for
Mursvend Lenschou: han hadde vist en
sjelden orden - flid - godt arbeide. I 1838
avla Lenschou i overensstemmelse med
Kongl. Rescript af 1813 prøve i tegning
ved den Kongelige Tegne- og Kunstskole
i Christiania for å kunne bli «Mester i
Murer-Proffessionen».

med en fley på
hver side. For
øvrig senere
tilbygg. Øverst
til venstre lager
og kontor.

Hovedmann for all muring med tegl i
det store fabrikkanlegget ved Hjulafos
sen var murmester Assmus Lenschou,
som også hadde vært knyttet til byggin
gen av det første veveriet i Brenderiveien.
Lenschou (f. 1807) kom til Christiania fra
byen Schönberg i fyrstedømmet Rat
zeburg. I 1838 fikk han borgerskap i
Christiania som murmester. Av de papi
rer han leverte Magistraten med søknad
om borgerskap, fremgår at han hadde
vært svenn i Schönberg i 1 år og 8 uker i
begynnelsen av 1830-tallet og at han
hadde arbeidet som svenn under mur-

Grove arbeider i tre ble utført av tøm
mermenn. Tilhugging og nedlegging av
bjelker, avbinding (treets bearbeidelse for
spesielle formål) og oppstilling av tak
verk, pålegging av takbord og lektningen.
Tømmersvennene utførte også alt innred
ningsarbeide i bygningen. De høvlet og
pløyet alle gulvplanker, paneler, listverk

mester Seidelin i Christiania omtrent 2 år
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brev fra E. Uggla til fabrikkeier Halvor
Schou og ble derfor invitert til Sinsen.
Året var 1869. Etter besøket skrev hun
ned noen av sine inntrykk:

0.1. og laget dører, vinduer og kjøkken
innredningen.
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For å få skifertaket godt lagt, sendte
skiferleverandøren Welin en erfaren
svensk «Taklåggare» til Christiania.
Welin, som var leverandør av skifer til
Hjula Veveri, hadde seiv utgitt et skrift
«till kontroll å Taklåggare - men alls icke
såsom ledning för dem, som förut icke
praktiserat skiffertakläggning, ty jag har
flere exempel - derpå - at annars skickli
ge och begriplige arbetare ej kunna i allo
följa de tryckta föreskrifterna». Welin
foreslo derfor at i tillegg til den svenske
takleggeren, skulle også en håndlanger
følge med fra Sverige og betales ekstra av
Halvor Schou. Fabrikkeieren skulle dess
uten velge ut to dyktige håndlangere fra
Christiania, én som skulle bistå med sor
tering og hakking og én ved takleggingen.

«...Etter en stund foreslo vertskapet at
de skulle vise oss en vakker utsikt fra en
høyde bak eiendommen, og mens vi ven
tet på vognen, skulle vi se deres vinter
hage. Gjennom et par store kongelig
møblerte salonger nærmet vi oss et par
dobbelt-dører av speilglass, hvorigjen
nom man så høye, vakre planter og
blomster ordnet med fullendt smak, med
et høyt sprudlende vannspring i midten.
Vi steg så nedad en bred marmortrapp på
den ene side av dette første vekstrom og
fortsatte så gjennom enda to store rom,
alle overfylt med inn- og utenlandske, ja
til og med tropiske vekster (for hvilke der
fantes et spesielt rom) og frukter, som da
ennå ikke var modne. Her og der var
anbrakt små innbydende hvileplasser.

Interiør fra vin
terhaven på
Sinsen gård.
Halvor Schou til
høyre på bildet.
Foto før 1879.

Av Hjula Veveris regnskaper fremgår
at O.N. Roll ikke bare var konstruktøren
og arkitekten for fabrikkanlegget, men at
han også hadde oppsyn med byggear
beidet og anviste penger til mestrene etter
anbud.

På tilbakeveien stanset vi nedenfor den
forhøyning som dannet den ene halvpart
av det ene vekstrom og hadde vanskelig
for å rive oss løs fra det übeskrivelig
skjønne syn som nettopp her viste seg for
våre øyne. Rundt den lille fontenen, hvis
vannstråler glitret i aftensolen, var der
utallige, mangefargede blomster ordnet
på en så naturlig, men dog kunstnerisk
måte, at det vakte vår høyeste beundring.
Etter avsluttet rundtur slo vi oss ned i
salen, et stort firkantet rom med bonet
ekegulv lagt i ruter og med tunge gardiner
av silkedamask for vinduene. Veggene
var prydet med store, kostbare målerier.
Tunge, mørke, antikke stoler og et stort,
kostbart rundt bord, samt en åpen mar
morkamin forsynt med en skjerm av høy
verdi, dannet ellers møblement.

TO VERDENER

Vi har sett noe nærmere på Halvor
Schous industrietablissement ved Akers
elva, bygget for maskiner . I 1865 arbeidet
450 mennesker ved Hjula Veveri. Hoved
delen av arbeiderne var kvinner, en del
var barn. Lønningene i tekstilindustrien
var lavere enn for arbeidet i annen indu
stri.

I 1865 var Halvor Schous inntekt
12.000 Spd. og formuen 100.000. Ti år
senere var inntekten steget til 50.000 og
formuen firedoblet.

Herr Schou talte med utsøkt enkelhet
om hvordan deres gjester, når de i julen
moret seg med dans, mellom dansene
kunne promenere ut i vinterhagen, hvor
det var ved varmeledende rør alltid sam
me temperatur som inne i rommene.
Under samtalen serverte han seiv selters
vann og punsj. Nå ble det meldt at vogne
ne var kjørt frem ...»  

Halvor Schou valgte bolig på god av
stand fra industristrøket ved Akerselva
og flyttet inn på Sinsen gård i 1855, en
stor eiendom med utsikt over hele Chris
tiania. Med vogn var det en halvtimes
ferd fra Sinsen til fabrikken. Vognen ble
trukket av fem hvite hester. Hvile ut kun
ne Halvor Schou gjøre i vinterhaven, som
året rundt hadde et passe temperert kli
ma.

En svensk kvinne, Emmy Steffenburg
Ericsson, var utstyrt med introduksjons-


