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Aug. P. Horn A/S på Vårli, Jeløy.
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Horn på Årvold, i Årvoldvn. 2

foto: Arild Austad 2016-09-24

Horn-bygget på Vårli, etter omgjøring til leiligheter.

foto: Arild Austad 2016-09-24
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Aug. P Horn A/S
Søly Terrasse 1-4
Klesproduksjon med amerikanske metoder i Moss.
Etableringen i 1924
I 1924 sto dette å lese i Moss Avis, den 21.januar:
«Ny industri i Moss. A/S Dongry vil om ca. 14 dager begynne fabrikasjon her i byen av overalls,
jakker og benklær etter aller nyeste amerikanske metoder.
Fabrikken får i Staal- og Jernvarefabrikkens 2.etasje i Værftsgaten et ualmindelig smukt og heldig
lokale. Det påregnes en produksjon av ca. 5000 stk. om uken. Det blir beskjeftigelse for 50 – 60
mennesker hvorav de fleste piker. Fabrikkens representant i Moss er kjøpmann Fredrik H.
Johansen.»
Fabrikken startet opp som en filial av Aug. P. Horns fabrikk i Oslo, hvor den ble etablert i 1895
(daværende Kristiania)
Nye lokaler
Etter to år i Værftsgaten, flyttet fabrikken til et nytt bygg på Vårli. Nå framsto fabrikken som den
største i Skandinavia og var, ifølge Horn selv, fullt på høyde med lignende amerikanske fabrikker.
Havnet i Moss kommune i 1925
Byens grenser ble utvidet rundt Vårli i 1925, dette var rådmann Arne Magnussen en sterk pådriver
for. Fabrikken ble da ikke lenger i Jeløy kommune, men i den utvidete Moss kommune.
177 arbeidere og funksjonærstaben flyttet inn i den nye fabrikken. Fabrikken ansatte mange
ungdommer; 61 jenter var under 18 år og 7 jenter og 2 gutter var mellom 14 og 16 år. De yngste ble
brukt til å løpe ærend og ta seg av forefallende arbeide til de ble gamle nok til å betjene maskinene.
Ny logo
Fabrikken, som gikk under navnet ”Dongrien”, gikk senere over til å bruke Horn-navnet med en logo
hvor navnet Horn var skrevet under et gevir.
Horn fabrikker hadde flere underavdelinger: ‘Trubi skjorten’ og ‘Astrild trikotasje’. Dessuten drev
Horns dattersønn ‘Barfot strømpefabrikk’ i samme bygning.
Astrild ble etablert i 1933, og Trubiskjorten ble også satt i drift før krigen. Denne skjorten hadde en
helt ny form for snipp. De kalte det for trubisering. Det var en prosess som gjorde at snippen ikke ble
”bløt”, noe som hadde vært et problem tidligere.
På slutten av 1930-tallet drev Astrild en underavdeling for dametøy, under navnet Norna. Den ble
innstilt da krigen kom. Astrild ble nedlagt på 1950- tallet.
Hos Horn fant de opp en metode for krympefritt blåtøy. Det ble kalt for ‘Hokanisert blåtøy’. Navnet
‘Hokanisert’ fikk blåtøyet etter navnene på Horn, Karlsen og Nicolaisen, som hadde arbeidet fram
dette krympefrie stoffet.
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Råvaremangel og samarbeide med Moss Bomuldsvæveri A/S
2. verdenskrig førte med seg råvaremangel hos Horn som hos alle andre. Bedriften var i gang under
hele okkupasjonen, men man sa opp de som ikke var eneforsørgere. De som var i jobb drev med
forskjellig omsøm og buntmakervirksomhet. De kjøpte skinn fra en garver på Ski og sydde jakker og
muffer av geiteskinn og annet de kunne få tak i.
Det ble også sydd dresser av papirstrie. Denne strien ble vevet av papirhyssing på Moss
Bomuldsvæveri A/S. Disse to bedriftene hadde samarbeide i mange år. Mye av det stoffet som ble
brukt hos Horn ble vevet på Moss Bomuldsveveri.
I noen av okkupasjonsårene ble spisesalen på Horn fabrikker brukt til skolevirksomhet.
Etter krigen – mangel på arbeidskraft
I 1946 skriver Arne Magnussen at firmaet fremstiller arbeidsklær, arbeidsskjorter, vindjakker,
mansjett-skjorter, og at den produserer kun for hjemmemarkedet.
Råvaresituasjonen var lite tilfredsstillende, norske veverier kunne ikke dekke behovet. Det ble
importert betydelige kvanta metervare etter hvert, men det var kronisk mangel på kvinnelig
arbeidskraft. Det var stort behov for arbeidsklær, og hvis ikke tilgangen på norske syersker bedret seg,
var det vanskelig for norske fabrikker å dekke behovet.
Bedriften arbeidet i 1946 med mindre enn 1/3 del av den vanlige arbeidsstyrken.
Flytting til Årvoll i Rygge
Aug P. Horn holdt til på Vårli helt fram til 1980-årene. Familien Horns aksjer ble i 1982 overtatt av
Lars Wenaas konfeksjonsfabrikk. Det ble bygget nytt bygg på Årvoll, og i 1986 flyttet bedriften dit;
Arvoldvn 2. Bygningen på Vårli ble gjort om til leiligheter, adresse Søly Terrasse.
Horn Shop
Horn-navnet ble beholdt, og en ny forretning; ‘Horn shop’ åpnet i Varnaveien.
I 1985 feiret Aug. P. Horn sitt 100-års jubileum under navnet Horn Yrkesklær A/S.
Aksjene var solgt videre til svenske Gefa AB, og i 1990 skiftet aksjene eier til Marcus Gustavson.
Produksjonen foregikk nå i lavkostnadsland.
Tilbake til Jeløy
I 1997 flyttet bedriften tilbake til Jeløya, til Sjøgata 25, og i 1999 gikk de inn i Blåkläderkonsernet. I
2001 skiftet bedriften navn fra ‘Horn Yrkesklær’ til ‘Blåkläder’. Etter 15 år på Jeløy flyttet bedriften
til Solgaard Skog, hvor de holder til i moderne lokaler.
Tekst v/Karin Behn Skjævestad.
24. sept. 2016
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Moss Avis
Moss Magasinet
Arne Magnussen: Moss etter frigjøringen
Moss by – og industrimuseum, Aug. P. Horn utstillingen. Nils
Johan Ringdal: Moss bys historie.
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