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KAP.U DET VAR EN GANG.

Går vi langt nok tilbake i tiden, finner vi at befolk
ningen på Helgeland stort sett hadde de samme ressursene å 
hjelpe seg med i strevet for livberginga.- Vi ser da selv
sagt bort fra embedsmennene og den fåtallige jordeierklassen.

Bakgrunnen for denne situasjonen var at bygdene i Nord
land ble spesielt hardt rammet av svartedauen på midten av 
1300-tallet. P.g.a. fisket og handelsferdene til Bergen 
motte nordlendingene stadig personer som var smittet med den 
farlige sykdommen. Hvor mange som gjennomlevde pesten i 
Vefsn-bygdene er det vanskelig å. si, men en del var det. (I 
Bygdebok for Vefsn, bind I, går Bjarne Svare ut fra at mellom 
10 og 30% av befolkningen overlevde.)

De fleste historikerne går imidlertid ut fra at de som 
overlevde i fjordbygdene på Helgeland flyttet til bydistrik
tet utenfor. Den store nedgangen i folketallet medfdrte at 
det også på kysten lå ode mange lettdrevne gårder. Og etter
som det i slutten av middelalderen ble kaldere i været enn 
for, var det lettere å livberge seg på jorda ute ved kysten 
enn inne i fjordene. Det var likeledes lettere å drive fiske 
ute ved kysten - noe som stadig ble viktigere etterhvert som 
fiskeprisene steg mot slutten av middelalderen.

Den fbrste kirkelige "jordeboka" der Vefsn-gårder er 
tatt med, ble satt opp av erkebiskop Aslag Bolt i 1^0. Av 
denne opptegnelsen framgår det at det bortimot 100' år etter 
svaretedauen bare ble drevet 7 kirkeeide gårder i Vefsn- 
bygdene. (Kirken var sannsynligvis eier av brorparten av 
gårdene på den tiden, se s.3)«

Det tok m.a.o. over hundre år for vi igjen fikk boset
ting og jorddyrking av noen betydning på Indre-Helgeland. 
Bakgrunnen for den nye bosettingen lå i at melprisen steg 
med mer enn 100% i forhold til fiskeprisen i lopet av 1?00- 
tallet. Forklaringen på misforholdet mener man bl.a. skrev



seg fra reformasjonen. Befolkningen i de reformerte landene
var ikke nodt til å spise fisk lenger i fastetiden. - Det 
spilte imidlertid også inn at fiskerne i Nord-Norge nå måtte 
konkurrere med de nye fiskerinasjonene England og Nederland.

For dem som p.g.a. mangel på jord hadde vanskelig for 
å brddfd seg ute på kysten, var det naturlig å sbke inn i de 
indre fjordbygdene, hvor de hadde mulighet både for fedrift 
og korndyrking. Utover på IjOO-tallet gikk det fblgelig for 
seg mye nyrydning. Rundt 1600 var det-f.eks. i Vefsn ca. 130 
gårdbrukere og et titalls andre bosatt i området ved fjord
bunnen.

1 .1

P.g.a. mange uår både på sjb og land og nye fall i fiske- • 
prisene, fikk Indre-Helgeland igjen stor oppgang i folketal
let i de to fdrste tredjepartene av det 17. århundret. Folk 
fra kystbygdene tok nå opp det meste av den jorda i Vefsn 
som var dyrket for svartedauen. Og ettersom det innbefattet 
all den lettdrevne jorda, minket veksten i folketallet igjen 
mot slutten av 1600-tallet.

Mangel på jord forte til at mange fra nå av så seg nodt 
til å slå seg fram uten "egen" jord (husmenn), eller til og 
med både uten hus og jord (innerster). For disse var liv
berginga i stor grad knyttet til fisket og lausarbeid for 
gårdbrukerne. Bygdene på Indre-Helgeland var p.g.a. knapp
heten på jord som etterhvert meldte seg m.a.o. igjen i ferd 
med å bli lagdelte bygdesamfunn.

Den sjansebetonte karakteren ved fisket var imidlertid 
også med på å gjbre folks livssituasjon forskjellig. Heller 
ikke på dette feltet var man sikret likt utbytte av lik ar
beidsinnsats.

Forskjellige former for redistribusjon (f.eks.arv) og 
utsatt bytte (f.eks. dugnad), var nok med på å modifisere 
ulikskapen, men fjernet den ikke.



1.1. JORDEIERKLASSEth

Også i tidsbolken'for svartedauen (1000 - 1350) var 
befolkningen, på Helgeland som de fleste andre steder i landet, 
under et tiltagende bkonomisk press p.g.a. mangel på jord. 
Det forte til en vidtdrevet gårdsdeling og nydyrking av om
råder med skrint jordsmonn.

P.g.a. den marginale tilpassingen stadig flere således 
kom til å stå i, forekom det på den tiden hyppig at gårdbruk
ere så seg tvunget til å selge en "part" (eller hele) av ei
endommen sin. Foranledningen var gjerne at de var idbmt boter, 
at de sto overfor skatte- eller avgiftsrestanser eller at de 
p.g.a. uår var henvist til å kjope matvarer av andre.

På denne måten kom brorparten av jordeiendommene i lan
det i hendene på ''godseiere" (bygdekakser, adelsmenn, ulike 

■ kirkelige institusjoner og kongemakten) alt tidlig i middelal
deren. Det var særlig kirken som i denne tiden fikk hånd om 
store jordegods - enten ved kjdp, ilegging av kirkelige boter, 
gaver "til ’sjelsfrelse" eller ved ulike transaksjoner med 
kongemakten.

Selgerne avsto imidlertid ikke jordeiendommene sine. 
"Salget" innebar i realiteten at de forpliktet seg til å be
tale en årlig leieavgift til den nye eieren. I motsetning 
til husmennene som tok til å framstå på 1600-tallet, hadde 
disse leilendingsgårdbrukerne således de samme driftsmessige 
rettighetene som selveierne. Og ofte framgikk det av bygs- 
lingskontraktene at sbnnene deres hadde rett til å holde fram 
på gården etter dem mot å betale en innfestingsavgift.

Den sterke nedgangen i folketallet som svartedauen var 
opphav til, medfdrte rimeligvis at godseiernes leieinntekter 
ble drastisk redusert (60 - 80/o). Mange smågodseiere måtte 
derfor finne seg i å livberge seg som vanlige gårdbrukere. 
Og da det igjen ble aktuelt å bygsle ut gårdene, de helt eller 
delvis var eiere av, hadde arvingene ofte vanskelig for å be
vise sine rettigheter i eiendommene - noe som vanligvis kom 
kirken eller kongen tilgode.



P.g.a. pesten korn likele.des de gjenværende private 
storgodseierne til å utgjdre en tallmessig svært liten gruppe. 
Og ved salg og giftemål kom mange av de storste godssamlin- 
gene i hendene på danske adelsslekter.

De aller fleste som sokte til de indre fjordbygdene på 
Helgeland utover på 1 500-tallet, fikk således hånd om gårdene 
s i ne som leilendingen hos et. fåtall godseiere som alle sto 
utenfor bygdesamfunnet (kongemakten, ulike kirkelige institu
sjoner og danske adelsslekter).

Framgangen for bynæringene og utbyggingen av statsmakten 
på slutten-av 1500-tallet og i lopet av 1-600-tallet var imid
lertid opphav til en reorganisering av eiendomsforholdene . 
Det framsto nemlig etterhvert borgere og borgerlige embeds- 
menn som hadde mulighet for kapitalakkumulasjon og som så 
seg tjent med å plassere denne kapitalen i .jordeiendom.

Til å begynne med tilpantet de seg jordegods fra gård
brukere og adelen. Adelen pantsatte eiendommene sine for å 
finansiere jordbruksmessig godsdrift i Danmark eller for å 
kunne sette igang bergverksdrift her til lands. Og utbyg
gingen av statsmakten på pengemessig grunnlag, medfdrte at 
mange av gårdbrukerne som enda var selveiere?ble tvunget til 
å pantsette gårdene sine for å betale okte skatte- og avgifts-
krav.

Etter 1660 ble imidlertid krongodskjop det viktigste 
grunnlaget for de borgerlige godsdannelsene. P.g.a. krig- 
foringen de foregående årene var statsmakten svært forgjeldet. 
Kongen var fblgelig henvist til å innfri sine forpliktelser 
ved å selge de store godssamlingene han hadde i sin besittelse.
Og ettersom reformasjonen i 1536 hadde gjort det mulig for 
kongemakten å konfiskere eiendommene kirken hadde fått hånd 
om, kom disse salgene også til å omfatte brorparten av de 
gamle kirkegodsene.

Omlag 1700 utgjorde de nye godsdannelsene ca. halvparten 
av jordeiendommene i Norge. Flere av disse eiendomskomplek-



sene var samlet med sikte på at de skulle gjbre det mulig 
for borgerne å etablere seg som ''trelasthandlere” (f.eks. 
Collett, Lbvenskiold og Treschow) eller "bergverkseiere” 
(f.eks. Aall).

På Helgeland medfbrte reorganiseringen av eiendomsfor
holdene på sin side bl.a. at noen av de nye godseierne bosat
te seg nå storgårdene nå kysten (Tjbtta, Dbnnes, Terråk, 
Belsvåg, Sbmnes...), hvor de bestrebet seg på å bygge opp 
produksjonsmessige enheter som var mest mulig selvforsynt.

Gårdene de bosatte seg på egnet seg ypperlig til et 
allsidig jordbruk, værene utenfor ga rike muligheter for fiske, 
kobbe jakt, egg- og dunsanking og i fjordbygdene hadde de til
gang på trevirke. - For å kunne forestå denne mangesidige og 
stort anlagte driften knyttet de et stort antall husmenn til 
hovedbruket med pliktarbeid som en viktig del av festeavgif
ten.

I kombinasjon med bygslingsavgiftene leilendingene be
talte (i omsettelige varer eller kontanter), ga den selvfor
synte storgårdsdriften godseierne svært profittable og flek
sible tilpassinger. Flere av slektene som maktet å bygge opp 
store godssamlinger på slutten av 1600-tallet og i lopet av 
1700-tallet, kom fdlgelig til å holde hus på Ytre-Helgeland 
i ^-5 generasjoner (f.eks. Coldevinslekten på Dbnnes og 
Brodtkorpslekten på Tjbtta).

Bl. annet fordi disse jordeierne så seg tjent med å ved
likeholde tilpassingene sine, kom imidlertid leilendingssys- 
temet til å holde fram lenger på Helgeland enn noe annet sted 
i landet. (De siste leilendingsgårdene ble solgt til brukerne 
i mellomkrigstiden - de fleste rundt 1900.' )

Gårdbrukernes manglende utsikt til å bli selveiere ut
gjorde selvsagt muligheter og begrensninger for deres tilpas
singer (se A.Coldevin: "Fisker, kremmer og proprietær i Mord- 
land" og "Litt nord-norsk sosialhistorie. Fisker, kremmer og 
proprietær"; samt H.D.Brattrem: "Fisker, kremmer og proprietær 
i Hordland".)



Leilendingene hadde bl.a. utstrakte driftsmessige og 
arvemessige rettigheter, og godseierne på Helgeland gjorde 
svært s.jelden framstøt for å utvide relasjonene de sto i til 
leilendingene (f.eks. ved å forestå utredervirksomhet til 
fiske eller drive handelsvirksomhet med dem). Jeg kommer 
derfor i liten grad til å problematisere betydningen av ei
endomsforholdene i den videre framstillingen.

1.2. HANDELEN.'

Helt fra middelalderen var det et utstrakt varebytte 
mellom de nord-norske bygdene og landet lenger sor. Fra 
fdrst av var. det snakk om ekstraordinære korntilfdrsler når 
årringene var skrale. Men da torskefisket i Lofoten og Finn
mark tok seg sterkt opp i slutten av middelalderen, ble vare
byttet med omverdenen helt avgjørende for den nordlandske 
allmuen. Det gjalt å få avsatt fisken og få kjøpt det som 
trengtes av utstyr til fisket, og fram for alt å få korn og 
melvarer som vederlag.

Etter at en kongelig forordning i 1 560 slo fast at alle 
fiskevarer fra Nord-Norge skulle gå veien om Bergen og at 
bare kjøpmennene der kunne fore varer ut av landet, ble det 
kjøpmennene "på Bryggen” som sørget for avsetningen for tørr
fisken og som skaffet korn og de andre fornddenhetene.

Også de som bosatte seg i de indre fjordbygdene var på 
en avgjørende måte avhengig av dette handelssambandet. Men 
de erfarre at det var lettere a komme gjennom tider med dår
lige priser på tørrfisken eller feilslått fiske, dersom de 
kunne falle tilbake på det gårdsdriften ga. Og i "normale” 
tider kunne mange spe på fiskeleveransene til Bergen med 
leveranser av smdr, talg og bukkeskinn.

Fra fdrst av var det jekteskippere som holdt opoe han- 
delssamkvennet. Det var som regel bare noen få i hver bygd 
som hadde råd til å holde seg med så store skuter at de var 
i stand til å gjøre den strabasiøse turen til Bergen. Det 



var vanligvis de som satt med de beste gårdene eller som hadde 
gjort det spesielt godt på fiske. (Vi vet at det i flere til
feller var karer som hadde vært bofaste fullmektiger -sete- 
sveiner- for erkebiskopen og som etter reformasjonen måtte 
greie seg sjbl.)

Det hdge kravet til kapital er således bakgrunn for at 
bygdefar-institusjonen utviklet seg. De i bygda som hadde 
noe til utfbrsel, betalte en avgift for det til jekteskip- 
peren, som sto i samsvar med verdien på varene som skulle 
med. For den samme avgiften skulle skipperen ta heim det 
den enkelte kjdpte av "byvarer". Hadde han ikke plass på sin 
egen båt, skulle han sbrge for at de kom med på en annen jekt. 
Det var også en del av avtalen at skipperen skulle la jekten 
gå med fiskeutstyr til Lofoten (eller andre fiskevær) og ta 
med fangsten tilbake.

Hår det var plass tilovers på turene til Bergen,forte 
bygdeskipperne varer for egen regning, som han enten hadde 
produsert selv eller som han hadde kjbpt av andre. I bytte 
for disse kjdpte han gjerne byvarer, som han vel heime igjen 
solgte til de av sambygdingene som hadde behov for eller som 
så seg råd til ekstra kjopevarer.

På denne måten ble mange av skipperne de fors te bygde- 
handlerne i Nord-Norge. Inntektene fra transport- og handels
virksomheten gjorde dem, hvis de ikke alt var det, til bygde- 
kakser. Vi hadde her m.a.o. kimen til et "nord-norsk" han
de Isar is tokrati .

1.2. 1.Bykremmerne.

Etter hvert som handelen okte på 1500-tallet, så imid
lertid de priviligerte handelsmennene i Trondheim og Bergen 
mulighet til å spe på fortjenesten ved også å forestå be- 
fraktriing. De begynte fblgelig å sende båtef nordover til 
fiskeværene med varer som de byttet mot fisk, smor, skinn og 
andre varer det var etterspdrsel etter.



De nord-norske skipperne mislikte selvsagt dette, og 
de forsøkte ved hjelp av embedsmennene å få slutt på denne 
trafikken. Det ble bl.a. vist til at kjøpmennene etter gam
mel lovgiving hadde forbud mot å oppholde seg i landsdelen 
om.vinteren.

Hindringene som kjøpmennene på denne måten motte (bl. 
a. kom det et forbud mot kremmerbuer ved prestegårdene), før
te til at bergenskjopmennene dro seg ut av "uteligger-han- 
delen" på 1600-tallet. Ettersom Bergen hadde monopol på 
eksport av fisk, var de i alle tilfeller sikret tilførsel av 
nordlandsvarer med bygde jektene.

1 ’2 
Trondheimsborgerne som hadde slått seg på "uteligger-

handelen" kom til å stå i en annen stilling. Fra ca. 1620 
fikk de ikke lenger drive kramhandel med nordlendingene i 
Trondheim. De ble således henvist til bare å drive omfbr- 
selshandel utenfor byen. De ble følgelig etter hvert så å 
si enerådende i "direktehandelen" med nordlandsallmuen. 
Trondheimskjopmennene overtok handelsstedene (borgerleiene) 
etter bergenskjopmennene og tok til med handel på nye steder 
så snart bosetting og ferdsel gjorde kundeunderlaget stort 
nok.

Til Vefsn kom den første "kremmeren1’ i 16^0-årene. Han 
drev handelsvirksomhet i Kulstadsjoen, men bare om somrene.

P.g.a. at salget av fisk for eksport gikk over Bergen, 
tok nordlendingene de viktigste varene for det meste som for 
direkte fra kjøpmennene "på Bryggen". Det ble derfor mye 
godt luksusvarer - særlig tobakk og brennevinshandel - trond
heimsborgerne tjente penger på.' Det var derfor ikke vanskelig 
for embedsmennene og jekteskipperne å vinne gehør for at den
ne handelen både var unyttig og at den medførte fyll og slags
mål. De anklagde kremmerne dessuten for å nytte falske mål 
og vekt.

Riksstyret svarte f.eks. i 168? med å pålegge dem å fore 
med seg et minimum av "nyttige" varer (korn og mel) på turene 



sine nordover. Og i 169? ble det satt forbud mot omforsels- 
handel. Kremmerne skulle få anvist hver sin handelsplass av 
amtmannen.

Men både disse og andre vedtak som ble fattet for å få 
bedre kontroll over handelen ,framsto ofte som papirvedtak 
kremmerne brydde seg lite om. • Bl. annet 11 Den store nordiske 
krig” medfbrte at riksstyret.og de "lokale” embedsmennene 
hadde annet å konsentrere oppmerksomheten om enn å påse at 
nordlandshandelen foregikk i forsvarlige former.

