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Sammendrag og takk 

Sammendrag 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i bedriften Hjula veveri som lå ved Akerselva på Sagene. Oppgaven 

spenner over et tidsrom på vel 50 år – fra siste halvdel av 1840-årene til år 1900.  Det gjennomgående 

tema er Halvor og Christian Schous strategiske ledelsesutfordringer. Halvor Schou var eier og leder av 

Hjula veveri fra 1854 til 1879, mens Christian Schou overtok eierskapet og ledelsen fra 1883 fram til 

1900. 

  Innledningsvis skisseres den samfunnsmessige utviklingen – nasjonalt og internasjonalt – som 

la grunnlaget for etablering og drift av en norsk, industriell produksjon av tekstiler fra 1840-årene fram 

til århundreskiftet. 
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  Oppgaven har tittelen: Halvor og Christian Schou. Strategiske ledelsesutfordringer i lys av 

mellomriksloven. Hvilke ledelsesutfordringer møtte de to lederne? Hvilke strategiske planer ble lagt 

for å møte disse utfordringene? Og hvordan påvirket endringene i mellomriksloven deres valg av 

strategier? Dette er oppgavens gjennomgående tema.   

  Som tittelen indikerer dreier det seg om far og sønn Schou. Halvor Schou grunnla og ledet først 

en tekstilbedrift i Brenneriveien før han grunnla Hjula veveri 1854.  Fram til sin død i 1879 eide og 

ledet han bedriften.  Det var en periode med en nesten sammenhengende produksjons- og salgsvekst 

fram til annen del av 1860-årene. Denne veksten var mulig i ly av mellomriksloven som styrte 

samhandelen mellom Norge og Sverige. Loven ga et visst vern av norsk tekstilindustri.  

  Fra 1860-årene begynte det norske tekstilmarkedet å mettes og bransjen begynte så smått å se 

mot det langt større markedet i øst – mot Sverige. Sverige hadde på det tidspunktet en langt sterkere 

tekstilproduksjon enn den norske. Halvor Schous store strategiske utfordring var hvordan Hjula veveri 

skulle kunne etablere seg på det svenske markedet - og ikke minst i hvilken grad Hjulas produkter var 

konkurransedyktige i forhold til pris og kvalitet. Hvordan skulle Schou bygge opp en svensk 

salgsorganisasjon som til en viss grad måtte bli mer selvdrivende enn den norske med bakgrunn i den 

geografiske distansen fra hovedkontoret og produksjonen i Christiania og til de svenske kundene?  

Hvilke av Hjulas produkter ville kunne greie seg i konkurranse med de svenske? 

  Halvor Schou innså tidlig at å konkurrere med norske, industrielle produkter på det svenske 

markedet ville bli svært vanskelig uten at det ble etablert et frihandelsområde mellom de to rikene i 

unionen. Det er noe av bakgrunnen for Halvor Schous sterke engasjement foran revisjonen av 

mellomriksloven i 1874. Gjennom avisartikler argumenterte han for en revisjon i frihandelspolitisk 

retning samtidig som han tegnet et visjonært bilde av hva det ville bety for et framtidig industrielt 

Norge. 

  Christian Schou ble noen år etter farens død leder av Hjula veveri. Christian Schou møtte en 

helt annen handelspolitisk virkelighet i samhandelen mellom Norge og Sverige enn faren hadde gjort. I 

1874 ble mellomriksloven liberalisert i frihandelspolitisk retning, men ikke mange årene etter snudde 

den svenske politiske vinden fra frihandel mot proteksjonisme og hele loven ble oppsagt fra svensk 

side i 1897. Etter sammenbruddet av loven sank eksporten og importen til Sverige av ull- og 

bomullsvarer dramatisk. 

  Hvilke strategiske planer hadde Christian Schou lagt i forkant av den annonserte oppsigelse av 

loven for å bøte på den forventede eksportreduksjonen av Hjulas produkter til Sverige? Hvilken 

produktutvikling fant sted for å bøte på den forventede reduksjonen av de tradisjonelle produktene? 
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  Første del av oppgaven har fokus på Halvor Schous strategiske planer for implementering av 

Hjulas produkter på det svenske markedet i forkant av, og etter revisjonen av mellomriksloven i 1874. 

I hvilken grad var det mulig for en norsk tekstilbedrift å lykkes på det svenske markedet fra midten av 

1800-tallet – fjernt fra produksjonen i Norge og i konkurranse med en dominerende svensk 

tekstilindustri? 

  Andre delen av oppgaven vil belyse Christian Schous strategiske tilnærming til det forventede 

omsetningstapet ved bortfallet av hele mellomriksloven i 1897. Hvilke strategier ble lagt til grunn for å 

møte den nye markedssituasjonen som ville oppstå? Begge ledelsesutfordringene var knyttet til samme 

marked og samme lovverk, men fikk vidt forskjellig utgang. 

Takkes den som takkes bør 

En stor takk skylder jeg min veileder Kristine Bruland for hennes fleksibilitet til å finne rom til 

veiledningsmøter – og ikke minst for hennes konkrete veiledning knyttet til oppgaven. 

Ingebjørg Eidhammer hos Teknisk museum har ytt service over det forventede når det gjelder hjelp til 

å finne fram i Hjula veveris arkiv. 
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KAPITTEL 1 

INNLEDNING 
 

Innledning og oppgavens hypoteser 

Det generelle tema for denne oppgaven er å studere utviklingen av tekstilbedriften Hjula veveri i 

tidsepoken 1854 til 1900 gjennom de strategiske beslutningene lederne tok som må sees i nær 

sammenheng med utviklingen av mellomriksloven. 

 Bedriften ble grunnlagt og ledet av Halvor Schou fra 1854 fram til hans død i 1879. Etter hans 

bortgang drev Halvors enke noen år bedriften videre sammen med deres eldste sønn Christian Schou.  

 I 1883 overtok Christian sammen med sine brødre Olaf og John eierskapet av selskapet. Etter 

som John allerede etter noen få år døde, og Olaf aldri var deltagende i firmaets daglige drift, ble 

Christian Schou selskapets eier og leder - med Peter Corneliussen som disponent med ansvar for den 

daglige driften. 

  Oppgaven tar utgangspunkt i de store endringene som fant sted internasjonalt og nasjonalt fra 

Adam Smith la det teoretiske grunnlaget for frihandel, til utviklingen av den svensk / norske 

tollpolitikken. Samlet la disse faktorene grunnlaget for etableringen av den norske tekstilindustrien 

som fant sted fra midten av 1840-årene. 

  Oppgavens tittel er: Halvor og Christian Schou. Strategiske ledelsesutfordringer i lys av 

mellomriksloven. Oppgaven er todelt. Den første delen omhandler Halvor Schous lederperiode fra 

andre halvdel av 1840-årene fram 1879, mens del to har fokus på perioden 1883 til 1900. 

 Etter liberaliseringen av mellomriksloven i 1874 opplevde Hjula veveri en sterk kundevekst 

på det svenske markedet. Hva var årsakene til at Hjula lyktes med eksporten av vevede produkter 

allerede fra 1867? Hvilke strategier ble lagt til grunn av Halvor Schou for å imøtekomme svenske 

trender og kundekrav? 

 Fra en forsiktig etablering i Sverige i 1867 fram til 1881, bare 14 år etter inntreden på det 

svenske markedet, hadde Hjula flere kunder i Sverige enn i Norge – 456 mot 270.1 Hvilke beslutninger 

lå til grunn for denne veksten? Hjula veveri var den norske tekstilbedriften som hadde den største 

                                                           
1Grieg, Sigurd. Norsk Tekstil bd 1 (1948) s.336 
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eksporten til Sverige gjennom epoken (1868 –1898).2 Hvilke handelspolitiske endringer bidro til denne 

utviklingen? Hvordan var det mulig å konkurrere med svenske produkter på et fjerntliggende marked? 

Hva er en strategi? 

En strategi er en plan eller en angrepsmåte for å nå et bestemt mål. Begrepet strategi kommer fra det 

greske ordet ”strategia” som refererer seg til antikkens ”hærkunst”. I vår tid brukes begrepet om 

langsiktig planlegging for å nå bestemte framtidsmål. En strategi beskriver mer hva som må gjøres enn 

hvordan det skal gjøres. Strategien er ledelsens viktigste verktøy for å nå en ønsket framtidstilstand. 

Forretningsstrategi 

Bedriftens leder er ansvarlig for bedriftens tilstand til enhver tid og dermed også bedriftsstrategien som 

synliggjør en framtidig ønsket tilstand. Det strategiske innholdet er hva som gjør, eller skal gjøre 

bedriften i stand til å komme til den ønskede tilstand. Det strategiske innholdet i forretningsstrategier 

knytter seg til to dominerende ”skoler”. Den ene tar utgangspunkt i bedriftens allerede eksisterende 

ressurser for å skape konkurransefortrinn. Den andre strategiutviklingsretningen tar utgangspunkt i 

hvilke markeder som er attraktive for bedriften for deretter å skaffe til veie de produkter og ressurser 

som er nødvendige for å skape konkurransefortrinn3. 

Strategiimplementering 

Implementering av forretningsstrategier knytter seg til to hovedretninger. En retning mener at en 

strategi skal implementeres raskt og med stor kraft, En andre rådende retningen mener at den bør 

implementeres stegvis slik at den får rom til å vokse i samspill med de ansatte. 

Hypotese knyttet til Halvor og Christian Schous ledelse  

Oppgavens hypotese bygger på at en salgsutvikling på et ukjent, fjerntliggende marked må ha vært 

bygd på en grunnmur av: 

• En gjennomtenkt og utprøvd faktaorientert markedstilnærming av bedriftens produkter rettet 

mot de svenske kunders krav til kvalitet og pris. 

• En aktiv og systematisk markedsovervåkning av kunder og konkurrenter som dannet grunnlag 

for produkttilpasninger til det svenske markedet 

• En salgsorganisasjon med stram og tett oppfølging 

• Et provisjonssystem som langt på vei var selvdrivende og som tok innover seg flere elementer 

enn bare salgsvolum 

• En kostnadseffektiv og kundetilpasset produksjon 

• En aktiv påvirkningsrolle knyttet til justeringsforhandlingene av bransjens rammevilkår i 1874 

                                                           
2Grieg, Sigurd. (1948) s.69 
3 Quinn, James B. (2001)  K. B. Arnem 24.04.2018  kl 12.30 Strategiske endringer: Logiske inkrementalisme. S.7 - 21 

https://no.wikipedia.org/wiki/Forretningsstrategi
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Kilder og litteratur 

Hjula-arkivet, som administreres av Teknisk museum, har blitt benyttet tidligere av forskere og 

studenter i deres arbeid rundt industriprosessen i Norge. Arkivet er omfattende og relativt komplett og 

dekkende for den perioden som denne masteroppgaven omhandler. Arkivet har vært til stor hjelp som 

studieobjekt og består i hovedsak av kopibøker – der inngående- og utgående korrespondanse er 

registrert.  

Kopibøkene er greie å finne fram i ettersom det i den enkelte bok fins alfabetiske registre over 

hvem som har mottatt brevene som er gjengitt. Imidlertid er en del av de håndskrevne brevene svært 

vanskelige å tyde. I fotnotene i denne oppgaven henvises det til navn på kopibøkene, navn på avsender 

og mottaker.  

Kopibøkene gir et godt bilde av ledelsens syn på sentrale områder som tas opp i denne 

oppgaven. Veveriledelsen var fram til 1879 så og si identisk med Halvor Schou. Etter hans død var det 

hans sønn Christian som var den formelle mottaker av brevene. 

 Arkivet omfatter også den korrespondanse som ble sendt inn til veveriet. Brevene blir oppvart i 

kasser merket med årstall. 

Hva har vært spesielt nyttig for min masteroppgave? 

I arbeidet med min masteroppgave har jeg hatt stor nytte av Sigurd Griegs to-binds verk om norsk 

tekstilindustris historie. Det har, med sin bredde, fungert som et oppslagsverk og har gitt mange 

innspill knyttet direkte til oppgavens viktigste områder.4 

Historikeren Kristine Bruland har studert teknologioverføringen fra Storbritannia til Norge i 

perioden fra ca 1840 – 1870.5 Hun påviser hvordan britiske firma var aktive i å eksportere den 

industrielle revolusjon til andre europeiske land. Eksporten besto av et helt konsept som inneholdt 

maskiner, know-how og erfarne fagarbeidere.6 Denne eksporten var helt avgjørende for etableringen 

av en norsk tekstilindustri. 

Jan Wiig skrev i sin hovedoppgave (1973) om forløperen til Hjula veveri – Schous veveri i 

Brenneriveien – og om Hjula veveris første år som bedrift på Sagene. Særlig har han beskrevet 

finansieringen av bedriften og de første investeringene fram mot 1859.  

Herdis Wiig har i sin hovedoppgave (1995) beskrevet handel og salg fra Hjula veveri i perioden 

1856 – 1876. Hun fant sentrale dokumenter i arkivet under – blant annet Oversikt over kunder ordnet 

                                                           
4 Grieg, Sigurd. Norsk Tekstil bd 1 (1948) og bd 2 (1950) 
5Bruland, Kristine. British technology & industrialization – the Norwegian textile industry in the mid nineteenth century 
(1987) 
6Bruland, Kristine. British technology & industrialization (1987) s 71 
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etter byer 1864-1876.7 Boken inneholder navn på alle kundene Hjula veveri hadde i perioden som 

hennes oppgave spenner over. Det dreier seg om bykunder og kunder i landdistriktet. Kundene i 

Sverige og Danmark er også registrert. I tillegg til kundenavnene er beløpene for innkjøpte varer notert. 

Boksen merket Rivedal i arkivet har vært til god hjelp for å belyse Christian Schous 

lederperiode fra 1883 og fram til år 1900. Boksen inneholder et upublisert manus til Hjulas 

firmahistorie fram til 1948 skrevet av R.K. Rivedal. Rivedal var mangeårig salgssjef i Hjula veveri. 

Sidene er ikke paginerte, men kan samles i ”temahefter” etter emner. Når jeg refererer til Rivedal i 

mine fotnoter, viser jeg til de enkelte ”temaheftene”. I ”temaheftene” ligger dokumentene jeg viser til.  

Tilnærmingen til et omfattende arkiv som Hjula-arkivet er krevende. Jeg har valgt å ha 

hovedfokus på brevjournalene for 1873 og 1900 for å prøve og finne Halvor Schous, og senere hans 

sønn Christians strategier og planer knyttet til ledelsen av Hjula veveri helt fram til 1900.  

Francis Sejersted har gjennom sin bok - Synspunkter på norsk økonomisk historie i det 19. 

århundre- gitt innsikt i den økonomiske og tekniske utviklingen i Norge idet 19.århundret. 

Den svenske historikeren Bo Stråth har gjennom sin bok Norge og Sverige gjennom 200 år gitt 

et klart bilde av de proteksjonistiske strømningene som preget den svenske Riksdagen fra 1880-tallet 

til oppløsningen av mellomriksloven i 1897. 

Ved å bruke Hjulas rikholdige arkiv er kildene blitt overveiende norske. 

Hjula veveri som litterær inspirasjon 

Beierbrua over Akerselva forbinder Hjula veveri fra øst og framstår som en inngang til fabrikkområdet. 

Forfatteren Oscar Braaten ga brua navnet ”fabrikkjentenes bru”. 

Hjula veveri var i perioder i 1870-årene landets største kvinnearbeidsplass så over Beierbrua 

har tusenvis av fabrikkjenter båret med seg gleder og sorger i de i underkant av 100 år bedriften bestod.  

 Det var også her på Sagene forfatteren Oskar Braaten ble født, bodde og gikk på skole. Ser en 

østover fra brua, ser en fortsatt den hvite leiegården i Sandakerveien hvor han bodde – en leiegård som 

han omtalte som Hjemmet. Det var i dette strøket han fant inspirasjon til sine bøker om Hønse-Lovisa, 

Milja og de andre fabrikkjentene som hadde ”havna i uløkka”. Dette var utgangspunktet for 

skildringene av arbeiderstrøkene rundt Sagene. Selv skrev han i 1929 at det ikke finnes noen mer 

bediktet gatestump i Oslo by enn Sandakerveien fra Beierbroen og op til Thorshauggaten (…..). I 

tillegg til en rekke bøker og noveller skrev han flere skuespill som fortsatt settes opp på norske 

teaterscener –stykker som skildrer arbeidermiljøet med varme og medmenneskelighet. 

 

                                                           
7 Wiig, Herdis s 10. Produsenter, agenter og kunder. Hovedoppgave ved UIO 1995 
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Metode 

I denne oppgaven har jeg hovedsakelig brukt den kvalitative metode. Det har vært både naturlig og 

nødvendig for å forstå og kunne tolke problemstillingene som reises i oppgaven. Samtidig har det gitt 

muligheten til å gå i dybden – særlig i noen av de sentrale temaene – for å finne svar på de 

spørsmålene som er stilt i oppgavens hypotese. Det tilgjengelige materialet er til dels omfattende og 

prosessorientert så det har vært nødvendig å anvende en hermeneutisk tilnærming– ikke minst for å få 

fram nyansene knyttet til de prosesser som danner oppgavens hypotese. Oppgaven er derfor fundert på 

en hypotesegenererende arbeidsform. 

 Ved å anvende den kvalitative metoden når jeg analyserer det innsamlede materiale kommer 

jeg nærmere inn på de meninger og prosesser som ligger bak de historiske hendelser og beslutninger 

som granskes. Med andre ord - man fortolker hendelsene og beslutningene inn i en historisk kontekst. 

Denne tilnærmingen gir et større rom for flere aspekter knyttet til historisk innsikt enn den kvantitative 

metoden som er mer presis.  

Tydeligst kommer det fram i bruken av tabeller og grafer. Tabeller og grafer som i 

utgangspunktet er kvantitative beskrivelser har jeg valgt å tolke inn i en kvalitativ forståelse. Denne 

tilnærmingen regnes som en anerkjent metode innen historie- og humanioraforskning. 

En utfordring har vært utvelgelsen av faghistorisk litteratur knyttet til den generelle 

samfunnsutviklingen. Produksjonen av denne type historiske arbeider er meget stor. Jeg støtter meg 

derfor til forskjellige anerkjente historikere – av ulik alder - for å gi et nyansert bilde av de forskjellige 

epokene. Det har særlig vært utfordrende i den samlede historiske framstillingen av utviklingen av 

mellomriksloven. Dr. P. Fahlbech (1888) har gitt et bredere perspektiv som svensk forsker og tidsvitne 

til vesentlige utviklingstrekk i det svensk/norske lovverket. 

Kildekritikk 

Arbeid med trykte kilder som brev og dagbøker krever en kildekritisk tilnærming. Er kildene relevante, 

kaster de lys over- og utfyller framstillingen. Mye av denne oppgavens framstilling er knyttet til brev 

som er arkivert i Hjula-arkivet. De fleste av de inngående brevene er adressert enten til Halvor Schou 

eller hans sønn Christian Schou. Hovedvekten av brevkorespondansen er forretningsbrev som knytter 

seg til driften av Hjula veveri. Men enkelte brev som er stilet til offentlig myndigheter opptrer både 

Halvor og Christian som politikere med en tydelig agenda om å påvirke rammevilkårene for 

tekstilbransjen i deres ønskede retning. Det kommer tydelig fram i brev Halvor skrev før forhandlingen 

av ny mellomrikslov i 1874, og i hans artikkelserie i avisen ”Morgenbladet.” Politikerrollen kommer 
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også tydelig fram i brev Christian skrev tilknyttet hans engasjement for å beholde mellomriksloven 

etter 1897. 

Avgrensninger av oppgaven 

Oppgavens periode strekker seg over et tidsrom på vel 50 år – fra slutten av 1840-årene til 1900. Når 

oppgaven går helt fram til år 1900, er det for å få med resultatet for Hjula etter at mellomriksloven ble 

avsluttet og perioden mellom 1897 og 1900 som var preget av sterk konkurranse. 

For å kunne vise utviklingen i forholdet mellom Hjula veveri og de generelle 

markedsutfordringene og handelspolitiske endringene som tekstilbransjen møtte i oppgavens 

tidsperiode, vil jeg rette fokus spesielt på årene rett før og etter liberaliseringen i 1874. Videre vil jeg 

undersøke og drøfte perioden fra mellomriksloven ble avsluttet i 1897 fram til 1900. 

Samlet vil denne avgrensingen kunne gi klarhet i oppgavens hypoteser. 

Beskrivelsen av Halvor Schou og Christian Schous ledelsesperioder er av forskjellig lengde. 

Mens Halvor Schou bygget opp og ledet Hjula, overtok Christian ledelsen av den etablerte bedriften.  

Halvor Schou var leder for Hjula veveri fra 1854 til 1879 – til sammen 24 år, mens Christian Schou 

var leder i 17 år. Forskjellige oppgaver, forskjellige ledelsesutfordringer og forskjell i antall år de ledet 

bedriften, er bakgrunnen for at beskrivelsen av Halvor Schous lederperiode er mer omfangsrik enn 

Christian Schous. 

I dette innledende kapittelet har jeg presentert oppgavens hypotese knyttet til Halvor Schous ledelse og 

Christian Schous´ lederperioder. I tillegg har jeg introdusert to retninger for forretningsstrategi og 

implementering av strategier. Jeg har også belyst sentrale temaer som valgt metode og kildekritikk. 
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KAPITTEL 2 

BAKGRUNN 
 

Halvor Schou etablerte sitt første veveri på 1840-tallet – et tiår hvor det også ble etablert en rekke 

andre norske tekstilindustribedrifter. Hvilke forutsetninger – internasjonalt og nasjonalt – la grunnlaget 

for en industriell oppblomstring av tekstilbedrifter akkurat i det ti-året? 

Fra merkantilisme mot frihandel 

Sejersted skriver at når man skal vurdere den merkantilistiske pengepolitikken, og senere den 

liberalistiske i relasjon til hverandre, er det nødvendig å påpeke at det tross alt fantes spesielle 

forutsetninger i den førindustrielle tid som peker mot en ekspansiv penge- og kredittpolitikk fra statens 

side.8 For å holde økonomien i gang var næringslivet i større grad enn i senere perioder avhengig av 

kontinuitet i pengesirkulasjonen. Dette oppnådde myndighetene ved å føre en ekspansiv pengepolitikk 

i vanskelige tider. En ekspansiv penge- og kredittpolitikk var gjennomgående fram mot 1814.  

Liberalisering av næringslivet 

Under første delen av den industrielle revolusjon førte England en merkantilistisk næringslivspolitikk 

– med vekt på industrier og handel som kunne skape størst mulig pengeoverskudd. Denne politikken la 

vekt på at målet for næringslivet var å skape et pengeoverskudd i handelen med omverdenen. I praksis 

betydde dette at myndighetene regulerte markedene med en rekke forskrifter. Samtidig oppmuntret 

myndighetene de innenlandske produsentene og handelshusene med statsbidrag og vernetoll på 

utenlandske produkter. 

Under andre del av 1700-tallet kom denne politikken under press. Fysiokrater i Frankrike og 

England forfektet at et lands rikdom ikke besto av edle metaller, men at jorda og jordbruket var den 

viktigste rikdomskilden. De mente det var galt å fremme industri og handel med kunstige midler som 

restriksjoner og tollbarrierer. Isteden burde man øke avkastningen av jorda. Jo mer denne næringsveien 

kastet av seg, jo mer ville handel og industri blomstre uten noen inngrep fra statens side. Det rådende 

synet på økonomisk vekst i samfunnet var at alt som hemmet jordbrukets utvikling burde fjernes. Det 

gjaldt i første rekke urimelige avgifter, stavnsbånd, skattefrihet for de privilegerte stendene og 

livegenskap. Fysiokratene mente at samfunnsutviklingen burde skje ved at tingene fikk utvikle seg selv 

uten innblanding av staten – utformet i begrepet ”laissez-fair” politikken. 

                                                           
8 Sejersted, Francis. Synspunkter på norsk økonomisk historie i det 19. århundre. Kompendium basert på et seminar holdt 
høsten 1969 ved Historisk Institutt i Oslo. 1969 
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Frihandelen vokser fram 

I 1776 gav skotten Adam Smith ut boka Nasjonenes velstand hvor han tok til ordet for et liberalistisk 

økonomisk system grunnlagt på tanken om frihandel. Hans tanker bygget på fysiokratenes ideér, men 

gikk i en annen retning.  

Smith hevdet at det ikke var jorda i seg selv som skapte et lands rikdom, men alt nyttig arbeid i 

samfunnet. Statens oppgave var ikke å få flest mulig penger inn til landet. Penger så Smith bare som 

byttemiddel. Statens oppgave, mente han, var å legge forholdene til rette for at folket kunne skaffe seg 

det de trengte for å leve et skikkelig livsamtidig som det skaffet til veie penger til staten. Kristian 

Moen skriver at  ”Når så alle strever for å gjøre arbeidet sitt så lønnsomt som mulig, skaper de velstand, 

ikke bare for seg selv, men også for samfunnet, for samfunnet er jo summen av de enkelte”.9 

Adam Smith tok utgangspunkt i at mennesker vil streve etter best mulige kår for seg og sin 

familie. Hvis det ikke var balanse mellomsummen av hva folket ønsket av en vare eller tjeneste i 

forhold til tilbudet, ville, det som Smith kalte  ”den usynlige hånd”, regulere pris i forhold til mengde – 

og det ville oppstå harmoni mellom tilbud og etterspørsel. For at arbeidet skulle kunne utføres mest 

mulig effektivt, pekte Smith også på at det var viktig med en høy grad av arbeidsdeling og 

spesialisering. 

Han forfektet videre at hvis arbeidsdelingen skulle kunne utnyttes optimalt, måtte det legges 

opp til størst mulig produksjon - størst mulig produksjon kom som et resultat av tilgang til størst mulig 

marked. Smiths tanker ble særlig godt mottatt av de engelske næringsdrivende som trengte større 

markeder for varebytte av sine industriprodukter. En av de største hindringene for varebytte på tvers av 

grensene var de forskjellige tollmurene som var bygget opp mellom landene under merkantilismen.  

David Ricardo og andre teoretikere bygget videre på Smiths arbeid og skapte det som omtales 

som  ”klassisk liberalisme”. 

Allerede i første halvdel på 1800-tallet førte det til at en rekke lover ble avskaffet. I 1820-årene 

ble utførselstollen avskaffet samtidig som innførselstollen på en rekke varer ble sløyfet. Tollen på 

kornvarer og andre landbruksvarer ble avviklet i 1846, og i 1849 ble loven som hindret fri skipsfart på 

Storbritannia og koloniene avskaffet. Noen år senere ble også vernetollen på industrivarer annullert. 

Med dette var frihandel langt på vei innført i England. 

                                                           
9 Moen. Kristian.  s. E25. Historien i nærlys. Den industrielle revolusjon og industrialismen. Aschehoug Forlag. 1977. 
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 Denne politikken fikk også konsekvenser for en rekke andre europeiske land – i første rekke ved 

at landene moderniserte sine innenrikske lovverk, men også ved at det utviklet seg et internasjonalt 

marked. 

 Utviklingen hadde direkte innvirkning på det tollpolitiske rammeverket som regulerte 

varebyttet mellom Sverige og Norge fram til 1897. 

Mellomriksloven mellom Sverige og Norge – tollpolitikk 1814 – 1897 

Unionsdannelsen i 1814 mellom Norge og Sverige førte til at norsk næringsliv etter hvert rettet seg mer 

mot Sverige. Det lange og nære handelssambandet med Danmark ble brutt som en konsekvens av 

unionsdannelsen mellom de to landene. Resultatet ble i praksis at tidligere handels- og tollavtaler ble 

satt til side.  

Norges nye status som unionspartner førte til at det ble bygget ut nye felles retningslinjer for 

handelspolitikken i samråd med Sverige. Dette gjaldt i særlig grad samhandelen mellom de to rikene i 

dobbelt-monarkiet.10 Unionen med Sverige krevde visse tilpasninger.  ”Viktigst var mellomriksloven, 

midlertidig i kraft fra 25. oktober 1815, om tollfritak for salg av matvarer av innenlandsk opprinnelse 

over land og halv toll til sjøs”.11 

Tidligere hadde grensehandelen mellom de to nabolandene vært beskjeden. Det var derfor 

naturlig å satse på å øke handelen. Infrastrukturen på land var ikke særlig utbygd mellom de to landene 

så sjøveien pekte seg ut som det beste alternativet for en effektiv varehandel over grensen mellom 

landene.  

Denne handelsveien fikk en umiddelbar virkning på samhandelen mellom de to landene. Ved å 

øke omsetningen av handelsvarer mellom landene via sjøveien, ble transportkostnadene redusert 

sammenliknet med handel med mer fjerntliggende land. Imidlertid lå det i den første delen av 

unionstiden fortsatt gamle hindringer i veien for en effektiv utnyttelse av handelspotensialet mellom 

Sverige og Norge.  

Sverige og Norge hadde ført ulik handelspolitikk fram til 1814. Det betydde at Sverige i 1814 

sto med en handelspolitikk med høye tollsatser utad og en restriktiv handels- og sjøfartspolitikk, mens 

den norske tolltariffen fra 1797 var mer liberal. I praksis fjernet den nesten alle forbud mot fri innførsel 

og de forbudene som gjensto var ubetydelige.  

                                                           
10 Hodne, Fritz. S 18. Norsk Økonomi i det 19. århundret 1815-1970 Fagbokforlaget AS. 2000.  
11Hodne, Fritz. S 217. Norges økonomiske historie 1815-1970. J. C. Cappelens forlag AS. 1981 
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Tydeligst kom forskjellene fram i skipsfartspolitikken.12 Norge hadde bilaterale avtaler med 

tredjeland som sørget for at skip fra avtalelandene ble behandlet likt med norske skip. Dette sto i 

kontrast til svensk politikk. Denne situasjonen tvang fram en samordning av de forskjellige lovverkene i 

et felles lovverk. 

Endringer i loven 

Fra den første mellomriksloven fram til avslutningen av loven i 1897, gjennomgikk loven en rekke 

endringer. Mellomriksloven av 1825, i Norge gjeldende fra 1827, var, sett i sin tid, svært liberal og 

vidtrekkende og la grunnlaget for handelssamkvemmet mellom de to landene til sjøs og til land helt 

fram til revisjonen i 1874.  ”Ved tolltariffen i 1833 kom det inn sterke drag av proteksjonisme. For så 

vidt la den forholdene til rette for en tekstilindustri”.13 Ved å legge likebehandlingsprinsippet til grunn, 

kunne så å si alle varer eksporteres og importeres tollfritt mellom de to landene. Enkelte varer ble riktig 

nok ilagt halv toll som for eksempel bomulls- og ullvarer. Innholdet i mellomriksloven virket som en 

stimulans for den norske eksporten til Sverige.  

Fram til 1874 ble det bare innført mindre justeringer i lovverket. Likevel spredte det seg i 

slutten av 1860-årene en skepsis i Norge mot svenskenes ønske om en fullverdig tollunion. Den norske 

skepsisen bunnet i en frykt for at den sterkere svenske industrien ville kunne bremse den unge norske 

industriutviklingen. Det norske standpunktet tok utgangspunkt i en utjevning mellom de to landenes 

industriutvikling. 

Frihandel fra 1874 

I mellomriksloven av 1874 ble det i praksis innført et frihandelsområde mellom Norge og Sverige som 

betydde økonomisk integrasjon og samarbeid på det handels- og tollmessige plan.  Integrasjonen gjaldt 

bare disse feltene, og omfattet ikke landenes sosiale eller kulturelle politikk. Målet var hel eller delvis 

opphevelse av tollbarrierene til tross for forskjellige utgangspunkt innen industri og ulikheter innen 

primærnæringen.  Jord- og skogbruk sysselsatte hovedtyngden av befolkningen både i Norge og Sverige, 

men svensk primærnæring var preget av langt større enheter og hadde mer moderne og rasjonelle 

driftsmetoder.  

På det industrielle området kom forskjelligheten enda tydeligere fram. Sverige hadde hatt 

gruvedrift knyttet til malm og mineralforekomster i mange hundre år, noe som hadde stimulert til en 

industriell og håndverksmessig utvikling. Det betydde at deler av den svenske industrien hadde 

                                                           
12 Hodne, (1981). S 219. 
13Sejersted, Francis: Synspunkter på norsk økonomisk historie i det 19. århundre. Kompendium 1969. Det historiske  
     institutt s 70 
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århundrelang erfaring. Med bakgrunn i denne lange tradisjonen hadde de fått etablert markeder rundt i 

store deler av Europa -også i Norge. 

Forskjellig utgangspunkt 

Lasse Øvstedal skriver at med så forskjellig utgangspunkt var det påkrevet å stille spørsmål om hva som 

måtte til for at et frihandelsområde som ble dannet i form av en lov ville fungere i praksis. Ett viktig 

poeng for vellykket økonomisk integrasjon var den geografiske nærheten.14 Tanken var at et varebytte 

over grensene som et billigere alternativ enn handel med fjerntliggende tredjeland, og med høyt tollvern 

mot tredjeland, ville føre til økonomisk utvikling i begge landene. Fra norsk side rådet den tanke at et 

lite land ville få en større gevinst ut av en frihandelsavtale gjennom tilgang til det langt større svenske 

markedet. Øvstedal skriver at tilhengerne av loven så for seg en vesentlig vekst hos norske produsenter 

og at dette ville føre til en utvikling av norsk industri. For svenske produsenter var det norske markedet 

langt fra så attraktivt på grunn av sin størrelse.15 Fra norske industrikretser ble det uttrykt en viss skepsis, 

ikke minst på bakgrunn av usikkerheten som lå i om den spirende norske industrien ville kunne 

konkurrere på samme vilkår som den langt mer erfarne og større svenske industrien. 