1.2.2. 'Gjestgiverne.

ikke for omlag 17b0 grep riksstyret inn og regulerte 
handelsvirksomheten på en avgjørende måte. Fra da av ble det 
nemlig gitt gjestgiverbevillinger også i Nord-Norge.

Gjestgiverordningen skulle, slik den gjalt sbr i landet, 
bare ivareta behovet farende folk hadde for overnatting. Men 
da denne ordningen' ble gjort gjeldende for Nord-Norge, fikk 
gjestgiverne lov til å selge ikke bare brennevin, vin og bl, 
men også forbruksvarer som tobakk, fiskeredskaper, tjære, 
korn og fisk. De fikk dessuten enerett på denne handelen i 
et visst område rundt gjestgiveriet. Med dette ble det m.a.o.
satt bom for den omfbrselshandelen trondheimsborgerne til da 
hadde drevet i stor utstrekning.

En av årsakene til at de styrende myndighetene grep inn 
i handelen på denne måten, var å få bedre orden på brennevins
handelen. Det viktigste var sannsynligvis likevel at det ga 
mulighet til å inndrive stdrre avgifter av de handlende enn 
for.

Fblgen var imidlertid at den ene etter den andre av de 
gamle trondheimskremmerne oppga handelsborgerskapet sitt, 
sbkte og fikk bevilling som gjestgivere. De var villig til å 
betale mye for disse lokale handelsmonopolene fordi de på for
hånd visste at investeringene ville bli lønnsomme.



Men det var ikke bare trondheimsborgerne som hadde an
ledning til å sdke gjestgiverbevilling. Vi har eksempler på 
at også jekteskippere og sbnner av embedsmenn fikk hånd om 
bevillinger. P.g.a. den lukrative brennevinshandelen, var 
det likevel fbrst og fremst kremmerne som hadde akkumulert 
kapital i et så stort omfang at de var i stand til å sikre 
seg de beste handelsstedene.

Dette er noe av bakgrunnen for at den framvoksende han
delsstanden i Nord-Norge hovedsakelig ble rekruttert fra per
sonell som sto utenfor det tradisjonelle . bygdemiljøet, og som 
mange steder langt inn i vårt eget århundre sammen med embeds- 
mennene og den fåtallige jordeierklassen utgjorde et eget 
sosialt sjikt.

(Bl. annet i Benoni og Rosa har Hamsun på en mesterlig 
måte skildret hvordan den sosiale avstanden forte til at all
muen fikk mangelfull innsikt i den lokale handelsmannens for- 
re tningsmessige disposisjoner. Og likeledes hvordan han kunne 
nytte de sofistikerte sosiale ferdighetene som han hadde er
vervet gjennom oppdragelse og omgang med likemenn, til å frem
me sine dkonomiske interesser på allmuens bekostning.)

1.2.3. Gjestgiverentreprisene utvides.

Bygdefar-institusjonen og klassen av jekteskippere over
levde i et visst omfang fram mot ca. 18J0. Men ettersom fis- 
kerbdndene nå sto overfor et alternativ til bygde faret.maktet 
mange gjestgivere å skyte seg inn som mellomledd i fiskehan
delen.

Noe av bakgrunnen for det finner vi i at jektene hadde 
en forholdsvis svak konstruksjon i forhold til de store på
kjenningene de ble utsatt for på de lange seilasene. De hadde 
derfor heller kort levetid - i beste fall 30 år og som oftest 
adskillig lavere. P.g.a. at oppsplittingen av bo ved arv og 
den offentlige tildelingen av retten til bygde far, var derfor 



ikke slektene som hadde maktet å anskaffe jekt, sikret at de 
var i stand til å forestå denne virksomheten over flere gene
rasjoner .

Ytre begivenheter påskyndet også denne prosessen. Man
gelen på korntilfdrsler og problemer med fiskeavsettingen 
under Napoleonskrigene forte mange steder til at den bygdeor- 
ganiserte jektefarten forfalt eller brbt helt sammen.

Valutanedskrivingen i 18l3 forte dessuten til en kraftig 
reduksjon av fiskernes gjeld til bryggekjdpmennene i Bergen. 
Og samtidig ble lovgivingen som- tilsa at nordlendingene 
var bundet til en bestemt Bergenskjbpmann, opphevet. Nordlen
dingene fikk således storre frihet til å velge hvem de ville 
handle med.

De nye mellommennene overtok m.a.o. også bryggekjdpmen- 
nenes stilling som utredere og kreditorer. Kreditten var et 
viktig middel til å trekke til seg 'og beholde kundekretsen.

Da de nord-norske gjestgiverne opplevde sin storhetstid 
på midten av 1800-tallet, hadde de ved hjelp av sine lokale 
handelsmonopoler maktet å få hånd om både kjbp og salg, trans
port, kredittgiving og utreding av- båter og mannskap til 
.fiske t.

I Vefsn var det,som nevnt, et borgerleie 'fra ca. 1 6k0 i 
Kulstadsjoen. Og det var typisk nok den "gamle" kremmeren 
her, Andreas Bech, som fikk den fbrste gjestgiverbevillingen 
i området (177^)- Senere (1779) fikk han også rett til å 
drive handel på Halsdy (som var en gammel markedsplass) og i 
Mos joen (1782).

Den neste bevillingen ble gitt til jekteskipper Erik 
Sjurdson, som fikk rett til handels- og gjestgivervirksomhet 
i Mos joen fra 179^- Disse handelsstedene må ha hatt gode 
tider, for i 1830-årene fikk jekteskipper Agersborg den sam
me retten på Rynes, mens jekteskipper Mattis Sbrenson fikk 
rett til å drive handel i Kleiva på Drevland - med den begrun
nelse at det ville dke konkurransen.



I Vefsn som andre steder ble handelsstedene p.g.a. de 
ulike økonomiske virksomhetene som var knyttet til handelen 
og jektefarten viktige midtpunkt i bygdelivet. Som sosial 
samlingsplass var de f.eks. like viktig som kirkebakken, og 
det var på handelsstedene tingene ble avholdt.

1,2Å. Regional handel.

Den dominerende stillingen handelsstedene fikk, hadde 
altså sin bakgrunn i at gjestgiverne maktet • å skyte seg inn 
som mellomledd i allmuens salg av fisk og kjbp av korn og 
utstyr, i tillegg til den luksuspregede handelsvirksomheten 
'som hadde vært utgangspunktet for disse entreprisene.

På 1700-tallet ble imidlertid kystbefolkningen, på Hel
geland også avhengig av å nytte fisken som byttemiddel for å 
skaffe seg trevarer. Tyngden av befolkningen hadde helt fra 
middelalderen holdt til ute på kysten. P.g.a. den store av
virkningen det hadde medfort gjennom generasjoner, var Ytre- 
Helgeland på denne tiden- så godt som snauet for skog.

Fra fbrst av dro folk fra fjordbygdene til sommermar- 
kedene på kysten (Tjbtta- og Bjbrnsmarkedet) og leverte never 
og bord i bytte for fisk. Men fra omlag 1800 var behovet for 
grove bord og hustommer så stort at det ikke lenger var hen
siktsmessig å frakte disse trevarene til markedene. dyvær- 
ingene så seg m.a.o. tjent med å dra inn i fjordbygdene og by 
fram fisken sin i bytte for trevirke.

Mosjden ved utlbpet av.elva Vefsna lå- spesielt lagelig 
til for denne handelen. Vefsndalfbret var rik på skog og 
Vefsna var en god transportåre. Ettersom vefsningene kunne 
nytte skogen til å skaffe "inntekter" og ikke bare til eget 
husbehov, fikk den lokale* befolkningen stdrre kjøpekraft enn 
for. (Ifølge bygslingskontraktene hadde leilendingene rett 
til å nytte skogen uten vederlag for å dekke eget behov. Vir
ket de solgte pliktet de å svare en fast avgift for til gods



eieren. Godseieren drev hogst for salg i egen regi i svært 
begrenset utstrekning.:) Den regionale byttehandelen som 
etterhvert fant sted i bunnen av Vefsn-fjorden, er således 
antagelig forklaringen på hvorfor det ble etablert to han
delssteder som lå knapt U00 m. fra hverandre - noe- som var 
helt enestående på Helgeland. (Bech .fikk, som påpekt, rett 
til å drive handel i Mos joen i 1782, mens Sjordson oppnådde 
bevilling i 1791*-*) Tre varehandelen .medf br te m.a.o. at han
delsmennene fikk hånd om utfdrsel av mer fisk enn den lokale 
bosettingen ga grunnlag for.

Omfanget av denne byttehandelen ble antagelig også be
stemt av et ekstraordinært godt fiske i perioden 1790 - 1807. 
Oyværingene ble i denne perioden satt i stand til å ta fatt 
på flere' byggeprosjekt enn tidligere. Etter ca. 1820 dkte 
dessuten fortjenestemulighetene p.g.a. at det kom igang klipp- 
fiskproduksjon. Salting og tdrking ga kvinner og barn arbeid, 
og fiskerne fikk kontant betaling hos dem som organiserte den 
nye virksomheten.

Det stimulerte også byttehandelen mellom dyværingene og 
fjordbuene at hendelsmennene i Mosjoen litt etter litt skjot 
seg inn som mellomledd i denne byttehandelen. Gårdbrukerne 
ble oppmuntret til å gå igang med hogst og ulike former for 
trebearbeiding fordi handelsmennene tok imot varer hele åre t 
til faste priser. De ble også sikret avsetting av mindre tre
varer ved at handelsmennene organiserte salg i Lofoten under 
fisket.

Den mest markante konsekvensen av at et stort antall dy- 
væringer sokte til Mosjoen for å kjope tommer og trevarer, var 
kanskje likevel at det skapte kundeunderlag for håndverksvirk
somhet som hovedbeskjeftigelse. Det var også noe helt nytt på 
Helgeland. Både bygdehåndverkere og folk som hadde gått i lære 
i byene sdrpå begynte å bosette seg fast i Mosjoen. De leide 
seg gjerne inn i buene som bondene oppover dalen hadde satt 
opp mellom de to handelsstedene for å ha et sted å oppbevare 
båt og bruk når de ikke var på fiske, og som de benyttet når 
det var kirkehelg.



Alt fra 1 8^-0-årene og utover tok Mos joen således til å 
forme seg som, "bygdeby11. Vi finner da både skomakere, skred
dere, snekkere, tbmmermenn, en farger og en smed på strand
stedet. Og snart ble ferdselen så livlig av folk som skulle 
handle med de priviligerte handelsmennene eller som kom for 
å få gjort noe hos en av håndverkerne, at ei kone fra bygda 
kunne gjdre seg levebrbd av å selge kaffe ("Kaffe-Helena"). 
Stedet fikk m.a.o., et bymessig preg alt for handelslovgivin- 
gen ble liberalisert og de gamle handelsstedene mistet sine 
privilegier.

Fram gjennom årene skjbt denne utviklingen stadig fart, 
slik at hele 2$ ulike former for håndverk var representert i 
Mos joen ved midten av. 60-åreneJ Det var f.eks. mulig å kjbpe 
tjenester av både hattemakeren, blikkenslageren, glassmakeren 
og bokbinderen. Og da handelslovgivingen ble lempet på i 
1857 var ferdselen så stor at et.titall vefsninger kunne slå 
seg fram som småhandlere/hbkere. Flere av virksomhetene fikk 
dessuten et slikt omfang at de ga rom for tilsatte: tjenere, 
krambubetjenter og jomfruer, håndverkssveiner og lausarbeidere.

I og med at handelsmennene i Mos joen framsto som mellom
menn for omsettingen av trevarer og trevirke i tillegg til 
fiskeomsettingen, ble de kromtappen i en prosess som tillot 
stadig stbrre spesialisering av interavhengige virksomhets
felt. Pa denne maten kom befolkningen i Vefsn—bygdene og i 
store deler av bydistriktet utenfor til å bli innkapslet i et 
regionaløkonomisk system med fblgende sett kategorier personell 

- hande 1 sme nn,
- bondefiskere (de fleste vefsningenc).
- fiskerbbnder (de fleste byværingone), 
- håndverkere,
- småhandlere/hbkere, 
- Ibnnsarbeidere.

(Ettersom godseierne pa åtre-Helgeland framdeles be
strebet seg på å forestå selvforsynte storgårder og i stor 
grad handlet med kjbpmenn i byene sbrpå i egen regi, kom de 



langt på vei til å stå utenfor dette systemet - selv om . 
bygslingsinntekténe fra "bondefiskerne" og "fiskerbbndene" 
utgjorde en viktig del av deres tilpassing.)

Mangfoldet av virksomheter i Mosjoen satte selvsagt de 
andre handelsstedene i Vefsn og tidvis også flere av de som 
var lokalisert på Ytre-Helgeland "i skyggen". Og den store 
ferdselen til stedet som omsettingen av tommer/trevarer og 
håndverksvirksomhetene var opphav til, forhindret at Mosjb- 
kjbpmennene ble rammet av liberaliseringen av handelslovgiv- 
ningen i 18J7 og 1866, opprettelsen av sparebanker, overgan
gen fra jektefart til dampskip o.s.v. på samme måte som mange 
av de andre priviligerte handelsstedene.

Mangfoldet av virksomheter på stedet fikk mange til å se 
seg tjent med å sdke til Mosjoen også etter at handelsmennene 
mistet sine privilegier. Og det relativt store kapitalbehovet 
for å drive oppkjbpsvirksomhet forhindret at de fikk for mange 
konkurrenter i sin umiddelbare nærhet.

1.2. J. Hye vekstfaktorer.

De "gamle" handelsmennene og de nyetablerte håndverker
ne,. restauratdrene og småhandlerne i Mosjoen var således sik- 
•ret at det i stor utstrekning kom dem tilgode at folk på 
Helgeland av forskjellige grunner fikk mere penger mellom 
hendene fra midten av 60-årene.

Jeg har allerede nevnt de .økte fortjenestemulighetene 
som framsto etter hvert som klipp fiskproduksjonen grep om 
seg. Vol så viktig var likevel det rike storsildfisket fra 
1867 til 1872. Det forte til en kraftig og ekstraordinær 
stor kapitaltilførsel til landsdelen. Folk fikk nye kjøpe
vaner og mange ble satt istand til å skaffe seg bedre utstyr 
til fiske og jordbruk.



I Vefsn var det dessuten fra 1 865" og et stykke ut i 
80-årene ren Klonedyke-stemning. Et engelsk selskap (The 
North of Europe Land and Mining Company Ltd.) hugg da ut 
skogen i. Over-Vefsn og Hattfjelldal, som de like for hadde 
kjbpt av godseier Holst. På det meste sysselsatte selskapet 
mer eller mindre kontinuerlig ca. 700 mannJ

Et noe mer varig innslag var svenske-handelen. Fra og 
med uårene i 1867-68 kom folk fra de svenske grensebygdene 
regelmessig til Norge for å bytte til seg korn og andre nbd- 
vendighetsartikler. (Det fant imidlertid sted mer sporadisk 
grensehandel alt på slutten av 1850-årene). Fra fdrst av 
var det mangelen på korn i Sverige p.g.a. at Bottenviken frbs 
til, som fikk dem til å ta turen til’ Norge. De fant imidler
tid at det var lettere å dra til handelsstedene i de norske 
fjordbygdene enn å reise helt ut til Umeå og Skellefteå ved . 
Bottenviken. På denne måten ble kjbpmennene også mellommenn 
for avsetningen av vilt fra de svenske fjellbygdene i tillegg 
til viltleveransene fra de norske fjellbdndene. Disse varene 
ble videresendt til oppkjbpere i byene sdrpå.

Fra ca. 1 880 og fram til århundreskiftet ble det drevet 
sølvgruver i-Svenningdalen i Over-Vefsn. Selv om de ikke 
sysselsatte så mange mann, fikk de relativt stor betydning, 
fordi de kom igang på den tiden engelskmennene avviklet 
driften.

Alle disse begivenhetene var med på å skape "liv og 
rdre" i Mosjben. De etablerte virksomhetene ekspanderte og 
nye ble etablert. Vi fikk i det hele en dristighet i bkonom- 
iske transaksjoner som for var helt ukjent. Det var derfor 
ikke til å unngå at det voks fram dårlig funderte foretagen
der som falt sammen så snart konjunkturene gikk nedover igjen. 
Særlig var det tilfelle da engelskmennene avviklet den stort 
anlagte skogs- og sagbruksdriften i slutten av 80-årene.

Men på tross av de skiftende tidene framsto Mosjben 
lenge som det klart viktigste regionale sentret på Helgeland.
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1.3. EM SAMMEMLIGNING.

1.3.1. Sbr-Rana.

Også i Sbr-Rana fant det sted en tildels omfattende 
byttehandel mellom dyværinger og fjordbuer. Stdrstedelen 
av denne handelen foregikk imidlertid ikke, som i Vefsn, 
konsentrert på et sted.

Den storste ansamlingen av sjdbuer lå heller ikke i 
tilknytning til noe handelssted, men på halvbya Hemnesberget 
midt i Ranfjorden. Stedet var valgt fordi fjorden lett frbs 
til om vinteren. Det var derfor om å gjdre å ha båt og bruk 
på et sted som ikke gjorde det vanskelig for dem å delta i 
vinterfisket. Handelen med trevirke og trevarer kom således 
til å begynne med til å foregå spredt oppover elven, alt et
ter hvor bondene hadde gårdene sine. Ferdselen av dyværinger 
og folk fra bygda forte imidlertid også her til at håndverkere 
bygde seg hus i nærheten av eller leide seg inn i sjdbuene 
ute i fjorden for å drive håndverksvirksomhet.

På denne måten tok det lengre tid for kjdpmennene mak- 
tbt å skyte seg inn som mellomledd i byttehandelen med dy- 
væringene, og handels- og håndverksvirksomhetene stbttet ikke 
opp om hverandre på samme måte som i Mosjben. Fbrst etter at 
handelen ble frigitt i slutten av 60-årene, flyttet flere av 
de gamle handelsmennene i området virksomhetene sine til Hem
ne sberge t.

"Utviklingen" ble også hemmet av at handel og håndverk 
ikke ble tilført kapital via industriell virksomhet a la 
"Engelskbruket" og gruvedriften i Vefsn. Men på linje med 
Mosjben kom Hemnesbergets omland i en viss utstrekning til å 
omfatte fjellbygder i Sverige.

Handelsvirksomhetene på Hemnesberget kom således med 
tiden likevel til å utgjbre kromtappen i en region av stadig 
mer spesialiserte og interavhengige virksomhetsfelt - om enn 
i mindre målestokk.
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1.3.2. Nord-Rana..

I Nord-Rana kom "moderniseringsprosessen" tildels til 
å anta andre former enn i Vefsn og Sor-Rana.

For det fdrste hadde det samme.nheng' med at hovedelva 
var lite egnet for tdmmerfldyting. Det var derfor vanskeligere 
å fore ut tommer og bord i stor målestokk for salg til dyvær- 
ingene. Skulle gårdbrukerne skaffe seg inntekt fra skogen, 
var de derfor i stbrre grad enn bdndene i Vefsn og Sor-Rana 

■ henvist til å bearbeide trevirket. Nederst i bygda ble det 
således bygd mest båter, mens gårdbrukerne lenger oppe fram
stilte lettere trevarer. Særlig båtbyggingen ble på denne 
måten et hdyt kultivert bygdehåndverk.

Ettersom dette var lett fdrbare varer, foregikk ikke 
handelen med dem inne i Ranfjorden, men på sommermarkedene 
ute på kysten (fdrst og fremst på Bjornsmarkedet). Handelen 
med.oyværingene ga derfor heller ikke tettstedvekst på samme 
måte som i Vefsn og Sor-Rana. Håndverksproduksjon begrenset 
seg fortsatt til å være bierverv ved siden av gårdsdriften.

Også i Nord-Rana var det flere handelssteder. Men det 
var handelsmannen på Mo, L.A.Meyer, som så muligheten til å 
skyve seg inn som mellomledd i denne handelen med hdyt bear
beidede trevarer da han overtok handelsstedet ved bunnen av 
Ranfjorden i 1860. Det stimulerte produksjonen og kjøpekraf
ten i bygdene omkring på en avgjorende måte at han tok imot 
varer hele året og at<han betalte faste priser for dem. Av
setningen sikret han ved å sende varene med agenter til Lofot
en og Finnmark, ved siden av at han selv handlet på det tradi
sjonsrike Bjornsmarkedet på Donna i stor stil. År om annet 
solgte han f.eks. 1000 båter av ulike slag på denne måten.

Etter hvert tok han til å kjbpe alt hva gårdbrukerne 
hadde å by fram så sant det var mulig å finne avsetning for 
det (srndr, skinn, klebersteinsvarer, never o.s.v.)
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Fra slutten av 60-årene kom det også til Mo svensker 
for å bytte til seg varer. Det lyktes imidlertid for Meyer 
å samle og organisere svenskehandelen på en helt annen måte 
enn kjbpmennene i Mosjden og på Hemnesberget.

For det fdrste klarte han omkring 1880 å få staten til 
å planere en vintervei fra Mo over fjellet til Tårna i Sverige 
og å bygge en fjellstue for overnatting ved grensen. Senere 
bygde det svenske vegvesnet en sti og tre kojer med stall i 
et annet grenseområde som sognet til Mo. 'Turen ble dermed 
ikke så strabasids som for.og svenskene var ikke lenger hen
vist til å frakte varene i klov. Det ble fdlgelig et stort 
oppsving i grensehandelen.

Også en stor del av varene som svenskene hadde med seg 
fant Meyer avsetning for på markedene på kysten. Men vel så 
viktig var det at han maktet å opparbeide markeder for disse 
varene utenfor landets grenser. Han sendte f.eks. ryper til 
England, reinkjott til Kdbenhavn og hare og storfugl til Tysk
land. Til å forestå salget hadde han faste forhandlere i Hull, 
Manchester, Leeds, London, Gbteborg, Kdbenhavn og Hamburg! 
Det var bla. annet p.g.a. de store kvantaene han var i stand 
til å få hånd om at han på denne måten maktet å sikre avset
ning for varer som det var begrenset avsetning for i Morge 
til svært fordelaktige priser.

Forutsetningen for at han i stor grad kunne hoste fruk
tene av dette arbeidet alene også etter at handelen vax’ fri
gitt, var at han eide mesteparten av grunnen ved handels
stedet. Jorda ved bunnen av Ranfjorden sognet til bare to 
gårder. Den storste eide Meyer selv og den andre som lå noe 
lenger oppe, var prestegården. Han kunne således utove 
"nessekongevelde” også etter at handelsstedene hadde mistet 
privilegiene sine, ved å nekte å selge eller leie bort grunn 
til de former for virksomhet som han bnsket å forbeholde seg 
selv.
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Det krevde riktignok svært store ressurser å forestå 
den form for oppkjdp og salgsvirksomhet som Meyer drev. 
Men det var fare for at enkelte maktet å arbeide seg opp 
fra hdkerhandler til å bli konkurrent også som "eksportør" 
dersom de fdrst slapp til. På den annen side arbeidet han 
aktivt for å få de former for virksomhet til stedet (f.eks. 
apotek, telegraf, lege....), som ville trekke folk til hans 
egen■forretning.

Denne kontrollvirksomheten hadde ikke de gamle handels - 
mennene i Mosjoen. Grunnen der var etter ca. 13?0 eid av 
fem forskjellige gårdbrukere. De var alle plaget av gjeld, 
slik at de litt om senn så seg tvunget til å bygsle bort 
eller selge tomtegrunn.

Meyer nyttet imidlertid kontrollen over tomtegrunnen og 
handelskontrakter også til å forestå organiseringen av hånd
verksvirksomhet.

For båtene som han kjbpte av gårdbrukerne, ble solgt, 
ble de utstyrt og "trimmet". Han ansatte således folk som 
satte på beslag, tjærebredde og malte dem. Malerne malte 
dessuten finere trevarer (bord og stoler) og han hadde snek
kere i arbeid som utfdrte spesialbestillinger fra "finere" 
kunder. Han drev videre bakeri og hadde folk som tok seg av 
slakt, vilt og skinn. O.s.v.

Hoen av håndverkerne var helt i hans tjeneste,- for dem 
holdt han både verksted og materiell (manufakturfabrikasjon). 
Andre hadde eget verksted, men var mer eller mindre avhengig 
av at Meyer foret dem med bestillinger og å kjope materiell 
gjennom ham (forlagsdrift).

I og med at Meyer framsto som organiserende element i 
den regionale dkonomien, maktet han i sin tur å påta seg 
svært avanserte leveranser til gruvedriften som et engelsk 
selskap sætt igang i området (1902-08).
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På denne måten framsto også Mo som et regionalt senter 
for et mangfold av virksomheter som stottet opp om hverandre. 
Mo skilte seg imidlertid fra Mosjoen og Hemnesberget ved at 
det med få unntak var en person som foresto alle virksom
hetene på stedet, og som derved monopoliserte transaksjonene 
med de ulike husholdsbaserte entreprisene i omlandet og ak
torene på de "ytre-markedene".,

1.3*3. Oppsummering.

Byttehandelen mellom byværinger og fjordbuer fikk m.a.o. 
ulike konsekvenser i Vefsn, Sbr-Rana og Nord-Rana både m.h.t. 
antall og typer virksomheter den ga stbtet til, former for 
interavhengighet mellom de ulike virksomhetene, og fblgelig 
også den strategiske posisjonen til ulike kategorier personell 
henholdsvis i Mosjoen, Hemnesberget .og Mo.

Fordi Vefsna var en særdeles god transportåra for tommer 
og ettersom byttehandelen og de fbrste håndverksvirksomhetene 
ble lokalisert i'umiddelbar nærhet av to av de priviligerte 
handelsstedene (bl.annet p.g.a. sjbbuene), kom det i stand en 
kumulativ prosess som muliggjorde en stadig stdrre spesial
isering av virksomhetsfelt alt for handelsliberal.iseringen.

I Sdr-Rana kom denne prosessen senere igang fordi bytte-
handelen, håndverksvirksomhetene og handelsstedene til å be
gynne med ikke var lokalisert ved siden av hverandre. Det 
hadde bl.annet sin bakgrunn i at sjbbuene til gårdbrukerne 
p.g.a. isforholdene lå på et nes langt ute i fjorden^og fordi 
ingen av de priviligerte handelsstedene var lokalisert ved 
munningen av flbytingselva. "Vekstprosessen" ble heller ikke 
som i Vefsn og Nord-Rana stimulert av "engelskdrift".

P.g.a. vanskene med å få tommeret ned hovedelva uteble
i stor grad ferdselen av byværinger i Nord-Rana. Skulle nord- 

0 cranværingene nytte skogen som inntektskilde, matte de holde 
fram med håndverksmessig trebearbeiding (særlig båtproduksjon) 
for salg på markedene på kysten. Det resulterte i håndverks- 
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ferdigheter, men ga ikke grunnlag for håndverk som hovedbe
skjeftigelse og sikret ikke de lokale handelsstedene stdrre 
kundeunderlag.

Kjbpmannen på Mo skapte imidlertid etter 1860 grunnlag 
for spesialisering og lokal vekst ved henholdsvis:

å gripe organiserende inn i den regionale handelen 
(oppkjbp til faste priser hele året og salg på 
"markedene" og under fisket i stor stil),
markant utvidelse av kundeunderlaget ved å mobilisere 
offentlige investeringen (vintervei til Sverige), 
og ved å etablere -vanskelig tilgjengelige handelskon
takter (i England, Tyskland, Danmark ....).

Men gjennom sin kontroll over.lokal tomtegrunn forhindret 
han at det, som i Mosjben og på Hemnesberget, framsto konkur
rerende handelshus og at det voks fram et sjikt hbkere og 
"selvstendige" håndverkere.

1 A

iduld med. 
skerbonde" 
.LjMSSUVy)

Skissemessig kan komponentene og interavhengighetene 
i de regionalbkonomiske systemene framstilles slik:
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I den videre framstillingen skal jeg forsbke å gjbre 
rede for hvordan ulikhetene som framsto i bkonomisk og sosial 
struktur i Mosjben, Hemnesberget og Mo (typer og omfang av 
virksomhetsfelt og strategisk posisjon til de ulike kategori
ene personell) bl.annet p.g.a. variasjoner i topografi, lokal
isering og eiendomsforhold, medvirket til at endringer av 
"makroforhold" fikk .tildels svært ulike konsekvenser i de 
tre områdene.

1A. HANDELSREGIOWNE "SKRUMPER INN".

Fra 1865 begynte N.F.D.S. og B.D.S. godstransport på 
Nord-Norge med dampskip, og fra 1893 kom hurtigrutene igang. 
Jektene var selvsagt ute av stand til å konkurrere med damp
skipene og Mosjben, Hemnesberget og Mo lå for avsides til å 
komme med i skipsleia til hurtigruta. På Helgeland ble det 
derfor Brbnnbysund, Sandnessjben og Nesna som ble anlbpssteder. 
Disse stedene ble utgangspunkt for lokalrutefarten som knyttet 
de bvrige bygdene på Helgeland til kystrutene.

Ferdselen på de nye kommunikasjonsknutepunktene ga 
grunnlag for et vidt spekter handelsvirksomheter,- særlig 
etter at hurtigrutene kom i drift. Både Mosjben, Hemnesber- 
ger og Mo mistet dermed en stor del av det tradisjonelle 
kundeunderlaget på kysten.

Vel 20 år senere falt i 'tillegg storstedelen av svens
ke handelen gradvis bort. Det hadde sammenheng med at de 
svenske grensebygdene p.g.a. bedrede kommunikasjoner fikk 
lettere adgang til handel i Sverige. For Mos joens vedkom
mende ble det definitivt slutt på svenskehandelen omlag 1920. 
Telegrafen var på denne tiden anlagt til Hattfjelldal, slik 
at landhandlerne også der til enhver tid visste hva de kunne 
gi for svenskevarene. Ordningen med ens melpriser over hele 
landet var dessuten kommet i stand. De av svenskene som 
fortsatt så seg tjent med å handle på norsk side av grensen, 
kunne således med fordel handle i Hattfjelldal framfor å-dra 
7 mil ekstra ned til Mosjben.



Truck-commerce systemet avvikles.

Grunnlaget for framveksten av Mosjben, Hemnesberget og 
Mo som regionale sentra.var, som påpekt, bl.annet at handels
menn på disse stedene klarte å skyte seg inn som mellommenn 
i handelen mellom dyværinger og fjordbuer. Siden tok de og
så imot vilt og andre produkter fra (norske og) svenske, 
fjellbbnder. Fra for hadde flere av dem klart å skyte seg 
inn som mellomledd i allmuens handel med Bergen.

Det egenartede ved denne forretningsdriften var at den 
hovedsakelig ble drevet som byttehandel.

Handelsmannen tjente m..a.o. både på kjdp og salg. På 
denne måten kunne han by bedre priser enn de som f.eks. bare 
drev med oppkjdp, dersom det var nbdvendig.

Ettersom denne formen for handelsvirksomhet krevde stor 
driftskapital, var det dessuten bare noen få (eller som på Mo 
ingen) småhandlere som klarte å ta opp konkurransen med de 
"gamle" handelsmennene.

Handelsmennene kunne således presse fiskerne, bdndene 
(ofte også håndverkerne) til å ta varer i bytte for produk
tene de leverte,- og til priser de i stor grad selv dikterte. 
De kunne dessuten sikre seg leveranser ved å gi leverandørene 
varer på kreditt (Truck-commerce).

Vedlikeholdet av denne formen for tilpassing var imid
lertid også avhengig av at den ble drevet i et visst omfang 
(konf. Meyers direkteleveranser av vilt til utlandet). Det 
ble derfor et stort tap for handelsmennene at svenskene ikke 
lenger så seg tjent med å dra til Norge med produktene sine. 
Og opprettelsen av kystrutene betydde således ikke bare tap 
av kunder. Tapet av leverandbrer var vel så betydningsfull. 
dyværingene, var ikke lenger tjent med å dra inn i f jordene 
for å selge fisken, men leverte den til oppkjbpere i de nye 
kommunikasjonsknutepunktene.
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(En av kjbpmennene i Mosjben, Andreas Bech Jiirgensen, 
motte denne utfordringen med å etablere fiskemottak i både 
Sandnessjben og på Skrova i Lofoten. Etableringen i Sand- 
nessjben var med på å gjbre stedet til sentrum for fiskehan
delen på Helgeland. Jiirgensen måtte imidlertid trekke seg 
ut av fiskeorasettingen etter å ha gjort en del uheldige 
transaksjoner i 90-å.rene.)

Kapitaliseringen av jordbruk og fisket rundt århundre
skiftet var også med på å. undergrave truck-commerce systemet. 
Det bkte kapitalbehovet forte til at de fleste fjordbuene 
satset på jordbruk og ga opp fisket som binæring. Dermed 
var det heller ikke lokalt grunnlag for fiskeomsetting.

'En stor del av bbndene leverte dessuten (fra 1 885) mel
ken, som nå ble hovedproduktet deres, til meieriet i Mos joen 
som de selv hadde kontroll over. De av bbndene som fortsatt 
måtte skaffe seg biinntekter og de av bondesønnene det ikke 
lenger var plass til p.g.a. mekaniseringen, tok tidvis 
gruvearbeid- (i Rana, Sulitjelma, Svalbard....) eller var på 
vei- og jernbaneanlegg sbrpå. Det ga lokal kjbpekraft, men 
de "gamle" handelsmennene var ikke lenger sikret at det kom 
dem tilgode.

Det var også med på å undergrave handelsmennenes tradi
sjonelle tilpassinger at en stor del av de "finere" trevarene 
som fremdeles ble produsert på gårdene, (traug o.l.) og pro
dukter som f.eks. bark og never etter hvert ble utkonkurrert 
av industrivarene som litt etter litt ble introdusert.

'•5.2. Reallokeringer.

Innsnevringen av "omlandet", den gradvise avviklingen 
av truck-commerce systemet og introduksjonen av stadig flere 
industrivarer fikk imidlertid ulike konsekvenser for de tre 
regionale sentraene som hadde vokse fram.
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I Mos joen klarte noen av de "vellykte” handelsmennene 
en tid å kompensere noe av den tapte omsetningen ved å sikre 
seg agenturer og retten til å holde kommisjonslagre for de 
nye varene (Barth, Skog, 'Karl Jacobsens Enke, Edv.Eliassen, 
H.Vik). De som ikke klarte det, opphdrte eller degenererte 
til "kjdpmannen-på-hjdrnet” forretninger (f.eks. Wedding).

Men industrivarene forte også til at en stor del av 
varene, som til da ble produsert av de mange håndverksvirk
somhetene, ikke lenger var konkurransedyktige. Det ga imid
lertid ikke, som f.eks. på More, impulser til industriell 
produksjon, men forte til at flere av håndverksvirksomhetene 
gradvis gikk over til også å drive handelsvirksomhet. Blik
kenslageren forhandlet jernvarer og kjokkenutstyr (Brandth), 
en skomaker begynte å selge■fabrikkproduserte sko (Rbdseth), 
det ble etablert en fargehandel av en maler (Gudmundsen) o.s.v.