Fra frihandel til proteksjonisme i tollpolitikken 

I loven ble det innført viktige endringer for samhandel mellom Norge og Sverige. Lovendringene i 1874 

tok utgangspunkt i svenskenes ønske om en ytterligere utvikling av tollfriheten mellom de to landene. 

Det førte til at en rekke varer, som tidligere svarte halv toll, nå kunne eksporteres eller importeres 

tollfritt så lenge de var produsert i de to unionslandene og ble fraktet på norske eller svenske skip.  

Tidligere hadde disse varene vært tollfrie ved handel over land, mens de måtte svare full toll når de ble 

fraktet sjøveien. Dette gjaldt blant annet ull- og bomullsvarer foruten en rekke andre forbruksvarer. 

Produkter fra tredjeland skulle fortsatt svare full toll for disse varegruppene.16 

I ettertid viste det seg at det var uklarheter vedrørende tollsatsene på varer med norsk og svensk 

opphav, og i hvilken grad varer fra tredjeland skulle ilegges full toll. Varer som opprinnelig kom fra 

tredjeland kunne ved enkle prosesser som for eksempel bleking eller farging av bomullstøy, bli 

klassifisert som tollfrie varer, noe som ga seg utslag i tvil og uenighet angående tolkningen av loven. 

Med bakgrunn i disse uklare punktene valgte svenskene å suspendere ordningen fra loven i 

1886. I 1880-årene hadde svensk politikk dreid i en tydeligere proteksjonistisk retning. Den svenske 

politiske debatten dreide seg om hvor vidt Sverige skulle si opp hele mellomriksloven eller om det var 

tilstrekkelig med en revisjon av loven. 

                                                           
14 Øvstedal, Lasse. s 16. Mellomriksloven og dens innflytelse på vårt næringsliv og særlig vår industri 1874-1905. (1968) 
15 Øvstedal (1968) s 22.   
16 Øvstedal (1968) s 24 
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I mellomriksloven av 1887 ble en rekke definisjoner innstrammet tilknyttet innholdet i 

begrepet ”innenlands tilvirkning”. For å bøte på dette ble det innført i mellomriksloven etter svensk 

påtrykk, et såkalt forskjellssystem.  

Slik Dr. P. Fahlbeck skriver besto forskjellssystemet i at begge landene fritt kunne ilegge toll 

på varer som delvis eller helt var produsert i tredje land. Tollen skulle tilsvare differansen mellom 

tollsatsen nedfelt i mellomriksloven og tollsatsen for de innførte varene. ”Den svensk-norska 

mellanrikslagen får ej binda de respektive ländernast ullsatser; den får altså ej vara hvarken en 

tollunion eller en tarifftraktat”.17 

Systemet ble i første omgang anvendt på bomullsstoff. Tollen ble kun innkrevd i det landet i 

unionen som hadde høyest toll på råstoffene. I nesten alle tilfeller dreide det seg om Sverige.18 Dette 

skapte, fra norsk side, en uttrykt misnøye i et allerede spent politisk klima mellom de to 

unionslandene.”De utvägar, man tilgripit, för att afhjelpa bristerna uti 1874 års mellanrikslag, äro 

tvenne”19. På den ene siden ble det innført en ensidig utjevningstoll - på den andre siden ble begrepet 

innenlands tilvirkning innskrenket på enkelte varegrupper for derved å redusere mulighetene til å tjene 

på forskjellen mellom tollsatsene i Norge og Sverige. Varegruppen tekstilvarer utgjorde en viktig del 

av importen fra Sverige i perioden 1874 til 1900 som vist i figur 1. 

Hvilken gruppe mennesker nyttiggjorde seg av varegruppen tekstilvarer? Det er grunn til å tro 

at en stor del av denne varegruppen gikk til privat konsum, men etter hvert gikk en større andel til den 

kraftig voksende tekstilindustrien. Fram til 1874 var importen fra Sverige beskjeden. I perioden 1874 

til 1897 tok andelen seg vesentlig opp. Etter oppsigelsen av mellomriksloven i 1897 falt importen fra 

Sverige drastisk. Dette må kunne tolkes som et klart utslag av mellomrikslovens innflytelse på 

handelssamkvemmet mellom Norge og Sverige. Tidligere hadde de aller fineste og mest kostbare 

kvalitetene blitt importert fra England,  mens ”Sverige hadde levert hva vi kan kalle mellomkvalitetene, 

altså kvaliteter som hadde vært gjenstand for det store massesalg”.20 Det tyder på at det oppsto en 

skjerpet konkurranse etter mellomrikslovens fall. Også de engelske produsentene begynte å tilby 

billigere massesalgsprodukter. 

 

                                                           
17Fahlbeck, P. Grundarna för den ekonomiska mellanrikslagstiftningen mellan Sverige och Norge. Boktryckeri-Aktiebolag 
1888. S. 1. 
18Øvstedal,(1968). S 27 
19Fahlbeck, P. (1888) s 27 
20Grieg (1950), s 69] 
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Fig.1.Totalimporten av tekstilvarer til Norge i mill. kroner, og svensk andel av totalimporten i prosent 

1874 til 190021. 1 riksdaler = 4 kroner. 

 

Kilde: Utarbeidet p.g.l av fig. I Øvstedal (1968) s.50  

 Andelen av den norske importen av vevde manufakturvarer av bomull var aldri stor målt mot 

den totale norske importen i tidsrommet 1874 til 1900, men den utgjorde ikke noen uvesentlig del 

heller. Ser vi på den svenske andelen av den totale norske importen i tidsrommet 1887 til 1897, utgjør 

den rundt regnet 90%. Siden både importen og eksporten av denne varegruppen synker radikalt etter 

oppsigelsen av mellomriksloven i 1897, kan det tyde på at både den norske og den svenske 

tekstilindustrien bare var konkurransedyktig innenfor rammen av den beskyttelse som 

mellomriksloven ga. Konfr. figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Norges offisielle statistikk – Handelsstatistikken. Gjengitt av Øvstedal, (1968).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1874 1880 1887 1890 1893 1897 1900

Total

Import fra Sverige



14 
 

Fig. 2.Totaleksporten av tekstilvarer fra Norge i mill. kroner, og den svenske andel av totaleksporten i 

prosent i perioden 1874 til 190022. 1 riksdaler = 4 kroner.  

 

Kilde: Utarbeidet p.g.lav fig. I Øvstedal (1968) s.58 

 

En historisk utvikling 

I realiteten etablerte mellomriksloven av 1874 et frihandelsområde mellom Sverige og Norge med et 

mål om en økonomisk integrasjon. For å nå dette målet var det nødvendig å oppheve tollsatsene 

mellom de to landene. Mot tredje land sto de to unionslandene fritt til å tollbelegge importvarer.  

  Denne politikken var med på å sette fart på den industrielle utviklingen i Norge i siste halvdel 

av 1800-tallet. Særlig gjaldt det næringer som produserte varer med høyere foredlingsgrad, for 

eksempel industriproduktene knyttet til blant annet ull- og bomullsindustrien. Med loven fikk Norge 

tilgang til et større marked for sine industriprodukter, mens svenske produsenter ikke i samme grad 

fant det lille norske markedet som særlig interessant. Fra 1840-årene vokste den norske 

tekstilindustrien under beskyttelse av mellomriksloven. Ved sammenbruddet av mellomriksloven kom 

svakheten ved den norske industrien til overflaten. 23 I 1897 kunne denne industrien fortsatt regnes 

som ung, og hadde verken utviklet rasjonelle nok metoder eller store nok enheter som kunne 

konkurrere effektivt med den engelske og franske tekstilindustrien. Norsk tekstilindustri, med bla 

Hjula, var oppegående i 1840 årene, og klarte seg i konkurranse med engelske produsenter som solgte 

på det norske markedet med de grove kvalitetene. Industriens mangler kom tydelig fram når man ser at 

                                                           
22Norges offisielle statistikk – Handelsstatistikken. Gjengittfra Øvstedal, (1968). S 50 
23 Øvstedal, (1968). Side 67. 
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totalimporten og -eksporten holder seg relativt stabilt i overgangen 1887 til 1898, mens den 

svensk/norske importen og eksporten av ull- og bomullsvarer faller dramatisk. 

 Parallelt med utviklingen av den svensk – norske tollpolitikken skjedde det økonomiske 

endringsprosesser både internt i Norge og ellers i Europa som hadde direkte innvirkning på den 

generelle norske samfunnsutviklingen. 

 

Tabell 1: Tidslinje. Utvikling av mellomriksloven i årene 1814-1897 

1814 Moderatfrihandelsvennlig 

1833 Sterkere drag av proteksjonisme 

1842 Frihandelsvennlig – skilte prinsipielt mellom råvarer og ferdigvarer 

1874 I prinsippet frihandel 

1887 Proteksjonistiske trekk innfører forskjellssystemet 

1895 Svensk oppsigelse av mellomriksloven 

1897 Avslutningen av mellomriksloven 

Kilde: Bygget på Sejersted (1969) 

 

I dette kapittelet har jeg i hovedsak presentert de økonomiske utviklingstrekkene som får konsekvenser 

for de neste kapitlene i oppgaven.  Jeg har tatt utgangspunkt i overgangen fra det merkantilistiske 

tenkesettet til et frihandelssystem. Hvilke internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser fikk 

innvirkning på utviklingen av en norsk tekstilindustri? Under både Halvor og Christian Schous 

ledelsesperiode var mellomriksloven mellom Norge og Sverige noe begge måtte forholde seg strategisk 

til – ikke minst før og etter revisjoner av loven. 
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KAPITTEL 3  

ØKONOMI OG INDUSTRI 

Hans Try skriver at  ”De store endringene på det økonomiske området i tredje fjerdedel av 1800-tallet hadde 

aner lengre tilbake i hundreåret; kanskje særlig var 1840-årene en interessant tid med mye nytt. Den 

økonomiske veksten hadde sitt utgangspunkt i internasjonale forhold, men også i en nasjonal ekspansjon”.24 

Fra rundt 1840 startet en moderniseringsprosess i Norge som omskapte hele det gamle 

bondesamfunnet.  ”Rundt midten av århundret skjer det på annet hold et tilsvarende omslag av 

dyptgripende virkninger for den økonomiske struktur og utvikling. Man kan med en viss rett hevde at 

selve industrialiseringsprosessen begynner da”.25 Hvilke konsekvenser fikk denne prosessen? 

Industrien skapte arbeidsplasser som tiltrakk seg arbeidskraft fra landdistriktene inn til byene. Dette 

gjorde det nødvendig å bygge ut infrastruktur og kommunikasjonsmidler. Den økte varetilførsel ut til 

distriktene og mellom byene involverte områdene i det økonomiske systemet. 

Norge var særlig preget av oppgangstider i begynnelsen av 1850-årene og begynnelsen av 

1870-årene.  Morgenbladet mente at årene 1872 og 1873 hadde ”gjort så store forandringer, at vi som 

økonomisk samfund betragtet i væsentlige dele have skiftet udseende.”26 «Vi have nået et høidepunkt 

af velvære, som ingen af os endog for nylig vovede at forudsige”.27 

”Med bakgrunn i denne beskrivelsen føltes sikkert de økonomiske tilbakeslagene som fulgte de 

påfølgende årene som ekstra belastende for brede lag av befolkningen inntil økonomien igjen førte til 

noe bedre tider i 1880-årene”, skriver Fuglum28. 

”Den store depresjonen fra ca 1875 til midt i 1890- årene var en viktig forberedelses- og 

nyskapningsperiode”.29 

Lederne for den nye industrien så etter hvert etter nye markeder hvor de kunne eksportere sine 

varer. Hjula fant  -i første omgang - et nytt marked i Sverige 

Fra sølv- til gullstandard 

Det var den sterke norske integrasjonen i den internasjonale økonomien på 1800 – tallet, som skapte 

behovet for felles standard for betalingssystemer.  Sejersted skriver at man i 1842 endelig fikk en fast 

pengeverdi bundet til sølv efter at man i 20 år hadde hatt en rykkevis deflasjon.30 

                                                           
24 Try, Hans.s. 109. NORGES HISTORIE. (1981) 
25Sejersted, Francis (1969) s.56 
26Try, Hans.s. 109.(1981) 
27Ibid 
28Fuglum, Per. NORGES HISTORIE bind 12. S 276.(1978) 
29 Ibid. 
30Sejersted, Francis.  s 60. Synspunkter på norsk økonomisk historie i det 19. århundre. Kompendium 1969. Det historiske 
institutt . 
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Gullstandarden innebar at pengene hadde en fast verdi og vekt knyttet opp til gull – slik at de 

var konvertible med andre valutaer.  

”I 1867 ble det holdt en internasjonal valutakonferanse. Et overveldende flertall av de 

europeiske delegatene anbefalte landene til å gå over til en gullstandard”.31 Men dette hadde en 

ulempe.  ”I en del tilfeller virket imidlertid fastkurssystemet som en strupningsmekanisme på 

økonomien ved at pengemengden bør redusert når gullreservene ble små”.32 

Gullstandarden etablerte et internasjonalt valutaregime som garanterte pengenes verdi på tvers av 

de nasjonale grensene. Dette sikret et stabilt fastkurssystem – noe som la grunnlag for vekst i den 

internasjonale økonomien.  

”Blant annen stimulerte Gullstandarden til investeringer over landegrensene med den positive 

effekten det hadde på de forskjellige landenes økonomier.”33 

Hva betydde reformen for Hjula? Bedriften kunne fra 1874 veksle valuta over landegrensene. 

Det ga Hjula en forutsigbarhet og sikkerhet for oppgjøret ved eksport av bedriftens produkter – det 

samme gjaldt import av råvarer. 34 

Gjennombruddstid 

Sejersted har argumentert for at den ekspansive penge- og kredittpolitikken som ble ført i 1840-årene 

bidro vesentlig til å gjøre tiden til en gjennombruddstid. 35 Han skriver at 1840-årene var den første 

kapitalistiske høykonjunktur med påfølgende gjeldsstiftelse. I motsetning til tidligere høykonjunkturer 

som ble brukt til å konsolidere den rådende situasjonen, ble høykonjunkturen på 1840-tallet brukt til å 

ekspandere. Det fantes etter hvert nye industrielle prosjekter å investere den akkumulerte kapitalen i 

for eksempel den mekaniske verkstedindustrien.36 

Krisen i slutten av 1840-årene la grunnen til en kraftig tilstramning i pengepolitikken som førte 

til en likviditetstørke. Denne kreditt- og pengepolitikken ble møtt av en sterk opposisjon fra 

kamporganisasjonen – Handelens venner mot ”kapitalaristocratiet”.37 

Staten som økonomisk tilrettelegger for økonomisk vekst 

Den generelle moderniseringen og utviklingen av det norske samfunnet skapte stor optimisme og 

pågangsmot midt på 1800-tallet. Denne framtidstroen var tuftet på faktiske resultater, men også på 

inspirasjon utenfra. Det var den industrielle suksessen fra England som var inspirasjonen. Bare 

                                                           
31Hodne, Fritz og Grytten Honningdal, Ola. s 211. Norsk økonomi i det 19. Århundre. Fagbokforlaget. Vigmostad & Bjørke 
AS. 2000. 
32Ibid, s 212 (2000). 
33Hodne, Fritz og Grytten Honningdal, Ola. s 212 (2000) 
34Ibid. 
35Sejersted, Francis.(1969) s 63. 
36Sejersted, Francis (1969) s. 74 
37Ibid (1969) s 68. 
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forholdene ble lagt til rette -en tilrettelegging uten direkte engasjement fra statens side- var det grunn 

til å tro at det samme ville skje i Norge. 

  Industriutstillingene – etter engelsk mønster – understøttet framtidstroen om at det var mulig å 

gjøre det samme i Norge som i England. Heltene som var knyttet til denne framtidsdrømmen var ”the 

classical daring and innovating entrepreneurs”.38 

 Sejersted skriver at periodens økonomiske politikk la vekt på kredittformidling. Det førte etter 

hvert til at det oppstod et kapitalpress. Den døde kapitalen var ment å brukes som 

finansieringsunderlag for ny industri. 39For å redusere spenningen som oppsto mellom kapitalmengden 

og system for formidling av den nødvendige kapitalen er det min oppfatning at det var nødvendig å 

etablere et tilpasset bankvesen som en møteplass for kredittbehov og kapital.  

 Pengekrisen på 1840-tallet stimulerte til etableringen av Christiania Sparebank som et middel til å 

balansere tilbudet og etterspørselen av kreditt. Denne politikken var ment å motvirke sterke 

fluktuasjoner i pengemarkedet. 

 Francis Sejersted skriver ” (…..) at helt fram til midten av det 1800 århundret dominerte den 

private formuedannelsen. Hovedregelen her er at en forretnings- eller bedriftskapital er noe i retning av 

identiske med eierens formue, og den videre utbygging er først og fremst avhengig av (…….) veksten i 

eierens personlige formue”.40 Han skriver videre at den private formuedannelsen var viktig i 

samfunnsøkonomien, men det var en situasjon som delvis var til hinder for investeringer uten i egen 

allerede lønnsom virksomhet.41 

Befolkningsveksten 

”Fordelingen i den norske befolkningen endret seg sterkt fra 1840 til 1880-årene”.42 I denne 

tidsperioden hadde Norge en betydelig befolkningsvekst. Fallet i dødsraten hadde en nær sammenheng 

med produksjonsøkningen i jordbruket. Poteten gaen jevnere og sikrere høst enn kornet slik at 

befolkningen ikke lenger var så utsatt for uår. Trolig hadde det også innvirkning på dødeligheten at 

vårsilda kom tilbake på sør-vestlandet i 1808 – etter mange års fravær. Sejersted (1969) skriver at 

innsiget av sild kom årevis i over 60 år.43Silda ga befolkningen – særlig på østlandet -næringsrik og 

relativt billig mat.44 

                                                           
38Sejersted, Francis (1969) s. 69 
39Ibid (1969) s 65. 
40Sejersted, Francis. (1969) s 58 
40Sejersted, Francis. (1969 
41Ibid (1969) s. 69. 
42Try, Hans. s 97. ( 1979) 
43Sejersted, Francis. Synspunkter på norsk historie i det 19. århundre. Kompendium basert på et seminar 1969. S.52 
44Ibid s 54 
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Nedgangen i dødeligheten skyldtes flere faktorer. Ernæringen på 1800-tallet gjennomgikk en 

positiv utvikling samtidig som de generelle hygieniske forholdene ble forbedret. I perioden ble 

helsestellet utvidet og opprustet. Det førte til at blant annet barnedødeligheten ble redusert. 

Matvareproduksjonen økte raskere enn befolkningsveksten hvilket betydde at det var en 

matvareproduksjon som var i takt med den voksende bybefolkningen. Matvarene ble billigere – først 

og fremst fordi befolkningen endret kostholdsvaner i retning av mer bruk av poteter og sild. Denne 

utviklingen skjøt fart – i følge Sejersted (1969) - på midten av 1800-tallet. 

Sunnhetsloven av 1860 hadde tilrettelagt for kommunale helseråd som ble koordinert av 

medisindirektoratet. I 1870-årene ble helsestellet ytterligere profesjonalisert ved en systematisk 

utdanning av sykepleiere og i 1890-årene ble helselære innført i det obligatoriske pensumet for 

folkeskolen. 

 ”Befolkningsveksten som fant sted på 1840-tallet førte ikke bare til øket folketall, men også til 

at det norske samfunnet fikk en anden befolkningsstruktur. Det var gruppen av befolkningen i alderen 

20 – 30 år som vokste sterkest”.45 

Den nye befolkningsveksten virket utviklende på to områder. På den ene siden utgjorde den en 

kraftig økning av konsumentgruppen som førte til utvikling av et større marked. På den andre siden 

sikret den billig arbeidskraft til den nye industrien gjennom innflytningen av ungdomskull som vokste 

fram på 1840-tallet. En del av disse kullene søkte inn til byene og tettstedene for å oppsøke lønnet 

arbeid. Gjennom lønnsarbeid ble de integrert i pengeøkonomien. 

Den endrede befolkningsstrukturen ga en inntektsfordeling somførte til at store grupper fikk 

anledning til å kjøpe noe mer enn tidligere. I tillegg var det en periode med høykonjunktur som var en 

følge av en vellykket pengepolitikk.46  

Fra 1850-årene og fram til 1890-årene økte byene og tettstedene sitt folketall fra 200 000 til 800 000. 

Denne raske og markante tilveksten skyldtes primært tilflytting fra landdistriktene. Ingen norske byer vokste 

så mye og raskt som Christiania – fra 33 000 mennesker i 1845, til 100 000 i 1875, og 250 000 i år 1900.47 

  Befolkningsveksten var en viktig forutsetning for utviklingen av en norsk industri midt på 1800-tallet. 

Den åpnet et større marked for industriproduserte varer, samtidig som den sikret rekruttering av billig 

arbeidskraft til fabrikkenegjennom innflytningen fra landdistriktene til industriområdene som det framgår av 

tabell 2.  

Norge hadde rundt 1850 i lang tid hatt en betydelig befolkningsøkning som fortsatte hundreåret 

ut. Tabell 2 synliggjør også den befolkningsglidningen som foregikk i perioden - fra landsbygdene til 

                                                           
45 Sejersted, Francis. Synspunkter på norsk historie i det 19. århundre. Kompendium basert på et seminar 1969.  s 58 
46 Ibid.  s 71 
47Try, Hans s. 99 (1979) 
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tettbygde strøk. Rundt 1820 bodde bare 10 prosent av befolkingen i tettbygde strøk- mens andelen økte 

til nær 36 prosent i år 1900. Det er grunn til å anta at flyttingen til tettbygde strøk skapte utfordringer 

for hele det norske samfunnet gjennom den ressurskrise mobiliteten skapte. 

Hans Try skrev at det som var med på å dempe ressurskrisen, var at Norge hadde en meget stor 

utvandring til USA i perioden fra 1825 og fram til første del av 1900-tallet. Utvandringen skjedde i 

hovedsak fra landdistriktene og var en vesentlig faktor i forskyvningen av tyngdepunktet – fra 

landdistrikter inn til tettsteder og byer.48 

 

   Tabell 2.Tabell over fordelingen av den norske befolkning i 

       perioden 1769 - 1900 

ÅRSTALL FOLKEMENGDE 

I NORGE 

% AV MENNESKER 

I TETTBYGDE STRØK 

1769 723 600 8,9% 

1801 883 000 8,8% 

1815 885 000 9,8% 

1835 1 190 000 10,8% 

1855 1 490 000 16,9% 

1875 1 813 000 24,4% 

1890 2 000 000 31,3% 

1900 2 240 000 35,7% 

 

Kilde: Tabell bygget på tall i Norges Historie. Bind 2 s.99 

 

Kommunikasjon 

«Befolkningsforskyvningen i annen halvdel av 1800-tallet fikk betydning på de fleste deler av det 

norske samfunnet – ikke minst for kommunikasjonen og vareflyten mellom de forskjellige regionene. 

Forskyvningene hadde forbindelse med vei og jernbaneutbyggingen. Omkring 1850 var det bare på 

Østlandet en kunne tale om et virkelig nett av hovedveier”.49 

Utover i 1860-årene ble det prosjektert flere jernbanestrekninger, og i 1870-årene kan man 

snakke om et jernbanenett med Christiania som det sentrale utgangspunktet. 50Byggingen av den første 

jernbanestrekningen i Norge mellom Christiania og Eidsvoll var resultatet av at Stortinget nedsatte en 

jernbanekommisjon som konkluderte med at det eksisterende transportsystemet ikke lengre klarte sin 

                                                           
48 Try, Hans.s 94 Norges Historie.Bind 2. J.W.Cappelens Forlag AS 
49Try, Hans. s 97. (1979) 
50Try, Hans. s 97. ( 1979) 
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oppgave. Bakgrunnen var trelasteksportens kraftige vekst. Denne veksten gjorde transportbehovet 

påtrengende. Det eksisterende transportsystemet var til hinder for ekspansjon av trelasteksporten fra 

Christiania. Byen greide ikke å møte markedsimpulsene på lik linje med andre trelastbyer. Det gamle 

transportsystemet var i ferd med å bryte sammen under høykonjunkturene på 1840-tallet. 

 På midten av 1850-tallet startet byggingen av den første banestrekningen i Norge mellom 

Christiania og Eidsvoll med 50% av kapitalen fra England, en tredjedel fra den norske stat og resten fra 

private investorer. Dette ble den første strekningen fordi det ikke fantes noe annet sted i Norge som 

hadde et så prekært konsentrert transportbehov.51 

 Generelt bidro jernbanen – sammen med bedringen innen andre kommunikasjonsmidler - til 

større varetransport til relativt fjerne områder. Det førte til at distriktene ble trukket inn i økonomien. 

Samtidig gjorde det at trevirke fra relativt fjerntliggende områder ble avsettbare i Christiania for videre 

utskiping. 

1870 tallet var det tiåret det ble etablert flere nye togstrekninger – blant annet i midt-norge med 

utgangspunkt fra Trondheim. Togforbindelse med Sverige fikk Norge over Kongsvinger. 

Det var en utbredt optimisme knyttet til utbygging av jernbanenettet i Norge. Ikke alle baner som ble 

utbygd var knyttet opp til eksisterende transportbehov, men ”man stolte på at jernbanen så å si ville 

skape et transportbehov”.52 

 

I kapittel 3 har jeg konsentrert meg om å gjennomgå sentrale utviklingstrekk fra første halvdel av 

1800-tallet og fram til 1900 som påvirket infrastrukturen og befolkningssammensetningen – noe som 

la grunnlaget for industriutbygging fra ca 1840 som er tema i neste kapittel.   

 

  

                                                           
51Sejersted, Francis. (1969) s 58 
52Sejersted, Francis. (1969) s 113 



22 
 

KAPITTEL 4 

HVA VAR ÅRSAKENE TIL AT DET OPPSTO ET NORSK 

TEKSTILMARKED PÅ 1840-TALLET? 

 
Som tidligere nevnt fikk Norge en befolkningsstruktur på 1800-tallet som ga nye grupper anledning til å 

kjøpe noe mer enn tidligere på grunn av resultatene av pengepolitikken. Pengepolitikken førte til en 

høykonjunkturperiode som la grunnen til at det oppsto et potensielt marked for industriproduserte 

bomullsprodukter. Dette markedet hadde sitt utgangspunkt i den sterkt økende befolkningsutviklingen i 

byene og rundt industristeder. 

   En rekke tekstilindustribedrifter ble på 1840-tallet etablert rundt i landet. Hiorths, Graahs og 

Halvor Schous Hjula i Christiania. Samtidig satte Peter Jebsen i gang det første veveriet i Bergen. 

Gjennombrudd for norsk tekstilindustri 

Det var både internasjonale og nasjonale årsaker som lå bak etableringen av en norsk tekstilindustri.  

Britene hadde allerede, som tidligere skrevet, kommet langt i 1830-årene med sin industrialisering. 

   Utviklingen av tekstilmaskiner hadde allerede blitt gjennomført av engelskmennene og som en del 

av den engelske frihandelsloven, ble det mulig fra 1842 å importere maskiner og kompetanse fra England.  

   Den norsk/svensk mellomriksloven av 1833 gikk i proteksjonistisk retning, noe som ga den 

nyetablerte norske industrien en beskyttelse av norske tekstilprodukter på det norske markedet. Revisjonen 

av loven i 1842 gikk i mer frihandelsvennlig retning, med et skille mellom råstoffer og ferdigvare, samtidig 

som den innførte prinsippet om maksimum 10% toll på råstoffer. Denne utviklingen virket som en 

stimulans for den unge norske tekstilindustrien.53 

   Tollbeskyttelsen og muligheten til å innføre produksjonsutstyr og spesialkompetanse fra England 

skapte grunnlaget for å starte en lønnsom, norskindustrigren. Et tegn på dette var importvolumet av 

råbomull i 1847/48. Da sank ferdigvareimporten, mens råvareimporten opplevde en sterk vekst. Det var i 

1847 og de påfølgende årene den norske tekstilbransjen slo tilbake den utenlandske importen.54 

   Tekstilindustri basert på bomull sto sentralt i det industrielle gjennombruddet i Norge. Bomull var 

en råvare som egnet seg svært godt til industriell behandling. Klær var en forbruksvare som etter hvert et 

bredere lag av befolkningen hadde mulighet til å kjøpe. Det skyldtes den enorme produksjonsgevinsten den 

industrielle produksjonen av bomullsstoffer førte med seg. Produksjonsøkningen traff et stigende marked – 

særlig blant den økende bybefolkningen. Parallelt ble det importert tekstilvarer til det norske markedet.  

                                                           
53Sejersted, Francis. (1969) s. 70 
54Ibid.(1969) s. 71 
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   Kapitalkostnadene for etablering av tekstilbedrifter var ikke særlig høye, og de tekniske 

utfordringene knyttet til produksjonsutstyret var allerede løst av engelskmennene. 

Forskjellige syn på når det industrielle gjennombruddet inntraff i Norge 

Den tidligste norske industrien besto i første del av 1800-tallet av småbedrifter som produserte såpe, 

teglstein, glass og andre dagligdagse produkter. Arbeidsprosessen besto i stor grad av mennesker og 

produksjonsvolumet var lite. 

 Fra midten av 1800-tallet vokste det fram en ny moderne industri som var i stand til å 

masseprodusere produkter som dekket lokale behov. Når skjedde selve gjennombruddet?  Bruland har 

argumentert for at det industrielle gjennombruddet kom i 1840-årene. Historikeren Even Lange har et 

litt annet syn på når gjennombruddet fant sted og argumenterer for at det først kommer på 1880- 1890-

tallet. Han vektlegger sysselsettingsdata, endringer i varebyttet med utlandet og at veksten ikke lenger 

var knyttet til en eller to bransjer. Fritz Hodne og Ola Honningdal Grytten ved Norges 

Handelshøyskole peker på at gjennombruddet først kom i perioden 1900 – 1920 fordi 

industriproduksjonen hadde for liten omfang i siste halvdel av 1800-tallet.55 Ragnhild Rein Bores 

argumentasjon er mer på linje med Bruland om at ”en viktig del av utviklingen i denne industrielle 

startfasen var etableringen av tekstilindustrien”.56 ”Både økt etterspørsel, innførsel av utenlandske 

maskiner og et ønske om å erstatte en del av innførselen av tekstiler med egne produkter, lå bak”.57 

I perioden 1865 – 1875 ble det etablert flere nye bedrifter innen tekstilindustrien og den 

mekaniske verkstedsbransjen.58 

Et integrert marked 

”The organization of internal markets is relatively unknown, apart from the study of individual 

industries and regions”,skrev Maxine Berg (red) i boka Markets, trade and European Manufacture 

(1991).59 

En forutsetning for utviklingen av et integrert tekstilmarked var at marked ikke oppsto av seg 

selv, men ble organisert, enten gjennom markedsplasser, forhandlere, detaljister, butikker eller 

omreisende handelsfolk. Salget oppstår og foregår på forskjellige måter.  

De nye industriproduserte produktene var med på å utvide nye typer av møteplasser mellom 

produsenter og kunder. Denne utviklingen satte strengere krav til produsentene til å utvikle nye 

salgskanaler og flere velorganiserte salgsarenaer – og ikke minst en infrastruktur for distribusjon av 

produktene.  

                                                           
55Rein Bore, Ragnhild. S 24.Fabrikk- og industrivirksomheten i Norge 1829 – 1895.Særtrykk. Norsk industri siden 1829. 
56Rein Bore, Ragnhild,. 24.  
57 Bore Rein , Ragnhild. S 30 
58 Try, Hans. S 205 (1979) 
59 Berg, Maxine. (red)  s. 49. Markets, trade and European Manufacture (1991) 
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 Hodne (med flere) skriver at hvor integrert et marked er, henger sammen med mulighetene for 

å få avsatt varer på tilnærmet lik måte og vilkår innen et avgrenset område. En storproduksjon av varer 

krever et større marked og en utbygd pengeøkonomi i større grad enn tradisjonelt 

håndverksproduksjon.60 

 Hvor godt et integrert marked fungerer, henger sammen med i hvilken grad 

transportmulighetene og infrastrukturen understøtter vareflyten slik at transportkostnadene ikke skaper 

ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Tradisjonelt hadde sjøveien vært den sikreste og billigste 

transportveien, mens landtransport var dyrt. Derfor var utbyggingen av infrastruktur en viktig 

forutsetning for at produsenter og andre tilbydere skulle kunne utvide markedene sine. 

 Industrien som ble etablert rundt og i Christiania på midten av 1800-tallet hadde det fortrinn at 

den lå i landets tettest befolkede område med en sterk innbyggervekst. For produsentene av tekstilvarer 

innebar denne utviklingen at det norske markedet ble bedre integrert. Under slike forutsetninger kunne 

varer sendes og selges over lengre avstander. 