Tendensen til framvekst av- "spesialforretninger” gjorde 
det således vanskelig for de gamle handelsforretningene å ut
vide varespektret etter hvert som de nye industrivarene ble 
introdusert.

Nedgangstidene fra 20-årene og utover forte i neste om
gang til at handelsvirksomhetene ble splittet opp i stadig 
mindre enheter. Handelsmennene hadde ikke lenger råd til å 
koste utdannelse på de av barna som det ikke var "plass” til 
i foretagendet. Agenturvirksomheten gjorde det dessuten let
tere enn for å dele handelsforetagendene i mindre enheter. 
Vi finner flere eksempler på at gamle handelsvirksomheter 
splittes opp, og hvor hver av de nye enhetene ble basert på 
en av varegruppene til den gamle enheten, pluss et eller 
flere agenturer.

På kort tid framsto det således en stand av småhandlere 
og agenter som hadde preg av pauvres honteux.

Kombinasjonen av håndverk og handel ga mange av hånd
verksvirksomhetene derimot en svært fleksibel tilpassing.



Håndverkerstanden kom derfor i årene for 2.verdenskrig i 
stadig stbrre grad til å dominere stedet både forretnings
messig. og sosialt.

Helt fra "Engelskbrukets" dager representerte sagbruks 
arbeiderne en kjopekraft som ikke var knyttet til hensynet 
til å gjbre en gunstigst mulig byttehandel. Etter at ben
dene i det nære omlandet av Mosjben kunne satse på melkepro
duksjon, og ettersom de gjennom Vefsn Meieri (etablert 1885) 
hadde hånd om omsetningen selv, behovde heller ikke de gjbre 
sine innkjbp der de fikk avsetning for sine egne produkter.

Det ble derfor sagbruksarbeiderne ("sponloftet på 
bruket") i allianse med de best stilte bbndene som i 19^3 
etablerte et handelskooperativ for å ha bedre inflytelse 
over prisfastsettelsen på kjbpevarene. (Noen år for hadde 
sagbruksarbeiderne gjort et mislykket forsbk alene).

I 1932 opprettet bbndene i tillegg handelsvirksomhet 
(Vefsn Bondehandel) i tilknytning til Meieriet. Ettersom 
overskuddet av denne handelsvirksomheten kom melkeleveran- 
dbrene tilgode, så de fleste bbndene seg tjent med å gjbre de 
fleste av sine innkjbp her. Det ble således vanlig å si at 
oppgjbret for melka ble "kliret" (cleared) gjennom Bonde- 
handelen’.

(Ettersom flere av de mest framstående bbndene i Vefsn 
under ideologisk lederskap av folkehbgskolerektor Odin Benum 
("folkehbgskolebbndene") stod i spissen for samvirkelaget, 
ble det ikke en AP-hbgborg for etter krigen.)

Disse innslagene i handelen var således også på en av- 
gjbrende måte med på å undergrave de gamle handelsvirksom
hetenes tilpassinger.
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1. ̂ . 3 • Hemnesberget.

Også handelsmennene på Hemnesberget fikk merke at 
Brbnndysund, Sandnessjøen og Nesna voks fram som trafikk- 
knutepunkt og handeIssentra og at svenskehandelen etter hvert 
uteble.

Men i Sdr-Rana varte grunnlaget for truck-commeroe 
systemet lenger enn i Vefsn. Det hadde sin bakgrunn i at 
båtproduksjon fortsatt.var■et viktig bierverv for bbndene i 
omlandet. I Nord-Rana ble det så godt som slutt på båtpro
duks jonen da gruvedriften tok til. Men ettersom Sdr-Rana 1 AA
hverken fikk "engelskdrift" i skogen eller i fjellet, fant 
bbndene her det fortsatt lonnsomt å nytte en stor del av 
tiden sin til denne formen for produksjon.

Vedlikeholdet av båtbygger tradisjonen hadde også sin 
bakgrunn, i at det ikke ble opprettet meieri på Hemnesberget.

Ettersom det fortsatt var marked for båter, kunne flere 
av handelsmennene fremdeles vedlikeholde sin tilpassing som 
mellommenn med de muligheter det bod på for å holde på kun
dene (Presteng og Henriksen). De som for en stor del hadde 

✓ ■ basert seg på svenskehandel, hadde således vanskeligere for 
å klare seg (Tdnder og Aas).

Handelsmennene på Hemnesberget ble heller ikke fristet 
til å splitte opp virksomhetene i flere mindre enheter. P. 
g.a. "de små forholdene" maktet de ikke å få hånd om agen
turer,- noe som var med på å danne grunnlag for at fisjonering 
framsto som en mulighet for handelsmennene i Mosjoen.

Det som var igjen av det regionale markedet, var heller 
ikke stort nok til at det ga håndverkerne grunnlag for å 
etablere "spesialforretninger". På denne måten ble det let
tere for handelsmennene å få hånd om omsettingen av de nye 
industrivarene etter hvert som de ble etablert.
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Disse forholdene, forhindret imidlertid ikke at det også 
på Hemnesberget ble etablert et samvirkelag som tok kunder 
fra de ”gamle” handelsmennene. Hovedbildet er likevel at 
flere av handelsmennene var i stand til å vedlikeholde sine 
tradisjonelle tilpassinger (- om enn i mindre målestokk). Det 
vokser ikke,- som i Vefsn, fram et sjikt fattigfine småhandlere 
og agenter, og håndverkerne holdes i stor grad utenfor omset
ningen av de nye industrivarene.

lA.k. Mo^

Med de særegne forholdene på Mo, fikk de lokale endrin
gene her selvsagt en helt annen karakter.

Meyer klarte, som påpekt, å få hånd om brorparten av 
handelen og håndverksvirksomhetene i området fordi han kon
trollerte vanskelig tilgjengelige handelskontakter og tomte
grunnen. Da utfdrselen av båter minket i begynnelsen av år
hundret fordi ungdommen tok arbeid i gruvene i stedet for å 
vedlikeholde båtbyggerferdighetene, og- da svenskehandelen 
gradvis avtok, ga den store omsettingen på en hånd grunnlag 
for engrossvirksomhet. I stedet for å kompensere tapet av 
omsetningen med agenturvirksomhet, som handelsmennene i xMo- 
sjoen måtte nbye seg med, var Meyer i stand til å bygge opp 
engrossvirksomhet med et vidt varespekter og med kunder over 
hele Mord-Norge.

Da vanskene meldte seg i 20- og 30-årene.viste det seg 
derfor at bedriften stod seg så godt finansielt at man maktet 
å ri stormen av (Meyer hadde imidlertid god hjelp av Bergen 
Kredittbank.)

Med mangfoldet av virksomheter skulle man imidlertid 
tro at forholdene likevel lå tilrette for fisjonering ved 
generasjonsskifte. Denne "faren” hadde L.A.Meyer sen. vært 
oppmerksom på da han overdro firmaet til de to eldste sbnnene 
i 1902. I overdragelsesdokumentene var det derfor satt som 
betingelse at enken etter den av brddrene som fbrst dode, 
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skulle loses ut. (Det resulterte imidlertid i at enken etter 
den eldste av.brddrene etablerte et hotell på Mo; men det 
konkurrerte ikke med noen av firmaets etablerte virksomheter.)

Ettersom det på Mo var svært få selvstendige håndverks
virksomheter , forhindret det at det, som i Mosjden, fant sted 
en gradvis overgang fra håndverksvirksomhet til handelsvirk
somhet. Det er også mulig at det forhindret etablering av 
konkurrerende virksomheter at flere av Meyer-ddtrene i både 
forste og andre generasjon giftet seg med noen av de driftig- 
ste fagfolkene/avdelingssjefene i firmaet. Dersom disse 
karene så muligheter for å etablere selvstendige virksomheter, 
rygget de antagelig tilbake for å konkurrere med svigerfaren, 
eventuelt svogrene. I alle fall en av dem etablerte handels- 
foretagende et annet sted på Helgeland. (Det er karakteris
tisk at sbnnene derimot giftet seg med "bedre-folks" ddtre 
sorfra.)

Det ble riktignok etablert flere handelsvirksomheter 
på Storforshei, hvor gruvedriften i perioden 1902-08 skapte 
stor ferdsel. Da det ble stans i driften, flyttet man noen 
av dem til Mo, men fordi de hadde lite kapital i ryggen og 
Meyer fortsatt eide de beste tomtene, kom de til å fore en- 
marginal tilværelse i utkantene av tettstedet.

I hovedsak maktet Meyer-slekten således fortsatt å kon
trollere brorparten av handelen i Nord-Rana også etter at 
grunnlaget for truck-commerce systemet for en stor del var 
falt bort - og etter at det ble introdusert stadig flere 
industrivarer.

Også på Mo ble det etablert meieri og samvirkelag, men 
heller enn å true Meyers posisjon,synes det som om de var med 
på å forhindre at det gamle handelsforetagendet fikk konkur
ranse fra andre privateide handelsvirksomheter.
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1.5. OPPSUMMERING.

Jeg har i denne grove skissen forsbkt å peke på noen 
av faktorene og prosessene som ligger bak differensieringen 
av bkonomiske virksomhetsfelt som fant sted på Helgeland fra 
Svartedauen og fram til Den andre Verdenskrig og de spatsi- 
elle manifestasjonene av denne differensieringen.

Svartedauen gjdr det på Helgeland mulig å ta utgangs
punkt i en tilnærmet homogen klasse aktorer. Men befolk
ningsøkning og fiskeprisen på de europeiske markedene ga 
likevel etterhvert opphav til to typer tilpassingen: fiske- 
bbnder og bondefiskere.

Den dkende betydningen av handelen med Bergen forer 
til at byborgere etablerer seg som kremmere. Over tid klarer 
de av forskjellige grunner å skyte seg inn som mellommenn i 
handelen (hovedsakelig bytte av fisk mot melvarer og fiske
utstyr) med Bergen. De undergraver således gradvis den 
gamle bygde farinstitus jonen.

På slutten av 1700-tallet gir mangelen på skog på kysten 
grunnlag for byttehandel mellom fiskebbndene (byværingene) 
og bondefiskerne (fjordbuene) som av hensiktsmessige grunner 
lokaliseres i fjordene (.ikke i N.R.) Bl.annet p.g.a. kon
sentrasjonen av ferdselen ble det mulig for enkelte å finne 
tilpassinger som håndverkere. Etter at gjestgiverne klarte 
å skyte seg inn som mellomledd også i denne handelen, ble 
det mulig med ytterligere spesialisering av de etablerte virk
somhetsfeltene og etablering av nye. Vi får således en stand 
småhandlere/hbkere når handelslovgivningen gjbr det mulig, og 
en voksende lonnsarbeiderklasse.

De ulike klassene aktorer i området utgjbr således for
utsetninger og begrensningen for hverandres tilpassinger.

Hovedoppmerksomheten i framstillingen er imidlertid 
vendt mot å vise hvordan (tilsynelatende små) variasjoner i 
topografi, geografisk beliggenhet og eiendomsforhold er med
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på å generere lokale forskjeller i bkonomisk og sosial struk
tur i Vefsn, Sor-Rana og Nord-Rana.

Ettersom vi fikk ulike former for interavhengighet mellom 
de forskjellige virksomhetsfeltene, får endringer av "makro- 
forhold" svært ulike lokale konsekvenser i de tre områdene.

1.6. PERSPEKTIVET.

Framstillingen hviler på den forutsetning at det er 
mulig å skille ut klasser av personell ut fra hvordan de har 
kontroll over ulike typer aktiva (produksjonsutstyr, kapital, 
ferdigheter, tilgang til sosiale fora...). Jeg går videre ut 
fra at verdiene som individene velger mellom og begrensningene 
på disse valgene, er kollektive. (Konf.Grbnhaug: "Micro-Macro 
Relations"part I, s. 37»)

Ettersom ressursene og posisjonene den enkelte rår over 
i en fase av livet har konsekvenser for hvilke posisjoner og 
ressurser som er oppnåelig i en annen fase i livet, kan man 
vente at forskjellene mellom de sosiale klassene vil manifes
tere seg som de differensierte livskarierene til de forskjel
lige klassenes medlemmer.

Jeg har imidlertid lagt liten vekt på å få fram at 
ressursene og posisjonene som aktiviseres kan skape begrens
ningen ikke bare for aktorer i andre klasser, men også for 
andre i aktorens egen klasse. Når det framstår nye mulig
heter, er det ofte for aktorer i samme klasse et spbrsmål om 
hvem som "står nærmest", til å utnytte den nye muligheten. 
(Hvilken som helst kjbpmann hadde de finansielle forutsetnin
gene for å etablere seg som mellommenn i omsetningen av tre
varer; men ikke alle var lokalisert slik at muligheten bod 
seg. )

Nye muligheter og begrensninger får ofte konsekvenser 
for det strategiske forholdet mellom aktorer i forskjellige 
klasser. (De av vefsningene som fikk arbeid’ på sagbrukot
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eller som fikk hånd om kontanter ved å selge melk til meieriet, 
var f.eks. ikke nodt til å godta prisene handelsmennene for
langte for varene sine, fordi de ikke lenger var avhengig av 
å selge produktene sine til dem.)

Perspektivet forutsetter imidlertid heller ikke at ak
torer i en klasse .er helt avskåret fra å oppnå visse ressur
ser og’posisjoner, selv om personellet i en annen klasse dis
ponerer ressurser som er "lettere" å aktivisere. Det finnes 
f.eks. alltid aktorer som ved hjelp av spesielle ferdigheter 
er i stand til å utnytte sine ressurser og posisjoner mer 
effektivt enn andre. Vi vil likevel finne at prosenten per
sonell fra de ulike klassene som lykkes i å oppnå spesielt 
attraktive ressurser og posisjoner, vil variere markant. (Både 
bondeskippere, sdnner av embedsmenn og kremmere fikk gjest- 
giverbevilling, men de "beste" ble gitt til trondheimskrem- 
merne.) Sirkulasjonen av personell må således i noen grad 
sees adskilt fra framveksten og interavhengigheten mellom virk
somhetsfeltene.

Ettersom jeg ndyer meg med å peke på hvordan de ulike 
virksomhetene utgjdr forutsetninger og begrensninger for hver
andre og å antyde bakgrunnen for disse interavhengighetene, 
har jeg ikke tatt for meg de kvantitative manifestasjonene 
av de regionale dynamikkene.

Jeg forsdker likeledes ikke å gjbre rede for interav- 
hengigheten mellom okonomiske og politisk/administrative be
grensninger. Politisk/administrative forhold framstår gjerne 
i framstillingen som nye muligheter og begrensninger som har 
avgjørende betydning for framveksten av de lokale virksomhets
feltene og det strategiske forholdet mellom de ulike kategori
ene personell.

Hovedformålet er, som nevnt, å vise hvordan små for
skjeller m.h.t. rettigheter og naturgitte forhold genererer 
tildels store forskjeller når det gjelder hvilke kategorier 
personell som er i stand til å utnytte nye muligheter etter 
hvert som de framstår, eller på hvilken måte de klarer å til



passe seg nye begrensninger i de ulike fasene av den okonom- 
iske utviklingen.

Denne '‘opprullingen" er å betrakte som en innledning 
til den påfblgende analysen av forutsetningene for og kon
sekvensene av den "småindustri" som vokser fram i Vefsn ette 
krigen.

Forskjellene i okonomisk og sosial struktur i Mosjben, 
Hemnesberget og Mo har konsekvenser både for hvilke typer 
industrielle virksomheter som etableres på de tre stedene, 
hvem som etablerer dem, hvilke markedstilpassingen de får og 
dermed også hvordan entreprisekarrierene kanaliseres videre.

Det historisk-komparative utgangspunktet gjbr det let
tere å avdekke hvordan lokale og overlokale faktorer inter-
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KILDER:

- Vefsn Bygdebok - bind I v/Bjarne Svare. 
(Vefsnbygdene fram til 1830)

- Vefsn Bygdebok - bind II v/Kjell Jacobsen. 
(Vefsnbygdene ca.1820-1900)

- Vårt Folks Historie - bind. V v/Axel Coldevin.
(Enevoldstiden)

- "Donnesgodset og den siste godseieren på Donnes, 
av Axel Coldevin.

- "Tjbtta, historien om en gard”, av Petter J.Liland.

- Problemer i norsk jordeiendomshistorie,
(art. i Gard, Bygd, Rike.) av Andreas Holmsen.

- Overgangen til selveie i Norge,
(art. i Gard, Bygd,. Rike.) av Andreas Holmsen.

- Fisker, kremmer og proprietær i Nordland,av Axel Coldevin.

- Litt nord-norsk sosialhistorie. Fisker, kremmer og 
proprietær, av Axel Coldevin.

- Fisker, kremmer og proprietær i Nordland av H.D.Brattrein.

- Hundre års handel i Nord Norge, L.A.Meyer, Mo i Rana, 
185^ - 195^, av Axel Coldevin.

- Fra Nord-Norges Næringsveie i Tekst og Billeder (Nordland 
Amt), v/Aktieforlaget Johannes Hanche, Kristiania 1917•

- Norland Fylkes Næringsveie i Tekst og Billeder, v/Aktieforlaget 
Johannes Hanche,1930.

- Vefsn Sparebank gjennom 100 år, 1860-1960, av Reidar Svare.

- Mo Sparebank gjennom 100 år. Et bygdesamfunn går inn i 
maskinalderen, av Axel Coldevin og Sigurd Marsten.

- Bokhandelen og byen. Joh. Petersen Bok og papirhandel 100 år, 
1876 - 1976, v/Kjell Jacobsen.

- Mosjoen Håndverkerlag. Katalog over Jubileumsutstillingen 1950.

- Vefsn Meieri 1885 - 1960, v/Reidar Svare.

- Vefsn Meieri - 50 - årsberetning 1885 - 1935»



- 75 år jubileumsberetningen for Mosjoen Samvirkelag.
KAP

- Begrepene "sentrum” og ”periferi” som hjelpemiddel i studiet 
av nord-norsk historie, av Edgeir Benum.
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- professor i historie Edgeir Benum.
- stipendiat i historie Ragnhild Aarsæther.
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KAP.2. NYTT FOKUS.

2.1 INVITASJON TIL VIDERE ANALYSE.

Jeg har i innledningen bl.a. forsøkt å peke på forut
setningene for at størstedelen av befolkningen på Helgeland 
fra midten av 1800-tallet kom til-å bli innlemmet i organisa
sjonelle systemer av regionaldkonomisk karakter. Det ble så
ledes mulig å inndele mesteparten av det spatsielt distribu
erte personellet i distinkte kategorier. Disse kom til å stå 
i et interavhengig forhold til hverandre alt etter hvilken 
plass de hadde i produksjon, distribusjon og konsumpsjon av 
varer som ble produsert i området eller importert til området.

Grunnen til at jeg valgte fremveksten av disse regionene 
som fokus for innledningskapitlet, er bl.a. en hypotese om at 
disse organisasjonelle systemene:

- var avgjørende for hvordan "livskarrierene” til de 
ulike kategoriene personell i området ble kanalisert,

- leverte viktige forutsetninger til andre og mindre 
omfattende systemer i området (hushold, bedrifter, 
''lokalsamfunn”. . .)

- og gjør oss i stand til å fange inn hvordan disse en
hetene i området mottok forutsetninger fra (og i noen 
grad virket inn på) "nasjonale” og "internasjonale” 
sosiale system (det europeiske markedet for fisk, det 
politisk/administrative systemet, "industrisektoren"..)

"Regionen” inntar en nbkkelposisjon som "formidler" av 
interavhengigheter mellom organisasjonelle "mikro"- og "makro"- 
system. Det er fblgelig langt på veg mulig å fange inn det 
vekslende samspillet mellom det sett faktorer som kanaliserte 
"karrierene” til de ulike kategoriene personell i området ved 
å fokusere på "regionen”.
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Fokuseringen inviterer således til en videre analyse 
av dynamikken i andre av de organisasjonelle systemene som 
er virksomme i konstitueringen av personellet i området som 
sosiale personer. (F.eks. etter de linjer Gronhaug trekker 
opp i "Scale as a variable in analysis".)

Dersom man. ikke har kapasitet til å realisere idealet 
om å gjbre rede for det totale settet av sosiale forutsetnin
ger for konstitueringen av de ulike kategoriene personell;- 
er det en fare for at valget av hvilket aspekt man forfølger 
blir vilkårlig. Det kan f.eks. bli styrt av hvilke problem
områder det analytiske apparatet man "tilfeldigvis'’ behersker 
er best egnet for. De analytiske hensikter ens politiske en
gasjement umiddelbart tilsier bor være i fokus,- eller hvilket 
datatilfang som er lettest tilgjengelig (f.eks. i form av 
skrevne kilder), kan også styre hvilke omstendigheter man 
velger å forfblge.

En av ledetrådene i dette arbeidet bygger på en hypotese 
ornat de ervervsmessige rollene aktorene oppnår på en avgjør
ende måte bestenmer hvilke roller de tildeles på andre virk
somhetsområder. Det tilsier folgelig at det er en hovedopp
gave å identifisere og analysere de organisasjonelle elemen
tene personellet er innkapslet i, som er opphav til at deres 
ervervsmessige karrierer kanaliseres i nye retninger. Arbeidet 
omfatter således også kartlegging av de organisasjonelle ele
mentene

- som bidrar til å fryse fast etablerte tilpasninger, 
- som personellet indirekte er innkapslet i 
- eller som de er i ferd med å bli tilkoblet.

Eller for å si det med Gronhaug:

"Thus, the significant question for understanding 
a society as a whole concerns the processes whereby 
a set of actors are, or are becomming, part of a 
social field that has, or is acquiring, decisiv 
determinative effects upon all the fields that include 
those actors." (i "Scale as a variable in analysis", 
s . )i
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2.1.1. Et eksemne!. — — — — — —

Interavhengigheten mellom de regionale dynamikkene og 
de fremvoksende industrielle virksomhetsfeltene kan stå som 
eksempel på at fokusering på forutsetningene for aktorenes 
ervervsmessige tilpasninger er en fruktbar ledetråd:

Fremstillingen av konstitueringen av de tre regionene 
legger hovedvekten på hvordan virksomheter knyttet til jord
bruk, fiske, handel og håndverk kom til å utgjore muligheter 
og begrensninger for hverandre. Betydningen av industriell 
virksomhet gjbr jeg derimot bare i liten grad rede for. Det 

■ har sin bakgrunn i en hypotese om at det er mulig å se på 
industriell virksomhet som en av flere rammebetingelser 
(eventuelt som et av flere interavhengige organisasjonelle 
system) for fremveksten.og vedlikeholdet av regionen. I inn
ledningskapitlet har jeg f.eks. også pekt på betydningen av 
Bergen som innfallsport til det europeiske markedet for fisk 
og hvordan myndighetene grep regulerende inn i handelen på 
ulike tidspunkt.

På linje med disse rammebetingelsene har industriell 
virksomhet uten tvil vært med på å skape viktige forutset
ninger både for vedlikeholdet og omfanget av interavhengig- 
hetene mellom de ulike virksomhetsfeltene i området. Etab
leringen av "Engelskbruket1’ i Vefsn fikk f.eks. svært avgjbr- 
ende betydning for det ekstraordinære omfanget av den bkonom- 
iske differensieringsprosessen i denne regionen. (Konferer 
den store kapitaltilfbrselen, se kapitlet "Det var en gang" 
side 16).

Industriell virksomhet utenfor området har dessuten 
vært en avgjbrende forutsetning for avsetningen og prisene 
på de lokale produktene som ble omsatt gjennom handelsmennene. 
Det er således rimelig å anta at en stor del av etterspdrselen 
som gav grunnlag for de nye handels- og håndverksvirksomhetene 
som fremstod på 1800-tallet, hadde sin bakgrunn i den bkonom- 
iske "vekst" industrialiseringen gjorde mulig.



Etter ca. 1900 er det imidlertid helt tydelig at det er 
ufruktbart å gjdre det industrielle virksomhetsfeltet til en 
ekstern faktor - d.v.s. "... en av mange gjensidige substituer 
bare utldsende årsaker."(Se J.Elster 1971 s. ^8).

Vi ville antakelig fått fremveksten av regionene på 
1800-tallet selv om det ikke hadde fremstått et stort antall 
arbeidere som etterspurte fisk og en kapitaleierklasse som 
etterspurte ryper. Det fantes andre markeder for mange av 
de lokale produktene der ettersporselen ikke var skapt av ak
torer innenfor den industrielle "sektoren". Rundt 1880 åpnet 
det seg f.eks. nye slike markeder for fisk i Spania og Por
tugal.

Fra omlag 1900 kom "industrisamfunnet" som da for alvor 
voks fram, imidlertid til å få dominerende betydning for 
transformasjonsprosessen de tre regionene gjennomgikk. Fram
stillingen av kommunikasjonsteknologi på industriell basis 
var f.eks. en av hovedforutsetningene for opprettelsen av 
hurtigruta. Mekaniseringen av jordbruk og fiske forutsatte i 
tillegg til avsetning tilgang på maskinelt utstyr. "Retnin
gen" den industrielle ekspansjon tok, ble avgjdrende for hvil
ke produkter de lokale gårdbrukerne og håndverkerne fikk av
setning for. Og anleggs- og industriarbeidsplasser andre 
steder i landet kom til å utgjbre et viktig alternativ til 
lokale tilpasninger for mange.

Vi kan m.a.o. ikke tenke oss andre faktorer som vil 
kunne erstatte den industrielle "sektorens" betydning for 
forlbpet av transformasjonsprosessene .

En viktig forutsetning for dynamikken i det industrielle 
virksomhetsfeltet gir seg ut fra den dominerende betydning av 
produksjonsredskapene for produktiviteten og organiseringen 
av produksjonen. Ettersom stadig nye og mer produktive red
skaper framstår som attraktive og i stor grad frie invester
ingsobjekt, ekspanderer den industrielle produksjonsmåten 
gjerne både i "bredden" (på nye produksjonsområder) og i 
"dybden" ("nye" maskiner erstatter de "gamle").



Men fordi industriell virksomhet i et geografisk per
spektiv enda hadde marginal betydning, er det lett å overse 
at disse forholdene bor relateres til/reflekteres i framstil
lingen av de regionale dynamikkene.

Dersom vi skulle gjbre rede for industrisektorene be
tydning for de regionale dynamikkene, vil det f.eks. ha in
teresse å få innsikt i:

- forutsetningene for framvekst av de ulike formene 
for industriell produksjon (kapitalakkumulasjon, tek
nologiske innovasjoner, tilstrekkelig etterspdrsel, 
beredvillige entreprendrer...)

- interavhengighetene mellom de ulike produksjonsområd
ene (f.eks. mellom kapitalvareindustri og konsumvare- 
industri.)

- omstendighetene som har kanalisert den teknologiske 
og organisatoriske transformasjonen av de enkelte 
produksjonsområdene.

- forutsetningene for og konsekvensene av koordinert 
opptreden henholdsvis av arbeidstagerne og kapital
eierne - i "gode” og "dårlige" tider.

- ulike konsumeutgruppers strategiske posisjon vis-a- 
vis produsentene (f.eks. de som har mulighet for 
ulike former for selvforsyningsproduksjon i forhold 
til de som er helt avhengig av de ulike markedene 
for varer og tjenester.)

- hvilken rolle de politisk/administrative myndighetene 
har spilt i de ulike fasene industrien har gjennom
gått.

O. S.V.

Problemet vil imidlertid bli å identifisere de relevan
te dynamikkene i det industrielle feltet og vise hvordan det 
interagerer med de regionale dynamikkene. Grunnen til at det
te kan by på problemer, er bl.a. at befolkningen i området 



fram til annen verdenskrig hadde en "perifer" og indirekte 
tilknytning til de organisasjonelle systemene som konstituer
te det industrielle elementet i dkonomien. Som konsumenter 
av industrivarer utgjorde de en liten fraksjon av store frag
menterte konsumentgrupper som- stadig ble oppldst og rekons- 
tituert. Endringen i den industrielle "sektoren" manifesterte 
seg folgelig fdrst og fremst som prisfluktuasjoner som de 
lokale enhetene måtte tilpasse seg. Likeledes utgjorde be
folkningen bare en liten del av et så og si uuttbmmelig 
"reservoar" av arbeidskraft for de framvoksende industriene.

Noe lettere er det kanskje å identifisere hvilke for
hold i den industrielle "sektoren" som var med på å bestemme 
hvilke former for lokal produksjon som det etter hvert ikke 
ble mulig å finne avsetning for.

Av kapasitetshensyn kan en således bli tvunget til å 
avstå fra å folge opp analysen av de interavhengige implika- 
sjonssystemene. Faren er imidlertid at man også neglisjerer 
å gi inntak til analyse av fremveksten av nye interavhengig- 
heter. Man risikerer da å analysere et sosialt system (her 
regionen) hvor "de ytre faktorene" (bl.a. "industrisektoren") 
stadig blir "sterkere enn" enheten som er fokus for analysen, 
uten at dette fanges inn av framstillingen.

I slike tilfeller hvor koblingen til nye virksomhets
felt stadig blir viktigere for befolkningen i området vi 
fokuserer på, kan det således være fruktbart å la noen av 
"de ytre faktorene" framstå som den enhet som skulle analys
eres og la den opprinnelige enheten framstå som "... en av
mange gjensidig substituerbare utlbsende årsaker"(J.Els ter, 
1971 , sA8). Her kan det altså innebære å fokusere på noen 
av de "viktigste" industrielle dynamikkene befolkningen i om
rådet direkte eller indirekte er innkapslet i, - og vise 
hvordan de regionale interavhengighetene utgjdr en av flere 
rammebetingelser for framvekst, vedlikehold eller endring av 
disse industrielle dynamikkene.



2.2. NYTT FOKUS.

Etter annen verdenskrig tilsa endrede empiriske omsten
digheter imidlertid nødvendigheten av et slikt skifte av 
fokus.

Det fant nemlig da sted en rekke industrietableringer 
på Indre-Helgeland, med den folge at brorparten av befolknin
gen gradvis ”voks inn i" industrielle virksomhetsfelt på en 
langt mer direkte måte enn for.

Etableringen av kooperative omsetningsorganisasjoner og 
ordningen med inntektsoverføringer fra staten kom da til å 
innbefatte de aller fleste primærnæringsutbverne. (Inntekts- 
overf bringene fra staten, som skriver seg fra slutten av 30- 
årene, kommer i stand etter forhandlinger med fiskerne og 
bøndenes interesseorganisasjoner.) Organisasjonelle proses
ser på "nasjonalt" nivå fikk således betydning for de rurale 
virksomhetenes tilpasninger på stadig flere områder.

Den forserte utbyggingen av offentlig "service" med- 
fbrte likeledes at befolkningen ble innkapslet i overlokale 
virksomhetsfelt på en mer avgjørende måte enn for.

En av konsekvensene av disse prosessene var at handels
virksomhetene definitivt opphbrte å være kromtappen for det 
differensierte settet bkonomiske tilpasninger i området. 
Det fremtrer et helt annet bilde i det bkonomiske liv.

Gårdsdrift i tilknytning til ulike kooperative omset
ningsorganisas joner og industrivirksomheter med tilpassing 
både på "regionale" og "ytre" markeder kom nå til å danne 
basis for et stigende antall virksomheter innen privat (handel, 
håndverk ...) og offentlig (skolestell, helsestell...)"service"-

De ulike virksomhetene som framsto var innvevd i og 
voks stadig inn i ulike nye "makro"-interavhengigheter. Etter
som de grunnleggende kontaktene med "omverdenen" ikke lenger



ble formidlet gjennom et sett virksomheter (de store handels- 
f or eta gene), er det vanskeligere å dyne monster i interavhen- 
gighetene mellom de ulike lokale enhetene. Det er således 
ikke lenger mulig å fange inn samspillet mellom det sett fak
torer som kanaliserer "karrierene" til de ulike kategoriene 
personell bare ved å fokusere på lokale og regionale interav- 
hengigheter.

Kompleksiteten i interavhengighetene på det lokale plan 
manifesterer seg ofte som et varierende antall lost koblede 
spill (konf. N.Lang: "Ecology of games"- perspektiv) hvor ak
torer gjbr trekk og mottrekk overfor hverandre. Disse spil
lene og koblingene mellom dem er på sin side gjerne så fasiner- 
ende å "nbste opp", at man lett overser de overlokale forutset
ningene for' de ulike virksomhetenes tilpassinger.

Det blir således en viktig analytisk oppgave bl.a. å 
identifisere hvilke av de organisasjonelle systemene de ulike 
virksomhetene er innvevd i som på ulike tidspunkt har avgjbr- 
ende betydning for deres tilpassinger. Vi vil antagelig da 
finne at det noen ganger er system med lokal eller regional 
scale, mens det andre ganger er "makro"-system som leverer 
de viktigste forutsetningene. Det er imidlertid også av in
teresse å fange inn under vilke omstendigheter lokale begiven
heter leverer viktige forutsetninger for dynamikken i over
lokale systemer.

Etter krigen huset folgelig Indre-Helgeland ikke lenger 
regionale dkonomiske systemer hvor de forskjellige formene 
for dkonomiske virksomheter stod i et "organisk" forhold til 
hverandre. Området ble istedet i stadig storre grad "ned
slagsfeltet" for dynamikken i de sosiale systemene av over- 
lokal karakter som de ulike lokale virksomhetene fra og med 
etableringen ble deltagere innenfor eller som de gradvis voks 
inn i.
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Ettersom det ikke en gang er overkommelig å gjbre rede 
for tilpassingene til alle "basisvirksomhetene1’ (de ulike 
formene for gårdsdrift og industri), skal jeg i den videre 
framstillingen velge et fokus jeg tror gir inntak til å 
demonstrere dynamikken i noen av de "grunnleggende" organisa- 
sjonelle systemene befolkningen etter hvert ble innkapslet i.

I tråd med denne målsetningen har jeg i det videre ar
beidet valgt å konsentrere oppmerksomheten på de interavhen- 
gighetene som skriver seg fra noen av "småindustri"-etabler- 
ingene som kom istand i Mosjben.

Men for jeg tar for meg dynamikken i de organisasjonel
le tilkoblingene disse etableringene resulterte i, vil jeg 
gjbre rede for faktorene som kan forklare hvem som var istand 
til å etablere disse entreprisene og hvilke former for produk
sjon og markedstilpassinger de i utgangspunktet baserte seg 
på. (Jeg gjbr nærmere rede for valget av fokus i neste kapit
tel på side 1 ).

Ved siden av å være en framstilling av noen av de vik
tigste organisasjonelle systemene befolkningen i området lev
de innenfor fram til annen verdenskrig, kan innledningskapit
let sees som en redegjbrelse for noen av faktorene som må til 
for å forklare de ulike formene industrialiseringsprosessen 
antok i Vefsn, Sbr-Rana og Nord-Rana. Jeg skifter m.a.o. 
fokus, men beholder settet personell som lokus.