Den norske handelsloven av 1842 skapte nye forutsetninger 

Handel innenlands ble regulert av handelsloven av 1842. Den skapte nye muligheter ved at det ble 

mulig for landhandlere å drive handel i en viss avstand fra byene.61 Med utgangspunkt i denne 

utviklingen og justeringene av loven i de påfølgende år ble det skapt en utvidet mulighet for 

etableringer både i byene og landsbygdene for å drive handel – noe som førte til en sterk økning av 

landhandlere.  

 Den norske handelslovgivningen fra 1840-årene utviklet seg sammenfallende med 

hovedtendensen i den internasjonale økonomien – mot en større grad av frihandel.62 Dreiningen mot 

frihandel medførte at flere kunne drive handel innenlands samtidig som handel med utlandet ikke 

møtte tollbarrierer som tidligere. Denne norske handelspolitikken var rådende fram til 1878. 

Med bakgrunn i det nye handelsregimet åpnet det seg nye salgskanaler både gjennom 

direktesalg fra fabrikken og til landhandlere. Dette medførte at skillet mellom engros- og 

detaljhandlere falt bort i byene – i praksis betydde det at handelsborgere fikk tilgang til å opptre som 

både engros- og detaljhandlere.63 

Det var med grunnlag i denne internasjonale og nasjonale utviklingen at Halvor Schou etablerte 

en av Norges første industrielle tekstilbedrifter. 

 

                                                           
60Hodne,Fritz og Gjølberg, Ole: Market Intergration during the Period of Industrialisation in Norway (1981) s. 216 
61Wikipedia. Knut BørreArnem. 20.04. 2018 kl.11.25  https://no.wikipedia.org/wiki/Landhandel 
62Hodne, Fritz. God handel. Norges Handelsstands Forbund gjennom 100 år. (1989) s. 24 
63Myhre, Jan Eivind. Oslo bys historie. Bind 3. Hovedstaden Christiania (1999) s. 61 
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I dette kapittelet har jeg belyst noen av de internasjonale og nasjonale årsakene som lå bak 

etableringen av en norsk tekstilindustri i tillegg til å vise noen av forutsetningene for utviklingen av et 

integrert marked. I neste kapittel tar jeg utgangspunkt i framveksten av Hjula veveri. 
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KAPITTEL 5 

HJULA VEVERI 

FRA ETABLERING TIL STORBEDRIFT 

Halvor Schou (1823 – 1879) var grunnleggeren av et av de første mekaniske bomullsspinneriene i 

Norge i Brenneriveien ved Akerselva. I 1854 flyttet han denne bedriften til Sagene – en bedrift som da 

fikk navnet Hjula. Han ledet Hjula veveri fra etableringen i 1854 helt fram til sin død i 1879. Da hadde 

veveriet utviklet seg til en storbedrift med et vidt produktspekter med et anselig salg på det norske og 

svenske markedet. 

Halvors far, Christian Schou sen., hadde slått seg opp som høkerhandler. I 1837 kjøpte 

Christian Schou sen. Youngs bryggeri – som etter hvert ble til Schous bryggeri. Bryggeriet ble med 

tiden Norges største.  

Etter Halvor var ferdig med Katedralskolen ble han sendt til utlandet for å studere språk og 

handelsfag ved en handelsskole i Lübeck. ”Se dig om overalt, hvor det er Industri, og saadan som 

kunne anvendes hos oss…..” skrev Christian Schou til sin sønn da Halvor studerte i Tyskland.64 

Han lærte tydeligvis raskt og var selvbevisst og kort tid etter ankomsten til Lübeck skrev han til 

sine foreldre ” Jeg taler meget bedre (tysk) end Stener, da han er noget undseelig af sig, hvilken 

Ulykke jeg Gud skee Lov ikke er plaget af”.65 

Da han kom tilbake til Norge i 1846, var han 19 år gammel og begynte å arbeide i sin fars 

bryggeri. Fire år senere i 1846 – 23 år gammel, grunnla han sitt eget veveri. I mellomtiden hadde han 

foretatt flere utenlandsreiser for å lære seg språk både i Paris og Stettin samt gjort en innkjøpsreise til 

Hamburg for å kjøpe bygg til farens ølbryggeri.  

Etter han hadde startet sitt første veveri i Brenneriveien, arbeidet han parallelt i bryggeriet uten 

å ta ut lønn fra veveriet de første årene. Han arbeidet fem timer i veveriet og ni timer i bryggeriet. En 

arbeidsdag på 14 timer skriver Grieg (1950) . ”Det tydet på at han måtte bevise for sin far at veveriet 

hadde livets rett – hvis ikke stod det en sentral stilling klar i farens bryggeri”.66 

Som eneeier av bedriften stod Halvor Schou økonomisk ansvarlig for det finansielle resultatet. 

Han var selv svært engasjert i den daglige driften av fabrikken. Så å si alle brev som ble sendt ut fra 

bedriften var signert av han – enten bare av han eller sammen med betrodde funksjonærer. I de tilfeller 

han var på reise, måtte funksjonærer opplyse om at de ikke kunne ta beslutninger før Schou var tilbake 

fra reise. For eksempel måtte en av Schous betrodde medarbeidere meddele en agent som ønsket 

                                                           
64Wiig, Jan i Volund, utgave 1974, s 13. 
65Wiig, Jan. S. 8. (1974) 
66 Grieg, Sigurd. s. 320 Norsk Tekstil. Bind 1. Forlagt av Johan Grundt Tannum. Oslo 1948 
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endringer i innkjøpsprisene: ”Med hensyn til det af Dem fremførte om at foretage en 

Reductionforandring med mine [dvs Schous] Betingelser, da maa dermed vente til Chefen kommer 

tilbage fra en kortere reise”.67 

Også alle innkommende brev var stilet til Halvor Schou. Denne forretningsførselen gjorde at 

han var orientert om det meste som skjedde med forholdene knyttet til leverandører og kunder. 

Halvor Schou som regjeringens representant 

Senere i livet ble Halvor Schou en betrodd representant for tekstilbransjen med oppdrag for den norske 

regjeringen. I kriseårene 1857 – 58 - og i 1874 sto han i spissen for den nye norske industriens krav om 

en ytterligere liberalisering av mellomriksloven. 

Hans sosiale engasjement som bedriftsleder kom til uttrykk gjennom opprettelsen av en rekke 

velferdsgoder for Hjula veveris ansatte. Schou var i 1870- årene sterkt opptatt av en bedre tilpasset 

teknisk opplæring – opplæring som var bedre tilpasset framtidens industrisamfunn. Han skrev 

avisartikler hvor han pekte på at den tekniske utdanningen i Christiania, som var ment å frambringe 

framtidige håndverkere og fabrikkmestre, var mer tilpasset en teoretisk teknisk utdanning som 

appellerte til borgerskapets sønner enn til håndverkere og arbeidere.  

Veveriet i Brenneriveien 

På midten av 1800-tallet var det en velorganisert omsetning av tekstilvarer i de største byene i Norge. I 

denne perioden startet Halvor Schou, som tidligere nevnt, sitt første veveri i Brenneriveien 9 i 

Christiania – et veveri som senere fikk navnet Hjula veveri da det ble flyttet til Sagene i 1854.68 

Veveriet i Brenneriveien var i den første tiden ganske lite med 20 vevstoler drevet av en 10 HK 

dampmaskin.69 

I 1851 hadde Schou etablert i alt tre veverier i Brenneriveien– det største med 111 vevstoler, 

det andre med 70 stoler og Mønsterveveriet hadde installert 23 vevstoler.  

Det som gjorde denne veksten mulig uten at Halvor Schou mistet styringsretten over bedriften, 

var hans fars formue. I følge Jan Wiig (1974) fikk Halvor Schou tomten i Brenneriveien av sin far som 

også sto som byggherre for de første fabrikkbygningene.70 Det synes rimelig å anta at også de første 

maskinene var finansiert av Christian Schou.  

I tillegg lånte Halvor Schou penger av sin far for å finansiere utvidelsen av veveriet i den første 

perioden. Med de gode resultatene Halvor Schou hadde i Brenneriveien og med farens kapital i ryggen, 
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var det ikke vanskelig å få lån med gode betingelser. Han hadde i perioden panteobligasjonslån i 

Norges Bank i tillegg til obligasjoner i Christiania Sparebank. Begge lånene tilbakebetalte han 

regelmessig.71 Men han hadde også andre finansieringskilder – i hovedsak to. Først og fremst skaffet 

han seg driftsmidler gjennom lange kreditter ved innkjøp av garn som innsatsfaktor i produksjonen. I 

følge Jan Wiig (1974) forhandlet han seg til seks måneders kreditt av sine leverandører både i Norge 

og England.72 

Den andre måten å finansiere driften på gikk gjennom egne kunder - i første rekke grossist 

Peter Petersen.  ”Petersen var kjent som Norges og Christianias største tekstilgrossist”.73 Etter hvert 

som han leverte varene og han trengte driftskapital, kunne han trekke på Petersen og diskontere i 

banken. I praksis betydde dette at Schou slapp å yte lang kredittid.  

En av grunnene til at Peter Petersen ble valgt til ene-forhandler helt fra starten var fordi han var 

i stand til å betale relativt omgående. Etter hvert som egenkapitalen ble opparbeidet, gikk Schou over 

til i større grad å handle kontant for å oppnå maksimal rabatt.  

Den nye bomullsindustrien dekket et primærbehov hos den voksende befolkningen i Christiania 

og veveriet var allerede helt sprengt etter fem års drift. Med den raske veksten var det naturlig for 

Halvor Schou å flytte bedriften til et område som var bedre egnet for videre vekst. Flyttingen av 

bedriften skyldtes ikke utelukkende behovet for større plass, men i større grad å utnytte fossekraften til 

å skaffe billigere kraft til produksjonen. Jan Wiig skriver at flere konkurrerende veverier som baserte 

seg på dampkraft, måtte innstille eller gikk konkurs på grunn av høye brenselskostnader.74 

Beslutningen om å flytte bedriften må sees som en strategisk tilpasning til de rådende rammevilkårene 

som lå til grunn for en fremtidig lønnsom drift. 

Etableringen av Hjula veveri 

Våren 1854 kjøpte Halvor Schou Hjula med rettigheter til fossekraften med et vannfall som utgjorde 

65 hestekrefter.75 Navnet Hjula stammer fra et sagbruk som lå ved fossen på 1700-tallet. I 1849 ble det 

etablert et steinsliperi der, men det viste seg etter ganske kort tid at det ikke var lønnsomt til tross for 

god avsetning av produktene. På grunn av manglende inntjening ble det i 1849 bestemt å avvikle 

sliperiet. Schou var klar over at tomten og fossen hadde et stort potensial for industriell drift av et 

moderne fabrikkanlegg. Schous svoger sivilingeniør Oluf N. Roll som var bestyrer av Bentse Brug 

som lå litt lengre opp i Akerselva, kjente til at eier av fallrettighetene var villig til å selge etter at 
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72 Ibid 
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leieavtalen med sliperiet opphørte. Både eiendommen og fossefallet framsto som ideelle for et 

industrielt veveri. Schou kjøpte eiendommen og overlot byggingen av fabrikkanlegget til Roll.  

Slik vi skal se ble arbeidet startet i 1854, men største delen av byggeprosessen skjedde i 1855.76 

I 1856 sto fabrikkanlegget ferdig til innflytning. Med dette hadde bedriften fått topp moderne lokaler 

helt tilpasset en effektiv og tidsriktig industriproduksjon som vi må anta etter datidens forhold framsto 

som et stort industrianlegg. 

Da Schou skulle installere maskinene i de nye produksjonshallene, brukte han norske 

verksteder til å produsere akslinger, turbinanlegg, og foreta installasjoner av maskinutstyret. Blant 

annet fikk han montert en norskprodusert dampmaskin som skulle sikre produksjon hvis vanntrykket 

ble for svakt.  

Selve maskinparken overførte han fra veveriet i Brenneriveien. Maskinene dannet 

grunnstammen i produksjonsutstyret i Hjula veveri. I tillegg kjøpte han 10 nye britiske vevstoler som 

ble installert i januar 1856. Tidligere hadde han kjøpt 150 britiske vevstoler som han senere bygde om 

slik at de ble mer tidsriktige i forhold til en mest mulig effektiv produksjon i Hjula.77 

 Dette tyder på at helt fra oppstarten av Hjula veveri var Schou opptatt av optimalisering og 

effektivisering av produksjonen. 

I dette kapittelet har jeg vist oppbyggingen av Hjula veveri som en videreutvikling fra det lille veveriet 

som Halvor Schou etablerte i Brenneriveien. I tillegg har jeg vist hvordan Halvor Schou representerte 

den norske regjeringen. I neste kapittel ser vi på hvordan Halvor Schou håndterte krisen i 1857.  
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KAPITTEL 6 

”TIDENE KOMMER UTENFRA (….)”78 

Fra ekspansjon til krise 

Høsten 1856 planla Schou en utvidelse av veveriet til 400 vevstoler noe han mente var fullt mulig i de 

eksisterende lokalene. Denne utvidelsen ble imidlertid ikke gjennomført. Maskinparken i 1856 besto 

av 250 vevstoler, bare 46 flere enn da han drev veveriet i Brenneriveien (ref Jan Wiig). 

Jan Wiig skriver at flyttingen av veveriet til Hjula ikke førte til noen brå overgang verken når 

det gjaldt kundene eller selve produksjonen.79 Dette tyder på at Halvor Schou både i dette tilfellet og i 

hele sitt virke som fabrikkleder fulgte en strategi om at produksjonen skulle tilpasses etterspørselen og 

salget av bedriftens produkter. 

I 1857 oppsto det en finanskrise i Amerika som bredte seg til store deler av verden. Årene i 

forkant av krisen i 1857 var preget av oppgang i verdensøkonomien. Det medførte at amerikanske 

banker og andre finansinstitusjoner økte risikoen på sine investeringer. Da prisene begynte å falle, 

oppsto det en sterk økonomisk uro i pengemarkedet. Denne uroen bredde seg raskt til de større 

finanssentraene i Europa og skapte forstyrrelser i norsk økonomi.  

Et av problemene som oppsto for den norske tekstilindustrien, var å få lånefinansiert viktige 

deler av den nye industrien som var i ekspansjon og som trengte midler til både investeringer og drift. I 

tillegg måtte de norske produsentene kjøpe råvarer på det internasjonale markedet.  

Situasjonen førte til at de som hadde kapitalressurser valgte i større grad å låne ut penger i 

kortsiktige papirer som kunne fornyes slik at de kunne betraktes som langsiktige lån. Denne 

finansieringsformen hadde klare svakheter. Den var følsom for diskontoendringer.80 

Når Norges Bank satte opp diskontoen, gikk renten på lånet opp ved første avdrag. Dette gjorde 

at bedrifter mistet kontroll på kapitalkostnadene på både kjøp av råvarer, drift og investeringer.81 

Bakgrunnen for krisen i 1857 

En av hovedårsakene til krisen i 1857 var at det hadde foregått en stor spekulasjon i oversjøiske 
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råvarer i håp om at prisene fortsatt ville stige. Det motsatte skjedde. Prisene sank kraftig i løpet av 

noen uker, og det oppsto en pengekrise.82 

Under denne pengekrisen fikk Halvor Schou og advokat P.J.Homann i oppdrag av regjeringen 

å reise til London for å oppta et statslån på en million spesidaler- med tilbakebetalingstid på 18 

måneder for å støtte opp under næringslivets behov for kapital. De greide å inngå en avtale med Baring 

Brothers om et lån med en rente på 6% mot en vanlig diskonto på 12%.83 Denne avtalen var bare mulig 

fordi det dreide seg om et statsgarantert lån.  

I 1858 inngikk Schou sammen med statsråd Helliesen et finansieringslån på vegne av den 

norske stat på tre millioner spd. til utvikling av jernbanenettet i Norge. Begge disse lånene tilførte det 

norske samfunnet kapital som var et bidrag til at man kom seg ut av finanskrisen. 

Hjulas håndtering av krisen 

Hjula kom gjennom krisen uten nevneverdige problemer p.g.a. protesterte veksler. Dessuten kom 

krisen så sent i 1857 at det ikke fikk nevneverdig betydning for årsresultatet fordi de fleste varene som 

skulle veves etter 20. november for lengst var bestilt da meldingene fra London og Hamburg kom.84 

Av lønnsutbetalinger for dette året framgår det at det hadde vært full drift. Da krisa kom, var de fleste 

maskinene han hadde kjøpt i England allerede betalt, og han fikk dekket sitt behov for garn fra norske 

leverandører. Også dette året gikk bedriften med et meget godt overskudd. 85 

Året etter – i 1858 - måtte Schou imidlertid innskrenke produksjonen. Av lønnslistene kommer 

det fram at i månedene januar/februar ble det bare utbetalt 2/3 av vanlig lønn til veverskene. I 

overgangen mars/april falt produksjonen ytterligere og lønnsutbetalingene til veverskene var bare 20% 

av det normale, mens mønsterveverskenes lønnsutbetalinger var redusert med 75%. I oktober var 

lønnsutbetalingene kommet opp på samme nivå som før krisa.86 

I 1859 var alle tegn på krisa overvunnet og Schou bestilte igjen nytt tidsmessig 

produksjonsutstyr.87 
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Hvem konkurrerte Hjula veveri med? 

Foruten andre nyetablerte norske tekstilprodusenter var det grovt sagt bare to konkurrerende 

aktørgrupper på det norske tekstilmarkedet-  husflidsproduserte tekstilvarer og importerte britiske 

tekstilprodukter. I førindustrielle tider hadde det vært produksjon og salg av tekstilvarer utført av 

kvinner som vevde tøyer til eget bruk og som ble solgt i nærmiljøet. Omfanget av denne produksjonen 

og dette salget er det nærmest umulig å kvantifisere fordi det ikke inngikk i noen offisiell statistikk. 

Først og fremst dreide dette seg om husflidproduksjon som var en del av familienes husholdning. Det 

betydde at deler av landet var selvforsørget med tekstilvarer. 

I 1867 beskrev Eilert Sundt at veveriindustri ble drevet i bygdene på Østlandet. Sundt skrev 

også hvordan virksomheten utviklet seg og ble organisert i et forleggersystem i 1840 og -50-årene, 

først og fremst med lokale fabrikanter.88 

 Mye tyder på at i tillegg til husflidproduksjonen som stort sett gikk til eget forbruk, var det 

importerte fabrikkproduserte varer som var den viktigste konkurrenten til de norskproduserte 

produktene. Sigurd Grieg (1948) skrev at i perioden 1800-1840 var det de husflidsproduserte varene 

som var dominerende i landdistriktene, mens det etter hvert var de importerte tekstilene som mer og 

mer dominerte salget av tekstilvarer i byene.89 

Dette skyldtes for det meste at de kunne produseres til en lavere pris, noe som gjorde disse 

produktene mer attraktive for et lag av befolkningen. Etter hvert fikk de utenlandske produsentene 

innpass på en betydelig del av det norske tekstilmarkedet. Særlig var det import fra England av de 

finere kvalitetene i tillegg til svenske tekstilprodukter. 

 Som tidligere nevnt skjedde det i 1840-årene et gjennombrudd for en moderne industriell 

tekstilproduksjon i Norge. 

I disse årene ble det etablert en rekke nye spinnerier og veverier. Denne nye industrien ble en 

konkurrent til de etablerte aktørene på det norske markedet, samtidig som det oppsto en 

konkurransesituasjon mellom de norske tekstilprodusentene. Det gjaldt blant annet AS Arne fabrikker 

som var etablert i Bergen og Nydalen Compagnie som ble grunnlagt langs Akerselva i Christiania. I 

1846 sto begge disse bedriftene i et sterkt indre konkurranseforhold samtidig som de konkurrerte med 

Hjula veveri. AS Arne fabrikker som i utgangspunktet startet opp som et rent bomullsveveri, ble 

senere en betydelig konkurrent til Hjula veveri. Særlig fra 1863 da fabrikken begynte med ullveving.  

Nydalen Compagnie ble etablert som et rent spinneri, men i 1847startet de opp et 

bomullsveveri. Dermed ble Nydalen Compagnie en direkte konkurrent til Hjula veveri. Den skarpe 
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”Bomuldslærret, Lagenlærret, T Cloth (ubleget/bleget) og Scherting (ubleget/bleget), Bommesie 

(ubleget/bleget, farvet), Bomuldslærret (farvet), Mug (farvet), Scherting (farvet), Bolster (blomstret)”. 

I tillegg produserte veveriet kjoletøyer, blåtøyer, shirting til skjorter, stoff til rullgardiner, trøyetøyer, 

buksetøyer, engelsk skinn og maskinmatt. 

 

konkurransen mellom de ledende veveriene åpnet muligheter for at kundene kunne få innflytelse på 

prissettingen gjennom sin forbrukermakt. 

 Til tross for konkurransesituasjonen eksisterte det også et uformelt samarbeid mellom 

bedriftene. I 1864 – da Nydalen Compagnie begynte med veving – fikk de kjøpt over 100 vevstoler og 

teknisk ekspertise av Hjula veveri.90 

Hjulas produksjons- og produktutvikling 

Hjulas produksjon var på dette tidspunkt allsidig for å favne et bredt spekter av kundegrunnlaget. Til 

tross for dette brede sortimentet ser vi etter hvert at Halvor Schou hele tiden var på utkikk etter nye 

produkter som naturlig kunne gå inn i bedriftens varesortiment. 

Fra Hjula veveri var i full drift i 1854 – 1856 fortsatte økningen av produksjonsvolumet helt 

fram til årene 1861 – 1865 da det ble mangel på bomull og bomullsgarn p.g.a. den nordamerikanske 

borgerkrigen. Unntaket var, som vi har sett, året 1858.91 

For å holde produksjonsvolumet oppe og produksjonsapparatet intakt under den amerikanske 

borgerkrigen grunnla Schou i 1863 Hjula Klædefabrik på østre side av Akerselva.92. Grieg skrev at 

planen om å etablere en ullvarefabrikk må trolig Schou ha arbeidet med allerede i 1864 – 1865 fordi 

fra den tid ligger søknader inne fra ullspesialister som søkte arbeid og tilbød ulleveranser.93 

Planleggingen av en ullvarefabrikk i 1864 – 1865 må sees som en strategisk handling knyttet til 

usikkerheten på tilgang på bomull. 

Hjula veveri hadde i 1850-årene en bred produksjon av forskjellige produkter og kvaliteter. Fra 

en priskurant, gjengitt i S. Grieg (1948), ser vi hvilke varer Hjula veveri hadde i sin portefølje;  

Fig nr 3: 

 

 

 

Kilde: Herdis Wiig (1995) s.20 

 

                                                           
90Bruland, Kristine: British technology and European Industrialization (1989) s. 139 
91Tabell s. 38 
92 Grieg, Sigurd. s. 376 Bind 1 (1948) 
93Grieg; Sigurd. s. 377 Bind 1 (1948) 
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Da ullvarefabrikken var klar for drift fikk Schou en rekke henvendelser fra forskjellige 

ullagenter. H. Svendsen i Stavanger ble samme år agenten som besørget innkjøpene av ull til 

produksjonen i Hjula Klædefabrik. Det må være grunn til å regne med at det var norsk ull.  

Parallelt med markeds- og konkurrentovervåkning holdt Svendsen Schou orientert om 

ullmarkedet i Stavangerområdet - prissvingninger og konkurrerende klesprodusenter. Vi må anta 

Schou også fulgte prisutviklingen på ull i utlandet etter som han sendte sin fetter H. Semb til Hamburg 

og Berlin for å kjøpe opp ull. Semb skrev i brev fra Berlin at han imøteså en økning av ullprisen i 

nærmeste tid fordi  ”Den Fremgang de preussiske Vaaben efter Beretninger har, bidraget ogsaa til at 

Prisene stiger noget allerede nu”.94:  

Tabell 3. Totalomsetning i perioden 1864 - 1876 

År Total omsetning 

1864 185264 

1865 271476 

1866 289808 

1867 272925 

1868 252867 

1869 249919 

1870 233264 

1871 313452 

1872 370307 

1873 445634 

1874 462745 

1875 330153 

1876 378795 

 

Kilde: Hjula – arkivet: Kundeboka 1864 – 1876. Gjengitt fra H.Wiig 

Utviklingen av Hjulas salgsorganisasjon 

Da Halvor Schou etablerte sitt første veveri i Brenneriveien, tok han det strategiske valget å overlate 

alt salg fra Hjula Veveri til en selvstendig grossist utenfor egen organisasjon - tekstilgrossisten Peter 

                                                           
94 Grieg, Sigurd. s. 377 Bind 1 (1948) 



35 
 

Petersen. At Schou overlot salget til Petersen, ble annonsert i Morgenbladet 13 mars 1850: ”….af alt 

hva Fabrikken producerer”.95 

Da Halvor Schou valgte å inngå denne avtalen med Petersen, var det av flere grunner. Peter 

Petersen var på den tiden Norges og Christianias største tekstilgrossist og hadde trolig, ifølge Jan 

Wiig96, solgt importerte tekstilvarer før han begynte som eneforhandler for Halvor Schou.97 Som 

grossist hadde Petersen derfor lang erfaring med salg til tekstilkunder – og hadde opparbeidet seg et 

stort kundenettverk. Vi må tro at når Schou valgte å gå i samarbeid med Petersen, var det blant annet 

for å få tilgang til et opparbeidet og etablert salgsnettverk av tekstilkunder. Petersen hadde kjennskap 

til både kundene og de lokale markedene. Denne strategien gjorde at Schou raskt fikk på plass en 

salgsorganisasjon – på en kostnadseffektiv måte.  

I tillegg ønsket Schou et skille mellom produksjonsleddet og salgsorganisasjonen. Dermed 

kunne Schou bruke sin arbeidskraft til oppbygging og videreutvikling av fabrikken, mens Petersen fikk 

ansvaret for utviklingen av salget. Petersen kjøpte varene av Schou til en bestemt pris som Schou 

kalkulerte ut fra variasjonene i råvareprisene. Ordningen la til rette for at Petersen kunne utnytte 

markedsprisene for de ferdige produktene til sin fordel. I brev fra Halvor Schou til Peter Petersen 

skriver han. ”[…..] at lade mig nøie med en vis Avanse, og søge saa meget som mulig at lade mine 

Priser stige og falde med Garnprisene. Bliver på denne maade en Nedsættelse til Fordel for deg og ikke 

Konsumenterne, saa er dette mig Uvedkommende og dig undt”. 98 

I følge H.Wiig hadde Petersen muligheter til å oppnå en rabatt på prisene Schou fastsatte. 

Prisreduksjonen var knyttet til volum og effektueringstid fra veveriet. Etter hvert krevde Petersen 

gjentatte ganger større rabatter. Dette presset fra Petersens side bekymret Schou. Han var redd for at 

endrede rabattsatser kunne virke forstyrrende for kundenes kjøpsmønster. I brev i desember 1861 

skriver Schou til Petersen ”[…..] jeg har havt adskillige Betænkeligheter ved at selge med Extrarabat, 

da jeg frygter for, at Kunderne derved vænner sig til Betingelser som de senere ikke giver Slip paa 

uden voldsomme protester [….]”.99 

Betingelsene ut til kundene ble satt av Petersen. Hvilke betingelser Petersen ga til den enkelte 

kunde, tok ikke Schou stilling til. Det betydde at Petersen hadde fritt spillerom til prissetting ut mot 

                                                           
95Annonse i Morgenbladet13.marts 1850. Gjengitt i Wiig, Jan: Hjula Veveri. Firma Halvor Schou 1849 – 1859 (1973) s.60 
96Ibid 
97Wiig, Herdis (1995) s.23 
98Hjula-arkivet. Copie-bog Dec 1859 – Juni. Brev fra Halvor Schou til Peter Petersen 28 november 1860, gjengitt fra Herdis 
Wiig (1995).  
99Hjula-arkivet. Copie-bog Dec 1859 – Juni. 
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kunden.  Schou var på denne måten prisgitt Petersens markedskompetanse. Som sitatet over viser, 

uttrykker Schou etter hvert bekymring over denne utviklingen. 

Fram til 1858 hadde Petersen monopol på salget fra Hjula veveri. Sannsynligvis med bakgrunn 

i Schous bekymring for rabattsettingen, endret han på dette tidspunktet Hjulas salgsstrategi. Han 

etablerte forhold til andre tekstilgrossister i de større byene utenfor Christiania, noe som rimeligvis ga 

han bedre innsikt i og kontroll over markedet og de større kundene i distriktene enn før.  

I forbindelse med endringen i salgsstrategien ble noen av de utenbys kundene som for eksempel 

Joh. Lohrbauer i Stavanger og Julius Tharum fortsatt ansett som Petersens kunder.100 Peter Petersen 

forble den desidert største kunden til Hjula veveri med over 80% av omsetningen i 1859. 

Tabell 4: Oversikt over Hjulas ulike grossister i 1859  

Peter Petersen 16.6014 Spd 

C.Sundt 13.345 Spd 

Julius Tharum 11.214 Spd 

J.L.Lohrbauer 8.089 Spd 

SUM 198.662 

 

Kilde: Wiig, Jan. Hjula Veveri. Hovedoppgave i historie, 1973, s 72. 

Petersens dobbeltrolle 

Samarbeidet mellom Schou og Petersen hadde vært uten store problemer til 1858 – med en klar 

rollefordeling. Schou sto for produksjonen og Petersen tok ansvaret for salget av Hjulas produkter. 

Men fra1858, samtidig som han var eneforhandler for produktene fra Hjula Veveri, gjorde Petersen 

parallelt karriere i Nydalen Spinderi som disponent for virksomheten. Etter hvert som Nydalen 

Spinderi også etablerte et veveri (1864) i konkurranse med Hjula, framsto han som en direkte 

konkurrent til sin tidligere samarbeidspartner.101 Senere ble han også en av eierne av Nydalens 

Bomuldspinderi (fra 1867 Nydalens Compagnie) hvor han var disponent i perioden 1858 – 1888. 

 Sammenblandingen av disse rollene skapte etter hvert problemer knyttet til Hjulas salg til noen 

av de store kundene. Samtidig som Hjula stod i direkte konkurranseforhold til Nydalens Compagnie, 

kjøpte Schou en vesentlig del av det garnet Hjula brukte i produksjonen herfra. Dette førte Petersen inn 

                                                           
100Hjula-arkivet. Copie-bog Aug 1855-Mai 1858. Brev fra Halvor Schou til Peter Pettersen 
101 Wiig, Jan. Volund 1974. S 45 
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i en dobbeltrolle – på den ene siden som leverandør av garn og på den andre siden som selger av Hjula 

veveris produkter.  

Rolleblandingen la en kime til konflikt mellom Petersen og Schou og sto i veien for Hjula 

veveris framtidige ekspansjon. Dette var nok noe av bakgrunnen for at Schou igjen korrigerte sin 

salgsstrategi. ”Den utløsende årsaken til at Schou valgte å ta fra Petersen rollen som forhandler av 

Hjulas varer, var at Nydalen Compagnie, der Petersen var disponent, selv skulle starte med veving av 

mønstrede bomullsvarer”.102 

Ulikt syn på lagerhold 

Schou hadde ført en forsiktig strategi helt fra oppstarten av veveriet i Brenneriveien i 1849. Den var 

tuftet på å tilpasse produksjonen ut fra bestillinger – som i all vesentlighet kom fra Petersen. Denne 

strategien førte til at Schou slapp unna kapitalkostnadene ved å holde lager – mens Petersen måtte ta 

belastningen ved lagerhold.  

Markedet for bomullsprodukter ble sterkt påvirket i første del av 1860-årene. På den ene siden 

ble importen av bomull redusert til Norge på grunn av en råvarekrise som hadde sitt utspring fra den 

amerikanske borgerkrigen. Den skapte et underskudd av bomull. På den andre siden oppstod en 

synkende etterspørsel av bomullsprodukter på det norske markedet.103 

Fig. 6: Innførsel av bomull 1858 – 1865. 

 

Kilde: Historisk statistikk,1978. Fra tabellen ”Innførsel av viktige varer 1828 – 1865”. Utgitt av Norges offisielle statistikk. 

                                                           
102 Wiig, Herdis (1995) s.31. 
103Grieg, Sigurd: Norsk Tekstil bd. 1 (1948) s. 460 
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I de vanskelige årene tekstilbransjen opplevde på 1860-tallet med blant annet store 

prissvingninger, endret Schou syn på lagerhold. Med store prissvingninger kunne Petersen spekulere i 

å kjøpe når markedet var tregt og selge når markedet var på topp.104 En dominerende forhandler som 

Petersen, hadde dermed muligheter for å manipulere markedsprisene. 

Det førte til at fortjenestemarginene ble sterk redusert. Schou klaget derfor til Petersen i 1863 

om at han måtte selge varer med tap. 105 Schou var også bekymret for at Petersens store lagre både 

ville forstyrre produksjonen og innvirke på framtidig omsetning. Bekymringen kom tydelig fram i brev 

fra Halvor Schou til Peter Petersen 18. Oktober 1861. ”Min Beholdning af Stout sælger jeg til de 

gamle Priser under Forudsætning, at den vil komme ud iblant Publikum, og ei forbliver liggende paa 

dit Lager, og stoppe op Afsætningen for mig senere”.106 

Schou så at det kunne oppstå problemer med en kunde som Peter Petersen som alene sto for det 

helt dominerende salget av Hjulas produkter samtidigsom han var en konkurrent gjennom sitt forhold 

til Nydalen Compagnie – både som eier og disponent. Denne situasjonen kunne forrykke 

konkurranseforholdet mellom de to bedriftene, med de utfordringer det kunne medføre for stabiliteten i 

både salgs- og produksjonsapparatet.  

Schou som primært så på seg selv som fabrikant, uttrykte bekymringer for hvordan for store 

svingninger i salget kunne påvirke Hjulas produksjon. Etter som han var lite lysten til å produsere for 

lager i perioder med lavt salgsvolum, var det eneste virkemiddelet for å imøtegå overproduksjon å 

redusere arbeidsstokken. Et slikt virkemiddel ville kunne skape en ressurskrise på arbeidskraft senere 

når etterspørselen igjen begynte å stige noe som på siktville kunne føre til ubalanse i 

produksjonsapparatet. Som den erfarne produsent Schou var, må vi anta at han var klar over at 

produksjon til lager var kostnadskrevende. 

Ny salgsorganisasjon 

Hvilken salgsorganisasjonsform endte Schou opp med - og i hvilken grad ville den nye 

organisasjonsformen sikre bedre kontroll på kundemassen? 

Valget av organisasjonsform baserte seg på et allerede utbredt system som besto av reisende 

agenter som dekket egne distrikter. Salgsmetoden med handelsreisende som dekket avtalte distrikter 

hadde en oppblomstring på denne tiden som et resultat av liberaliseringen av handelslovgivningen etter 

1842. Loven åpnet for handel også på landsbygdene, noe som reduserte byenes monopol som 

                                                           
104Wiig, Herdis (1995) s. 29. 
105 Ibid. s.32 
106Hjulaarkivet. Copie Bog, juni 1861 – januar 1863, brev fra Halvor Schou til Peter Petersen, gjengitt fra Herdis Wiig.  
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handelssentra.  Slik Hodne utrykker det: ”I strømmene mellom by og land myldret de handelsreisende 

og agentene inn, og alle slags omførselshandlende som opptrådte som frihandlere på torg, messer og 

markeder”.107Antallet landhandlere i perioden 1850 til 1875 ble mer enn fordoblet i følge Hodne. 

108Største delen av salget til landsbygdene ble dominert av grossister. Grossistene hadde selv bygd opp 

et eget agentsalgssystem – noe som var med på å skjerpe konkurransen i distrikter hvor Hjula også 

hadde egne agenter. 

Liberaliseringen av handelsloven medførte en utvidelse av markedet og økt konkurranse som 

Schou måtte møte. 

Hjulas agentorganisasjon etter liberaliseringen av handelsloven i 1842 

Da Schou bygde sin nye salgsstrategi på lokale agenter inngikk han kontrakter med den enkelte agent 

som regulerte agentens personlige godtgjørelse.  

Hjulas første agenter startet opp sitt arbeid ute i distriktene i 1864.109 Agentene kjøpte ikke varene av 

Hjula for videresalgslik P. Petersen tidligere hadde gjort. Petersen kjøpte varene og solgte videre for 

egen regning. Forskjellen nå var at agentenebare formidlet salget mellom veveriet og den enkelte 

kunde. 

”I henhold til vor tidligere muntlige Samtale, har jeg herved den Fornøielse at tilbyde Dem at 

besørge indtil videre Hjulas reisende Forretninger fra Christiansand til Trondhjem med 1% 

Provision af Netto Verdien af den hele Omsætning af Hjulas Varer i denne del af Landet. 

Deres Reiseomkostninger er mig uvedkommende».110 

Dette sitatet er hentet fra brevet Halvor Schou sendte agent Lunde med de konkrete 

agentbetingelsene Lunde ble innrømmet. Riktig nok mottok han brevet to år etter at samarbeidet 

mellom dem hadde startet, altså to års uformelt samarbeid. Med dette formaliserte Schou at Lunde fikk 

provisjon av nettobeløpet – dvs av det kundene faktisk betalte for varene. Alle andre kostnader knyttet 

til salget måtte Lunde selv stå for. En slik presisering sikret Schou bedre kontroll på Hjulas 

salgskostnader enn han hadde hatt tidligere.  

Agentene bindes til Schou 

Ved å bygge et nettverk av agenter som ble avlønnet fra provisjonen av nettobeløpet av det de omsatte 

for, utviklet Schou et mer selvdrivende salgssystem. Godt salg førte til god inntjening for begge parter. 

                                                           
107Hodne, Fritz: God handel. Norges Handelsstands Forbund gjennom 100 år. (1989) s. 24 
108Hodne, Fritz. S 12 
109Wiig, Herdis (1995) s. 41 
110Hjula-arkivet. Copie-bog Oktbr 1865-Mai 1866.Brev fra Halvor SchoutilJohs. Lunde, 2. Januar 1866 (H. Wiig) 
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I de tilfellene hvor agenten solgte til en kunde som ikke kunne gjøre opp for seg, måtte agenten være 

med på bære tapet. Dette minsket agentens lyst til å gjøre forretninger med kunder som ikke var 

økonomisksolide. Denne salgstilretteleggingen forente begge parters interesser. Hvis ikke agentene 

fulgte Schous retningslinjer for blant innrømmelse av rabatter og avtalte rutiner for å sikre 

betalingsdyktige kunder, kunne Schou true med oppsigelse av avtalen.111 

Det er rimelig å anta at ulempen med agenter som fikk tildelt distrikter hvor de hadde 

underliggende agenter, kunne være at det til en viss grad var kostnadsdrivende i de tilfellene salget 

gikk gjennom flere ledd. I tillegg kunne informasjonsflyten fra sluttkunden tilbake til Schou bli 

svekket siden det virker som om agentene var dem som hadde direkte kontakt med kunden og kun 

videreformidlet til Schou. Schou prøvde å sikre seg mot denne situasjonen ved å understreke verdien 

av førstehånds informasjon direkte fra kunden slik at han selv kunne ”faa tale med Konsumentene”.112 

 Årene 1864 til 1876 utgjorde – sett under ett – en tilnærmet sammenhengende vekstperiode for 

Hjula veveri. I følge tall fra H.Wiig steg omsetningen i denne perioden med over 100 prosent.113 

Markedsveksten som skjedde i disse årene forutsatte en balanse mellom etterspørsel og tilbud. For 

Hjula betydde det at produksjonen hele tiden måtte tilfredsstille markedets ønsker – være seg 

produkter, priser og leveringsbetingelser. Dette var langt på vei påkrevet for å få produktene mest 

mulig kostnadseffektivt ut til konsumentene.  

 Agentene var de fremste bidragsytere for at tilbud og etterspørsel fant hverandre. De hadde 

derfor en dobbelt funksjon. På den ene siden hadde de tett markedskontakt og rapporterte tilbake til 

Schou om kundenes synspunkter på Hjulas produkter samt generelle kundeønsker. På den andre siden 

informerte de kundene løpende om Hjulas produkter. Agentenes dobbeltrolle synes å ha vært 

avgjørende for tilpasning av en rasjonell og kostnadseffektiv produksjon og salg mot markedets krav 

og ønsker. 

Grunnlag for ekspansjon 

For at Hjula veveri skulle kunne ekspandere ser vi at Schou valgte en tre-delt vekststrategi som rettet 

seg mot utvikling av allerede eksisterende kunder, mot å ta markedsandeler fra konkurrentene eller 

gjennom etablering av helt nye kundeforbindelser. 

 Agentene ble pålagt selv å foreta undersøkelser om kundens soliditet og innkjøpsmønster. I 

tillegg til at agentene skulle skaffe solide, nye kunder var det ønskelig å etablere et forhold til 

                                                           
111Wiig, Herdis (1995) s 45.   
112Ibid. s 46 
113Ibid, S.48 
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statuskunder – kunder som var førende i lokalsamfunnet. Som H. Wiig skriver «Via disse 

prestisjekundene fikk man markedsført sine produkter i en videre potensiell kundekrets».114 

 Ved både å utvikle etablerte kunder samtidig som de bygde nye kunderelasjoner, la Hjula trykk 

på markedet – noe som kunne oppfattes som om det var selgers marked. Salgsstrategien 

med  ”selvgående” agenter var et middel til markedsutvidelse. I tillegg ble det i større grad mulig for 

agentene å utvikle nye reiseruter innen sitt distrikt som et ledd i den lokale markedsekspansjonen. 

 Som tidligere nevnt lå den største konkurransen i utenlandske fabrikkproduserte varer. De 

importerte varene hadde det fortrinnet at de var godt innarbeidet på det norske markedet over lang tid. 

Fortrinnet med disse produktene var at de satte en standard for kvalitet, prisstruktur og smaksretning.  

Hjulas agenter fikk fortløpende synspunkter hos sine kunder knyttet til kvalitet og pris – særlig 

på de engelske varene som var høyt anerkjent i markedet. ”Deres Reversible roses af alle som en 

meget god Vare, men staar adskillig tilbage for den Engelske med Hensyn til Finish” var en 

tilbakemelding Lunde ga Schou på kvaliteten på et av produktene som sto i direkte konkurranse med 

engelske produkter.115 

 I tillegg til konkurransen med de utenlandske produsentene hadde Hjula også en betydelig 

konkurranse fra de andre norske tekstilprodusentene – særlig fra Nydalen Compagnie i Christiania og 

Arne Fabrikker i Bergen. 

Hvorfor samlet ikke den norske tekstilindustrien seg mot de utenlandske 

tilbyderne? 

Hvorfor inn gikk ikke de norske tekstil produsentene et strukturert samarbeid direkte rettet mot å ta 

markedsandeler fra de utenlandske tilbyderne gjennom både et pris- og produksjonssamarbeid? De 

aller fleste norske tekstiltilbyderne var utsatt for sterk konkurranse seg i mellom.  ”Agentene drev 

reneste spionvirksomhet mot hverandre”.116 I en så opphetet konkurransesituasjon kan vi tenke oss til 

at forutsetningene for samarbeid ikke var de beste.  

 Det var forsøk. Allerede i 1853 innledet Cato Wriedt ved Nøsted Dampvæveri ved Drammen 

og Jebsen i Bergen diskusjoner om et samarbeid om priser og produksjon. Særlig var de opptatt av 

                                                           
114Wiig, Herdis (1995) s. 50. 
115Hjula-arkivet. Kasse 1869. Brev fra Johs Lunde til Halvor Schou, datert Tronhjem 31. Jan. 1869. 
116Wiig, Herdis (1995) s. 62 
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prisspørsmålet. C.Sundt som var en stor kunde i Bergen, kjøpte vekselvis produkter i utlandet og av 

norske produsenter for å presse prisene.117 

I 1854 lyktes det få til en prisavtale mellom noen av de norske produsentene – Arne Fabrikker i 

Bergen, Hjula veveri i Christiania, Nøsted Dampvæveri ved Drammen og Otto & Eide i Farsund. De 

var ikke bare bekymret for hvordan salget mot de utenlandske utviklet seg, men det hersket også en 

frykt for overproduksjon blant de norske produsentene.8. August 1856 skrev Jebsen til Halvor 

Schou  ”Jeg hører De bygger stærkt mit Raad og mit Skjøn er, lad os ikke overfylle Markedet 

[……….]”.118 

Det kom også senere inn oppfordringer om et bredere samarbeid fra agentapparatet. Agent 

Mæhlum foreslo det i brev til Halvor Schou.119 Henvendelsen falt ikke i god jord hos Schou, og 

dermed fortsatte konkurransen mellom de norske aktørene i tekstilmarkedet. Vi har tidligere vist at 

agentene for de forskjellige norske produsentene spionerte ikke bare på de utenlandske tilbyderne av 

tekstilartikler, men hadde også øynene rettet mot de norske konkurrentene for på den måten å kunne 

innhente og videreformidle informasjon til selskapene de representerte – være seg priser, betingelser 

og kvaliteter. Den tette konkurrentovervåkningen av andre norske produsenters produkter var trolig en 

vesentlig grunn til at det ikke oppsto et strukturert samarbeid i konkurranse mot de utenlandske 

leverandørene på det norske markedet. 

”Jeg vedlægger nu Prøve af Pilot fra Petersen. Den ansees for sælgeligere end Hjulas, og er 

efter min Formening bedre, saa jeg troer nok Hjulas Uldvarer bør forbedres en Smule” ble det 

rapportert inn til Halvor Schou i 1871.120 Denne tilbakemeldingen via en av sine egne agenter viser 

tydelig den konkurrentovervåkningen som ble drevet mellom norske konkurrenter. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117Grieg, Sigurd. (1948) s.315 
118Ibid 
119Wiig, Herdis (1995) s. 62 
120Hjula-arkivet. Kasse 1871. Brev fra HB Schou til Halvor Schou, datert Grimstad 2. Sept. 1871 
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Tabell 5: Tidslinje i utviklingen av Hjulas salgsorganiseringen i Norge fra 1849  

ÅR FORM 

1849 - 1858 Tekstilgrossist Peter Petersen får enerett til alt salget fra veveriet i Brenneriveien og 

senere da veveriet i Brenneriveien flyttes til Sagene og får navnet Hjula 

1858 - 1864 H.Schou endrer organisasjonsformen til en grossistorganisasjon. Petersen får ansvar for 

noen navngitte storkunder. 

1864 Hjula bygger opp egen agentorganisasjon 

 

Vi har i dette kapittelet sett hvordan Hjulas salgsorganisasjon utviklet seg fra en person som hadde det 

totale ansvaret for Hjulas salg fram til at Halvor Schou etablerte en agentorganisasjon. I neste kapittel 

vil jeg vise hvordan Halvor Schou sto fram som næringslivspolitiker og samfunnsdebattant. 
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KAPITTEL 7 

HALVOR SCHOU - NÆRINGSLIVSPOLITIKER OG 

SAMFUNNSBORGER 

I 1874 skulle mellomriksloven nok en gang revideres. Spørsmålet var hvor omfattende revisjonen ville 

bli og i hvilken grad den ble revidert i en handelspolitisk liberal retning. 

Under forarbeidet til revisjonsutkastet var det vanskeligste problemet hvordan man skulle 

behandle tekstilprodukter. På dette punktet opplevde deltakerne på begge lands side at de nasjonale 

tekstilindustriene sto direkte i konkurranseforhold til hverandre.121 

 Det ble utarbeidet et felles forslag som tydeliggjorde de to landenes forskjellige posisjoner. 

Svenskene på sin side ønsket total tollfrihet, også for tekstilvarer, mens den norske posisjonen var at 

det burde være en form for vernetoll mot svenske tekstilvarer.122 

Forutsetningen for en total tollfrihet var at det var en felles myndighet som skulle fastsette 

tollsatsene. Ifølge Stråth var det på norsk side ingen politisk vilje til å inngå i en felles tollmyndighet 

med Sverige. Forsøket på å få i stand en tollunion strandet til slutt på disse motsetningene.123 

 I 1868 hadde den svenske regjeringen De Geer tatt initiativ til nye forhandlinger. Svenskene 

ønsket en mest mulig radikal revisjon av mellomriksloven – som et skritt mot en tollunion.  

” Drøftingane skjedde direkte mellom styresmaktene i dei to landa og ikkje i særskilde 

komite”.124Norge på sin side hadde myket opp sine tidligere holdninger – selv om det fra norsk hold 

fortsatt rådet bekymring for konkurransen fra den svenske industrien. ”Fleire forhold medvirka til at 

den norske regjeringa mjuka holdninga si, sjølv om ein framleis frykta konkurranse særlig for ull- og 

bomullsindustrien”.125 Stråth skriver videre at ”skille mellom tollen for land- og sjøtransport ble 

meningslaus når landa eit par år seinare (1871) skulle bindas saman av det første jernbanesambandet 

over Charlottenberg, og med fleire banestrekningar på trappene”.126 

Den viktigste årsaken til oppmykningen av den norske posisjonen var at den norske industrien i 

stor grad hadde innhentet det svenske forspranget. Den norske tekstilindustrien hadde ekspandert 

                                                           
121Stråth, Bo. Norge og Sverige gjennom 200 år.S. 130. Pax Forlag, Oslo 2005. 
122Stråth, Bo. (2005) s. 130 
123Stråth, Bo. (2005) s. 131 
124Stråth, Bo. (2005) s. 131 
125 Ibid. s. 131 
126 Ibid. s.131 
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kraftig i løpet av de første årene av 1870-tallet og det var derfor naturlig for den norske tekstilbransjen 

å se seg om etter nye markeder. Det svenske markedet pekte seg ut som et nærliggende 

ekspansjonsmarked.  

Forholdene var derfor gunstige i 1874 for en liberalisering av loven. Tross denne situasjonen 

hersket det en usikkerhet i den norske opinionen. Usikkerheten knyttet seg ikke bare til 

konkurransesituasjonen, men det var også skepsis til om dette ville føre til en tettere union og dermed 

en tettere integrasjon av de to økonomiene.127  

Spørsmålet var hvordan kunne norske tilhengere av en liberalisering av loven påvirke de 

offisielle norske posisjonene og samtidig informere en norsk skeptisk offentlighet? Som jeg viser til i 

neste avsnitt, tar Halvor Schou et initiativ på vegne av norske tekstilprodusenter, og skriver en 

«forestilling» rettet til finansdepartementet der han trekker fram fordelene og ulempene ved en 

restriktiv revisjon av mellomriksloven.  

Næringslivspolitikeren Halvor Schou 

Halvor Schou spilte en sentral rolle i forkant av revisjonen av mellomriksloven i 1874. Gjennom den 

suksess og posisjon Hjula veveri hadde fått på det svenske markedet kunne Schou framstå med 

autoritet som en som kunne mene noe om de mulighetene den norske industrien etter hvert ville kunne 

få til å hevde seg i konkurransen på det svenske markedet. Som vi viste i forrige kapittel, hadde Schou 

bygget opp autoriteten gjennom beslutninger som førte til vekst og ekspansjon for Hjula. I tillegg 

hadde han stått fram som en talsmann for norsk industri.  

Halvor Schou førte i pennen en Forestilling som ble oversendt Finansdepartementet i 1874. 

Senere ble Forestillingen offentliggjort i Morgenbladet. 

Bak Forestillingen sto en rekke av de framtredende lederne og eierne av sentrale 

tekstilbedrifter i Norge. Motivet for Forestillingen, og også artikkelserien som Schou publiserte i 

Morgenbladet, kom tydelig fram allerede i begynnelsen – det var å påvirke de norske offentlige 

posisjonene i den forestående forhandlingsrunden med Sverige knyttet til revisjonen av 

mellomriksloven i 1874. Schou skrev at  ”Efterfølgende Linier angaa en Sag, som vil blive Gjenstand 

for Behandling i Stortinget, og er af største Vigtighed for Landes utvikling…”.128 

Motivet for påvirkningen var tosidig. For det første å påvirke de offisielle norske posisjonene 

under de forestående forhandlingene i liberal retning. For det andre å informere og trygge den norske 

                                                           
127Stråth, Bo. (2005) s. 131 
128Schou, Halvor. Mellomriksloven. (1905) s.1 
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opinionen om at en eventuell liberalisering av tollpolitikken mellom Norge og Sverige ikke ville føre 

til en tettere union. 

Forrige gang det hadde blitt satt i gang arbeid med reformering av loven gjennom et utkast fra 

en svensk-norsk komité, ble ikke forslaget vedtatt i Odelstinget, skrev Schou, og fortsetter ”…og den 

Modstand, som Forslaget mødte baade i Thinget og i Pressen viste, at Sagen den gang enten virkelig 

var dreven frem for tidlig, eller at den endu ikke var moden til en fordomsfri Bedømmelse….”.129 Det 

ble etter Schous mening lagt for stor vekt på at den svenske industrien var alt for sterk sammenliknet 

med den norske, og at de foreslåtte reformene ville ødelegge industrien og føre til tap for den norske 

stat. Schou skrev; ”Efterfølgende Linier angaa en Sag, som snart vil blive Gjenstand for Behandling i 

Stortinget, og som er af største Vigtighed for Landes økonomiske Udvikling, og af begge disse Grunde 

danner et meget almindelig Samtaleemne mellem vore Næringsdrivende”.130 Etter denne innledningen 

ga Schou uttrykk for den engstelse som råder blant landets erfarne bedriftsledere og produsenter 

knyttet til den forestående revisjon av mellomriksloven. Han peker på at forholdet mellom de to 

landene hadde kommet til et nytt stadium ved at de hadde gjennomgått…”en saa stor Forandring, at 

flere af de Hensyn, der før gjorde seg gjældende med stor Vegt, nu have tabt al virkelig Betydning 

(…)”.131 

 Schou hevdet at det hadde åpnet seg nye muligheter – muligheter som ingen drømte om da 

mellomriksloven ble revidert forrige gang. Han pekte videre på at:  ”I stedet for de fordums høie Raab 

paa Toldbeskyttelse hører man nu Beklagelse over, at Markedet for vår industrielle Virksomhed er for 

lidet, saa at det er at befrygte, at den trykkende Konkurrance, under hvilken man før arbeidede, atter 

vil vende tilbage med de mindre gode Konjunkturer ….”.132 Videre argumenterte han for at 

handelsstanden så vel som industrien i begge landene ønsket en løsning som ville stimulere 

samhandelen på tvers av grensene. 

H. Schou forfektet i denne sammenheng at de nye kommunikasjonsmidlene som knyttet 

landene enda tettere sammen, ville tvinge fram endringer i loven. Han foreslo derfor at det ble nedsatt 

en komite .. ”[…] af svenske og norske Mænd, som med nøie Kiendskab til eget Lands Behov og 

Ønsker”. 133  De skulle utforme retningslinjer som ville ligge til grunn for de to lands regjeringers 

forslag til utformingen av en felles lov. Blant annet ivret han for at utbyggingen av jernbanenettet 

måtte få konsekvenser for lovutkastene ved å likestille transport over land og via sjøveien. Ved en 

                                                           
129 Schou (1905) s 4 
130Ibid.s 5. 
131Ibid. s  1. 
132 Ibid.s  4. 
133Ibid (1905) s 4 
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direkte landbasert transport mellom landene ville det ikke være grunnlag for differensierte tollsatser 

over sjø eller land. 

”Imidlertid lader det sig ikke nægte, at der siden Mellemrigslovens Tilbliven er indtraadt saa 

væsentlig forandrede Forhold, baade med Hensyn til Kommunikationsmidlernes Beskaffenhed 

og til de øvrige Omstændigheder, som have Indflydelse paa en Lovgivning af den nærværende 

Beskaffenhed, at denne Lovgivning i sin nuværende Skikkelse umulig kan tilfredsstille Tidens 

Forandringer”.134 

 Han konsentrerte seg om gruppen « Manufakturvarer af  Uld og Bomuld» og hvordan den 

burde behandles i den reviderte loven. Hans argumentasjon tok utgangspunkt i statistiske tabeller over 

importen og eksporten mellom Norge og Sverige. Tallene for ullvarer i 1869 viste at det var blitt 

eksportert 60.678 Pd vareslag av ull til Sverige mens importen var 54.900 Pd – tall som gikk i favør av 

norsk eksport. 135 Disse tallene la Halvor Schou til grunn for sin argumentasjon om at den norske 

ullvareproduksjonen var konkurransedyktig – særlig på de grovere og billigere varene- og som 

argument for ny lov.  

Halvor Schous forhold til den norske opinionen 

I Schous påfølgende artikler var hans argumentasjon rettet mot den norske opinionen. Han påpekte de 

positive ringvirkningene som tilgangen til et større marked ville medføre for industrien –og ikke bare 

for industrien, men også for utviklingen av den norske infrastrukturen. 

Samtidig gjorde Schou oppmerksom på at man ikke bare måtte ha fokus på den industrielle 

utviklingen, men også på utdanning av unge mennesker som skulle overta og drive videre den 

industriutviklingen som allerede var blitt startet. En liberal mellomrikslov ville være en garanti for den 

videre norske industriutbyggingen, som ville kreve kompetanse. Han anførte videre at om ikke Norge 

satset på utdanning innen de tekniske og merkantile områdene ville vårt land ikke kunne komme opp 

på svensk nivå. Med bakgrunn i disse betraktningene ivret Schou for tanken som var reist av 

Christiania Handelsstands Forening om opprettelsen av et Handelsakademisom kunne tilby ”[…] en 

høiere Dannelse blant vore kjøbmænd…..”.136 Han hevdet videre at et slikt akademi ville høyne 

kvaliteten på den norske handelsstand 

Han pekte også på nødvendigheten av å øke utdanningen blant  ”den voksende ” –særlig blant 

arbeiderne på Sagene. Den tekniske skolen i Christiania som ble opprettet med formål om å utdanne 
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folk til verkstedarbeid, viste seg, ifølge Schou, å tiltrekke seg sønner av embetsmenn, handelsmenn og 

gårdbrukere som etter avsluttet skolegang reiste utenlands for å utdanne seg til ingeniører. 

Han mente å se at de utdannede ungdommene innså at det ikke bare var interessante stillinger i 

embetsverket, men at det fantes andre områder i fremtidens samfunn som ville bli attraktive for disse 

ungdomsgruppene. Disse gruppene, tenkte Schou seg, ville kunne finne seg til rette i en hver dal hvor 

det  ”løber en Mægtig Elv med Fall etter Fall”, og etter hvert : ” […..] hvor der saa kommer en 

Jernbane langs med Elvedraget, der vil ogsaa de Grene af den store Industri, hvis trivsel og Fremgang 

betinges af en billig og betydelig Drivkraft, snart finne sig til rette”.137 Alt tyder på at Halvor Schou så 

en klar sammenheng mellom en liberal mellomrikslov, god kommunikasjon og utdanning.    

Schous fremtidsoptimisme var knyttet til troen på framgang gjennom utdanning på alle nivåer i 

den norske befolkningen. I siste nummer i hans artikkelserie skrev han: ”Dersom Arbeiderne fra alle 

Kanter af Landet kunde finde et Fællesudtryk for sine Tanker, saa vilde der vist rettes en venlig 

Anmodning til alle de Mænd, som tale deres Sag i det offentlige Liv, om at de først og fremst tænker 

paa deres Skoleundervisning[…..]”.138 Bak Schous framtidsoptimisme, kan vi ikke se bort fra at det lå 

mer kyniske tanker om at denne type satsing ville tjene bransjen i framtida.  

I hvilken grad artikkelføljetongen i Morgenbladet og Forestillingen som ble sendt til 

departementet hadde innvirkning på resultatet av revisjonen av mellomriksforhandlingene, er det 

umulig å si noe sikkert om. Det er likevel trolig at hans autoritet var stor gjennom de resultatene han 

hadde oppnådd på det svenske markedet.  

Man må kunne si at Halvor Schou tok sin visjon om industrialisering av framtidens Norge på 

alvor ved å gå i spissen for at mellomriksloven ble ytterligere liberalisert i retning av frihandel mellom 

de to landene i unionen. Det samme gjaldt hans sterke appell om utbygging av det norske skoleverket. 

Forestillingen som ble sendt departementet var holdt i en nøktern, saklig stil knyttet til de to 

lands posisjoner, mens artiklene som var rettet mot et bredere publikum hadde en appellerende form. I 

disse artiklene er hovedpoenget knyttet til etablering av en framtidsrettet utdanning tilpasset den 

visjonen Halvor Schou så for seg for det framtidige norske industrisamfunnet. 
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Nå har vi sett hvordan Halvor Schou engasjerte seg i den strategiske påvirkningsprosessen knyttet til 

den viktige revisjonen av mellomriksloven i 1874. I neste kapittel skal jeg vise Schous strategiske 

inngang på det svenske tekstilmarkedet. Hva var den utløsende årsaken til at han valgte å etablere seg 

i Sverige og hvilken strategi la han til grunn? 
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KAPITTEL 8  

HJULA GÅR INN PÅ DET PÅ DET SVENSKE MARKEDET 

Hva var grunnen til at Halvor Schou tok det strategiske viktige valget å gå inn på det svenske markedet 

i 1867? 

På et lite marked som det norske oppsto det på annen del av 1860-tallet en konkurransesituasjon 

mellom alle tekstiltilbyderne som la press på prisene og marginene både i salgs- og produksjonsleddet. 

Som tidligere beskrevet oppsto det i 1842 skjerpet konkurranse på det norske markedet etter at 

handelsloven ble revidert. For å kompensere for dette inntjeningstapet var det nødvendig å 

effektivisere og øke produksjonen.  

Tidligere hadde Schou vært forsiktig med å gå inn i nye ukjente markeder fordi det kunne 

påføre han tap gjennom etablering i områder hvor han manglet førstehånds kjennskap til de lokale 

forholdene.139 Jeg har ikke kunnskap om hvorfor han vegret seg, men antar at det har en sammenheng 

med behovet for kontroll over egen organisasjon. En utfordring for de norske tekstilprodusentene var 

at de hadde et lite hjemmemarked, mens det lå et større marked østover.  

Var Schous strategi at det svenskemarkedet kunne bli som et suppleringsmarked som kunne 

sikre en jevnere forutsigbar totalproduksjon for Hjula – eller så han på det som et ekspansjonsmarked 

som kunne sikre større salg enn det norske markedet hadde gjort fram til midten av 1860-årene? Var 

det norske markedet i ferd med å bli mettet av de norske produsentene? Dette var trolig noen av de 

overveielser han la til grunn for sine strategiske valg. 

Det ser det ut til at den utløsende årsaken til at Hjula veverivalgte å gå inn på det svenske 

markedet kom via deltakelse på Industri- ochkonstutställningen i 1866 i Stockholm. Der høstet Hjula 

heder og ære gjennom å vinne sølvmedalje i klassen ”Tilvirkningen af billige uldne Varer”. 140 Det var 

en produktgruppe hvor Hjula og andre norske tekstilprodusenter allerede sto sterkt i konkurransen med 

de svenske produktene på det norske markedet.141 Og vi ser at i etterkant av utstillingen økte 

etterspørselen etter Hjulas produkter fra kjøpmenn i svenske byer som et resultat av at veveriet hadde 

blitt tildelt pris for ”sine uldne varer”. Denne etterspørselen synliggjorde at det var et potensial for 

norske tekstilvarer på det svenske markedet for de grove ullvarene. Det er all grunn til å hevde at 

Schou var klar over at for å utnytte potensialet på det svenske markedet krevde det en riktig 

posisjonering av produktene. Det er slik vi kan se bakgrunnen for at salget av Hjulas produkter på det 

svenske markedet i første omgang ble rettet inn mot grove ullprodukter. 

                                                           
139Hjula-arkivet.Copie-bog 20 Sept 1865 – 1 Mai 1868. Brev fra Halvor Schou til Sandelin datert 30 Oct 1867 (244) (H. Wiig) 
140 Wiig, Herdis (1995), s 69 
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I 1863 hadde Schou startet opp ullproduksjon som et strategisk grep for å demme opp mot den 

manglende bomullstilførselen fra Amerika. Derfor var det viktig å øke omsetningen av Hjulas 

ullvareprodukter. Samlet var nok, må vi tro, den stigende etterspørsel fra svenske kjøpmenn sammen 

med ønsket om økt omsetning av ullvarer, avgjørende for Schous beslutning om å gå inn i det svenske 

markedet. Varebyttet mellom de to rikene i denne perioden i unionen var i hovedsak preget av at 

Norge importerte bomullsvarer fra Sverige, men eksporterte grove ullprodukter til Sverige. 

Schou fulgte i begynnelsen av 1867 en forsiktig tilnærming til det svenske tekstilmarkedet. Han 

besluttet at han først bare ville selge grove og billige ullvarer til Sverige. Han ønsket sannsynligvis å 

høste erfaringer med det svenske markedet gjennom lansering av Hjulas rimelige ullprodukter. Det var 

frontprodukter som allerede hadde konkurransefortrinn i forhold til tilsvarende svenske produkter.  

Noen av de svenske agentene som også etterspurte bomullsvarer fra Hjula veveri, fikk 

svaret  ”[….]da skal jeg tillade mig at meddele, at det er mig ikke mulig nu for Tiden, at skaffe 

saadanne, saa meget mer som jeg ikke agter at sælge disse Varer i, Sverige saa lenge som min 

Production heraf med Lethed afsættes her i landet”.142 Denne bemerkningen tydeliggjør nok en gang 

Schous behov for stram kostnadskontroll og effektiv distribusjon. Uttalelsen synliggjør hvordan han 

ser på det svenske markedet som et suppleringsmarked. 

Bygge sten på sten. 

Hvordan organiserte Schou sin svenske salgsorganisasjon? 

Schou valgte en forsiktig strategisk tilnærming til det svenske markedet. Han bygget gradvis opp 

kunnskap om markedet via allerede etablerte svenske agenter, inkludert de lokale kundekrav og -

forventninger. 