2.3. INDUSTRIALISERING UNDER ULIKE OMSTENDIGHETER.

For å få et bredere inntak til forståelse av de "småin- 
dustri"-etableringene som fant sted i området etter annen ver
denskrig, kan det være fruktbart å se på enkelte sider ved 
noen av fasene i industrialiseringen av det norske samfunn 
som til da hadde funnet sted.
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I "Nytt Perspektiv på økonomisk Historie'* framholder 
Jon Elster bl.a. at det ikke er mulig å forklare "gjennom
bruddet" for industrialiseringen av norsk dkonomi (1905 - 16) 
som "norgeshistorie", ut fra den argumentasjon at det ikke 
var nordmenn som fbrst og fremst var med å skape faktorene 
som utlbste industrialiseringen. Norge var i denne tiden i 
fbrste rekke et investeringsobjekt for utenlandsk kapital.

Den norske fossekraften og "overskuddet" på arbeids
kraft i primærnæringene gjorde at Norge framstod som attrak
tivt for engelske, franske, tyske og svenske kapitalister, og 
etableringene må fblgelig forklares ut fra forholdene i disse 
landene. Det var i fbrste rekke kravene til kapital som gav 
nordmenn statistrollene.

I England, der den industrielle revolusjon begynte,var 
derimot kapitalkravene så små at industrialiseringen kunne 
finansieres uten stbrre vanskeligheter. Siden voks kapital- 
akkumulas jonen så fort at finansieringen kunne skje gjennom 
reinvestering av egen profitt.

I andre land voks industrialiseringen fram under atter 
andre omstendigheter. I Tyskland konkurrerte f.eks. industri
aliseringen med utbyggingen av jernbanenettet om kapital, 
slik at det var nbdvendig å opprette investeringsbanker for 
å skaffe den nbdvendige kapital til veie. I Russland med 
sin særegne sosiale og bkonomiske struktur, kom industria
liseringen så seint igang at finansieringen for en stor del 
falt på staten.

Hvem som på ulike tidspunkt investerer i nytt produk
sjonsutstyr, hvor investeringene finner sted og på hvilke 
produksjonsområder de foretaes er m.a.o. bl.a. et spbrsmål 
om hvilke krav til kapital og marked produksjonsutstyret 
setter, og hvem som tbr ta sjansen på å utnytte nye inves- 
teringsmuligheter etter hvert som de fremstår.
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Industrialiseringen av den norske økonomien har således 
ikke foregått under det samme sett begrensninger i alle faser 
av utviklingen. Kapitalbehovet, lokaliseringen og omfanget 
av etterspørselen og beredvilligheten til å gjdre nye allok- 
eringer har også vært slik at industrietableringer har kommet 
som "den naturlige forlengelsen" av tidligere norsk økonomisk 
utvikling.

Selv om den fbrste industrialiseringsfasen i Norge 
(ca. 1850 - 70) hadde sitt grunnlag i utenlandske ideer og 
maskiner og heimemarkedet til å begynne med var spredt og 
usammenhengende, var flesteparten av de fbrste industrifore- 
tagendene rettet mot heimemarkedet. Kapitalen ble for en 
stor del skaffet til veie fra eksport av trelast, metall og 
fisk og fra skipsfart. Kapitalen gav basis for å importere 
utenlandske maskiner og råstoff (f.eks. tekstilindustri). Og 
etter hvert som heimemarkedet ekspanderte, fant disse fbrste 
industriforetagene fotfeste og flere kom til. (Se Jostein 
Nærbbvik: "Norsk historie 187O - 1905, s. 30 - ^0).

De mange industrietableringene som fant sted i 30-årene 
er imidlertid i denne sammenheng kanskje mer illustrativ. Vi 
fikk da etablering av et stort antall små industribedrifter i 
et stort antall bransjer og med en helt annen geografisk 
spredning enn for.

Fram til den tid var bildet dominert av utenlandseid rå
vare- og halvfabrikatproduksjon, som var lokalisert i nærheten 
av fossene eller råvareforekomstene (Odda, Sauda, Rjukan, Not
odden, Jbrpeland, Høyanger, Tyssedal, Sbr-Varanger ....) og 
enkelte ferdigvareindustrier, som p.g.a.'stort behov for ar
beidskraft og marked holdt til i de gamle folkerike sentraene 
(Oslo, Fredrikstad, Bergen, Stavanger, Skien-området og Trond
heim.) (Se Berge Furre: "Norsk Historie 1905 - 19^0", s. 13 - 
30).
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De fleste av disse bedriftene ble imidlertid hardt 
rammet av etterkrigskrisen i 1920 (hovedsakelig framkalt av 
problemene som oppstod i forbindelse med overgangen fra 
"krigsdkonomi" til "fredsokonomi”), og overinvesterings- 
krisen i 1929/30 (i stor grad framdrevet av bdrsspekulanter 
i USA.) (Se Francis Sejersted: "Historisk introduksjon til 
Økonomien").

Mens krisen i 1920 ble kraftig og kortvarig, kom krisen 
i 1929/30 til å bli både kraftig og kronisk i sin karakter. 
Noe forenklet kan vi si at krisen i 30-årene forte til at 
bkonomien stabiliserte seg på et lavere "nivå" enn for. 
Etterspbrsels-svikten etter de "tradisjonelle" varene forte 
til at de "tradisjonelle" investorene hadde færre invester
ing smul ighe ter enn for, med den folge at tilbudet av "tradis
jonelle" arbeidsplasser ble mindre.

Fordi både de fleste politikerne og de fleste forret
ningsfolkene "tviholdt" på "den gamle strukturen" (Se F.Sejer- 
sted, op.cit, s.101), så de fleste investorene få nye produk
sjonsområder de tok sjansen på å investere i. 0g ettersom 
mange heller ikke lenger hadde kapital å investere, tok det 
lang tid for "vektsprosessen" kom igang igjen.

(Ettersom de så få muligheter til å flykte inn i nye 
bransjer, forsdkte de hver for seg å få istand omkostningsre- 
duksjoner v.h.a. teknisk rasjonalisering. Det reduserte 
imidlertid antall arbeidsplasser ytterligere. Opprettelsen 
av kartell var -en annen strategi for å heve lonnsomheten igjen 
noe spesielt myndighetene oppmuntret til.)

Sammen med en del andre forhold gav imidlertid dette 
sjansen for nye kategorier personell til å etablere industri
elle entrepriser:

Produksjonsområdene som til da hadde dominert industri
en, var prosessindustri (serieproduksjon) og prallellproduk- 
sjon i stor skala (Se Jon Elster: "Okonomi og sosiologi",sJ10- 
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og krevde fblgelig store investeringer. Men. allerede tidlig 
i århundret var det utviklet produksjonsutstyr for nye om
råder som var langt mer fleksibelt m.h.t. produksjonsvolum 
enn "de gamle industriene".

På et så tidlig tidspunkt satte det likevel bl.a. for 
store krav, til det beskjedent utbygde distribusjonssystemet.
Fblgen var at gjennombruddet 
varer fikk en "utsettelse" - 
te det lett i overproduksjon 
1929/30).

for "masseproduksjon" av konsum- 
og der man prbvde seg, resulter- 
(noe av- bakgrunnen for krisen i

Ettersom kommunikasjonene nå (d.v.s. 30-årene) var langt 
bedre utbygd, det var stor tilgang på billig arbeidskraft og 
de "tradisjonelle" investorene ikke utnyttet de mulighetene 
den nye teknologien bod på, kunne tiltaksomme personer, med 
det minimum av kapital som skulle til, etablere industriell 
produksjon på en hel rekke nye produksjonsområder med utgangs
punkt i lokale/regionale markeder.

En av de viktigste teknologiske forutsetningene for den
ne "primitive" formen for industrialisering var oppfinnelsen 
av små elektromotorer. På det organisatoriske plan var samle- 
båndprinsippet av avgjørende betydning.

Hvem som stod nærmest til å gripe sjansen i de ulike 
delene av landet og på de ulike produksjonsområdene, varierte 
sterkt. Vi finner både fallerte industriherrer, håndverkere, 
arbeidsledige industriarbeidere, bondesønner med anlegg for 
"Petter Smart"-virksomhet og handelsmenn som forsdkte å allok
ere kapital og bkonomisk/administrativ erfaring på nye områder 
blant dem. (Se f.eks. Lars Kjdde og Sverre Måseidvåg: "Indus- 
triunderet på Sunnmbre", om den særegne formen denne prosessen 
fikk på More.)

En viktig forutsetning for at såvidt mange av foretagene 
som ble etablert i 30-årene overlevde, skyldes selvsagt at de 
masseproduserte varene ble langt billigere enn ved håndverks
messig framstilling. Flere fikk råd til å anskaffe dem.
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En viktig sosial mekanisme i denne sammenheng skriver 
seg fra at vareslag som i utgangspunktet er dyre, som regel 
regnes for å være særlig ettertraktelsesverdig (f.eks. "fine" 
stuemdbler). Når slike varer nå ble innen rekkevidde for 
folk flest, ble langt flere villige til å anstrenge seg eks
tra for å få tak i varene,- enten ved å kjdpe dem for "spare
penger'’, ta opp lån, inngå avbetalingskontrakter eller arbeide 
"overtid" dersom de hadde anledning til det. (Dersom de er 
så dyre at svært mange ikke har stort håp om å kunne skaffe 
seg dem, forer det lett til at enkelte sosiale sjikt fornek
ter verdien av slike forbruksgoder (fattigkultursyndromet) og 
den forventede etterspdrselen blir mindre enn det som poten
sielt er mulig.)

Viktigere var det kanskje likevel at det, parallelt med 
at nye grupper kunne skaffe seg tradisjonelle goder, voks 
fram et nytt "livsmbnster"/forbruksmbnster. I takt med den 
geografiske omstruktureringen av bosettingsmønsteret som in
dustrialiseringen medførte, stbrre tilgang på billige lån 
(bl.a. p.g.a. "Nygårdsvollpolitikken") og produksjonstekniske 
framskritt, framstod f.eks. nye forestillinger om hvordan man 
skulle bo. Folk flest tok mål av seg til å anskaffe vann
klosett, oppvaskbenk, komfyr og få innlagt varmt vann - noe 
som var utenkelig bare få år i forveien.

Også i klesveien satte folk seg hdyere og andre mål enn 
for. For fler og fler ble det om å gjdre å folge de skiftende 
motene. Dessuten voks etterspørselen etter "fritidsklær” - 
et til da ukjent begrep. På samme måte ble mange nye former 
for matvarer og fornbyelser en del av "konsumprofilen" (sup- 
peblokker, fabrikkprodusert flatbrdd, sjokolade, ukeblad osv.

Denne prosessen ble selvsagt godt backet opp og kanali 
sert av salgsfremstbt og reklamekampanjer. En av konsekven
sene av masseproduksjonen var m.a.o. at skillene i forbruks
mønster mellom ulike inntektsgrupper, sosiale sjikt og lands 
deler etter hvert ikke ble så markant som for.



Det ble m.a.o. en mengde uavhengige småindustrier som 
tok i bruk den nye produksjonsteknologien og knyttet seg til 
og bidro til å utvikle det nye forbruksmønsteret. Disse om
stendighetene må i stor grad tilskrives at det etablerte 
sjiktet av industriledere hadde lidd store dkonomiske tap 
under krisen,og at det forretningsmessige establishment i det 
lengste vegret seg for å reallokere sine dkonomiske aktiva. 
Dessuten tviholdt politikerne på "gamle" målsetninger for den 
dkonomiske politikken. (Man onsket seg tilbake til forholdene 
for forste verdenskrig - som var en stabil vekstperiode i 
norsk dkonomi.) (Se Fransis Sejersted: "Historisk introduk
sjon til Oko-nomien. ")

Dersom gjennombruddet for masseproduksjonen hadde kom
met under mindre dramatiske omstendigheter, kan vi lett tenke 
oss at vi ikke hadde fått den relativt store geografiske 
spredningen av mange små virksomheter, og at sjiktet av in
dustriledere ikke ville vært rekruttert fra så vidt ulike 
miljo som nå ble tilfelle. Det ville da være stor sjanse 
for at etablerte virksomheter ville nytte de nye produksjons
mulighetene til å utvide varespekteret og satse på produksjon 
i langt storre skala enn det de nye virksomhetene maktet.

De etablerte sentraene ville- da ha vokst i raskere tem
po enn hva som ble tilfelle; store områder ville blitt uten 
tettstedsvekst, og den sosiale avstanden og det strategiske 
forholdet mellom arbeidskjøper og arbeidsselger ville da 
blitt mer markant.

(I denne sammenheng tar jeg ikke opp de makro-dkonomis- 
ke konsekvensene av denne "primitive" industrialiseringsproses- 
sen - d.v.s. hvordan den var en av hovedfaktorene bak utvik
lingen mot et hdgere aktivitetsnivå i dkonomien. Bl.a. Fran- 
cis Sejersted mener i den sammenheng at:

- ordningen av pengestellet og betalingsbalansen,

- de mer eller mindre amputerte kriseplanene og mot-
konjukturpolitikken,



- kartelliseringen, 

- og organisasjonene i arbeidslivet,

hadde en relativt marginal betydning i forhold til frem
veksten av "de nye industriene". Opprettelsen av Den Norske 
Industribank i 1936 kan imidlertid ha hatt betydning for den
videre vekst av "de nye industriene" og som rettesnor for 
den framtidige politikk m.h.t. offentlig kredittformidling 
(Konf. opprettelsen av f.eks. DUF).)

2A. HELGELAND I ET "INDUSTRIELT" PERSPEKTIV.

Dersom vi nå ser på Vefsn, Sbr-Rana og Nord-Rana i et 
"industrielt" perspektiv, ser vi at området på mange måter 
faller inn i det generelle bildet ved industrialismens gjen
nombrudd i Norge. Det var engelske kapitaleiere og ikke de 
lokale jordeierne (Holst, Coldevin og Brodtkorb) som hadde 
akkumulert kapital i et stort nok omfang til å utnytte de 
lokale naturresursene industrielt i "stor" målestokk da dette 
var teknologisk, markedsmessig og juridisk mulig. (Sagbruks- 
privilegiene trådte ut av kraft i 1860.) Både den "gigantis
ke" tommer og sagbruksdriften i Vefsn fra 1865 og gruvedriften 
i Nord-Rana fra 1902 var således også ekstremt "imperialistis
ke" i sin karakter. Som nevnt hugg engelskmennene ut skogen 
i Over-Vefsn og avviklet sitt engasjement i lopet av en 20- 
års-periode. I Rana var gruvene i drift bare i de periodene 
konjunkturene gjorde det særlig profittabelt.

Noe mer særegent er det kanskje at det i Vefsn på slut
ten av 1800-tallet derved ble akkumulert kapital på regional 
basis i et stort nok omfang til at lokale aktorer kunne for- 
sbke seg med "små"-industri. (Handelsmenn og folk med penger
fra salg av skog og tommer til engelskmennene.) Vi fikk bl.a. 
sagbruk, mdllebruk, teglverk og båtbyggerier.



Markedene var imidlertid så små, spredte og ustabile 
at de fleste av disse foretagene fikk kort levetid. De klar
te ikke å akkumulere kapital i et stort nok omfang til at de 
kunne mote konjunktursvingninger og reallokere sine aktiva i 
takt med produksjonsmessige og markedsmessige endringer.

Trevarefabrikkene som ble etablert like etter århundre
skiftet, særlig Solbakken Trevarefabrikk utenfor Mosjoen og 
Mo Trevarefabrikk utenfor Mo, var i så måte unntak. De for
ståes imidlertid best som gradvis overgang fra manufaktur- 
produksjon til mer industripreget produksjon. Det tradisjonelt 
store markedet for trevarer i Nord-Horge fordvrig er antakelig 
også en viktig forutsetning for dette forholdet.

Det sier også noe om.vitaliteten i den lokale dkonomi 
at selskapene som forestod driften av sdlvgruvene i Svenning- 
dalen i Over-Vefsn fra ca. 1880 til århundreskiftet hadde et 
lokalt utgangspunkt.

Også på Helgeland var det under fbrste verdenskrig til- 
lop til spekulativ industrivirksomhet. I Mosjoen finner vi 
f.eks. i denne tiden virksomheter under navn som Mosjoen 
Preserving Company Ltd. Disse innslagene hadde imidlertid ikke 
så stor betydning for den lokale sysselsettingen at det hadde 
"merkbare” konsekvenser da de falt fra etter krigen.

Området fikk imidlertid ikke den del i den "primitive” 
industrialiseringen i 30-årene som man kanskje kunne vente når 
vi ser tilbake på den beredvilligheten til å satse som lokale 
aktorer utviste i tidligere faser. Det er vanskelig å finne, 
grunner til at begivenheter ikke finner sted, men det er mulig 
å peke på en del forhold som kan ha spilt inn i denne sammen
heng. Som for nevnt gjorde opprettelsen av hurtigrutene 
Vefsn, Sor-Rana og Nord-Rana til "bakevjer”. I og med at Mo- 
sjoen, Hemnesberget og Mo p.g.a. kommunikasjonsforholdene ikke 
fikk det samme handelsomlandet som for, er det rimelig å anta 
at d^t framstod som spesielt risikabelt å investere i "dyrt” 
produksjonsutstyr. Det var m.a.o. ikke de samme mulighetene 
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som for til å "bygge seg opp" lokalt, for så å sdke ut på 
"ytre" markeder.

Dersom vi sammenlikner forholdene på denne tid med 
forholdene for 1900, ser vi at i tillegg til de generelle 
nedgangstidene var sjansen for den nbdvendige kanitalopohor)- 
ningen redusert ved at tilknytningen til fisket var brutt. 
Det sjansebetonte preget ved denne virksomheten hadde i tid
ligere tider vært en av forutsetningene for at enkelte har 
kunnet slå seg på handel og at handelsforetag til tider kun
ne utvide virksomhetsfeltet til også å omfatte produksjon. 
Kjdde og Måseidvåg viser dessuten i "Industriundret på Sunn- 
mbre" at kapital fra fiskeri-virksomhet hadde stor betydning 
for industrialiseringen av Sunnmbre. Etter at den lokale 
okonomien hovedsakelig hvilte på det bbndene kunne få ut av 
gårdene sine, fikk hele det dkonomiske liv et mer statisk 
preg.