Den svenske salgsorganisasjonen som ble etablert, trakk på erfaringene fra de forandringene i 

salgstilnærmingen som Schou hadde foretatt i Norge. I den første perioden (1849 – 1858) hadde alt 

salg i Norge blitt tatt hånd om av grossisten Peter Petersen. I 1864 forandret dette seg, slik vi har sett 

tok Schou selv ansvaret for salgsutviklingen. Bakgrunnen for endringen var todelt. På den ene siden 

hadde Peter Petersen etter hvert involvert seg tungt i konkurrerende tekstilvirksomheter. Det førte, som 

tidligere diskutert, Petersen inn i en dobbeltrolle både som leverandør av garn til Hjula og som selger 

av Hjulas produkter. Vi må anta at Petersens salgsinnsats for Hjula ble mindre enn optimal. På den 

andre siden hadde Schou nå opparbeidet seg nødvendig markeds- og kundekompetanse slik at det var 

lettere for ham selv å styre utviklingen av salget gjennom en agentbasert salgsorganisasjon. 
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Modellen Schou valgte for salget i Sverige, var en videreutvikling av den norske agentmodellen. 

De svenske agentene Schou brukte, var i tillegg grossister som igjen hadde sine reisende 

salgsrepresentanter som sammen med agentene dekket større områder.  

Schous utfordring med en slik modell var at han ikke hadde den nære detaljkontrollen med 

kundepleien og kundeutviklingen i de enkelte agentenes områder slik han hadde i Norge. Dess større 

områder som var tillagt agentene, dess mer måtte Schou stole på sine medarbeidere. For å sikre god 

kvalitet på salgsarbeidet på det svenske markedet og sikre gode forbindelser mellom kundebehov og 

produksjonen, ansatte Schou en norsk reisende som tydeligvis skulle utgjøre dette bindeleddet. Det er 

min tolkning at Schou ved denne ansettelsen knyttet de norske og svenske markedsbehovene sammen. 

Gjennom dette grepet blant annet sikret han en mer forutsigbar, rasjonell, kostnadseffektiv og 

jevnproduksjon. 

I 1867 ansatte han sin første agent, Sandelin i Gøteborg.  En storby som Gøteborg hadde med 

sitt oppland et stort kundepotensiale. Sandelin skulle i utgangspunktet dekke hele det svenske 

markedet ut fra Gøteborg. 

Årsaken til denne oppstarten i Sverige kom til uttrykk i et svarbrev til Richard Schmidt i 

Stockholm som ønsket å forhandle et bredere sortiment av Hjulas varer  ”[…] fordi at min 

Productionsevne endnu ikke er stor nok, til at jeg tør udstrække mine Forretninger langt i Sverige”.143 

Utsagnet tyder på at Schou i 1867 fortsatt anså det svenske markedet som et suppleringsmarked. 

I begynnelsen lå salget under det Schou forventet seg og han gikk i tanker om han enten skulle 

trekke seg ut av det svenske markedet, eller eventuelt satse bredere. I 1868, mindre enn ett år etter at 

han hadde gått inn på det svenske markedet, skrev Schou til agent Sandelin: ”Begynnelsen seer ikke 

bra ut, og jeg kunne have Lyst til at trække mig ganske tilbage fra Sverige hvis det ikke var fordi jeg er 

sikker paa at med Tiden vil finde et godt Marked der”.144 Schou falt ned på den strategiske 

beslutningen om å satse forsiktig videre ved å ansette nevnte Schmidt som agent med utgangspunkt fra 

Stockholm. At Schou ansatte Schmidt, kan tolkes som et uttrykk for hans videre tro på det svenske 

markedet, men synliggjør også en endring i strategien. Schou deler det svenske markedet i to, ved å 

etablere to tyngdepunkter. Schmidt skulle dekke markedet fra Stockholm og nordover mens Sandelin 

fikk salgsansvar fra Gøteborg og sørover. 

Det viste seg imidlertid at Schou så seg nødt til å si opp avtalen med Sandelin fordi han påførte 

Hjula store tap på hans kundefordringer ved å selge til folk som gikk konkurs, slik det fremgår av 

                                                           
143Hjula-arkivet. Copie-bog Septbr 1867-Mai 1868. Brev fra Halvor Schou til Smith, datert 20. Decbr 1867 (487) 
144Hjula-arkivet. Copie-bog Mai-Nov 1868. Brev frå Schou til Sandelin, datert 18.aug. 1868 (458) 
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brevet fra august 1868 det er vist til i fotnoten over. Dette er et tegn på at Schou i starten slet med å 

oppnå salgsmålene og med å etablere samme agent- og kravstruktur i den svenske salgsorganisasjonen 

som i den norske. Som jeg har skrevet tidligere i dette avsnittet lå noe av grunnen i at Schou i Sverige, 

i motsetning til i Norge, hadde mindre detaljkontroll over kundepleien og kundeutviklingen.   

Schou var nødt til å løse problemer i salgsorganisasjonen etter hvert som de oppsto i den første 

tiden. Hjulas agenter hadde kontorer i Stockholm og Gøteborg, men disse agentene hadde igjen egne 

reisende salgsrepresentanter som dekket distriktene. Ett av vilkårene Schou satte til sine agenter, var at 

de selv måtte reise i distriktet for å pleie kundene, samtidig som de innhentet informasjoner gjennom 

sine egne reisende om markedet, om pris, kvalitet, leveringsbetingelser og mote. 145 

I tillegg kom den tette konkurrentovervåkningen som Schou iverksatte. Denne type overvåking 

er sentrale elementer for at kundeønsker knyttet til kvalitet, moteretninger og pris ble lagt til grunn for 

produksjonen av produkter rettet mot det svenske markedets krav og ønsker. 

Schou fester grepet på agentene 

Det er rimelig å anta at en så stor geografisk avstand som det var mellom hovedkontoret og 

produksjonsenheten/fabrikken i Christiania og agentene i Sverige, bidro til at detaljstyringen fra Norge 

ble redusert. Derfor var Schou enda mer avhengig av de svenske agentenes evne til å bygge solide 

kundeforhold og sørge for viktige tilbakemeldinger slik han uttrykte det i brev til Sandelin ”[…]Som 

Udlænding er jeg paa en Maade i mineKunders Magtsaafremt disse ere uvillige Betalere og tilbøielige 

til Krangel[…..]”.146 

Agentene fikk direkte oppfordringer om å undersøke responsen på enkelte varer som ikke 

hadde det forventede salgsvolumet – enten det var i forhold til pris eller andre lokale 

tilpasninger. ”Imidlertid önsker jeg gjerne en Pröve af brun Duffil i den Farve der passer for Deres 

Marked” skriver han til agent Schmidt i juli 1869.147 

Schou mottok også tilbakemeldinger direkte fra salgsorganisasjonen via agentene i Sverige på 

prisstruktur og kvaliteter på produktene som underbygget han strategiske valg. ”Det er fornemmelig i 

de grove heluldne Varer og i Unions, og at jeg paa Grund af mine Maskiners beskaffenhed vil kunne 

faa Overvægt over svenske Fabrikker”, var beskjeden fra Schou til Agent Röhss i Sverige i januar 

1873.148 

                                                           
145 Wiig, Herdis (1995), s 72. 
146Hjula-arkivet. Copie-bog Mai-Novbr 1868. Brev fra Halvor Schou til Sandelin, datert 18. Aug 1868 (458) 
147Hjula-arkivet. Copie-bog Mai- Sept 1869. Brev fra Halvor Schou til Schimdt, datert 13. Juli 1869 (433) (H. Wiig) 
148Hjula-arkivet. Copie-bog Novbr 1872- Marts 1873. Brev fra Halvor Schou til Röhss, datert 23. Jan 1873 (544) 
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Det hendte også at produkter som var tilpasset det norske markedet måtte innordne seg svenske 

produktkrav. Til tross for gode tilbakemeldinger om salget på det norske markedet skjedde det at salget 

i Sverige lå under det forventede. Schou etterspurte konkrete tilbakemeldinger fra de svenske agentene. 

Han skrev brev til agent Röhssi 1876 med en klar oppfordring. ”Det er mig meget om at gjøre at höre 

Deres Mening om Aarsagen til at de ikke faa Ordres paa Duffild No.2. Er der kommet frem i 

Concurranse med Hjulas Fabrikat nogen lignende Vare af svensk Tilvirkning som sælges til billigere 

Pris?”.149 Tilbakemeldingen fra den svenske salgsorganisasjonen var at det ikke dreide seg om pris, 

men at stoffet ikke kunne rives, men måtte klippes. Schou sendte melding tilbake til de svenske 

agentene at  ”til næste Aar skal jeg skaffe en ny Qvalitet Duffild, som skal kunne rives, og likeledes en 

fastere blaa Farve”.150 

Dette er eksempel på Schous raske tilpasning av produksjon rettet mot svenske produktkrav.  

Han videreutviklet kvaliteten på fargingen med ”en fastere blaa Farve”og imøtekom kravet om at 

stoffet måtte kunne rives.  Eksempelet synliggjør Schous nærhet til markedet og hans evne til å ta 

signaler. Vi antar at kravet om at stoffet måtte kunne rives, kom til Schou fra kundene og butikkene via 

salgsapparatet. 

Som tidligere nevnt var det etterspørselen fra svenske grossister i kjølvannet av at Hjulas 

ullprodukter vant heder på den store utstillingen i Stockholm, som var den utløsende årsaken til at 

Schou tok beslutningen om å gå inn på det svenske markedet. En viktig underliggende årsak var nok 

en erkjennelse av at det norske markedet på sikt ville bli mettet og at det svenske markedet kunne gå 

fra å være et suppleringsmarked til å bli et ekspansjonsmarked som er i tråd med Schous tidligere 

uttalte markedsstrategi.  

Fordyrende elementer på det svenske markedet 

Ved Hjulas oppstart av salg på det svenske markedet i 1867  - fram til revisjon av mellomriksloven i 

1874 -  kunne tollbarrierene virke som et hinder for en rask salgsutvikling fordi først etter 1874 kunne 

varer transporteres tollfritt over grensen enten de ble fraktet sjøveien eller landveis. 

 Tollavgiftene medførte at varene ble dyrere. I tillegg kom de kostnadene som var knyttet til de 

praktiske vanskelighetene en slik forsendelse førte med seg. I de tilfellene at kunder reklamerte og 

ønsket å tilbakesende varene til Norge, oppsto det ofte problemer. I enkelte tilfeller risikerte man at 

man måtte betale toll også på de returnerte varene fordi prosedyren med retur av varer var omstendelig. 

                                                           
149 Hjula-arkivet. Copie-bog Sept-Oct 1876. Brev fra Halvor Schou til Röhss, datert 10.Octr1876 (914) 
150 Hjula-arkivet. Copie-bog Oct-Nov 1876. Brev fra Halvor Schou til Schmidt, datert 19.Octr 1876 (121) (H. Wiig) 
           



55 
 

For å presisere riktig framgangsmåte ved retur av varer fra Sverige over grensen til Norge, skrev 

Halvor Schou brev til agent Schmidt. 

”Det herværende Toldopsyn har end videre forklaret mig, at der fra dettes Side Intet er til 

Hinder for, at faa de paa Deres Comissions lager beroende ucourante Varer indfört toldfrie 

hertil, naar De vil afgive den Erklæring at Varene ere af norsk Tilvirkning, og i sin Tid indfört 

fra Christiania til Stockholm og der fortoldede. Saaledes har det i lignende Tilfælde herstedes 

været practiceret, og jeg antager ikke at de svenske Autoriteter vil lægge Dem noget Hinder i 

veien for et saadant Arrangement. Overnævnte Erklæring bliver at afgive til den svenske 

Toldinspectör for derefter af denne at faa utfærdiget Toldpas som sædvanlig. I dette Toldpas 

maa udtrykkeligt fremhæves at Varene ere af norsk Tilvirkning. Skulde Sagen mod 

Formodning ikke lade sig ordne på denne Maade, beder jeg Dem lade Varene blive beroende 

hos Dem indtil Videre”.151 

 Prosedyren for retur av varer førte til at kundene sendte dem tilbake til agenten som måtte legge 

dem inn på lageret. Det hadde en dobbelt negativ effekt. På den ene siden var det kostnadsdrivende å 

bygge opp lagerbeholdningen. På den andre siden førte det til tapt omsetning fordi enkelte kunder 

reduserte sine bestillinger av nye varer fra Hjula. 

Agentenes oppgaver knyttet til varedistribusjon 

En annen utfordring var å få sendt ut varene til førstelinjen i salgsorganisasjonen. Et hinder for 

varedistribusjonen av Hjulas produkter på det svenske markedet var mangelen på isfrie havner. Ved 

oppstarten i 1867, var den vanligste transportveien med skip til Gøteborg. Derifra var det agentens 

oppgave å videresende varene, enten med jernbane eller med båter på elvene og kanalene, til den 

enkelte kunde. En slik usikker transport var fordyrende så Schou avslo i starten å sende varer til 

enkelte, fjerntliggende områder vinterstid. I brev til Sandelin i desember 1867 skrev han ”Fragten 

bliver desværre altfor dyr paa denne for Vareforsendelse til Sverige ufordelagtige Aarstid”.152 

 Kostnadene for utsendelsen fra Gøteborg eller Stockholm til den enkelte kunde var nedfelt i 

agentavtalen og ble dekket av agentens provisjonssats. ”For denne Provision besörger De Optagelsen 

af Ordres, Inkassationer, Varernes Modtagelse i Gøteborg og videre Forsendelse til Stockholm 

(……)”.153Varene ble vanligvis sendt til Gøteborg. Dette gjaldt også varer som skulle til agenten i 

Stockholm. Kostnadene for transporten fra Göteborg til Stockholm og fortolling av varene som ankom 

Stockholm ble dekket av Schou. 

                                                           
151 Hjula-arkivet. Copie-bog Juni – Sept  1874. Brev fra Halvor Schou til Schmidt, datert 24.Juli 1874 (432) (H. Wiig) 
152Hjula-arkivet. Copie-bog Sept  1867 – Mai 1868 (475) 
153Hjula-arkivet. Copie-bog Nov  1868 – Mai 1869 (988) 
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Den usikre transportveien både til Gøteborg og Stockholm var svært kostnadskrevende, og 

handelssamkvemmet mellom de to landene ble langt lettere da jernbanen knyttet de to landene tettere 

sammen. Som tidligere vist gikk den første jernbanestrekningen som forbandt Norge og Sverige via 

Kongsvinger og ble åpnet i 1862. 

Til tross for alle ulempene som heftet ved Hjulas transportsystem til det svenske markedet 

brukte Schou god tid til å gå over til transport på jernbane. I første omgang trodde han at det ville bli 

dyrere å transportere med tog, men etter en grundig totalvurdering flyttet han varetransporten over på 

jernbane i 1872 – i første omgang til Stockholm, men noe senere ble også varene til Gøteborg sendt 

med tog. 

Efterat Jernbanefragtene for enkelte Varer, hvori blant vævede Tøier, nu ere noget nedsatte er 

jeg ved saavidt mulig nöiagtige Beregninger, kommen til det Resultat at Forsendelse til Deres 

Sted falder billigst pr. Jernbane. Jeg vil saaledes vedblive med indtil videre at sende de Varer 

der er bestemt for Deres Kunder denne Vei, hvorved foruden Spedition til H.Röhss ogsaa andre 

Saksomkostninger i Göteborg ville kunne indspares.154 

I hvilken grad ble Schous strategiske satsing på det svenske markedet en suksess? 

Det er min mening at de første ti årene Schou satset i det svenske markedet  - fra 1867 til 1876 –var en 

suksess. Bortsett fra i 1875 hadde Hjula veveri et stigende salgsvolum i hele perioden, men med store 

svingninger fra år til år. 

Salgsvolumet i 1867 var, ikke overraskende, lavt etter som det var det første året Hjulas 

produkter var på det svenske markedet. 1868 var det første hele året Hjula veveri drev aktivt salg i 

Sverige. Salgsvolumet ble lavere enn hva Schou hadde forventet dette året, og han ble usikker på om 

det var riktig å satse på det svenske markedet. ”Jeg troer at burde underrette Dem om, at jeg nærer 

nogen Bekymring med Hensyn til mine fremtidige Forretninger i Sverige” uttrykte han i brev til agent 

Sandelin.155 Schou hadde langt høyere forventninger til omsetningen enn de 5680 spesidaler som ble 

resultatet for omsetningen i 1868. Selv om han var bekymret for det svake årsresultatet, hadde han 

klare omsetningsmål for satsingen på det svenske markedet i framtiden. Samme år skrev han, til 

Sandelin: ”Jeg har ingen Tvivl om at jeg med Tiden maatte kunne finde en stadig Afsætning af 

Uldvarer for ca. 50 000 Species i Sverige….”.156 

                                                           
154Hjula-arkivet. Copie-bog  Jan – April  1872 (563) Brev fra Halvor Schou til Schmidt datert 12. Mars 1872 
155Hjula-arkivet Copie-bog Mai – Nov 1868 
156Hjula-arkivet Copie-bog Mai – Nov 1868. Brev til Sandelin 18. August 1868 
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Som et aktivt tiltak fra Schous side for å øke salgsvolumet redegjorde han i et senere brev til 

Sandelin: ”De maa forberede Dem på, at jeg tager særskildt Agent for den Del av Landet, som De ikke 

kan passe paa, fordi den ligger udenfor Deres District”.157 Dermed la Schou grunnlaget for en styrket 

salgsinnsats i et distrikt som ikke ble ordentlig dekket av Sandelin. Som tidligere nevnt – og i følge 

brev til Sandelin – ansatte Schou i 1868 agent Schmidt for å dekke området fra Stockholm og nordover, 

mens Sandelin fikk ansvar for salget fra Gøteborg og sørover. 

I det påfølgende året, 1869, ble salgsresultatet bedre enn det foregående, nemlig 24 014 Spd, 

men fortsatt var det stor avstand til det målet Schou hadde uttrykt – 50 000 Spd som årsresultat. Dette 

skjedde til tross for at Schmidt hadde tatt over salget i de østlige og nordlige distriktene. Den nye 

agenten, Schmidt, økte omsetningen mer enn Sandelin som hadde et distrikt som besto av den ”rigeste 

og best befolkede Del av Sverige…”.158 Dette viser at den enkelte agents salgsinnsats var 

bestemmende for distriktets salgsvolum. 

1870 var året salget fikk et direkte tilbakeslag – fra 24 014 Spd i 1869 til 15 382 i 1870.Ref 

tabell 6.  ”Det gaar sörgelig med vore Affærer, små Ordres og store Tab” var Schous dom over det 

svenske årsresultatet for 1870.159 I tillegg var han bekymret for kundenes soliditet og betalingsevne. 

Nedgangen i salget hadde også en årsak i at Hjula brant i april. Det medførte at driften ble 

stanset en periode, og agentene ble anmodet om ikke å ta flere ordre i vårsesongen. Driftsstoppen i 

april benyttet Schou til å oppgradere og effektivisere produksjonsutstyret for å kunne øke 

produksjonsvolumet når produksjonen ble gjenopptatt. Som Schou skriver i brev til Sandelin: ”En 

Ildebrand ved Hjula standser Driften for Nogle Maaneder”.160 

Gjennombruddet 

Gjennombruddsåret for Hjula på det svenske markedet ble 1871. Årsresultatet lå over Schous mål. 

Omsetningen ble 68 104 spd. Hva var årsakene til denne store veksten? 

Sandelin, som Schou lenge hadde vært misfornøyd med, ble i juni 1871 skiftet ut med en ny 

agent, Röhss, som viste seg å være en meget god selger og som økte omsetningen i Sandelins tidligere 

distrikt. Også Schmidt økte omsetningen i distriktene i nord og øst. 161 I følge H. Wiig, som jeg 

refererer til her, synes det som om det først og fremst var utskiftingen av agenten som virket positivt 

inn på omsetningen, det er ikke noe som tyder på at Schou satte inn andre tiltak for å påvirke salget 

dette året.  

                                                           
157Hjula-arkivet Copie-bog Mai – Nov 1868. Brev til Sandelin 3. Oct. 1868 
158Wiig, Herdis (1995) s. 96. 
159Hjula-arkivet Copie-bog Jan – Juni 1870. Brev fra Schou til Schmidt datert 1. April. 1870 (451) 
160Hjula-arkivet Copie-bog, Jan- Juli 1870. Brev fra Schou til Sandelin. Datert 21 april.  
161 Wiig, Herdis. (1995) s.97. 
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Ressurskrise 

Året etter, i 1872, oppsto det en ressurskrise for Hjulas evne til å balansere produksjonen med 

etterspørselen. Den slo ut på omsetningen i Sverige. Tidlig på året meddelte Schou den svenske 

agenten Röhss at Hjula veveri måtte prioritere de norske kundene: 

Den økonomiske Tilstand i dette landet [Norge] er i aar saa god, som den ikke har været paa 

lange Tider, og navneligen i Egne af Landet, som forbruger Uldvarer, og jeg ved paa Forhaand, 

at jeg vil faa meget store Bestillinger saa tidlig, at jeg med mit Fabriks nuværende 

Productionsevne ikke kan faa saa mange Varer til overs for mine svenske Kunder, som jeg 

kunde önske.162 

Dette må anses som en bekreftelse på at Schou i inngangen på 1872 så på det svenske markedet som et 

suppleringsmarked for Hjulas produkter i de periodene salget gikk tregt på det norske primærmarkedet. 

Produksjonsomlegging 

Allerede i mars 1872 endrer han sin strategi som han klargjorde i brev til agent Schmidt i 

Sverige ”…[…...] jeg foretager nu en saadann Udvidelse af min Production, at jeg i 1872 skulde være i 

stand til at skaffe Dem mindst 50% mer Varer end De har solgt for mig i 1871”.163 

Dette strategiskiftet, med å utvide Klædefabrikken for å bli i stand til å betjene de svenske 

kundene, viste seg ikke i form av økt salg på det svenske markedet (konf.tabell 6). 

Årsaken til det svake salget skyldtes i første rekke at fornyelsen av maskinene i fabrikken tok 

lengre tid enn planlagt. Schou skrev til agent Schmidt i juni i 1872 og forklarte de problemene Hjula 

hadde med installasjonen av det nye maskinutstyret og hvordan det ville innvirke på 

produksjonsøkningen. 

Jeg bliver fuldstændelig skuffet i det Haab, at mine nye Vævstole skulde bidrage i nogen Grad 

til en foröget Production i dette Aar. Klædefabrikanterne baade i England og her ere saa stærkt 

beskjæftiget, at Jeg bliver opholdt med tomme løfter. Naar hertil kommer Vandmangel i Løbet 

af Vinteren, Tabet af mange dyktige, opplærede Formænd og Væversker, som have utvandret, 

saa er desværre Productionen bleven indskrænket paa samme Tid som Ordres er kommen ind 

tidligere og stærkere end nogensinde før [……]. De forstaar, at jeg saaledes paa Grund af 

mange for mig saa uheldige Omstændigheder ser min i den ubehagelige Nöddvendighed at 

bede Dem om videre at standse med optagelse af Ordres paa mine Uldvarer, hvilke i sandhed 

                                                           
162 Hjula-arkivet Copie-bog Jan – April 1872. (H. Wiig) 
163 Hjula-arkivet Copie-bog Jan – April 1872. Brev fra Schou til Schmidt datert 8. Marts 1872 (535) 
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skaffer mig nogen Bekymring, da jeg til næste Aar kommer til at udvide min Production ganske 

betydelig, og saaledes trænge til at vedligeholde mine svenske Forbindelser.164 

Årsaken til at ikke omsetningen steg i 1872, var først og fremst knyttet til produksjonsproblemer i 

fabrikken. 

Salgsoppgang 

Året etter, i 1873, gikk salget godt sammenliknet med året før. Det tyder på at det var først da Hjula 

fikk effekt av den planlagte produksjonsøkningen. Med utgangspunkt i denne situasjonen gikk Schou 

med planer om ytterligere utvidelser av produksjonsapparatet sitt ”[…] Forretningen tiltager i Sverige 

saa at jeg tör gjöre Regning paa at have erhvervet mig stadig nye Korrespondenter med nogenlunde 

sikker udsigt til en for öket Omsætning i Deres Marked”, skrev han til Röhss i et brev 11. januar 

1873.165 

 Allerede kort tid etter, i april, meddelte Schou Röhss at Hjula hadde gått til innkjøp av ” en til 

Hjula grensende Eiendomer med et af de betydeligste Vandfald i Akerselven og agter at udvide min 

Klædefabrikk efterhaanden som jeg kan skaffe mig et fast Marked».166 Salget gikk meget bra og fem 

måneder senere informerte Schou agent Röhss om at: ” Ved å gjøre sammendrag af samtlige til Dato 

fra dem baade svenske og norske kunder indkomne Ordres, finder jeg at jeg ikke kan modtage flere til 

Effectuering inden en rimelig Tid denne Saison”.167 

 Halvor Schou så optimistisk på framtiden for Hjulas produkter på det svenske markedet. Dette 

skyldtes ikke bare den gode salgsutviklingen Hjula hadde i 1873, men at han var blitt styrket i troen på 

at det ville bli etablert et nytt tollregime mellom Norge og Sverige hvor tollbarrieren ville bli opphevet. 

I et brev til Schmidt i mai 1873, skriver Schou: 

Vor nye Konge interesserer sig meget stærkt for å fremme Samfærdselen mellem de to Riger, 

og jeg har det Haab, at norske og svenske Produkter inden en ikke altfor fjern Fremtid skal 

kunne gaa frit over Grændsen fra det ene Rige til det andre. Er dette Maal naaet, saa vil der 

heller ikke være Hindringer for en stor Omsætning af mine Varer i Sverige, hvilket vil 

interessere Dem saavel som mig.168 

                                                           
164 Hjula-arkivet Copie-bog April – Aug - 1872. Brev fra Schou til Röhss datert 13. Juli 1872 (755) 
165Hjula-arkivet Copie-bog Nov– Marts 1873. Brev fra Schou til Röhss datert 11. Jan. 1873 (483) 
166 Hjula-arkivet Copie-bog Nov– Marts 1873. Brev fra Schou til Röhss datert 16. April. 1873 (298) 
167 Hjula-arkivet Copie-bog Juni– Sept    1873. Brev fra Schou til Röhss datert 1. Sep. 1873 (298) 
168 Hjula-arkivet Copie-bog Marts – Juni 1873. Brev fra Schou til Schmidt datert 7. Mai. 1873 (536) 
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Tollbarrieren falt 

Hva skjedde med salget i 1874 det året mellomriksloven ble revidert i en enda mer frihandelspolitisk 

retning? 

Oppgjøret med tollfrihet hadde vært Halvor Schous store kampsak gjennom flere år slik vi blant annet 

har settgjennom blant annet en Forestilling til det norske Finansdepartementet på vegne av norsk 

industri.Revisjonen førte til en opphevelse av tollbarrierene mellom Norge og Sverige i 1874. 

 Salget gikk bra i 1874. Det steg med ca 19% fra foregående år (ref tabell 6). Schou fryktet 

likevel dårligere konjunkturer og ba de svenske agentene om å være forsiktige, slik det framgikk i brev 

til agent Röhss i mars 1874. ”Jeg beder Dem endelig være forsigtig med Salget, thi vi kunne umulig 

gjøre regning paa det samme Liv i Trælasthandelen og den samme rige Höst for Landmannen gjennom 

en Aarerække”.169 

 Utvidelsen av Klædefabrikken, som var påbegynt i 1873, tok lengre tid enn hva Schou hadde 

regnet med. Men i 1874 sto utbyggingen av produksjonsenhetene ferdig, og med utvidelsen av 

Klædefabrikken og avskaffelsene av tollbarrierene uttrykte Schou optimisme for årets salg og skriver 

til agent Röhss i mars 1874:  

Som de nu vil behage at erindre er min Production nu ikke ubetydelig större end tidligere og 

jeg vil derfor i indeværende Aar kunne skaffe mine kunder, antager jeg sikkert, saa mange 

Varer som De maatte önske. Jeg ser derfor gjerne at De sender mig ret store Ordres, og naar der 

levner mig passende Effecttueringsfrist, haaber jeg sikkert at kunne betjene mine Kunder med 

prompte Effectuering.170 

Til tross for utbyggingen av produksjonsapparatet og bortfallet av tollbarrierene sank salget i 

1875 med vel 39%. Det er interessant å se på hvorfor det skjedde. Et svar er at svensk økonomi i 1874 

gikk inn i en lavkonjunkturperiode som ble forsterket i 1875 og resulterte i flere konkurser. Dette 

rammet deler i Sverige hvor Hjulas varer var godt innarbeidet som for eksempel Norrland slik vi ser i 

brev Schou sendte Röhss 25 august 1875.  

”Paa Grund af de daarlige Tider i svensk Norrland, hvor jeg i indeværende Aar har havt og rimeligvis 

faar flere Tab ved Concurser har jeg tænkt mig Muligheden af, iaalefald for det förste at maatte trække 

mig tilbage for at gjöre Forretninger paa den kant af Landet”.171 

                                                           
169 Hjula-arkivet Copie-bog Jan – April 1874. Brev fra Schou til Röhss datert 6. Mars. 1874 (621) (H. Wiig) 
170 Hjula-arkivet Copie-bog Jan – April 1874. Brev fra Schou til Röhss datert 11. Mars. 1874 (500) 
171 Hjula-arkivet Copie-bog Aug– Sept 1875. Brev fra Schou til Röhss dater 25. Aug. 1875 (317) (H. Wiig) 
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Dette brevet gir uttrykk for Schous forsiktige salgsstrategi. Han hadde tett oppfølging av kundene med 

fokus ikke bare på omsetning, men også på deres soliditet. 

Ser vi på omsetningen i Norge i samme år, vil vi se en nedgang på ca 26%, noe mindre enn 

nedgangen i Sverige. ”Da Afsætningen idetheletaget heri Landet, nærmest paa Grund af de knappe 

Pengetilgange, ikke har været tilstrekkelig for min ikke ubetydelige Production, saa har jeg for at 

rydde lager, og for ikke at indskrænke Driften, besluttet mig til at gjøre Indrømmelser udelukkende for 

mine svenske kunder”.172 

Det er usikkert hva Schou mener med ”innrømmelser”. Dreier det seg om sikkerhet for 

leveranser eller muligheter for bedre rabatter for eksempel. Men utsagnet tyder på at Schou så det som 

viktig å verne sine svenske kunder ettersom det var nedgangstider også på det norske markedet. 

Ved utgangen av sommeren skrev Schou til agent Röhss og etterspurte hans forklaring på 

hvorfor omsetningen av Hjulas produkter hadde vært så dårlig i Sverige:  

Der kommer saa smaa Ordres fra Deres Distrikt, at jeg maa bede Dem have den Godhed at 

meddele mig Deres Tanker om Aarsagen til den forminskede Omsætning. Det ser jo ud til at 

Kornhösten vil blive gunstig iaar for Sverige og af hvilken aarsag Forbruget af 

Manufakturvarer ei burde være ringere. Mine Varer der fandt saa meget bifald i fjor ere iaar af 

samme gode Kvalitet som tidligere, og jeg haver derfor gjort Regning paa gode Ordres fra mine 

svenske Korrespondenter.173 

Jeg har ikke funnet noe svar fra Rhöss på brevet fra Schou om denne saken, men siden 

nedgangen i salget gjaldt begge landene i unionen, er det rimelig å anta at det var en generell 

økonomisk nedgang som lå til grunn.  

 Hjula veveri ble rammet av brann i 1875, og det oppsto problemer med produksjonen og 

vareleveransen. ”Paa Grund af mit Fabrik overgaaende Ildebrand hvorved alt Maskineri vedkommende 

Apperaturen ödelagdes tror jeg neppe det vi lykkes mig at levere ovennævnte Vare i inndeværende 

Aar”.174 Dette viser nok en gang hvor tett Schou følger opp avvik både i produksjonen og i salgsleddet. 

Et kronår for Hjula veveri 

Ved inngangen til 1876 skriver Schou brev til agent Schmidt at det er nødvendig å møtes på nyåret for 

å diskutere nye instrukser knyttet til salget. ”Jeg vil fra dette Aars Begynnelse være sat i stand til at 

                                                           
172 Hjula-arkivet Copie-bog Mai– Juli 1875. Brev fra Schou til Schmidt datert 23. Juni. 1875 (591) 
173 Hjula-arkivet Copie-bog Juni– Sept    1873. Brev fra Schou til Röhss datert 1. Sep. 1873 (298) 
174Hjula-arkivet Copie-bog Aug – Sep 1875. Brev fra Schou til Schmidt datert 12. Aug. 1875 (111) (H. Wiig) 
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gjöre meget större Forretningeri Sverige end förhen”. 175Samtidig som han indikerer at 

salgstilnærmingen til de svenske kundene må skjerpes (ref tabell 6), signaliserer dette optimisme for 

årsomsetningen i 1876. Etter motgangen i 1875 viste det seg at 1876 ble et meget godt salgsår for 

Hjula veveri på det svenske markedet. Omsetningen steg med ca 97% det året. 

Inflasjonen i denne perioden var i følge SSBs inflasjonskalkulator på gjennomsnittlig 1, 4 prosent. 

Tabell 6. Hjulas salg på det svenske markedet. Angitt i Spd. 

 

Kilde: SSB inflasjonskalkulator. Hjula-arkivet. Kundebok 1864 – 1876. Jmf H. Wiig s. 95 

Hvordan utviklet Hjula veveris kundemasse seg i Sverige i perioden 1867 til 1876?  

Fra oppstarten i 1867 og fram til 1876 steg kundemassen i Sverige fra 3 til 757 kunder. Samtidig hadde 

Hjula 527 norske på dette tidspunktet. Mens omsetningen i 1867 i Norge var på 27.2617 spd, var den i 

oppstartsåret i Sverige på 309 spd.  I 1876 ble omsetningen i Norge på 23.8603, mens den i Sverige var 

på 13.2640. Veksten i Sverige mot tilnærmet status quo i Norge, viser tydelig effekten av den 

strategiske satsingen på det svenske markedet.  

I hele perioden var – se tabell 7  - de svenske kundene målt i omsetning vesentlig mindre enn 

de norske. I brev til agent Schmidt skrev Schou sommeren 1869: ”Jeg skulde tro, at det vilde være en 

god Plan nu i aar saa meget som mulig Søge at indarbeide Hjulas Varer hos de mindre Handlende thi 

                                                           
175 Hjula-arkivet Copie-bog Des – Mars 1876. Brev fra Schou til Schmidt datert 4. jan. 1876 (304) 
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har man först faaet Tillid hos disse, saa kommer Engrosisterne efter af sig selv og blive mer 

medgjørlige siden”.176 Dette utsagnet tydeliggjør Schous forsiktige ”sten på sten”- strategi på markedet 

gjennom å begynne med de små kundene for så å arbeide seg opp mot de store i markedet. ”Jeg har 

allerede paataget mig saa store leverancer for mine svenske venner i dette Aar, at jeg da först og fremst 

maa stræbe efter at forsyne Deres mindre faste Kunder”.177 

Utsagnet kan også sees i lys av at det svenske markedet i utgangspunktet var tenkt som et 

suppleringsmarked. Det innbar at ved dårlig avsetning i Norge skulle overskuddsproduksjonen 

omsettes på det svenske markedet. Imidlertid var det innlysende at det lå et stort potensial i det svenske 

markedet, et potensial som ikke bare sikret stabilitet i produksjonen, men også ekspansjon for Hjula 

veveri.  

 Utviklingen mot større kunder fortsatte fram til 1897 da mellomriksloven ble opphevet og 

salget til Sverige nærmest opphørte. Sigurd Grieg skriver  ”[….] For å gi en forestilling om Hjulas 

eksport til Sverige kan det nevnes at den i 1897 i alt innbrakte kr 1 075 082,59, og denne omsetningen 

fordelte seg på 14 firmaer, altså en meget grei og konsentrertomsetning”.178 Denne utviklingen var i 

tråd med den planen Schou så for seg allerede i 1869 ”[….]har man først faaet Tillid hos disse 

småkundene saa kommer Engrossistene efter af sig selv[…]”.179 

 I hele tiårsperioden fra 1867 til 1876 svingte salgsvolumet av Hjulas produkter på det svenske 

markedet til dels kraftig. I hovedsak var det to faktorer som innvirket på salget, produktene og 

produksjonen. Produktene Hjula tilbød de svenske kundene var konjunkturfølsomme. I år med 

lavkonjunktur slo det ut på omsetningen på salget som henvendte seg privatkundesegmentet.  

Privatkunder ble nødt til å stramme inn på klesbudsjettet. I tillegg ble salget redusert ved brann i 

fabrikken, mangel på vannressurser i produksjonen og forsinkelser av installasjoner av nytt 

produksjonsutstyr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176Hjula-arkivet Copie-bog Mai– Sep 1869. Brev fra Schou til Schmidt datert 3. Juli. 1869 (367) 
177 Hjula-arkivet Copie-bog Jan– April 1872. Brev fra Schou til Röhss datert 11. Feb. 1872 (367) 
178 Grieg, Sigurd: Norsk Tekstil bd. 2 (1950) s 69. 
179 Schou, Halvor. Mellomriksloven. (1905) s. 59 
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Tabell 7.  

Hjulas salg til Sverige 1867 – 1876. Angitt i spesidaler.  

ÅR 

OMS. I 

NORGE 

ANT. 

NORSKE 

KUNDER 

GJ. 

SNITT 

OMS. PR. 

KUNDE 

OMS 

SVERIGE 

ANTALL 

SVENSKE 

KUNDER 

GJ. SNITT PER 

SVENSKE 

KUNDE 

1864 185263 520 356 - - - 

1865 271477 630 431 - - - 

1866 289808 657 441 - - - 

1867 272616 613 445 309 3 103 

1868 247186 539 459 5680 48 118 

1869 225904 585 386 24014 175 137 

1870 217880 588 371 15382 191 81 

1871 245347 564 435 68104 467 146 

1872 303635 632 480 66671 325 205 

1873 351836 646 545 93797 366 256 

1874 350826 594 590 111518 431 259 

1875 260413 579 450 67450 413 163 

1876 238603 527 453 132640 757 175 

Kilde: Hjula – arkivet. Kundebok 1864 - 1876 
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Hva så vi dette kapittelet? I denne perioden så Schou på det svenske markedet som et 

suppleringsmarked hvor han kunne selge sine produkter i tider da etterspørselen var liten i Norge. Vi 

så også hvordan Schou etter hvert så det svenske markedet som et ekspansjonsmarked ikke minst i lys 

av at det norske markedet ville bli for lite for den norske tekstilindustrien etter hvert. Han gikk 

strategisk til verks for å tilpasse Hjulas produkter til det svenske markedet og til fabrikkens 

produksjonskapasitet. 
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KAPITTEL 9 

EN OPPSUMMERING AV HALVOR SCHOUS YRKESLIV 

 

I siste delen av 1870-årene nærmet den norske tekstilindustrien seg slutten av glansperioden som var 

preget av en sterk utvikling fra de første veveriene og spinneriene ble etablert i 1840-årene.  

I hele denne perioden hadde Halvor Schou vært en høyt respektert bedriftsleder med en rekke 

tillitsverv knyttet både til bransjen han representerte og på andre arenaer av norsk næringsliv. 

I februar1879 døde Halvor Schou etter mange års sykdom. Ut fra nekrologen som sto i 

Aftenposten 10. februar1879 ble budskapet om hans død mottatt med sorg innen næringslivet og blant 

mange av Hjula veveris ansatte. 

 

Faksimile fra Aftenposten 6. februar 1879: Utsnitt av nekrolog over Halvor Schou. 

I en nekrolog over 

Halvor Schou i 

Aftenposten 10. februar 

1879 kunne man blant 

annet lese:  

Budskapet om fabrikeier Halvor Schous dødlige 
afgang igaar eftermiddag efter flere aars tiltagende 

sygelighed vil visselig blive modtaget med dyb 

vedmod i videre kredse.  
Om Schous personlighed og optræden saavel i 

privatlivet som i forretninger, kan man neppe 
benytte en bedre betegnelse, end at han var 

gentleman i sin hele færd og anvendte paa en 

maade, som fortjener efterlignelse, sin ved egen 
dygtighed erhvervede store formue. Halvor Schou 

var efter sin faders død vistnok landets største 
 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:Halvor_Schou_nekrolog_Aftenposten_1879.JPG
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:Sitat1-no.png
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:Sitat2-no.png
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forretningsmand, og vi anføre som et exempel paa, 
hva dygtighed og vindskibelighed i enkelte mænds 

levetid kan bringe det til ogsaa i vore forholdsvis 

smaa forholde, at han i skatteligningen fandtes 
opført med den hos os hidtil uhørt høie indtægt af 

100 indt 120,000 Spd aarlig. 

Halvor Schou etterlot seg etter sin død et imponerende byggverk. Han hadde vært en sentral leder 

innen tekstilindustrien siden han grunnla og ledet eget veveri i 1849 – et veveri som senere skulle bli 

til storbedriften Hjula veveri. Morgenbladet skrev i sin nekrolog 7. Februar 1879: 

Mænd, der som Halvor Schou aabnet nye Næringsveie, og dette maa den afdøde sige at have 

gjort, om han end ikke i bogstavelig Forstand var den første textile Fabrikant i Landet – have 

vanskeligheter at overvinde, som kun en stor intelligens og en stor Energi kan beseire. 

For samfundet  kan den Nytte, mænd som Halvor Schou gjør, økonomisk og moralsk, 

vanskelig vurderes for høit. 

Denne oppgaven prøver å fange opp noen av de sentrale lederutfordringene Halvor Schou 

møtte som eier og leder av en av de mest suksessrike tekstilindustribedriftene i perioden1854 til 1879 

 Halvor Schou ble født inn i en velstående familie. Hans far, Christian Schou, var eier og leder 

av Schous bryggeri som var blant de største bryggeriene i landet. I utgangspunktet skulle Halvor overta 

bryggeriet, men etter en periode etter at han var ferdig med skolegangen ved Katedralskolen i 

Christiania ble han sendt på studieturer til Tyskland, Frankrike og England. Det var erfaringene fra 

disse turene som skapte hans interesse for mekanisk industriproduksjon.  

23 år gammel etablerte han, med sin fars formue i ryggen, et av Norges første bomullsveverier i 

Brenneriveien  – for deretter å etablere Hjula veveri på Sagene.  Alt dette gjorde han parallelt med at 

han arbeidet i sin fars bryggeri som ølbrygger.  

 I 1857 oppsto det en finanskrise i Amerika som bredte seg til store deler av verden. Årene i 

forkant av krisen var preget av oppgang i verdensøkonomien. Det medførte at amerikanske banker og 

andre finansinstitusjoner økte risikoen på sine investeringer. Da prisene begynte å falle, oppsto det en 

sterk økonomisk uro i pengemarkedet  

 Under denne pengekrisen fikk Halvor Schou og advokat P.J. Homann i oppdrag av den norske 

regjeringen å reise til London for å oppta et statslån på en million spesidaler- med tilbakebetalingstid 

på 18 måneder - for å støtte opp under næringslivets behov for kapital. De greide å inngå en avtale med 

Baring Brothers om et slikt lån med en rente på 6% mot en vanlig diskonto på 12% 
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 Etter at produksjonsbedriften i Brenneriveien var etablert og i drift reiste spørsmålet seg – 

hvilken type av salgsorganisasjon ville være den meste kostnadseffektive for å dekke det voksende 

primærmarkedet som åpnet seg som en konsekvens av befolkningsøkningen i Christiania.  

Schou valgte å overlate Peter Petersen ansvaret for å bygge opp en omfattende 

salgsorganisasjon. En grunn var at Schou på dette tidspunktet så på seg selv som produsent, og så med 

skepsis på å blande produksjon og salg. Han ønsket å bruke sin arbeidskraft på å utvikle en ny fabrikk 

– Hjula veveri på Sagene. 

 Hjula konkurrerte grovt sett med to tilbydergrupper. Den største konkurransen kom fra 

utenlandske produsenter. De importerte varene hadde det fortrinnet at de var godt innarbeidet over 

lang tid på det norske markedet. Fortrinnet med godt innarbeidede produkter var at de satte en standard 

for kvalitet, prisstruktur og smaksretning.  

I tillegg hadde Hjula en stor konkurranse fra de andre norske tekstilprodusentene – særlig fra 

Nydalen Compagnie i Christiania og Arne Fabrikker i Bergen. 

På et lite marked som det norske var på slutten av 1868, oppstod det en konkurranse som økte 

presset på prisene og dermed marginene i produksjonsleddet. For å kompensere dette inntjeningstapet 

måtte produksjonen effektiviseres og på sikt økes – eller finne et nytt ekspansjonsmarked. 

 I 1866 meldte Schou på noen av Hjulas mest konkurransekraftige produkter på Industri ock 

konstutställningen i Stockholm samme år. Der vant Hjulas produkter sølvmedalje i klassen for billige 

ullvarer. Bakgrunnen for deltakelsen på utstillingen må vi kunne anta var å prøve ut Hjulas produkter i 

konkurranse med de svenske. Som et resultat av den ærefulle tildelingen begynte svenske kjøpmenn å 

etterspørre Hjulas produkter og i 1867 besluttet Schou seg for å etablere de billige ullproduktene i 

Sverige. 

 Spørsmålet ble i neste omgang hvordan ville han organisere salget i Sverige? Hvordan så han 

for seg hvordan han best kunne styre en salgsorganisasjon som skulle operere på et så fjerntliggende 

marked? Hvordan skulle han sikre kommunikasjonen mellom markedet og produksjonsapparatet? 

Organiseringen av salget tok utgangspunkt i den norske modellen bygget på et agentnettverk. 

Schou la vekt på et enda tettere samarbeid og kontrollspenn med den enkelte agent gjennom konkrete 

oppfølgingstiltak ved salgsavvik. Med en slik tett styringsform med en direkte informasjonsflyt fra det 

svenske markedet til produksjonsapparatet sikret Schou seg løpende informasjon om endringer både i 

konkurrent- og kundemassen. 
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Schous tilnærming til det svenske markedet ble en suksess. Det svenske markedet som startet 

som et suppleringsmarked utviklet seg til et ekspansjonsmarked som sto for en vesentlig del av Hjulas 

totale salgsvolum helt fram til mellomriksloven ble annullert. 

Jeg har valgt å legge inn denne oppsummeringen av Halvor Schous liv og virke som en overgang til 

kapittelet om hans sønn Christian. Halvor var den store byggherren, Christians oppgave var å føre 

virksomheten videre fram med utgangspunkt i Halvors forretningsstrategi.  
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KAPITTEL 10 

ANDRE GENERASJON OVERTAR HJULA VEVERI 
 

 

Etter Halvor Schous død i 1879 overtok hans eldste sønn Christian den daglige ledelse av Hjula veveri, 

med Halvors enke som den formelle leder. Moren trakk seg etter hvert tilbake og fra1883 drev han 

firmaet videre sammen med sine brødre Olaf og John. John deltok aktivt i ledelsen av firmaet, men 

døde allerede i 1887, så det var Christian og Olaf som førte bedriften videre – Christian som daglig 

leder og Olaf som passiv medeier. Olaf brukte sin arbeidskapasitet og formue som kunstsamler. Hans 

samling av Munch malerier og annen norsk kunst skjenket han til Nasjonalgalleriet før han flyttet til 

Sveits hvor han døde i 1901.  

 Christian ledet bedriften i en svært vanskelig periode for norsk tekstilindustri – før, under og 

etter mellomrikslovens opphevelse i 1897.  ”En tid som man uten overdrivelse må kunne si satte et 

skille i den norske tekstilindustriens historie”.180 I tillegg til stort arbeidspress slet Christian Schou med 

dårlig helse hele livet. Allerede etter noen år som Hjulas leder, fikk han en kronisk sykdom som tvang 

han til en lengre rekreasjonsperiode for å gjenvinne sin helbred.  Sykdommen preget han så sterkt 

resten av livet at han til tider måtte føre en stille og tilbaketrukket tilværelse. I disse periodene var han 

tvunget til å oppsøke rekreasjon på institusjoner utenfor Christiania og i utlandet. 

 I perioden 1883 til 1898 var Christian Schou, sammen med sin svoger Einar W. Egeberg, også  

direktør for Schous bryggeri. Bryggeriet var grunnlagt av Christians bestefar, Christian Schou sen., og 

drevet som familieselskap fram til det ble solgt etter 60 års drift i 1897. 

For å kunne utføre ledelsen av bedriften Hjula var Christian Schou med sin svekkede helbred 

tvunget til å organisere ledelsen av bedriften på en annen måte enn sin far.  

                                                           
180Grieg, Sigurd. Bind (1948) s.75 
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Hvilke store ledelsesutfordringer sto Christian Schou overfor da han tiltrådte som leder av 

Hjula og fram til 1900? Utfordringene dreide seg først og fremst om den handelspolitiske utviklingen i 

forhold til mellomriksloven. Da Christian tiltrådte, var det allerede klare signaler fra svensk side om at 

mellomriksloven ville kunne bli opphevet. Hans strategiske ledelse var rettet mot å prøve å påvirke at 

opphevelsen ikke fant sted og dersom – og når - det skjedde, finne nye løsninger.  

Christian Schou ruster opp organisasjonen for ekspansjon 

Da Christian Schou startet som Hjulas leder i 1883, tok han fatt på å fornye organisasjonen for 

ytterligere ekspansjon. Helt fra starten av og fram til året 1900 la Schou til grunn en vekststrategi på 

det svenske markedet av Hjulas allerede innarbeidede produkter. Parallelt fulgte han en informasjons- 

og påvirkningsstrategi knyttet til svenske ønsker om innstramming av den liberale mellomriksloven. 

Det gjorde han gjennom en rekke brev og henvendelser til norske myndigheter og norske 

bransjekolleger. 

Hjula hadde allerede i lang tid hatt en sterk posisjon på det svenske tekstilmarkedet og etter at 

mellomriksloven av 1874 var blitt revidert i en enda mer frihandelspolitisk retning, skapte det grunnlag 

for ytterligere ekspansjon i Sverige.  

Med bakgrunn i Schous sykdomsbilde, med flere og til dels lange behandlingsperioder både i 

Norge og utlandet, var det nødvendig å styrke organisasjonen med definerte ansvarsområder så ikke 

bedriften kom i en vanskelig situasjon under Schous sykdomsfravær. 

Den daglige operative ledelsen som disponent ble derfor tillagt Peter Corneliussen som hadde 

vært ansatt i bedriften siden 1869. I brev datert 13. oktober 1885 annonserte Schou den nye ledelsen av 

Hjula veveri.  

”Hjula Contor. 

Peter Corneliussen vil snart igjen overtage en Post ved Hjula. 

Han vil blive meddelt Firmaets Procura. 

I Chr. Schou og John Schous Fravær fra Forretningen er han dennes Bestyrer. Han 

overtager Correspondencen med de svenske Kundene, med de tre reisende og desuden 

af anden Correspondence, hva der ved forefallende Leilighed maatte paalegges ham. 

Han har at forelægge de ugentlige Forslag til Bestillinger af alt Slags Raamateriale. 

Han har at assistere ved den daglige Control af Fabrikken og i Lagrene i hvilket han er i 

Christian Schou og John Schous Fravær alene og med en Myndighet som er af dem. 

Han har at sette sig nøie ind i Calkylerene for Uldvarer, Bomuldsvarer og farvede Varer. 
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I Christian Schou og John Schous Fravær underskriver han samtlige brev. Dette til 

Instrux for Corneliussen og til Underretning for Contoret og Fabrikmestere”.181 

Med denne nyorganiseringen av Hjulas ledelse sikret han at bedriften til en hver tid var 

beslutningsdyktig og operativ uansett Schous tilstand. 

Status for Hjula da Christian Schou overtok 

Fra 1883 ble Christian Schou den faktiske og formelle leder av Hjula veveri. Det var en solid og 

velrenommert bedrift han overtok. Det til tross for vekslende forhold i 1870 – årene. I 1873 oppsto det 

en internasjonal krise som den norske tekstilindustrien også ble preget av. Utenlandske produsenter 

opplevde prisfall - noe som medførte overproduksjon. Overproduksjonen av tekstilvarer fra de 

utenlandske produsentene ble lansert på det norske markedet til svært lave priser. Særlig gikk det 

utover de norske spinneriene. 

Hvordan var status for Hjula i 1883? Hjula veveri omfattet både bomulls- og ullvareproduksjon 

med et stigende marked både i Norge og i Sverige. Året Christian Schou overtok ledelsen av bedriften, 

hadde Hjula veveri en totalomsetning på kr. 1.619.564-. Eksporten til Sverige dette året var kr. 

827.495,-så salget på det norskemarkedet endte på kr. 792.069,- .182 

Fra 1880-årene fram til opphevelsen av mellomriksloven i 1897 hadde Hjula en større 

omsetning på det svenske markedet enn på det norske. Den svenske omsetningen steg, mens den 

norske sank. I 1885 utgjorde salget til Sverige 60% av Hjulas totalsalg. Antall svenske kunder sank fra 

23 i 1885 til 14 i 1897 -  med en gjennomsnittlig omsetning per kunde i 1885 på kr.34.963 til kr 76.791 

i 1897. Den svenske andelen av totalomsetningen i denne perioden er på sitt laveste i 1897 på 58 

prosent og på sitt i høyeste i 1890 med 77 prosent, men er i hele perioden fra 1885 til 1897 er 

omsetningen større i Sverige enn i Norge. Det kan se ut som om det er lagt større salgsressurser inn i 

Sverige ut fra tabell 8. Den svenske suksessen har – ser det ut til – til en viss grad gått utover 

omsetningen i Norge.   

Fra mange små til få store 

Dreiningen fra mange mindre svenske kunder mot færre store var et resultat av en klar bedriftsstrategi. 

Schou la hovedvekten på en rasjonell produksjon. Derfor så han seg nødt til å konsentrere 

kundeordrene. I tillegg sanerte han kunder som ikke var i stand til å betale innen betalingsfristene eller 

som la inn så små ordre at de påførte vesentlige kostnader i produksjonsprosessen. 

                                                           
181Hjula-arkivet Copie-bog October 1885. Brev fra Schou til Corneliussen datert 13. Juli. 1885 
182Rivedal, R.K. Heftet Det større marked 
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Tabell 8: Salgsfordeling i kr og prosentandel i Sverige 

ÅR 
SALG I 

NORGE 

SALG I 

SVERIGE 

TOTALT - 

SALG 

SVERIGES 

ANDEL I 

PROSENT 

1885 545.379 804.164 1.349.543 60 % 

1886 567.020 858.742 1.425.766 60 % 

1887 487.537 864.560 1.352.097 64 % 

1888 507.517. 1.261.252 1.768.769 72 % 

1889 517.052 1.425.676 1.942.728 73% 

1890 393.590 1.271.328 1.664.918 77 % 

1891 436.431 1.189.097 1.625.528 73 % 

1892 422.907 899.875 1.322.782 68 % 

1893 569.407 1.244.424 1.814.128 68 % 

1894 661.926 1413.602 2.075.528 68 % 

1895 634.815 1.160.421 1.795.236 65 % 

1896 685.338 1.046.127 1.731.465 60 % 

1897 267.676 1.045.082 1.812.751 58 % 

Gjennomsnittlig 

inflasjon i 

perioden = 

1,4%183 

    

Kilde: Laget ut fra tall hos Rivedal, R.K. Tidligere ansatt som salgssjef i Hjula veveri. Fra Heftet Småkunder 

                                                           
183Iflg. SSB inflasjonskalkulator 
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Som tidligere nevnt var det i ly av mellomriksloven at den norske tekstilindustrien hadde vokst 

og utviklet seg så sterkt som den gjorde i perioden 1874 – 1897. Ved industriens sterke og tette forhold 

til loven stagnerte noe av den nødvendige produktutviklingen både knyttet til kvalitet og et bredere 

produktsegment.  

Misnøyen med mellomriksloven øker i Sverige 

Mellomriksloven hadde tilhengere og motstandere både i Norge og Sverige. I Sverige tok det ikke 

mange år etter at loven av 1874 var vedtatt før motstanden mot den ble både sterk og høyrøstet. 

Rivedal skriver: ” Men det ble ikke ro omkring Mellemriksloven” (…..) til tross for at loven jevnlig 

var framme i diskusjonen og det ble forhandlet om forskjellige forandringer, men (…..) ” ble det ikke 

oppnådd enighet om noe systemforandring. Følgen ble at den nye Mellomrikslov av 1890 heller ikke 

vant noen sympati i Sverige”.184 

I den norske diskusjonen rundt mellomriksloven bidro Christian Schou med en rekke skriftlige 

uttalelser for å demme opp mot den norske motstanden. Det som vakte den største motviljen og striden 

i Sverige mot loven var det såkalte norske produksjonsbeviset.  

De norske tollmyndighetene utstedte produksjonsbevis når varene var produsert eller var 

underkastet foredling – altså farget eller bleket i Norge. Hadde varen et slikt produksjonsbevis, kunne 

varen innføres tollfritt til Sverige. Fordi tollsatsene lå høyere i Sverige enn i Norge, var det ofte 

lønnsomt å innføre for eksempel ublekede bomullsprodukter fra utlandet og la dem bli bleket eller 

farget i Norge, for så senere å sende dem til Sverige. Svenske bomullsprodusenter så en stor fare for 

sin produksjon knyttet til denne praksisen.  

På den andre siden brukte også svenske produsenter samme fortolkning og praksis. 

G.Altschwager informerte Christian Schou per brev:  

Staik & Svennson som havde den store Import af ubleget Varer via Norge til Gøteborg, flytter i 

den aller nærmeste Fremtid sine Maskiner, sit Farveri, Blegeri og Trykkeri over til Christiania. 

Der gjøres Regning på at der ikke skal kunne gjøres den Forandring i Mellemrigsloven at 

Råvaren skal være vævet i Norge, og selv om sådan Tolkning skulde ved en Omredigering at 

Mellemrigsloven finne Sted, så regner de med at dette tager mindst 3 Års tid, og inden 2 År så 

skal Farveriet, Grund, Bygninger, Maskiner etc. være optjent i ToldDifference. 185 

Dette dempet ikke den opphetede svenske misnøyen med mellomriksloven. 

                                                           
184Rivedal i Heftet Tollspørsmålene og Mellemriksloven 
185 Ibid  
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Christian Schou ruster opp fabrikkanlegget 

Rivedal skriver at det gikk ikke mange år fra Christian Schou overtok ledelsen av Hjula i 1883 til han 

innså at det var nødvendig med oppgradering og utvidelser av bedriften. 186 I årene framover la han 

opp til en ekspansjonsstrategi for ytterligere å ta markedsandeler på det svenske markedet. Det 

nødvendiggjorde utbyggingen av produksjonsapparatet. 

I 1889 gikk Christian Schous mor Cecelie til innkjøp av Sandakerveien 10 med 

vannfallsrettigheter. I kjøpet lå også rettigheter til hele bygningmassen som var en gammel papirmølle 

iflg. skjøtet.187 Samme år går Christian Schou til innkjøp av nabogården, Sandakerveien 6.188 Ved flere 

utvidelser av bedriften hadde det blitt større behov for økt energimengde. Det ble derfor oppført en ny 

veveribygning rett nedenfor den gamle. Bygningen ble bygget i mur med overlysvinduer i en etasje, og 

med plass til 60 vevstoler.189 

Samtidig med eiendomskjøpene og utvidelsen av bygningsmassen hadde det foregått en 

fornyelse og en forbedring av maskinparken. Som Rivedal skriver ble det lagt inn elektrisk lys over 

hele anlegget og i1887 ble det installert tre nye dampkjeler og en ny turbin, og ullvarefabrikken fikk 

nye turbiner i 1890. De største maskininnkjøpene til bomullsfabrikken skjedde i 1889. I følge Rivedal 

ble det innkjøpt: ”fem stk. Vindemaskiner, 5 stk. Sextional-warping maskiner, 50 Vexelstoler, 50 

Plainstoler, 1 stk. Hydro-extractor, 8 stk. Nye cylindere for forlengelse av smitte- og 

tørkemaskiner”190. Dette medførte en betraktelig utvidelse og oppgradering av bomullsfabrikken. 

I januar 1890 skrev Christian Schou til Gustav Altschwager som var Hjulas representant i 

Sverige: ”Nybygningen er nå saavidt fremskreden at jeg haaber, jeg skal kunne paabegynde Flyttingen 

av uldstolene i Begyndelsen av næste Maaned”.191 

Hvor stor var Hjula ved inngangen av 1890-årene? 

I januar 1892 skrev Schou til Hjulas kunde M. Francken i Gøteborg om utvidelsen av ullvarefabrikken: 

” Efter den stedfundne udvidelse af min Bomuldfabrikk og under nuværende forhold anser jeg det 

utvilsomt at jeg punktlig vil kunne effektuere Deres Efterbestillinger for April-Mai eller tidligere”. 

                                                           
186Rivedal, R.K. Tidligere ansatt som salgssjef i Hjula veveri. Upublisert manuskript til firmahistorie 1898-1948, fra heftet 
Videre framgang 
187 Rivedal, R.K. Fra heftet Videre framgang, om skjøte på Sandakervn 10. 
188Ibid. Skjøte på Sandakervn  6. 
189Rivedal, R.K. Videre framgang 
190 Ibid 
191Hjula-arkivet Copie-bog October 1890. Brev fra Schou til Gustav Altschwager datert 15. Januar. 1890 (Rivedal, R. K) 
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192Kapasitetsproblemer hadde ført til at Hjula i en periode ikke hadde kunnet levere de bestilte varene 

punktlig. 

Med bakgrunn i en rekke brev Christian Schou sendte inn til norske myndigheter, får vi et klart 

bilde av veksten i antall ansatte. I brev som Schou sendte til formannen i Tollkommisjonen, 

ekspedisjonssekretær Olai Olsen 4. oktober 1887, kommer det fram at antallet ansatte i 1886 totalt var 

580 fordelt med 270 i Bomullsfabrikken og 310 i Ullfabrikken.193 Til Fabrikktilsynet oppgir Schou 

1.juli 1893 at arbeiderantallet har steget til 633.194 Den 16.januar 1895 oppga Schou til Fabrikktilsynet 

at antall arbeidere hadde steget til 700.195 

Fra 1880-årene fram til mellomriksloven ble opphevet i 1897, sank omsetningen på det norske 

hjemmemarkedet samtidig som omsetningen på det svenske eksportmarkedet steg. I 1889 utgjorde 

Hjulas eksport til Sverige 73% av fabrikkens total omsetningen.196 Tilgangen til det svenske markedet 

ga flere muligheter for omsetningsøkning for Hjula. I 1875 var innbyggertallet i Norge 1,8 mill, mens 

Sveriges innbyggertall lå på 4,2 mill.  

Hjulas produkter var godt tilpasset det svenske markedet med sine grovere ull- og 

bomullsprodukter, mens svensk tekstilindustri produserte finere og dyrere produkter. Samlet ga denne 

spesialiseringen i Norge og i Sverige et bedre vern mot konkurransen med utenlandske produkter fra 

England og Frankrike.  

”Derved at denne Lov aabnede et större marked med Behov for saa at sige samme Varer 

som det udenlandske, blev desuden de forskjellige Anlæg sat i stand til i langt høiere 

Grad end för at kaste sig over enkelte Specialiteter. Herved opnaaedes naturligvis en 

större Rutine i Tilvirkningen, en lettere og billigere Production, og som fölgeder af 

ogsaa den större Evne til med Held at optage Koncurrancen med Udlandet her 

hjemme.197 

En slik spesialisering krevde stabilitet og forutsigbarhet for å standardisere og effektivisere 

produksjonen. Med bakgrunn i de mulighetene det svenske markedet ga Hjula, holdt Hjula fast ved 

strategien og rettet ikke fabrikkens produksjonsapparat inn mot framstilling av de finere kvaliteter 

verken innen ull eller bomull. Som jeg viser senere, hindret denne beslutningen om å ikke utvide 

                                                           
192Hjula-arkivet Copie-bog Januar 1892. Brev fra Schou til M. Francken datert 15. Januar. 
193 Rivedal, R.K. Heftet Videre framgang 
194 Rivedal, R.K. Heftet Videre framgang 
195 Ibid.  
196Ibid.  
197Rivedal, R.K. Heftet Tollspørsmålene og mellomriksloven 



77 
 

produktspekteret omstillingen da det ble tvingende nødvendig etter avslutningen av mellomriksloven i 

1897.  

I dette kapittelet har vi sett at Christian Schou organiserte ledelsen av Hjula veveri med klarere 

ansvarsområder for å kunne demme opp for fravær i ledelsen grunnet sykdom. Vi har også synliggjort 

at i årene 1885 til 1897 var omsetningen i Sverige av Hjulas produkter vesentlig høyere enn 

omsetningen på det norske markedet. Fra 1889 kjøper Chr. Schou de nærliggende eiendommene 

Sandakerveien 6 og 10 for utvidelse av produksjonslokalene. I neste kapittel vil vi se på 

organiseringen av Hjulas svenske salgsorganisasjon. 
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KAPITTEL 11 

HJULAS SVENSKE SALGSORGANISASJON 

Konjunkturene på 1880-tallet var svingende. Begynnelsen av 1880-årene var preget av en svak 

oppgang, men allerede i 1884 merket man en nedgang som ble forsterket i 1885 og 1886. Denne 

utviklingen bekymret Christian Schou, hvilket han ga uttrykk for i et brev til Hoffjegermester 

Gjerdrum 21. Desember 1886:  ” Jeg tillader mig at meddele følgende Oplysninger angaaende 

Uldindustriens Virksomhet i indeværende Aar”.198 Han beskrev i brevet at omsetningsresultatet var 

vesentlig lavere enn forventet i første halvår. I tillegg til den lavere omsetningen kom det en uventet og 

sterk prisstigning på ull fra september og” [….] stillet sig circa 40% dyrere end ved Aarets 

Begyndelse. I December er Uldpriserne vistnok gaaet noget ned – circa 10% [.......]”.199  Derfor mente 

Schou at [ …..] ”i indeværende Aar vil vise et ligesaa ugunstig Resultat som ifjor”.200 

I tillegg til prisoppgang på råvarer ble også konkurransen mellom norske produsenter skjerpet – 

noe som førte til ytterlig prispress. Til Gjerdrum skriver Schou videre: ”Jeg har havt den Ære at 

modtage Deres Privatskrivelse af 12. ds; hvis Besvarelse jeg meget beklager, at jeg af flere Grunde 

ikke ser mig i stand til ydeligere at forøge Rabatten paa mine Varer”. Bakgrunnen forklares med ”Den 

store Concurence mellem de inderlandske Fabrikker og den lange Credittiden […. ] har bevirket at 

Prisen på norske Varer nu er saa trykket at den Fordel som levnes Fabrikanten naar han sælger til 

Kunder, som har en saa høi Rabat, som deres andre Firma – er meget liden og indgaar for enkelte 

Varesorters Vedkommende lig null”.201 

Schous reisende Altschwager fulgte pris- og konkurrentutviklingen på det norske markedet tett 

og sendte flere brev til Schou om markedsutviklingen. 19. januar 1885 skrev han i brev fra Trondheim 

og ba Schou: ”At etablere, som en undtagelse fra Regelen, billigere Priser på nogle Bomuldsvarer 

[……]”.202 Bakgrunnen var at engelske tekstilvareleverandører solgte så billig at Altschwager var redd 

for at Hjulas produkter vanskelig kunne konkurrere – og dermed miste kundeforholdet. Den engelske 

konkurransesituasjonen beskriver Altschwager i brev datert 2. juli 1885: ” I Manchester og i hele 

England maa Spindere og Fabricanter i aar arbeide under forfædelige tabsgivende Forhold, thi de 

Priser som noteres for adskillige Varesorter, er lavere end jeg nogensinde har kjent og seet dem”.203 

                                                           
198Hjula-arkivet Copie-bog Desember 1886. Brev fra Schou til Hoffjegermester Gjerdrum datert 21. desember. 
199Ibid. 
200Ibid. 
201Hjula-arkivet Copie-bog Juni 1881. Brev fra Schou til Firma H.T Jenssen i Trondheim - datert 21. Juni 1881. (Rivedal, R. K) 
202Hjula-arkivet Copie-bog januar 1885. Brev fra Altschwager til Chr. Schou datert 19. januar 1885. 
203 Hjula-arkivet Copie-bog Juli 1885. Brev fra Altschwager til Chr. Schou - datert 2. Juli 1885. 