Dersom vi tar for oss de potensielle entreprenbrgrup- 
pene i de tre områdene, kan vi også .finne "grunner" til man
gelen på industriutvikling.

2.

2A.1 . Vefsn. 2.

Som jeg har påvist i innledningskapitlet, degenererte 
handelsforetagene i Vefsn slik at vi her fikk et sjikt av 
fattigfine småhandlere og agenter. Det var fblgelig liten 
sjanse for at det skulle framstå entreprenbrer fra dette mil- 
jbet.

De av håndverkerne som var ute etter å områ seg på nye 
måter, så muligheten til å kombinere håndverksvirksomhet med 
å forhandle de "nye" industrivarene - noe som var langt mindre 
risikabelt enn å ta opp konkurransen og produsere dem indus
trielt selv. Handlefriheten til arbeidsldse og bondesdnner 
det ikke var plass til på heimgården,var p.g.a. mangel på
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kapital ekstremt begrenset. Omfanget' av arbeidsløsheten i 
Vefsn ble imidlertid begrenset ved at staten holdt igang 
Nesbruket ( restene av det gamle "Engelskbruket") selv om 
det gikk med underskudd, og i begynnelsen av 30-årene kom 
arbeidet med Nordlandsbanen igang fra Vefsn og sydover.

2A.2. Sbr-Rana.

Det tradisjonelle produksjons- og omsetningssystemet 
der kjbpmenn var mellommenn for omsetningen av- heimeproduksjon 
og lokale håndverkere supplerte gårdsbrukene med nbdvendighets- 
artikler,ble som nevnt vedlikeholdt i Sbr-Rana p.g.a. spesi
aliseringen på båtproduksjon og andre trevarer. Ettersom denne 
trevareproduksjonen var husholdsbasert og omsetningen av spe
sielt båter aldri falt bort, ble det nødvendige minimum av 
kontantinntekter skaffet tilveie ved å mote prisreduksjoner 
med stadig okt arbeidsinnsats. (Inntektene fra båtproduksjon
en var på enkelte tidspunkt i 30-årene nede i 50 bre for en 
lang arbeidsdag.)

2A.3. Nord-Rana.

Som jeg har påpekt, manglet man i Nord-Rana p.g.a. 
Meyers dominerende stilling, klassen av selvstendige håndver
kere og småhandlere som potensielle entreprenører. Manufaktur 
og forlagsproduksjonen Meyer organiserte var imidlertid med 
på å gi grunnlag for industriell fabrikkproduksjon. Sammen 
med L. Christensen etablerte Hans Meyer i 1906 Mo Trevare
fabrikk A/S (kap.1,s.2O) - antakelig foranlediget av gruve
driften som var satt igang på den tiden.

Men da det i 30-årene ble muligheter for industriell 
virksomhet på andre områder, hadde Meyer-firmaet nok med å 
klare sine forpliktelser overfor Bergen Kredittbank.
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Gårdbrukerne knyttet for en stor del sin virksomhet 
til den ustabile gruvedriften i området - noe som ledet mange 
over i tidvis gruve- og anleggsarbeid utenfor distriktet og i 
neste omgang permanent proletarisering. De ustabile forhol
dene forte til at bygde- og arbeidermiljoet i Nord-Rana i 
storre grad enn f.eks. i Vefsn,gjorde front mot arbeidsgiv
erne. Det reduserte trolig sjansen ytterligere for at det 
skulle framstå industrientreprendrer fra disse mil joene.

Det er m.a.o. mulig å peke på både
- markedsmessige (forårsaket av hurtigruta),

- finansielle (den tapte forbindelsen med- fiske) og

- sosiale (tilstedeværelsen og opportunitetssituasjonen 
til de ulike kategoriene personell)

grunner til at de nye mulighetene for industrielle etabler
inger ikke manifesterer seg på Indre Helgeland.

2.5. ETTER KRIGEN.

Det var fdrst etter krigen at Indre-Helgeland ble se te 
for "primitiv" industrialisering, men da under helt andre 
rammebetingelser. Også her var det aktorer med relativt lite 
selvakkumulert kapital som var istand til å få hånd om "nytt'" 
og "fleksibelt" produksjonsutstyr (fleksibelt m.h.t. produk
sjonsvolum) - og som lyktes med å etablere og vedlikeholde 
industrielle entrepriser med sikte på å dekke voksende etter- 
spbrsel på lokale/regionale markeder.

Disse etableringene lyktes imidlertid, - ikke i fbrste
rekke fordi de "tradisjonelle" industrialistene var "satt ut 
av spill"-eller fordi det var rikelig tilgang på billig ar
beidskraft slik som i 30-årene. Etter krigen var det mar
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kante endringer både på det markedsmessige, det politiske og 
det kommunikasjonsmessige området som åpnet de nye mulighet
ene for etablering av industrielle entrepriser:

2.5.1 • Etterkrigsboomen.

Under krigen var det p.g.a. de ekstraordinære forholdene 
oppstått stor varemangel. Det var imidlertid relativt stor 
pengerikelighet blant folk, bl.a. fordi tyskerne hadde "for
synt" seg med 11 milliarder kroner i Norges Bank. Ettersom 
det for folk flest var lite de kunne nytte opptjente midler 
til, avleiret en stor del av disse pengene seg hos vanlige 
lonnstagere og i bankene. Ved fredsslutningen var det følge
lig "oppdemt" en enorm kjbpekraft som ventet på å "slippe los". 
For myndighetene var det imidlertid om å gjdre å kanalisere 
etterspørselen slik at d'en bl.a. tjente til å gjenreise pro
duksjonslivet i landet og sikret at de "primære" behovene ble 
dekket, - uten at landets økonomi ble utsatt for et for stort 
inflasjonspress. Etterspørselen ble holdt noe tilbake og 
kanalisert ved hjelp av rasjoneringsordninger og importreguler
ing. Og på produksjonssektoren ble visse områder prioritert 
på bekostning av andre ved rasjonering av bygningsmaterialer, 
byggelbyveordninger og kontroll av import av maskiner o.l. 
Husbygging ble sbkt fremmet bl.a. ved tilgang på billige lån 
gjennom Statens Husbank som ble opprettet i 19^6.

De viktigste hjelpemidlene myndighetene hadde for å mes
tre koordineringsproblemene som den omfattende reguleringen, 
skapte, var

- nasjonal budsjetteringsteknikk,

- utarbeiding av langtidsprogram og

- rammeavtale med de store private kredittinstitusjon
ene om omfanget av den private kredittgivingen.
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(Betydningen av rammeavtalen med bankene ble understreket 
av Einar Gerhardsen i en forelesning i Tromsø hosten 1975.) 
(Mer om de dkonomiske•forholdene etter krigen i Samfunnsøko
nomiske Studier nr. 12: "Norges dkonomi etter krigen", fra 
Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1965).

2.5.2. Distriktsutbygging.

Myndighetene utviste etter krigen også langt storre en
gasjement m.h.t. den regionale næringsutviklingen enn for. Man 
tok sikte nå å få igang eller sette fart i pågående lokale og 
regionale vektsprosesser. Et viktig element i strategien man 
la opp til var satsing på såkalte "hjornesteinsbedrifter".Ved 
å få istand etablering av storindustri i distriktene, håpte 
man å skape direkte og indirekte forutsetninger og markeder 
for en videre ekspansjon i lokalt betont næringsvirksomhet.

Det var i stor utstrekning den uutnyttede vasskraften 
og etterspørselen på verdensmarkedet etter produkter fra 
kraftkrevende industri de forste årene etter krigen som gjor
de at myndighetene så denne muligheten.

Bl.a. for å legge forholdene tilrette for etableringen 
av slike hjørnesteinsbedriften og å folge opp de forventede 
"ringvirkningene", vedtok Stortinget i 1952 "Utbyggingspro- 
graramet for Nord-Norge".

Myndighetene tok der mål av seg til å foreta storstilte 
"grunlagsinvesteringen", - d.v.s. forestå eller backe opp ut
byggingen av veier, hamner, kraftanlegg, boliger, skoler, of
fentlige administrasjonsbygg, idrettsanlegg, samfunnshus o.s.v. 
Man tok videre sikte på å lette etableringen av private be- 
drifter i landsdelen ved

- å være behjelpelig med utrednings- og konsulentarbeid,

- å sbrge for toppfinansieringen av prosjekter som det 
taes initiativ til på det lokale plan, og

2.
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- ved å gjbre det mulig for kapitalsterke enkeltper
soner og konserner utenfor landsdelen å foreta skat
tefrie avsetninger med sikte på investering i Nord- 
Norge.

2.5.3. Nordlandsbanen.

I lopet av krigen var dessuten Nordlandsbanen fort fram 
til Mosjben og Mo. De to stedene ble således igjen kommunika
sjons og handelssentra også for kystbygdene. Mosjben ble i 
tillegg transitthavn mellom sjbverts- og landverts-transport 
for store deler 'av Nord-Norge (- noe som ikke helt ble avvik
let fbr jernbanen ble fort fram til Bodb i 1962.) Men etter
som jernbanen kom til å gå utenom Hemnesberget, mistet dette 
stedet enda mer av sin betydning for omlandet som handels- 
og kommunikasjonssenter .

Småindustrientreprisene som ble etablert etter krigen^ • 
kom på linje med dem som framsto i 30-årene istand som folge 
av introduksjon av fleksibelt produksjonsutstyr og nye former 
for etterspbrsel- De hadde som regel sin basis i regionale og 
lokale markeder. På tross av disse likhetstrekkene ser vi, 
at de bakenforliggende prosessene for de nye etableringene 
var av en annen karakter enn for mellomkrigsindustrialiseringen.

Hvilke kategorier personell som kom til å etablere in
dustrielle entrepriser etter krigen, hvor disse entreprisene 
kom til å bli lokalisert og på hvilke produksjonsområder de 
fant sted, ble sammenliknet med 30-årene m.a.o. i langt stbrre 
grad bestemt av "sentrale politisk/administrative" prosesser.

I stedet for å ta for meg forutsetningene for og inter- 
avhengighetene mellom disse "sentrale politisk/administrative" 
prosessene, skal jeg nå kort gjbre rede for hvorfor samspillet 
mellom de nye "makro"- forholdene og "lokale" faktorer mani
festerte seg i de tre "regionene" på ulike måter.
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2.^.h, Vefsn/Mosjoen.

Selv om beskrankningene m.h.t. f.eks. kapital og marked 
ikke lenger framstod som uoverstigelige, var mulighetene (i 
tillegg til de som den offentlige reguleringspolitikken repre
senterte) begrenset av andre forhold enn for. I andre deler 
av landet var det f.eks. i 30-årene allerede etablert virksom
heter på mange av de.nye produksjonsområdene, som nå på tross 
av transportkostnadene, var i stand til å mote den voksende 
etterspdrselen også utenfor de lokale/regionale markedene hvor 
de hadde sin basis. Mbringene klarte således i stor utstrek
ning å få hånd om mdbel- og konfeksjonsindustrien. Det ble 
derfor i fbrste rekke etterspbrselsopphopningen etter bygge
varer , og myndigheténes prioritering av dette området som gav 
grunnlag for småindustrietableringer i Vefsn. I de fbrste et
terkrigsårene fikk vi flere trevarefabrikker og sagbruk, be- 
tongvarefabrikker og industriell framstilling av bygningsbe- 
slag. Ettersom konsentrasjonen av etterspbrselen var stbrst 
i Mosjoen, var det naturlig at etableringen kom i eller i nær
heten av det gamle senteret. Og virksomhetene som alt var 
igang i denne sektoren,fikk selvsagt en ny giv.

Noe av bakgrunnen for at det enda var grunnlag for 
etableringer på dette området med utgangspunkt i lokale/regio
nale markeder, skriver seg fra flere forhold. Oppforingen av 
hus hadde enda et håndverksmessig preg og fblgelig krevde fram
stillingen av byggevarer liten grad av bearbeiding - noe som 
gjorde det relativt lett å komme igang med slik produksjon. 
Varene var dessuten gjennomgående tunge, og de var derfor rela
tivt dyre å transportere (konferer f.eks. betongvarer). Dis
tribusjonsapparatet for byggevarer var fblgelig i tillegg lite 
utbygd.

P.g.a. at de gamle handelsfore tågene i Mosjoen "degene
rerte", voks det, som nevnt, fram en mengde "spesialforretnings- 
som i stor grad var etablert av byhåndverkere. Vi fikk således 
en gradvis overgang fra håndverk til handelsvirksomhet.



Den store etterspørselen og et bare delvis utbygd 
produksjonsliv etter krigen, gjorde at disse kombinasjons- 
tilpassingene framstod som ekstremt attraktive,- selv om også 
ren håndverksvirksomhet på mange områder framstod som gode/ 
akseptable alternativer.

Industriell produksjonsvirksomhet (pg bygge- og an
leggsvirksomhet ) stod fblgelig åpen for andre kategorier 
personell. Det er noe av bakgrunnen for at det så nær som 
i ett tilfelle (konf.kapitlet om mekanisk industri) ble folk 
med bygdebakgrunn som kom til å etablere industriell bygge
vare produks jon. Gårdbrukersdnnene behersket som regel de 
fornddne produksjonsferdighetene fordi forskjellige former 
for trebearbeiding var vanlig som heimeproduksjon, og fordi 
de fleste av dem hadde deltatt i ulike typer anleggsarbeid.

Et annet incitament som kan forklare hvorfor så mange 
med denne bakgrunnen forsbkte å etablere industrielle entre
priser, er antakelig at folk med agrarbakgrunn gjerne setter 
mye inn på å gjbre seg uavhengig av andre folks forgodt
befinnende dersom de ser noen mulighet for det. (I "Hva 
skjer i Hord-Norge" peker Ottar Brox på at denne verdsettin
gen i bygdesamfunnet vanligvis bare lar seg realisere i form 
av en eller annen yrkeskombinasjon, (f.eks.jordbruk/fiske). 
De som forsdker å etablere seg som "arbeidsgiver", moter lett 
ubehagelige sanksjoner fra naboene. Denne måten å oppnå spil
lerom for personlig frihet medfbrer nemlig tilsvarende inn
skrenkning av de ansattes frihet,- noe som vanskelig lar seg 
forene med de egalitære verdsettingene som gjerne rår i små
bruker samfunn. Ved å etablere seg i Mos joen unngikk de i 
stor grad .denne begrensningen, ettersom de da kunne omgåes et 
sjikt av jevnbyrdige.) Av kapitlet om mekanisk industri fram
går det imidlertid at også arbeidsgivermiljoet kan represen
tere begrensninger for de enkelte aktorenes utfoldelse.

Idealet om å gjbre seg uavhengig av andre har på sin
side tradisjonelt ikke den samme plass i byarbeidermiljo.
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Etter den sosiale og politiske polariseringen som fant sted 
i mellomkrigstiden, framstod dessuten det å etablere seg som 
arbeidsgiver som ensbetydende med "å gå over til fienden". 
Disse forholdene forklarer kanskje hvorfor vi ikke finner en 
eneste med proletær bakgrunn blant etterkrigs-"industrialis- 
tene”.

Det enkle ■ produksjonsutstyret satte relativt beskjed
ne krav til kapital for å komme igang, noe som sannsynliggjbr 
betydningen av uformelle sanksjoner i kanaliseringen av kar
rierene til de ulike kategoriene personell i de fdrste etter
krigsårene. Det går "utallige" historier om hvordan mer eller 
mindre tilfeldig akkumulert kapital (- lånet fra en bror i 
Amerika, utbetalingen av en forsikring o.s.v.-) gjorde etabler
ingen mulig.

(P.g.a. oppblomstringen av ulike håndverksvirksomheter 
og håndverkernes akselererende inntreden i den lokale handelen, 
kom de på mange måter til å* dominere stedet sosialt. Det kom 
bl.a. til uttrykk i 1950 da Mosjben feiret 75-års-jubileum som 
”by" (d.v.s. som ladested). Jubileumsarrangementet ble over
latt til Mosjben Håndverkerlag og innbefattet foruten en- 
"Jubileumsutstilling" også en regional norsk-svensk håndverker- 
konkurranse som omfattet 12 ulike håndverk.')

P.g.a. forankringen i det lokale/regionale markedet og 
det relativt beskjedne omfanget av de enkelte virksomhetene, 
glei det nye elementet i den lokale bkonomien relativt ubemer
ket inn i det etablerte håndverker- og forretningsmiljbet. Og 
etter en del år ble Håndverkerlaget omdbpt til Mosjben Hånd
verk og Industriforening^slik at det også ble plass til de nye 
bkonomiske aktorene i dette foraet.

De lokale vektsnrosessene var således alt kommet igang 
da Mosjben/Vefsn fikk fbling med myndighetenes "hjbrnesteins- 
bedrift strategi". Den fdrste inplanterte industrilokaliser- 
ingen kom med Mosjben Veveri A/S, som ble etablert i 1952. 
For å ha "flere bein å stå på" hadde skipsrederfamilien
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Skaugen benyttet seg av ordningen med skattefrie avsetninger 
for investering i Nord-Norge. Etter råd fra dr.ing.Hygen 
etablerte han et "kunstsilkeveveri" i Mosjoen på basis av 
kunstsilke fra Notodden. Mosjoen var transportmessig sett 
det gunstigste stedet i Nord-Norge der det var mulig å benytte' 
seg av de -skattefrie avsetningene.