79 
 

Salget på det norske markedet ble dekket av Hjulas reisende som hadde forbindelser direkte inn 

til Hjula veveri - men hvordan ble det store svenske markedet betjent? 

Det stigende salget på det svenske markedet skapte problemer for de norske kundene. Hjulas 

representant kunne melde fra kundebesøk i Arendal: ”Kundene er elskværdige at tale med, men alle er 

imod at kjøbe noget nu. […]Saavidt som jeg kunde forstaa, laa det paa Bunden af næsten hver eneste 

Kunde, jeg hidtil har besøgt, lidt Bitterhed mod Hjula; thi nogen av det første, de kom indpaa, var 

hvordfor de ikke fik varer, i hine gode Aar, netop da hvor de mest trængte dem; de hadde dog altid 

været gamle og tro Kunder, som ikke likte at gaa udenfor sine Forbindelser etc. etc.”.204 

Bedre kontroll på salget 

Under Halvor Schous ledelse solgte Hjula veveri bare til detaljfirmaer i Sverige, og salget ble tatt hånd 

om av agenter i Stockholm og Gøteborg. Agentene ble holdt med et mindre kommisjonslager. 

Firmaene som hadde agenturene i de svenske byene, solgte hovedsakelig som agenter, men hadde også 

anledning til å kjøpe i fast regning og opptre som grossister - etter faste salgsbetingelser:  

• 15% rabatt ved kontant betaling 

• 10% ved 3 måneders rentefri kreditt 

Solide kunder, som forlangte 6 måneders henstand, kunne innrømmes så lang kreditt, men fikk da 

ingen rabatt.205 

Den svenske kundemassen var preget av mange, men små kunder. Det førte til at ordrene ble 

oppstykket. Selv om salget per kunde var stigende ga kundesammensetningen et bilde av et 

salgssystem som ikke var tilpasset en produksjonsbedrift som Hjula, som la vekt på rasjonell 

produksjon gjennom konsentrering av ordrene. 

Hjulas nye svenske salgssystem 

Christian Schou endret strategi og besluttet å la alt salg i Sverige gå gjennom grossister - ikke som 

tidligere gjennom et detaljistledd. Ordningen ble gjennomført i 1882. Samtidig ansatte han en reisende 

i Sverige som skulle være et bindeledd mellom kundene og markedet. Gustav Altschwager ble ansatt i 

stillingen i 1882. Året etter fikk han også ansvaret for salget i byene Egersund, Stavanger, Haugesund, 

Bergen, Ålesund, Molde, Kristiansund og Trondheim.  

Det skulle vise seg at Altschwager ble en dyktig og effektiv medarbeider helt fram til han døde 

i 1897. I disse 25 årene sendte han en rekke lange brev hvor han i detalj redegjorde for 

                                                           
204Hjula-arkivet Copie-bog April 1892. Brev fra Sig. Finnemann til Christian Schou- datert 27. april 1892. 
205Rivedal, R.K. Heftet Et større marked 
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markedsutviklingen både i Sverige og Norge. I tillegg ga han Schou løpende nyttig informasjon om 

den svenske handelspolitikken. 

I brev til sin agent i Stockholm – Richard Smidt & Co -  forklarer Christian Schou grunnene til 

den nye salgsstrategien. ”Jeg faar nu ofte Ordres paa kun et ½ Stykke af et Dessin, og De vil lettere 

indse, hvor ufordelagtig det er for en Fabrikat at tilvirke saa lidet…….”.206 Videre beskrev han i brevet 

at det var avgjørende for Hjula veveri å drive rasjonelt for å skape en sunn økonomi i bedriften. Dette 

hevdet han bare var mulig ved å produsere større kvanta innen de forskjellige produktområdene. I 

tillegg pekte han på nødvendigheten av å minske tap på kundefordringer.  

Fra agenter til grossister 

Da Christian Schou besluttet å organisere det svenske salget fra et agentsystem til salg gjennom et 

grossistledd, kom bakgrunnen for denne strategiske endringen tydelig fram i brev til Hjulas svenske 

agent Richard Schmidt i Stockholm: 

”Jeg har desuden i de senere Aar lidt saa meget Tab ved uvederhæftige Kunder i 

Sverige”.207[… ] at avansen som Hjula burde hatt som grossist ble redusert ned mot null […] ”men jeg 

har endog saa havt directe Tab ved min Svenske Grossist – forretning. Jeg beder Dem misforstaa mig 

ikke; jeg tilskriver aldeles ikke Dem skylden herfor […] men disse Bestillinger fra Hundreder af 

Smaakunder skaffer mig, som sagt, stedse saa meget Bryderi, at jeg nu er træt af at effectuere direct 

[…]. Af disse Grunde har jeg derfor besluttet mig til fra 1ste Januar 1882 at forandre mit System for 

Salget af mine varer i Sverige; jeg vil da Søge mine Kunder blant de solide Grossister og ganske 

ophøre med at effectuere Ordres directe til Landsorten”.208 

Han avslutter brevet med å rose Richard Schmidt & co. som en meget god kunde som Hjula ville satse 

på også i framtiden uten at han utdyper det ytterligere i sitt brev. 

Utfordringen med overgangen til et nytt salgssystem var å konvertere Hjulas solide kunder til 

den nye grossistorganisasjonen. Gustav Altschwager ble satt til å lede implementeringen av det nye 

salgssystemet og redusere kundemassen for tapsbringende kunder.209 Han løste oppgaven meget 

tilfredsstillende noe som kommer tydelig fram i nedstående tabell. 

 

 

                                                           
206Hjula-arkivet Copie-bog Juli 1881. Brev fra Christian Schou til Richard Schmidt i Stockholm datert 5. juli 1881. 
207Ibid.  
208Ibid. 
209Rivedal, R.K. Heftet Det større marknad  



81 
 

Tabell 9: Utvikling av de svenske kundene etter implementering. Gjennomsnittlig inflasjon iflg SSB i 

perioden 1885 – 1897 = 1,4% 

ÅR ANTALL 

KUNDE 

TOTAL 

OMSETNING I 

SVERIGE 

GJENNOMSNITT 

PER KUNDE 

1885 23 KR 804.164 KR 34.963 

1890 15 KR 1.271.326 KR 84.755 

1895 16 KR 1.160.421 KR 72.526 

1897 14 KR 1,075.082 KR 76.791 

Kilde:  Rivedal, R.K, Heftet Småkunder 

Hjulas grossistsalg 

1885 syntes å være et dårlig salgsår i Sverige. 23. mars skrev Gustav Altschwager et langt brev hjem 

fra Stockholm til Hjula hvor han analyserte det svenske markedet. Han innleder brevet med ”Her er 

forferdelig dårlige Tider”. 210 Videre rapporterte han om ”[….] at Kjøbelysten existerer ikke for 

nuværende […] jeg tror det vilde være klogt i år, at tage omhyggelig vare på de små norske Ordres og 

lade disse så vidt mulig komme til sin Ret, Såfremst De kunde først og fremst få afsted de svenske 

Ordres De ha i Deres Bøger – for at forhindre enhver Annulation – og De så grundigt og fat på de 

norske Ordres, så vilde det vistnok af mange Grunde være meget rigtig. […]En ting står klart for mig; 

og det er, at de Vårordres De har inde må De expedere promt, thi om de ikke overholder Deres 

Leveringstid, så vil, under disse dårlige Tider, de fleste Svensker med Begjærlighed vil gribe et Påskud 

til at annulere”.211 Kampen om kundeordrene ble sterkere og førte til prispress i markedet. 

Altschwagner overvåket ikke bare konkurrentenes priser, men også deres generelle 

betalingsbetingelser. 

Bedrede markedsutsikter 

I 1888 var situasjonen en helt annen for tekstilbransjen. Da hadde det blitt skapt et underskudd av 

tekstilvarer på det svenske markedet – med de kundeklager som det medførte. Altschwager skrev til 

Christian Schou i oktober 1888 at ”Jeg føler hos Rubensons, at de har den Tro, at det er min Skyld at 

                                                           
210Hjula-arkivet Copie-bog Mars 1885. Brev til Christian Schou fra Gustav Altschwager i Stockholm datert 23. mars 1885. 
(Rivedal, R. K) 
211Ibid. 
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de i år får et mindre Kvantum af Dem”.212 Mangel på varer i Sverige skaper en mistanke om at Hjula 

heller solgte sine varer på det norske markedet gjennom detaljister hvor provisjonssatsene var høyere. 

Men vareknappheten på Hjulas produkter på det svenske markedet var reell i følgeAltschwager. ”I hele 

Stockholm findes ikke et Stykke Reversibles at oppdrive, ikke et eneste Stykke Devon eller Moscowa 

eller Escim af Hjula”, rapporterer han. 213 

I årene 1888 til 1891 holdt omsetningen på det svenske markedet seg høy. I 1892 falt den 

ganske sterkt for så å gå oppover igjen fra 1893 helt fram til mellomriksloven ble opphevet 12. Juli 

1897, konf tabell nr 8. Det betydde at den vareutvekslingen som hadde funnet sted mellom Norge og 

Sverige på fritt grunnlag, opphørte. Med bakgrunn i mellomriksloven hadde det i Norge og Sverige 

vokst fram industrier som hadde sin basis i det store markedet som de forente kongedømmene i 

unionen hadde skapt. 

Standardisering av produksjonen 

Utvilsomt hadde mellomriksloven og samhandelen med Sverige hatt betydelige produksjonsmessige 

fordeler. Det ble mulig å standardisere produksjonen. Den norske tekstilindustrien spesialiserte seg – 

som tidligere vist - på de grovere og billigere varene i ull og bomull noe som gav en god tilpasning til 

det svenske markedet. Den svenske tekstilindustri spesialiserte seg på bedre og mer kostbare 

produkter.  

Disse forskjellige strategiene utfylte hverandre –og utgjorde samlet et vern mot utenlandske 

konkurrenter, men da mellomriksloven bare besto i den form som den stort sett fikk i 1874 til 1897 – i 

23 år, forsvant det svenske markedet totalt for norsk tekstilindustri etter 1897 på grunn av den svenske 

proteksjonistiske politikken som ble ført etter mellomriksloven ble opphevet. Dette skapte problemer 

og det ble tvingende nødvendig med en omstilling i hele den norske tekstilbransjen. Det ble en stor 

utfordring for Hjula veveri som hadde hatt den største eksporten til Sverige av alle norske 

tekstilprodusenter. Det er vanskelig å se bort fra at den sterke posisjonen Hjula hadde hatt på det 

svenske markedet, hadde blitt et hinder for produktutvikling av nye bomulls- og ullprodukter. Nye 

produkter som kunne ha styrket Hjulas markedsposisjon også etter 1897, ble ikke utviklet.  

 

Jeg har her redegjort for utviklingen av den svenske salgsorganisasjonen som går fra agenter til 

grossister. Dette bedret kontrollen på salget og resulterte i at antall kunder ble redusert i perioden 

1885 til 1897 fra 23 til 14. Hjula fikk færre og større kunder og Schou kunne standardisere 

produksjonen mer effektivt.  

                                                           
212Hjula-arkivet Copie-bog Mars 1885. Brev til Christian Schou fra G. Altschwager datert 19. oktober 1888. (Rivedal, R. K) 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
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KAPITTEL 12 

SVENSK PROTEKSJONISME 
 

Helt fra den frihandelsvennlige mellomriksloven av 1874 var blitt anerkjent, hadde det vokst fram en 

svensk skepsis til vesentlige deler av loven og i hvilken grad den gagnet svensk næringsliv. Skepsisen 

økte i takt med den generelle politiske utviklingen i retning av svensk proteksjonisme. 

Hva var de underliggende politiske årsakene til at mellomriksloven, som fra 1850- årene var blitt sett 

på som et viktig element i unionen mellom Sverige og Norge, ble oppsagt ensidig fra svensk side i 

1897? Hvilke internasjonale og nasjonale faktorer hadde påvirket denne politiske dreiningen knyttet til 

tollstriden? 

 Stråth skriver at ”Ein tenkte seg at samansmeltinga av dei økonomiske interessene på den indre 

marknaden i unionen ville bli følgd av ei samansmelting av folka, og at dei økonomiske interessene 

ville utvikle seg i konvergerande og harmoniserande retning”.214 

 I 1840 – årene hadde den svenske regjeringen gått inn for å utvide mellomriksloven i retning 

av en fremtidig tollunion. ”I perioden 1840 – 1865 kan vi trygt si at tekstilindustrien i Norge – nettopp 

i sine grunnleggende år – nød et moderat tollvern derved at tollen på råstoffer var lav, mens tollen på 

de ferdige varene var høyere enn den ble etter 1865”.215 Stråth (2005) skriver at konsekvensen ble at 

den svenske proteksjonistiske tollpolitikken måtte tilpasses den mer liberale norske.  

I denne prosessen var forholdet til tekstilindustrien et vanskelig punkt. De svenske delegatene i 

kommisjonen av 1856 gikk inn for en helt tollfri vareflyt av tekstilprodukter over grensen, mens de 

norske delegatene argumenterte for en form for vernetoll mot svensk import. Konklusjonen på 

forhandlingene ble at avstanden mellom de to landenes forhandlingsposisjoner var for stor til å etablere 

en tollunion. 

Tollstrid i forskjellige retninger 

Tollstriden mellom de to rikene i unionen utviklet seg i forskjellige retninger gjennom 1870- og 1880 

årene. I Sverige var tollstriden ”… ein direkte følgje av den økonomiske depresjonen som hadde vart 

sidan 1870-åra”.216 Innførselen av amerikansk korn hadde lagt press på det svenske landbruket, 

samtidig som den svenske industrien merket effekten av lavkonjunkturen. På bakgrunn av den tyske 

lavkonjunkturen hadde Bismarck i 1878 fått med seg den tyske Riksdagen til å uttale seg mot frihandel 

                                                           
214Stråth, Bo. S. 126. Union og demokrati. Pax forlag AS. 2005.  
215 Grieg, Sigurd. Omkring mellomrikslovens opphevelse 1885 – 1897.  S. 399 i artikkel i Nordisk Tidsskrift för vetenskap, 
konst och industri. Stockholm – Whalstrøm&Widstrand (1948) 
216Stråth, Bo. S. 308 (2005) 
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som prinsipp. Med bakgrunn i denne uttalelsen ble det i 1886 etablert en proteksjonistisk ”rug- jern-

koalisjon” av tunge aktører innen industri og jordbruk i Tyskland. Denne organisasjonen krevde 

vernetoll – noe som ble et eksempel til etterfølgelse i Sverige, med det resultat at det ble dannet en 

proteksjonistisk organisasjon - den såkalte Tullskyddsföreningen. I 1885 ble det i den svenske 

Riksdagen krevd revisjon av mellomriksloven av 1874 i proteksjonistisk retning. Dette tydeliggjorde  

de proteksjonistiske kreftene i svensk politikk.  

 Norge gikk i en annen retning. I 1880-årene utviklet det seg en kulturradikalisering i Norge 

som skygget for debatten rundt utviklingen av mellomriksloven. Det dreide seg om sentrale politiske 

saker – ikke minst prinsippet om svensk utenriksminister og diskusjonen rundt allmenn stemmerett. De 

første årene av 1880-tallet, etter at kongen hadde nektet å sanksjonere statsrådsvedtaket, ” gjekk den 

innanrikspolitiske argumentasjonen mot den norske embetsmannsregjeringa over til å bli ein 

nasjonalistisk argumentasjon mot kongemakta”. 217 Etter at proteksjonistene hadde seiret i Sverige, 

fortsatte Bjørnstjerne Bjørnson å argumentere for egen norsk utenriksminister. Hans argumentasjon ble 

”ytterlegare intensivert i kombinasjon med innenrikspolitisk radikalisme i arbeidersaka under inntrykk 

av gjennombrotet for proteksjonismen og ultrakonservatismen i Sverige”.218 

Stråth hevder at bakgrunnen for Venstres radikalisering rundt 1890 var gjennombruddet for den 

svenske proteksjonismen, mens Rolf Danielsen (1964) hevdet at Venstres landsmøte i 1891 var uttrykk 

for et behov for å mobilisere flere velgere. Aktivismen i utenriksminister- og konsulatsaken skulle 

virke samlende der sosiale spørsmål virket splittende.219  

Tollstriden i 1880- og 1890-årene hadde et tydelig sosialt trekk. En stadig mer ultrakonservativ 

svensk nasjonalistisk retorikk forsvarte proteksjonismen. ”Den konservative stillinga var sterk i 1890-

åra og grensa ikkje skjeldan til reaksjonære standpunkt, der målet var å halde både nordmennene og 

arbeidarene nede”, skriver Danielsen.220 

 

Som vi har sett i dette kapittelet steg svenskenes motvilje mot mellomriksloven proporsjonalt med deres 

proteksjonistiske sympatier. 

 

 

                                                           
217Stråth, Bo. S. 308 (2005) 
218 Kalleberg, Robert. Hjertelagets politikk. En studie av Bjørnstjerne Bjørnsons unionspolitikk 1884 – 1893. Hovedoppgave 
i historie. UIO. 1997. Gjengitt i Union og Demokrati. (2005) s. 311. 
219 Danielsen, Rolf s. 359. Det norske Storting gjennom 150 år. Bd. 2. 1870 – 1908. Oslo. Gyldendal. 1964. 
220Stråth, Bo. S. 327. (2005) 
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KAPITTEL 13 

KAMPEN OM MELLOMRIKSLOVEN    

Årene før forhandlingene om avslutningen av mellomriksloven i 1897, benyttet Christian Schou til 

aktiv påvirkning av norske myndigheter i en mest mulig forhandlingspositiv retning for norsk 

tekstilindustri. I denne perioden mottok han lange brev fra sin representant Gustav Altschwager i 

Stockholm som holdt Schou løpende orientert om de skiftende politiske stemningsendringene innen 

svensk offentlighet. 

Svenske varsler 

 9. mars 1885 sendte Altschwager et utklipp sakset fra en svensk avis for å informere Schou om den 

generelle svenske stemningen knyttet til mellomriksloven.221 

Svenska bomull-fabrikantforeningen skal 12. mars hålla ett allmænt møte i Stockholm. Blant 

øfverlæggningsfrågorna førekommer føljande: Hvad bør åtgøras før att få undanrøjd den mot 

førfattningens mening stridande tolkning af mellanrikslagen, som møjliggjør tullfri innførsel af 

utlændska bomullsvæfnader och garner øfver Norge? Førhandlingar hærom æro egnad att 

æfven på andra områden klargøra tolkningen af mellanrikslagen, hvarfør møtet bør vara 

vældkommet før den inhemska industriens vænner i båda lande. 222 

Innbydelsen til møtet gikk rett inn i striden som knyttet seg til den svenske tolldebatten. Et 

viktig punkt i innkallingen til møtet gikk inn i ”den mot førfattningens mening stridande tolkning af 

mellanrikslagen, som møjliggjør tullfri innførsel af utlændska bomullsvæfnader och garner øfver 

Norge”. 223 

Det er grunn til å tro at møteinnkallingen og sakslisten skapte uro i kretsen av norske 

tekstilprodusenter. 

Den 11. mai fikk Schou en ny beskjed fra Altschwager: ”Petitionen til Kongen cirkulerer til 

underskrift i dag her i Staden; Jeg har læst den, og den er brilliant skrevet”.224 De fleste innså på dette 

tidspunkt at Mellomriksloven ville bli oppsagt – noe som utløste stor aktivitet hos Hjulas svenske 

kunder. En stor del av kundene ville i den usikre situasjonen fylle sine lagre før loven eventuelt ble 

opphevet. For Hjulas del førte det til at fabrikken fikk en mengde ordre fra Sverige – en mengde som 

medførte at kapasiteten både i fabrikken og ekspedisjonen ble sprengt. 

                                                           
221Hjula-arkivet Copie-bog Mars 1885. Brev til Christian Schou fra G. Altschwager datert 9. mars 1885. (Rivedal, R. K) 
222Rivedal, R.K. Heftet Tollspørsmålene og mellomriksloven 
223Hjula-arkivet Copie-bog Mars 1885. Brev til Christian Schou fra Gustav Altschwager datert 9. mars 1885. 
224Hjula-arkivet Copie-bog Mai 1885. Brev til Christian Schou fra  Gustav Altschwager datert 11. mai 1885. 
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Altschwager rapporterte fra Sverige 

Situasjonsrapportene Schou mottok fra sin reisende i Stockholm var sprikende i den opphetede 

politiske situasjonen som rådet i Sverige midt på 1890-tallet. Så sent som 25. februar 1897 sendte 

Altschwager et optimistisk brev til Christian Schou 

[…] Det vilde være baade uklogt og forhastet af os at sige at det siste Ord om en 

Mellemrigslov-Ordning er sagt. Hverken til den svenske Rigsdagen eller til det norske Storting 

er der fra de respective Regjeringer indkommet nogen officiel Meddelelse om at man ikke kan 

faa nogen ny Mellemrigslov i stand – at den nuværende Lov ikke forlænges derom er det neppe 

Tvil, men at en ny ikke kan opnaaes Enighed om og af begge Lands Nationalforsamlinger 

godkjendes det er endnu ikke afgjort. 

Videre gir han uttrykk for at han tror at: ”verken den svenske Ministeriums Chef Herr Bostrøm eller 

vor Stadsminister Gram endnu har opgivet Tro og Tanke paa at faa en Mellemrikslov – en 

Mellemrikslov i stand inden den 13.juli 1897”.225 

Utfordringene for Norge 

I november 1895 sendte Christian Schou som eier av Hjula veveri brev til Mellomrikskomiteen for å 

synliggjøre de vanskelighetene som norsk tekstil industri sto overfor ”[…] beder jeg at maatte faa 

meddele mit Standpunkt til en ny Mellemrigslov”.226 Han ga uttrykk for at den gjeldende 

mellomrikslov av 30. mai hadde fungert meget godt for norsk tekstilindustri og at Norge ville være 

godt tjent med en ny lov på samme betingelser. Samtidig advarte han mot det svenske forslaget om 

innføring av nye tollbestemmelser som ” (…) alle vil virke drepende for oss, idet de vil standse hele 

vor Export til Sverige og saaledes også den indenlandske Konkurrence”.227 Videre gjennomgikk han i 

detalj hvilke negative konsekvenser de foreslåtte svenske endringene innen ”Halvtoldforslaget” og 

”Forskjelstoldforslaget” ville få for den norske tekstilindustrien. Schou viser til ”[…] at vor 

Tekstilindustri ikke kan være kjent med at være uden nogen Mellemrigslov”.228 På slutten av brevet 

understreket han nødvendigheten av en lang oppsigelsesfrist i framtidige avtaler.  

Enhver norsk Textilfabrikant vil have erfart at en kort Opsigelsesfrist, selv vor nuværende paa 

2 Aar virker som en Hemsko; den bringer Utryghed med sig og hindrer al Udvikling, idet man 

kvier sig for Capital indlæg til Forandringer eller Udvidelser. Skal vi under en fremtidig Lov 

                                                           
225Hjula-arkivet Copie-bog Februar 1897. Brev til Christian Schou fra  G. Altschwager datert 25. februar 1897. (Rivedal, R. K) 
226Ibid. 
227Ibid. 
228Ibid. 
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kunne forbedre eller udvide vore Anlæg og arbeide frit og trygt, bør Loven afsluttes for et 

længere Tidsrum.229 

Schou kontakter statsråd Haugland 

Informasjonene fra Altschwager uroet tydeligvis Schou, og han sendte 4. oktober samme år en utførlig 

orientering om hele tollspørsmålet til statsråd Haugland. I orienteringen problematiserer Schou de 

svenske signalene som etter hvert hadde kommet. Han åpnet med å beskrive hva mellomriksloven 

hadde betydd for Hjula veveri og andre tekstilbedrifter helt siden liberaliseringen av loven i 1874. 

”Siden 1874, da mellomrigsloven kom i stand, har Hjula Væveri utvidet sin produktion ialfald 

af Uldvarer til omtrent det dobbelte […]”.230 ”Nu at miste det svenske markedet vil de tilføie de norske 

fabrikker et Knæk som det i heldigste Fald vilde tage Aarrækker at forvinde, om det nogensinde vild 

lykkes dem”.231 

Videre pekte han på de sosiale problemene som vil kunne oppstå for bemanningen ved 

innskrenkninger i driften - for Hjulas vedkommende ”[…] sikkert den halve Styrke [...] Det må derfor 

efter min Mening staa som en uafviselig Plikt for de norske Industridrivende at søge udvirket, at der 

gjennom den størst mulig Imødekommenhed søges undgaaet en Opsigelse af den nuværende 

Mellemrigslov”.232 

Schou anbefalte stadsråd Haugland å møte de svenske myndighetene med innrømmelser på 

noen punkter. 

Bakgrunnen for henvendelsen var et angrep i Riksdagen på mellomriksloven. Angrepet ble 

framført av representanter fra Norrkøping – senteret for ullvareindustrien i Sverige. De hadde brukt de 

fargede bomullsstoffene som tegn på at også ullprodukter ville bli farget i Norge. ”Ved at 

imødekomme den svenske Fordring til vævede Varer, bortager man denne frykt og bidrager til at 

bevare det svenske Marked for vor Uldindustri, der vil altid blive den betydningsfulleste for 

Landet”.233 Om det svenske kravet om skjerpet kontroll ved utsteding av produksjonsbevis, uttaler 

Schou i slutten av brevet. ”At der ligger en stor Fristelse til at begaa Misligheder i den Lethed, hvorved 

Toldpas nu kan erholdes og saa af andre end Fabrikanter kan visselig ikke nægtes. En skjærpet 

Bestemmelse herom anser jeg for at være til hele den legale Samhandels Fordel”.234 

                                                           
229Hjula-arkivet Copie-bog Februar 1897. Brev til Christian Schou fra  G. Altschwager datert 25. februar 1897. (Rivedal, R. K) 
230Hjula-arkivet Copie-bog Mai 1885. Brev fra Christian Schou til Statsråd Haugland datert 4. oktober 1886. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
233 Ibid. 
234 Hjula-arkivet Copie-bog November 1895. Brev fra Christian Schou til  Mellemrigskomiteen datert 8. november 1895. 
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Mellomriksloven hadde jevnlig vært oppe til diskusjon uten at det ble oppnådd enighet om 

noen systemforandringer annet enn en revisjon i 1890. Følgen ble at den reviderte mellomriksloven av 

1890 heller ikke ble sett på med sympati i Sverige. Kravene til oppsigelse av loven ble sterkere og 

sterkere i Sverige, og kravene førte til at den svenske Riksdagen andro Kongen om at mellomriksloven 

skulle sies opp innen 1. august 1895, og at kongen skulle innlede forhandlinger om en ny 

overenskomst. Forhandlingene strandet med den følge at lovens oppsigelse ble effektiv. 

I hvilken grad Schou er en troverdig debattant i denne saken, må sees på i lys av at han her 

snakker på vegne av egen virksomhet bransjen forøvrig. Argumentene i seg selv virker troverdige, men 

må tolkes inn i denne sammenhengen. 

Strid om fortolkninger 

Det var mange i Norge som fryktet for at loven kunne bli sagt opp fra svensk side. Diskusjonen i 

Riksdagen viste at stemningen ikke var god. Imidlertid ble den stående med visse endringer selv om  

noen av kravene fra Riksdagen ble etterkommet. Dette skjedde ved en forordning av 1. juli 1887. I 

loven ble det innført en del innskrenkninger i begrepet tilvirkning. I følge disse innskrenkningene 

skulle de nye bestemmelsene gjelde nærmere angitte bearbeidelser av utenlandske varer som var 

tollpliktige i ett av rikene, men det i seg selv var ikke tilstrekkelig til at varene skulle kunne kalles 

hjemlig tilvirkning. 

  Etter norsk ønske ble oppsigelsestiden av loven forlenget fra ett til to år. 

 Selv etter revisjonene i 1887 og senere i 1890 ble det ikke ro rundt mellomriksloven. 

Svenskenes motvilje mot loven steg fortsatt, og loven var jevnlig framme i diskusjonen uten at det ble 

oppnådd enighet 

 Kravet om oppsigelse av hele mellomriksloven ble sterkere i Sverige – krav som førte til at den 

svenske Riksdagen ba Kongen om at mellomriksloven skulle sies opp innen 1. august 1895, og at 

Kongen skulle innlede forhandlinger om en ny overenskomst. Forhandlingene førte ikke fram og 

oppsigelsen av hele loven ble fra svensk side stadfestet.  

 Gjennom årene ga Christian Schou en rekke skriftlige uttalelser knyttet til hvordan 

mellomriksloven kunne forlenges. I årene 1896 og 1897 kom forhandlingene om mellomriksloven inn 

i sin avgjørende fase. Schou tok kontakt med mellomrikskommisjonen via brev. 

I brev fra Hjula til Mellemrigskommissionen datert 17. august 1896 skrev Schou: ”Medlem av 

Komissionen, Hr. Fabrikkeier Jebsen, har henvendt sig til mig og konferert om Mulighedene af for 

Norges vedkommende at kunne acceptere at der i Mellemrigsloven gjøres til Betingelse for gjensidig 
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toldfri Indførsel af Uld og Bomuldsvarer at Garnet er spunnet inden Landet”.235 Schou skrev at han 

nok en gang hadde tatt spørsmålet opp til overveielse, men fastholder det han hadde skrevet til 

kommisjonen 8. november 1895 ”[…] En saadan Bestemmelse i en eventuell ny Mellemrigslov vilde, 

mener jeg, være den rene Ruin for Norges Væveindustri, og en saa alvorlig Hemsko på Udviklingen af 

vor Textilindustri, at for dennes Vedkommende maatte Mellemrigslovens Opphævelse være at 

foretrekke”.236 I brevet pekte han på det faktum at : ”[…] så godt som alle flerfarvede Bomuldsvarer” 

som eksporteres fra Norge til Sverige inneholder noe garn som ikke var av innenlandsk opprinnelse, 

noe som ville ramme importen av norske produkter til Sverige hardt: ”[…]saa den hidtil havte 

Afsætning af disse Artikler vilde gaa bort”.237 Schou redegjorde detaljert om de fortrinn den svenske 

tekstilindustrien hadde, og at bestemmelsen langt fra ville virke så ugunstig som for Norge. 

 

Jeg har i dette kapittelet sett på striden rundt mellomriksloven, ulike fortolkninger i Sverige og Norge 

og referert fra Schous brev til statsråd Haugland -  som et grunnlag for og et oppspill til senere 

konklusjoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
235Hjula-arkivet Copie-bog august 1896. Brev fra Christian Schou til Mellemrigskommissionen dattert 17. august 1896 
236 Ibid. 
237 Ibid. 
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KAPITTEL 14 

DET SISTE FORSØKET 

I mars 1897 ble det ”fra ledende kretser” innen norsk håndverk og industri gjort forsøk på underhånden 

å få i stand forhandlinger om en ny mellomrikslov eller eventuelt en tollavtale med Sverige.238 Den 

norske forhandlingsdelegasjonen besto av Lunde, Ellingsen og Christian Schou.239 

Under forhandlingene i Stockholm, fra 15. til 28. mars 1897, førte Christian Schou en 

privatdagbok som kaster lys over et siste forsøk på å finne, for begge land, en fornuftig avtale som 

kunne regulere import og eksport mellom de to landene.  

En dagbok må nødvendigvis vurderes som en subjektiv gjenfortelling av begivenhetene.  

En positiv start 

Schou skrev i dagboken sin at den norske delegasjonen ankom Stockholm 15. mars med tog og ble 

mottatt av Førstekammerrepresentanten Per Lithander på stasjonen. Etter at delegasjonene hadde spist 

middag sammen avtalte de å møtes til det første konstituerende møtet samme kveld. Før møtet 

oppsøkte den norske kommisjonen den norske statsministeren til Sverige, G.Gram, som kunne 

informere kommisjonen om at ”den svenske statsminister Erik Bostrøm stod bak forhandlingene”.240 

Det er Schous egne ord, gjengitt hos Rivedal, vi her viser til. Lithander åpnet møtet ved å informere 

om at konsul Swarthing ville være den svenske formannen og at også den norske kommisjonen måtte 

velge en formann. Schou tok ordet og foreslo Lunde som formann for den norske kommisjonen. Så 

fulgte en lang diskusjon om tollpolitikken mellom de to rikene.241 Delegasjonene ”kom så overens om 

at vi skulde forsøge paa at komme overens om en helt ny Lov basert paa fuld Toldfrihet for 

Industriproducter”.242 

Allerede dagen etter ankomsten til Stockholm, 16.03.1897, var den norske 

forhandlingsdelegasjonen invitert til audiens hos kongen. ”Kongen var meget interesseret i vort 

Foretagende, han kjente til alt fra før og fortalte os at Swarthing243 egentlig var Fader til Ideen om 

mødet”.244 Samtalen med kongen varte 45 min. før forhandlingsdelegasjonen fikk en kort samtale med 

Kronprinsen. Senere samme dag hadde de en samtale med finansminister Wersæll som iflg. Schou 

                                                           
238Rivedal, R.K. Heftet Dagbok 
239Jeg har ikke greid å få rede på fornavnene til verken Lunde og Ellingsen. 
240Rivedal, R.K. Heftet Dagbok 
241Rivedal, R.K. Heftet Dagbok 
242Ibid. 
243Swartling var representant for det Nya lantmannapartiets byrepresentanter. 
244Rivedal, R.K. Heftet Dagbok 
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støttet Norges sak. Schou forslo så at det gjaldt å hale ut forhandlingstiden til etter neste Stortingsvalg, 

hvorpå den svenske finansministeren uttrykte sin mening: ” Ja, nettopp det er sagen”.245 

 Etter den positive atmosfære som ble skapt første forhandlingsdag, skrev Schou i dagboken sin  

samme kveld: ”Det ser du til at vi skal kunne blive færdige hurtigere end først tenkt, saa at vi 

forhaabentlig kan reise hjem i kommende Uge en Gang”.246 

Det viste seg at atmosfæren endret seg raskt fra møte til møte. Før de reiste tilbake til Norge, 

skrev alle medlemmene av forhandlingsdelegasjonen sine momenter ned i et brev og en rapport som 

ble overrakt de svenske myndighetene. De svenske representantene ville at et felles forslag – signert av 

både den svenske og norske delegasjonene - skulle overrekkes Kongen – noe Schou protesterte mot 

”[….]af Hensyn til vore Forhold hjemme […]247 hvor den norske framgangsmåte ville være å 

innlevere forslaget til den norske regjering. 

 ”Kom nettopp hjem fra et stormende Møde. Nu staar vi complet fast”,248 skrev Schou i sin 

dagbok fredag 19.03.1897. Den svenske Kommisjonen hadde fått ”[…]saa meget Paapakning af 

Rigsdagsmænd”249 […]  fordi kommisjonen hadde gitt etter på alle punkter. ”Nu maatte vi for Sagens 

skyld give efter i andre Punkter”.250 

Frontene hardner til 

Lørdag 20.03.97 hardnet forhandlingene til. Swarthing la fram et løsningsforslag som ved første 

øyekast virket balansert, men det viste seg gjennom diskusjoner i den norske Kommisjonen at de 

oppfattet at forslaget kunne bli skjebnesvangert for Norge. Under sterk protest fra de norske 

forhandlerne ble forslaget forkastet. Det ble videre besluttet å utforme en protokoll som understøttet de 

beslutningene som var fattet. Da protokollene var laget ferdig til oversending, kom det protest fra de 

svenske forhandlerne. De ville ikke ha med det norske kravet om forskjellstoll. Swarthing framla et 

nytt forslag til dette punktet som var ”[…] aldeles uantagelig fra norsk Standpunkt”.251 

 Forhandlingene virket fastlåste og […] muligens reiser vi hjem i morgen, skrev Schou tydelig 

skuffet i dagboka. Han hadde mistet troen på en forhandlingsløsning. ”Lørdag Aften – men saa er det 

Slut med Mellemrigsloven”.252 Både den svenske og norske protokollen var underskrevet.  Nå ble det 

iflg. Schou opp til de to regjeringene å bli enige. Stemningen hadde snudd i den svenske 

                                                           
245Rivedal, R.K. Heftet Dagbok. 
246 Ibid. 
247Rivedal, R.K. Heftet Dagbok 
248 Ibid.  
249 Ibid. 
250 Ibid  
251Rivedal, R.K. Heftet Dagbok 
252Rivedal, R.K. Heftet Dagbok  
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forhandlingsdelegasjonen som et resultat av stadig sterkere press fra de proteksjonistiske 

representantene i Riksdagen. Presset fra Riksdagen resulterte i at den svenske regjeringen ikke tok 

politisk ansvar for å videreføre forhandlinger om mellomriksloven. 

 Søndag 28.3.97 kom Fritz Rudstad som tjenestegjorde hos Dronningen, til Christian Schous 

gård på Sinsen rett utenfor Christiania, og fortalte at han hadde hatt en samtale med kongen om 

mellomriksloven. Kongen hadde uttrykt: ”[...] at det gik ikke i Sverige, Regjeringen vilde ikke bringe 

sagen frem”.253 Forhandlingene hadde ikke ført fram og mellomriksloven ble ensidig opphevet fra 

svensk side. Det betyr at oppsigelsen trådte i kraft innen den to-årige fristen.  

 

Presentasjonen i dette kapittelet er basert på dagboksnotatene til Christian Schou og beskriver hva 

Schou oppfattet skjedde i tiden 15 – 28. mars 1897. Det gir et subjektivt bilde av de siste 

forhandlingene som jeg mener er utfyllende for det som skjedde rett før mellomrikslovens fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
253Rivedal, R.K.  Heftet Dagbok  
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KAPITTEL 15 

ETTER MELLOMRIKSLOVENS FALL 
 

1897 ble et merkeår for norsk tekstilindustri, og ikke minst for Hjula veveri. 12. juli dette året 

opphørte vareutvekslingen som hadde funnet sted mellom Norge og Sverige.  

Første halvår av 1897 hadde imidlertid vært veldig hektisk for Hjula. Svenske kunder kjøpte 

større partier av Hjulas produkter til lager. I denne perioden måtte Hjula avslå en rekke ordre fordi 

både produksjonen og ekspedisjonen var sprengt med arbeid.  

Mellomriksloven hadde lagt grunnlaget for at det både i Norge og Sverige vokste fram 

industrier som hadde basis i det store markedet som Norge og Sverige i fellesskap utgjorde.  

Innen tekstilbransjen hadde det utviklet seg spesialisering knyttet til forskjellige krav fra det norske 

og svenske markedet – en spesialisering som var en fordel for begge landene i unionen – som en felles 

barriere mot konkurranse fra utenlandske konkurrenter. Uten tvil var mellomriksloven en vesentlig grunn til 

at flere store tekstilindustribedrifter i Norge hadde vokst seg store i perioden 1874 – 1897.    

Nødvendig omstilling 

Etter mellomrikslovens avslutning i 1897 var det nødvendig for Hjula veveri å omstille seg til den nye 

virkeligheten for tekstilproduksjon i Norge. Omstilling var helt påkrevet. På det ytre plan tok Schou, 

som vi har sett, opp arbeidet med få den norske tolltariffen tilpasset de nye markedsforholdene 

samtidig som han på den indre fronten måtte investere i nytt maskinutstyr og utvikle nye 

tekstilprodukter i fabrikkens produksjonsprogram.  

Schous lobbyvirksomhet 

Det ble klart at Schou måtte foreta en strategisk omstilling av produksjonen samtidig som det ble 

nødvendig å arbeide for tollbeskyttelse for industrien som vern mot utenlandske konkurrenter. Schou 

ga uttrykk for at en så omfattende omstilling ikke kunne gjennomføres uten samarbeid med 

myndighetene.  

I 1897 så Christian Schou for seg to områder hvor de norske myndighetene kunne bidra med 

støtte direkte til de norske tekstilprodusentene. ” En Forhøielse av Tolden på Uldvarer i sin 

Almindelighed og en Forhøielse av Toldtillægget for deraf forfærdigede Klæder, og det er især paa den 

sidstnævnte Sats, jeg har troet at burde hendleden ærede Toldkomites Opmærksomhed”.254 

 14. april 1897 skrev Schou til Stortingets Toldkomite´ med utgangspunkt i 

ullvareprodusentenes situasjon. ”Ved den nuværende Mellemrigslovs Ophør vil de norske 

                                                           
254Hjula-arkivet Copie-bog august 1896. Brev fra Christian Schou til  Stortinget Toldkomite´ datert 14. april 1897 
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Klædefabrikker komme i en meget vanskelig Stilling”.255 Han pekte på at det gjaldt i stor grad de 

større produsentene som i ly av mellomriksloven hadde spesialisert sine produkter til det svenske 

markedets krav om pris og kvalitet. Han hevdet at det ikke lenger var mulig å komme inn på det 

svenske markedet med slike produkter. Schou skrev videre at det heller ikke ville være mulig ”[…]at 

finde nogen nævneværdig Erstatning ved forøke indelands Omsætning av disse Artiklene med de 

nuværende Toldsatser på Uldvarer og derav forfærdige Klædesplag”.256 Schou mente det var 

urealistisk å tro at det var mulig for norske produsenter av ull – og bomullsprodukter å konkurrere med 

svenskene så lenge produktene ble ilagt svensk vernetoll. Han hevdet at ”En ophævelse av 

Mellemrigsloven vil vel neppe ramme nogen av de andre større Industrigrenene i den Grad som vor 

Uldvareindustri.”257 

Schou satser på et nytt produkt 

Et halv års tid senere sendte Christian Schou nok et brev, denne gang til tollinspektør Fleischer  hvor 

han klargjør Hjulas omstillingsstrategi. ”Da Mellemrigsloven ophørte,og jeg derved tabte et 

Avsætningsfelt for mellem en Halvpart og to Trediedele af min Bomuldsvareproduktion, fæstet jeg 

mig særlig ved ”Moleskin” (Engelsk Skind) som en artikkel, der burde optages i min Tilvirkning”.258  

I brevet uttrykker Schou stor tro på mollskinn fordi: ”Moleskin har nemlig ikke tidligere været 

tilvirket hertil lands, og importen hertil alene fra Sverige har udgjort omkring 10.000 Stykker”.259 På 

bakgrunn av dette hadde Schou bestilt 50 nye vevstoler spesielt rettet mot produksjon av mollskinn. I 

tillegg hadde han gått til innkjøp av andre spesialmaskiner til blant annet farging av 

mollskinnsprodukter. Med en gang han ble trygg på at han kunne produsere mollskinnsprodukter med 

samme kvalitet som de svenske ”[…] bestilte jeg yderligere 25 stoler, der antagelig vil være fuldt 

montert omkring kommende Nytaar”.260  

Han ser for seg at i løpet av kort tid vil det norske markedet bli dekket av norskproduserte 

mollskinnsprodukter. Imidlertid kommer det fram av brev Schou sendte Stortingets Toldkomite´25. 

mars 1898 at engelske fabrikanter av mollskinn produserte mollskinn som ” neppe kan siges at opfylde 

Kravet paa et for Arbeiderklassen godt og slidebart Moleskin. Prisene er derimod saa billige at jeg ikke 

kan konkurrere”.261 Senere i brevet tok han opp at de norske produsentene arbeidet under strengere 

vilkår enn sine utenlandske konkurrenter, og hevdet at for å få til like konkurranseforhold måtte den 

                                                           
255 Hjula-arkivet Copie-bog august 1896. Brev fra Christian Schou til  Stortinget Toldkomite´ datert 14. april 1897 
256 Hjula-arkivet Copie-bog april 1897. Brev fra Christian Schou til  Stortingets Toldkomite´ datert 14. april 1897 
257 Ibid. 
258 Hjula-arkivet Copie-bog april 1897. Brev fra Christian Schou til  toldinspektør Fleischer datert 17. november 1897 
259 Ibid. 
260Ibid. 
261Hjula-arkivet Copie-bog mars 1898. Brev fra Christian Schou til  Stortingets Toldkomite´  datert 25. mars 1898 
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norske industrien ”[…]forlange en Toldbeskyttelse nogenlunde svarende til den de andre Lande sin 

langt mer fremskredne Industri har anseet for en nødvendig Beskyttelse for sig”.262 

 Vi har sett at Schou sent i prosessen rundt mellomriksloven rettet oppmerksomheten rundt  

mollskinnsprodukter. Dette var en helt ny produksjon som ble tatt opp i Norge og hvor Hjula i alle år 

siden så å si var enerådende (Grieg 1948).  I tillegg hadde også Schou investert i annet nytt 

produksjonsutstyr. I brev til fabrikkeier Brænne skrev han ”For at det ikke kunde siges at Fabrikken 

ingen Anstrængelser og Opofrelser har gjort for at følge med skal jeg til Slutning oplyse at der fra 

1896 af, da man forstod at Mellemriksloven vilde gaa overstyr, er anskaffet nye Maskiner for over kr. 

200 000,-, udelukkende for at omlægge og forbedre Klædefabrikens Produktion”.263 

Resultatene for Hjula i tiden etter denne satsingen på mollskinns-produkter, viser at strategien 

til Christian Schou var feilslått. Mens omsetningen i 1897 var på kr.1.813.000, hadde omsetningen 

sunket kr. 1.232.000. i 1900 – ref tabell 10.264 Mollskin ble lansert altfor sent – og hans produkter ble 

for dyre. Han tapte mot det rimeligere, engelske mollskinnet og han fikk heller ikke gjennomslag hos 

myndighetene for tollreduksjoner. 

Tabell. 10. Totalomsetningen 

1897 1898 1899 1900 

1.813,000 1.506,000 1.419,000 1.232,000 

Kilde. Rivedal. R.K Heftet Fra svenskehandel til verdenskrig 

Konkurranse fra alle kanter  

Svenske produsenter greide å beholde en del av omsetningen på det norske markedet også etter at 

mellomriksloven var opphevet. Grunnen var at de hadde spesialisert seg på kvaliteter som ikke ble 

tilvirket i Norge, og som de norske fabrikantene ikke uten videre kunne oppta konkurransen med. For å 

bli konkurransedyktige måtte det naturlig ta tid med omlegging av produksjonen – men det var ikke 

bare den svenske konkurransen som var besværlig. Fra England hadde Norge utelukkende importert 

tekstilprodukter av aller fineste og kostbareste kvaliteter, mens svenske produsenter hadde konsentrert 

seg om kvaliteter for massesalg (Grieg 1948). Denne nye konkurransen gikk også ut over 

mollskinnsprodukter – produkter som vi viste i avsnittet over at Schou satset sterkt på og som han 

trodde ville bli en stor ny artikkel som skulle sette han i stand til å holde sin omsetning oppe.  

                                                           
262Hjula-arkivet Copie-bog november 1904. Brev fra Christian Schou til  fabrikkeier Brænne  datert 17. november 1904 
263Ibid. 
264 Rivedal, PK. Heftet Fra svenskehandel til verdenskrig 
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Starten på nedturen 

Fram til århundreskiftet var nedgangen i Hjulas omsetningstall ikke så store som avslutningen av 

svenskehandelen kunne tilsi. Men som vi har sett i tabell 10, var omsetningen likevel sterkt synkende.  

Når de første årene etter at mellomriksloven var avsluttet ikke ble så vanskelige som det var 

grunn til å tro, så hadde det flere grunner. For det første var det oppgangstider Norge i slutten av 1890-

årene. Det betydde at folk kjøpte mer, at Hjula solgte mer og at dermed økte omsetningen på 

hjemmemarkedet. I samme periode var det også oppgang på verdensmarkedet med stigende priser på 

tekstilvarer hvilket også bidro til økning i omsetningen. I tillegg fikk Hjula veveri en stor leveranse til 

forsvaret som utgjorde god støtte (Grieg 1949). 

 

Tabell nr 11: Nedgang på 68 % fra 1897 til 1900. 

 

Kilde: tabellen er bygget på tall fra Sigurd Grieg 

Tilbakeblikk på 1883- hva hadde gått galt?      

I år 1900 hadde Christian Schou ledet Hjula veveri i 17 år. Fram til 1897 hadde den norske 

tekstilbedriften hatt den største eksporten til Sverige.265 Hva var status for Hjula veveri i 1883 da 

Christian Schou overtok som leder av bedriften?   

Bedriften hadde i 1883 en totalomsetning på kr. 1.619.564,-. Ser vi på status for Hjula veveri i  

år 1900, finner vi at totalomsetningen hadde falt til kr. 1.232.000,-. I perioden 1897 til 1900 sank 

omsetningen med 68% (se tabell 11).  Hva hadde skjedd og hva var årsakene til denne kraftige 
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tilbakegangen? Det virker som om Schou ikke var godt nok forberedt, ikke hadde en klar strategi for 

hvordan han skulle møte de utfordringene som kom i etterkant av at mellomriksloven ble opphevet.  

Til tross for Christian Schous iherdige strategiske engasjement helt fra 1880-årene til 1897 for å 

sikre at mellomriksloven skulle forlenges og beskytte den frie vareutvekslingen som hadde funnet sted 

mellom Sverige og Norge, ble loven opphevet av de svenske myndighetene 12.juli 1997, og den 

vareutvekslingen som hadde funnet sted mellom Norge og Sverige på fritt grunnlag, opphørte. 

Eksporten av norske tekstilvarer til Sverige falt nesten i sin helhet bort og påførte Hjula et stort 

økonomisk tilbakeslag. 
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KAPITTEL 16 

OPPGAVENS KONKLUSJON 
 

På midten av 1800-tallet så vi framveksten av en moderne industriproduksjon i Norge. 

Industrivirksomheten var konsentrert i enkelte distrikter, men som næringsgren på landsbasis var den 

foreløpig marginal. Framstillingen av produktene tok utgangspunkt i masseproduksjon av varer i den 

enkelte fabrikk – i motsetning til tidligere produksjon som var basert på mindre produktmengde og 

flere differensierte produkter. 

Halvor og Christian Schou var ledere av industribedriften Hjula veveri i hver sin epoke på 

1800-tallet. Halvor fra etableringen i 1849, og Christian Schou som leder av Hjula fra 1883 og 

hundreåret ut. I perioden fra 1849 til 1897 måtte Hjula hele tiden forholde seg til et skiftende 

handelspolitisk klima som kom til uttrykk gjennom revisjoner i mellomriksloven. Under Halvor 

Schous periode gikk utviklingen i frihandelspolitisk retning noe som stimulerte til økt 

handelssamkvem mellom Norge og Sverige. En rekke tollbarrierer ble fjernet i revisjonen av 

mellomriksloven i 1874 

Under Christian Schous ledelsesperiode- fra 1880-årene og fram til 1897 - gikk utviklingen i en 

helt annen retning. I denne perioden vokste det fram sterke proteksjonistiske strømninger i den svenske 

Riksdagen.  Riksdagen ble mer og mer kritisk til verdien av loven. Sommeren 1897 ble loven ensidig 

oppsagt fra svensk side. 

Hvilke strategiske beslutninger måtte de to lederne ta for å tilpasse sin forretningsvirksomhet 

best mulig innenfor de rammevilkårene loven til en hver tid satt?  

Halvor Schous strategiske valg satt opp mot oppgavens hypotese 

Halvard Schou så på seg selv først og fremst som en fabrikant så et sentralt spørsmål reiste seg 

allerede i 1850 - hvordan skulle Schou organisere salget av de produserte varene? 

 Schou inngikk en strategisk avtale med tekstilgrossisten Peter Petersen. Petersen ble regnet som 

Norges største tekstilgrossist og hadde bygd opp et distribusjonsnettverk for tekstilvarer – et nettverk 

som var kjent med markedene og allerede eksisterende kunder. Ved inngåelse av en strategisk 

salgsavtale med Petersen knyttet Schou Hjulas produkter til Petersens kundenettverk. Avtalen om å gi 

Petersen totalansvar for alt salg av Hjulas produkter, ble annonsert i Morgenbladet i 1850. Avtalen 

sikret at produktene kom raskt ut til forbrukerne gjennom Petersens salgsnettverk. 
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 I 1859 ble Peter Petersen disponent i Nydalen Compagnie.  Han fikk en dobbeltrolle, på den 

ene siden var han tekstilgrossist med ansvaret for hele salget av Hjulas produkter – på den andre siden 

var han leverandør av garn til Hjula. Dermed oppsto det på sikt en uholdbar situasjon for Schou ved at 

Petersen, som var Hjulas eneforhandler, fikk en lederstilling hos en konkurrent. For å løse opp i denne 

sammenblandingen valgte Schou i første omgang en mellomløsning. Strategisk endret han salgs- 

organisasjonen til en grossistorganisasjon ved å ta flere tekstilgrossister inn i organisasjonen med hvert 

sitt salgsområde og med resultatansvar. Petersen fikk ansvaret for å følge opp enkelte av de store 

kundene. Organisasjonsformen med grossister ble bare stående fram til 1864 da Schou valgte å bygge 

opp en agentorganisasjon, en mer langsiktig strategisk beslutning.  

I 1864 tok Halvor Schou grep ved selv å ta ansvaret for salgsutviklingen. Han la om 

salgsorganisasjonen til en agentorganisasjon der agentene var formidlere av salg mellom enkeltkunder 

og Hjula. Ved å bygge et nettverk av agenter som var avlønnet på provisjon skapte Schou et 

selvdrivende salgssystem. Samtidig fikk han bedre kontroll med den enkeltes salgsvolum. Hvis 

salgsvolumet ikke var tilfredsstillende, hadde han klare sanksjonsmidler gjennom trussel om eller 

oppsigelse av agentavtalen med den enkelte agent. 

Agenten fikk en dobbeltfunksjon. Schou ga agentene pålegg om å legge opp til tett 

kundekontakt. Slik fikk han gjennom agenten vite hvor solid den enkelte kunde var. Schou bygde opp 

verdifull kundekompetanse samtidig som han fikk et fastere grep om salgsorganisasjonen. 

 Den største strategiske beslutningen Halvor Schou tok i sin ledertid som Hjulas leder, var 

beslutningen om å gå inn på det svenske tekstilmarkedet. Schou så som andre norske tekstilfabrikanter 

allerede på 1860-tallet at det norske tekstilmarkedet var i ferd med å bli for lite. 

Halvor Schou vegret seg en tid mot å gå inn på det svenske markedet selv om de fleste norske 

tekstilprodusenter så at det lå et potensial for videre vekst i Sverige. Schou tok den strategiske 

beslutningen om å satse på Sverige, på grunn av etterspørselen fra svenske kjøpmenn som kom etter at 

Hjula hadde vunnet sølvmedalje på en stor svensk industriutstilling. Han var også var klar over det 

store potensialet som det svenske tekstilmarkedet utgjorde og dessuten trengte han et 

suppleringsmarked. 

Halvor Schou valgte en forsiktig implementeringsstrategi med en gjennomtenkt 

produktplassering. Derfor foretrakk han den første tiden å avstå fra å selge bomulls- og andre 

produkter til tross for etterspørsel fra flere svenske agenter.  Schous strategi rettet seg mot det 

kundesegmentet som etterspurte billige og grove ullprodukter, en strategi han ønsket å etablere før han 

åpnet for salg av andre kvaliteter. 



103 
 

 For å bli i stand til å produsere og tilby riktige produkter til det svenske markedet, var 

det helt avgjørende at Schou opparbeidet svensk markedskompetanse. Schou valgte å ta utgangspunkt i 

den norske salgsorganisasjonen for så å videreutvikle den. Det skjedde gjennom ansettelser av agenter 

som allerede var grossister med et underliggende nett av salgsagenter. Det var en salgsdrivende modell 

med klare rapporteringslinjer mellom Schou og Hjulas agent og agentens salgsrepresentanter som 

sikret verdifulle tilbakemeldinger helt fra sluttkunden til produksjonsenheten i Christiania. 

Tilbakemeldingene ga Schou muligheten til produkttilpasninger til de svenske kundeønskene samtidig 

som det ga han anledning til å etablere en rasjonell produksjonslinje til både det norske og svenske 

markedet. 

 Videre har vi sett at Hjula veveri hadde investert i nytt og mer produksjonseffektivt utstyr, som 

Schou anså som bedre enn svenskenes 

 Gjennom utviklingen av et provisjonssystem for avlønningen av de svenske agentene som i 

større grad fanget opp tap på kundefordringer samtidig som det var salgsdrivende, skapte Hjula økt 

konkurransekraft på det svenske markedet.  

Hjulas inngang på det svenske markedet ble en suksess. Fra oppstarten i perioden 1867 til 1876 

hadde Hjula en salgsøkning på 43%. Kundetilfanget i samme periode gikk fra 3 kunder i 1867 til 757 i 

1876.  

 Resultatet gjenspeiler den gjennomtenkte lanseringen og tilpasningen av de første produktene. 

Som oppgaven viser utviklet Schou en systematisk produkt- og konkurrentovervåkning. 

Kommunikasjonen med kundene gikk løpende direkte mellom Schou og den enkelte agent som et ledd 

i den stramme og tette salgsorganisasjonen. En slik organisasjonsmodell evnet raskt å tilpasse pris og 

kvalitet til de svenske kundekravene drevet fram gjennom forpliktende agentavtaler. 

Hjula evnet, som tidligere vist, å produsere kostnadseffektivt gjennom installering av tidsriktig 

utstyr.  

 Hjulas suksess i Sverige var resultat av en gjennomtenkt forretningsstrategi som tok 

utgangspunkt i egne eksisterende ressurser for å skape et konkurransefortrinn for Hjula. 

Implementeringen ble gjort stegvis slik at veksten ble forankret i organisasjonen. (Konf. Hva er 

strategi? s. 2) 

 I 1874 skulle mellomriksloven revideres. Spenningen for Halvor Schou som for de fleste 

industrilederne i Norge, var knyttet til i hvilken retning revisjonen ville gå - ville den bli revidert i 
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handelspolitisk liberal retning, eller ville den bare bli justert på enkelte punkter noe som tidligere 

hadde skjedd ved foregående revisjoner? 

 Halvor Schou spilte en sentral rolle i påvirkningsarbeidet for en liberalisering av loven. Han 

førte i pennen en Forestilling som ble oversendt Finansdepartementet før revisjonsforhandlingene 

skulle starte. Bak Forestillingen sto en rekke fremtredende ledere innen den norske tekstilindustrien. 

 Påvirkningsstrategien var todelt. På den ene siden rettet den seg mot de norske 

forhandlingsposisjonene gjennom å klargjøre mulighetene som lå i en liberalisering av loven. På den 

andre siden rettet strategien seg mot den delen av den norske opinion som fryktet en integrasjon med 

Sverige. 

 Jeg har vist at Halvor Schou i hele sin lederperiode la til grunn en faktaorientert 

markedstilnærming, særlig gjaldt dette det svenske markedet – både når det gjaldt kvalitet og pris. 

Han drev aktiv markedsovervåking av kunder og konkurrenter slik at han kunne tilpasse produktene til 

det svenske markedet. Schou fulgte selv tett opp den svenske salgsorganisasjonen og la opp et 

selvdrivende salgssystem. Han var en markant talsmann for frihandel fram til revisjonen av 

mellomriksloven i 1874. 

  Med denne oppsummeringen av Halvor Schous strategiske valg, bekreftes oppgavens 

hypotese for hans del – se side 2. 

 

Christian Schous strategiske valg sett opp mot oppgavens hypotese 

I 1883 overtok Christian Schou ledelsen av Hjula veveri. Hvilke strategiske ledergrep tok han i sin 

ledertid mot århundreskiftet? Naturlig nok tok Christian Schou utgangspunkt i den gode utviklingen 

som hadde funnet sted helt fram til 1883 og førte videre Halvor Schous hovedstrategi om å satse 

ytterligere på det svenske markedet. Den svenske omsetningen steg, mens den norske sank. Denne 

utviklingen skapte grunnlag for videre ekspansjon i Schous ledertid. 

På grunn av Christian Schous helsetilstand, måtte han tenke nytt på hvordan Hjula veveri skulle 

organiseres. For å sikre en operativ ledelse  – også i hans egne sykdomsperioder – omstrukturerte han 

ledelsen. Han ansatte en tidligere betrodd medarbeider - Peter Corneliussen – som disponent og 

nestkommanderende.  

 Christian Schous strategiske ekspansjonsplan tok utgangspunkt i kundeutviklingen. For å sikre 

en mest mulig kostnadseffektiv produksjon iverksatte han en sanering av små, ulønnsomme kunder. 

Ved å satse på større kunder kunne Hjula produsere større serier som betydde lavere enhetskostnader. 
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 Schou endret den svenske salgsorganisasjonen fra en agent- til en grossist-organisasjon 

samtidig som han ansatte Gustav Altschwager som en mellommann mellom grossistleddet og ledelsen 

av Hjula i Christiania. Valget av Altschwager førte til at Chr. Schou ble regelmessig og godt informert 

om markedet. I tillegg holdt Altschwager Schou informert om de handelspolitiske strømningene i 

Sverige og la på den måten grunnlag for at Schou kunne engasjere seg i den norske handelspolitiske 

debatten. Det gjorde Schou ved å ta kontakt med norske myndigheter helt opp på statsrådsnivå. I 1895 

sendte han brev direkte til Mellomrikskomiteen hvor han pekte på alle de ulempene en proteksjonistisk, 

svensk politikk ville føre til for den norske tekstilindustrien, særlig gjaldt dette ”Halvtoldforslaget” 

og ”Forskjellstoldforslaget”.  

Christian Schou så også at det var nødvendig å ruste opp fabrikkanlegget ved Hjula veveri og 

kjøpte to eiendommer som lå opp til den eksisterende fabrikken. Han bygget ut og moderniserte 

lokalene og investerte i nytt produksjonsutstyr. Med dette sikret han større kapasitet og la grunnlaget 

for en jevnere og mer effektiv produksjon. 

I perioden 15 – 28. mars 1897 deltok han i den norske forhandlingsdelegasjonen ved 

mellomrikslovsforhandlingene i Stockholm. I sin dagbok skriver han hvordan de første dagene var 

preget av en optimisme som ganske raskt slo over i en mer pessimistisk stemning. Forhandlingene var 

preget av Riksdagens flertall som var sterkt proteksjonistisk og la press på den svenske  

forhandlingsdelegasjonen. Lørdag 20. mars skriver Schou i dagboken at  ”Men saa er det slut med 

Mellomrigsloven”. På søndag 28. mars mottar han beskjeden om at den svenske regjeringen ikke ville 

føre saken videre og loven ble senere ensidig oppsagt fra svensk side. 

Etter mellomrikslovens fall konkurrerte nå alle mot alle. Svenskene så mulighetene og trappet 

opp salget av de billige grove ullvarene både på det norske og det svenske markedet, de samme 

produktene som i hele Christian Schous ledertid hadde vært selve kjernen i Hjulas virksomhet. 

 Schous markedsstrategi i Sverige var vellykket helt til loven falt. Da kom svakhetene til syne. 

Hjula manglet en alternativ strategi knyttet til en eventuell oppsigelse av mellomriksloven. Schou 

hadde satset ensidig på at loven skulle videreføres. Året før loven falt agerer han og kjøper inn 

maskinutstyr for produksjon av mollskinnsprodukter. Men da er det for sent. Engelskmennene har 

etablert seg på det norske markedet og selger sine mollskinsprodukter billigere enn det er mulig å gjøre 

for Schou. Det er mangelen på alternativ strategi som fører han inn i denne situasjonen.  

Min gjennomgang av Christian Schous strategivalg underveis i hans lederperiode på Hjula, 

svarer på hypotesen (se side 2) helt til mellomriksloven faller. Som leder videreførte Christian Schou 

den faktaorienterte markedstilnærmingen og markedsovervåkingen på det svenske markedet. Han 
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utviklet salgsorganisasjonen i ny retning, med nye krav ved å gå over til salg gjennom grossister, 

dermed fikk han også på plass et mer tidsriktig provisjonssystem. Hans strategi med å gå fra små og 

ulønnsomme til større, mer lønnsomme kunder, førte til en mer rasjonell produksjon. Fra 1883 fram til 

1897 var han en aktiv talsmann for videreføring av mellomriksloven. Imidlertid kom svakheter ved 

hans strategi til syne etter 1897. Den vellykkete strategien ved salg av grove ullprodukter skygget for 

nødvendig produktutvikling. Forsøket på etablering av mollskinsprodukter kom for sent og han var 

uforberedt på den engelske konkurransen.  
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