Mest konsekvensrik ble imidlertid etableringen av Mo- 
sjben Aluminiumsverk i 19%. Denne etableringen kom istand 
etter at Regjeringen oppfordret Elektrokjemisk til å bygge en 
"kraftslukende" bedrift på Helgeland. Aluminiumsproduksjon 
ble valgt fordi det i årene 19^8-^é var ekstremt stor etter- 
spbrsel etter dette produktet på verdensmarkedet (Dag Tesselt: 
"Strategi og kontroll i,norsk aluminiumsindustri. Fra teknisk 
funksjonshemming til riksaversjon. Oslo 1968).

Oppbyggingen av disse to bedriftene (særlig aluminiums
verket) , det store antallet arbeidsplasser de representerte 
og den nddvendige utbyggingen av offentlig service, mangedob
let den lokale etterspbrselen. Men fordi, som nevnt, de 
lokale vekstprosessene alt var kommet igang, var det de etab
lerte virksomhetene som kunne dra fordel av den dkende etter- 
spdrselen. Og de nye enhetene som maktet å etablere seg,falt 
stort sett inn i det etablerte monsteret: - det var i stor 
grad folk med byhåndverkerbakgrunn som var istand til å ut
nytte mulighetene håndverk og handel bod på, mens folk med 
bygdebakgrunn satset på produksjons- og anleggsvirksomhet. 
(Viktige unntak representerer imidlertid de relativt lange 
"gjesteopptredene" til et par stbrre entreprendrbedrifter 
"sbrfra", som var engasjert til å utfdre byggearbeider som 
ingen av de lokale enhetene hadde kapasitet til å påta seg. )

2.%5. Nord-Rana/Mo.

Ved siden av Årdal og Sunndal Verk kom tanken om et 
statlig eid jernverk i Mo, på basis av de lokale jernleiene 
og elektrisk kraft fra Rbssåga, til å framstå som symbolet



på den nye given i Arbeiderpartiets industri- og distrikts
politikk.

Oppbyggingen av Jernverket kom således igang alt i 
19^6. Og ettersom Mo ble holdt fram som "de store mulig
heters sted”, strdmmet -det personell av alle kategorier fra 
så godt som hele landet til Mo, - selv om de fleste kom fra 
de omliggende distriktene.

På 'et så tidlig tidspunkt var de potensielle lokale 
vekstprosessene ikke kommet igang. Og som nevnt, var det 
p.g.a. Meyers dominerende stilling, svært få småhandlere og 
håndverkere på stedet. Befolkningen i de omliggende bygdene 
hentet i stor grad allerede inntektene sine fra ulike former 
for anleggs- og gruvearbeid.

Det ble derfor i stor grad tilflyttere som kom til å 
etablere seg nå de ulike områdene innen handel, produksjon 
og anleggsvirksomhet som det gigantiske bygge- og anleggsar
beidet gav grunnlag for. (Om flere av virksomhetene heter 
det f.eks. at de er etablert av håndverkere som kom syklende 
til Mo med verktdyet sitt i en veske på bæreren.)

I flere tilfeller ble imidlertid de ulike virksomhets
feltene ivaretatt av "filialer11 til etablerte firmaer "sbr- 
fra". (I Mosjben avgrenset det "sdr-norske" innslaget i 
bygge- og anleggssektoren seg. til kortere og lengre gjeste
opptredener. ) Meyerfirmaet var på sin side istand til å 
bygge et moderne "varehus" (etter monster av Otto Kock A/S i 
Bodd), bl.a. ved hjelp av den kapital Meyerfamilien fikk for 
avståelsen av tomtegrunn til Jernverket og kommunen. På 
denne måten kom "ringvirkningene" i Mo og Mosjben til å anta 
tildels svært ulike former både m.h.t. hvordan virksomhetene 
ble organisert og hvem som kom til å forestå dem.

Sammenliknet med Mosjben/Vefsn var forholdene (på 
tross av Meyer-"dynastiet") m.a.o. preget av mangel på konti
nuitet både av personell og virksomheter.
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Det er også av stor betydning at Jernverket i motset
ning til A-verket i Mosjden gav grunnlag for omfattende 
"sideIndustrier" - d.v.s. produksjon av råstoff til Jernver
ket. Delvis i egen regi og delvis i regi av selvstendige 
virksomheter, er det således kommet igang produksjon av slig, 
koks, kalkstein og oksygen. Tilbudet av arbeidsplasser i 
"hjdrnesteinsindustrien" ble således storre enn i Mosjden.

Mo ble imidlertid liksom Mosjden også sete for produk
sjonsvirksomheter som hadde losere tilknytning til de etab
lerte "hjornesteinsbedriftene". (Se Paul Olav Berg i "Ring
virkninger" fra "hjbrnesteinsbedrifter".)

2.5 *6. Sbr-Rana/Hemnesberget .

Hemnesberget falt på sine side "mellom to stoler" både 
p.g.a. de nye kommunikasjonsforholdene (jernbanen) og m.h.t. 
etableringen av "hjbrnesteinsbedrifter". Stedet kom likelede 
i skyggen av nabokommunen Korgen som ble sete for utbyggingen 
av Rdssåga. (Denne utbyggingen kom istand for å skaffe kraft 
til industriene i Mosjden og Mo.)

Basisen for Hemnesberget ble ytterligere truet fordi 
bare få av gårdbrukerne så seg tjent med å bygge båter når de 
kunne tjene det mangedobbelte på anlegg eller i de nye indu
striene på -Mo eller i Mosjden.

Denne krisesituasjonen fikk imidlertid noen av aktorene 
på Hemnesberget, som hadde mest å tape i form av lokal pres
tisje og/eller dkonomiske aktiva, - til å gjbre framstdt for 
å bygge opp entrepriser som var utpreget innovativ i sin 
karakter.

For det fbrste maktet et par av håndverkerne å bygge 
opp hver sine trevarefabrikker (Hemnes Traverefabrikk og Rana 
Trevarefabrikk.) Disse virksomhetene hadde ikke sin basis i
"lokal" etterspdrsel, men hadde grunnlag i leveranser til de 



ekspanderende sentraene (særlig Mo) i området. Mer oppsikts
vekkende er det imidlertid at de i samarbeid med sdnnen til 
den stedlige samvirkelagsbestyrcren i neste omgang klarte å 
få istand industriell produksjon av trebåter. Markedet fant 
de i fbrste omgang i Mord-Norge, men siden oppnådde de leve
ranser til det bvrige norske markedet.

En viktig forutsetning for at dette lyktes, var at sam- 
virkelagsbestyrersbnnen, som ble den daglige lederen av be
driften, klarte å mobilisere kommunale ressurser gjennom sin 
deltagelse i kommunalpolitikken (se T.Thuen: "Kommunalpoli
tikk og lokale motsetninger" om forutsetningene for at dette 
lyktes.)

Ved å nytte lokale håndverksferdigheter og kommunale 
ressurser maktet de altså å etablere industriproduksjon for 
salg på "ytre" markeder. Bl.a. ved å spille på de lokale 
båtbyggertradisjonene i markedsfbringen ("Ranabåten"), klarte 
de å "hekte seg på" den stigende etterspbrselen etter "fri
tidsbåter" som den stadig bkende levestandarden var opphav 
til.

Da det viste seg at det var mulig å vedlikeholde denne 
entreprisen, "kopierte" den stdrste båtoppkjoperen (Presteng) 
strategien ved å ta opp industriell produksjon av plastbåter. 
De tradisjonelle avtagerne for trebåtene som han formidlet 
salget av, gav ham lett innpass på det nord-norske markedet, - 
siden fikk han innpass på andre markeder, også i utlandet. 
Men statusen som kjbpmann og hbyremann avskar ham fra å kunne 
"kopiere" forgjengernes strategi overfor kommunen. (I sin 
tur "svarte" dessuten forgjengerne ved å ta opp plastbåtpro- 
duksjon i tillegg til produksjonen av trebåter.)

Ettersom virksomhetene på stedet ikke lenger kunne 
basere seg på de tradisjonelle funksjonene vis-a-vis omlandet, 
maktet altså aktorene å reallokere tilgjengelige aktiva til 
fordel for industriell produksjon av tradisjonelle produkter 
med sikte på regionale (Mo, Korgen, Mosjben...), nasjonale og 
i noen grad internasjonale markeder.



På Hemnesberget var det således bare noen av de nest 
ressurssterke aktorene (to av håndverkerne, den stbrste båt- 
oppkjbperen og samvirkelagsbestyrersbnnen) og fblgelig de 
som hadde de stbrste sosiale og bkonomiske vested interests 
å ivareta, som var motivert og istand til å bygge opp indu
strielle entrepriser.

2.6 . OPPSUMMERING.

I innledningen har jeg bl.a. forsbkt å gjbre rede for 
hvordan de regionale dynamikkene har manifestert seg i de tre 
områdene. Her har det vært om å gjbre å peke på at de regio
nale dynamikkene bare er et av flere sett faktorer som hver 
på sin måte utgjbr forutsetninger for

- at de tre regionale sentraene etter annen verdenskrig 
ble sete for "småindustri",

- hvem som var istand til å etablere disse entreprisene,

- og hvilke former for produksjon og markedstilpassin
gen de baserte seg på.

De nye mulighetene som framstod-hadde bl.a. sin bakgrunn 
i etterspbrselsopphopningen under krigen, myndighetenes finans 
distrikts- og industripolitikk og framforingen av Nordlands
banen. Men ettersom konstellasjonen av de nye "makro" - 
faktorene som de lokale aktorene tilpasset seg varierte fra 
sted til sted og over tid, - og fordi de tre områdene i ut
gangspunktet hadde ulik bkonomisk og sosial struktur (konf. 
de regionale dynamikkene), antok industrialiseringen tildels 
ulike former.

Tar vi f.eks. for oss hvilke kategorier personell som 
maktet å etablere industriell produksjon og hvilke produksjons 
områder etableringen fant sted på i de tre områdene, ser vi 
markante forskjeller. Ettersom det kom igang en "lokal" 
vektspro'sess i Mos joen for innplanteringen av "hjørnesteins- 
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bedriftene", og håndverkerne så seg tjent med å konsentrere 
oppmerksomheten om handels- og håndverksvirksomhet, - ble det 
hovedsakelig lokale gårdbrukersonner som fikk hånd om produk
sjonen av byggevarer for det lokale/regionale markedet. . 3

I Mo kom etableringen av Jernverket så tidlig etter 
krigen og påkalte så stor oppmerksomhet at det stort sett var 
ulike kategorier innflyttere som stod nærmest til å utnytte 
de nye mulighetene til "å starte for seg selv".

P.g.a. de endrede kommunikasjonsforholdene og fraværet 
av "hjbrnesteinsbedrifter", var det på Hemnesberget bare noen 
få av de mest ressurssterke lokale aktorene som var istand til 
å etablere industriell produksjon - og da delvis på andre 
produksjonsområder (tre- og plastbåter) og andre typer mar
keder enn de industrielle virksomhetene i Mosjben og Mo.
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KAP.3. BRANSJEMESSIGE INTERAVHENGIGHETER.

3.1. VALG AV NYTT FOKUS.

Det er flere grunner til at jeg har valgt å fokusere 
på de relasjonelle knutepunktene som framsto i og med at 
det ble etablert småindustrivirksomheter i Mosjden.

3.1.1. Vekstsentertankegangen.

Sammen med primærnæringsutoverne danner de industrielle 
entreprisene den "markesmessige"basisen for de lokale virk
somhetene som har vokst fram i tilknytning til både privat- 
(handel...) og offentlig- (helsestell, skolestell) tjeneste
yting.

Hvilke former for industriell produksjon som er lokal
isert i området og antallet sysselsatte i den industrielle 
"sektoren" har fblgelig avgjdrende betydning for hvilke 
kategorier tjenesteytende virksomheter stedet gir grunnlag 
for, hvordan disse virksomhetsområdene er organisert og hvor 
mange som kan ernære seg på disse områdene.

Mosjden Veveri med ca. 200 ansatte og Mosjden Alumin
iumsverk med ca. 800 ansatte har selvsagt rent sysselsettings 
messig storre betydning enn småindustrivirksomhetene.

Da disse "hjbrnesteinsbedriftene" ble etablert, hadde 
man imidlertid store forventninger m.h.t. de "positive ring
virkningene" inplanteringene ville skape for "den lokale små
industrien". Man håpte at det ville bli skapt en mengde 
Småindustriarbeidsplasser i kjolvannet av storindustrietab- 
leringene. Og disse sysselsettingsmulighetene mente man vil
le oppveie at arbeidsplassene i tilknytning til aluminiums
produksjon er "dyre" (både målt i stromforbruk og investerin- 
ger i produksjonsutstyr) og at de representerer et "snevert" 
arbeidsplasstilbud.



Myndighetenes medvirkning til disse etableringene var 
således bl.annet motivert med forventningen om at de lokale 
vekstprosessene skulle holde fram også etter at utbyggingen 
av "hjbrnesteinsbedriftene" var avsluttet. Man håpte at 
den store etterspbrselsbkingen oppbyggingen representerte 
skulle sette de lokale industrientreprenbrene i stand til å 
akkumulere betydelige ressurser (produksjonsutstyr, ferdig
heter, driftskapital ...). I neste omgang ville denne 
"kapital"-opphopningen gjbre dem i stand til å etablere seg 
på "ytre"-markeder.

De sentrale myndighetene tok således for gitt at det i 
overskuelig framtid ville være unødvendig å komme dette om
rådet til unnsetning med nye sysselsettingstiltak.

Disse forventningene er imidlertid ikke innfridd. Da 
oppbyggingen av aluminiumsverket (produksjonskapasiteten ble 
utvidet i flere etapper) og den tilhbrende utbyggingen av 
offentlig tjenesteyting var fullfbrt i slutten av 60-årene, 
meldte sysselsettingsproblemene seg snart igjen.

Vekstprosessene som ble satt igang som folge av etab
leringen av "hjbrnesteinsbedriftene" i 50-årene gav grunnlag 
for stor tilflytting til Vefsn helt fram til 1970. Men fra 
og med dette året ble det vanskelig å finne arbeid selv for 
kommunens egne ungdomskull etter hvert som de meldte seg på 
arbeidsmarkedet.

Disse omstendighetene reflekteres bl.a. i den påfblgen- 
de befolkningsstatistikken:

Folketallet i Vefsn kommune i perioden 19^6-1976.

3. des. 1 9l-*-6 1.des.1950 1/1 1960 1/1 1965 1/1 1968
9057 (909?) (7l 288j 12605 13105

1/1 1969 1 /1 1970 1/1 1971 1/1 1972 1/1 1973
1 32>+2 fl3^9^ 13^9 13^17 13I+l+l+



1/1 197^ 1/1 1975 1/1 1976
13353 (^3316)

x) Fram til kommunesammenslåingen i 1960 var nåværende 
Vefsn kommune delt i kommuner: Mosjoen, Vefsn, 
Drevja og Elsfjord.

Dette forlbpet står således i skarp kontrast til de 
store forventningene de sentrale myndighetene hadde m.h.t. 
den lokale småindustriens evne til å spille en nøkkelrolle 
i "den lokale dkonomien".

Da myndighetene bestemte seg for å' la etableringen av 
"hjbrnesteinsbedrifter" inngå som et distriktspolitisk virke
middel, stdttet man seg til den såkalte "vekstsenterteorien". 
(Det teoretiske fundamentet denne teorien bygger på blir bl. 
annet presentert i John Friedmann: "Regional development 
policy. A case study of Venezuela".) Oppfølgingen av an
visningene som denne teorien foreskriver har imidlertid også 
i mange andre tilfeller resultert i begivenhetsforldp som 
gir grunnlag for å sette spørsmålstegn om de representerer 
en farbar strategi. (Se f.eks. P.O.Berg: "Ringvirkninger" 
av "hjornesteinsbedrifter".)

Men virkemidlene myndighetene har tatt i bruk for å 
kanalisere oljeaktiviteten, viser at vekstsentertankegangen 
fortsatt er rettesnor for viktige disposisjoner på det 
distriktspolitiske området.' (Konf. f.eks. satsingen på SIVA 
og Lokaliseringsutvalget.) Det framstår følgelig som viktig 
å avdekke hvilke empiriske forhold som har bidradd til å 
redusere effekten av myndighetenes framstøt for å sikre sys
selsettingsmulighetene i Vefsn-området. Det vil forhåpent
ligvis sette oss i stand til å komme med konstruktive bidrag 
til debatten om hvilke virkemidler som under ulike omstendig
heter er best egnet til å realisere de distriktspolitiske 
målsettingene.



3.1. 2. Lokalpolitiske muligheter og begrensninger.

Det er imidlertid også andre hensyn som taler for den 
valgte fokuseringen. Oppsplittingen i flere små enheter med 
hdyst ulike tilpassingsbetingelser gjbr det svært ressurs
krevende å skaffe seg overblikk over hvilke interavhengig- 
heter som har hatt eller kommer til å få avgjbrende betydning 
for dette elementet i den lokale dkonomien. Det er folgelig 
svært få lokale aktorer som har overblikk over hvilke organi- 
sasjonelle system de ulike småiridustrivirksomhetene er inn
vevd i, og ingen kan gjbre rede for tilpassingsbetingelsene 
til alle entreprisene.

Også lokalpolitikerne rammes av denne mangelen på over
blikk. De behersker folgelig ikke den kunnskap som er nbdven- 
dig for å gjbre framstbt med sikte på å fjerne "flaskehal
sene” som begrenser konverteringsmulighetene til småindustri- 
virksomhetene. Lokalpolitikernes manglende innsikt er m.a.o. 
noe av bakgrunnen for at de fleste lokale entreprisene ikke 
fult ut har vært i stand til å utnytte det vekstpotensiale 
som foreligger på produksjonsområdene de er knyttet til.

De kognitive begrensningene bestemmer likeledes 
på en avgjbrende måte hvordan man forsbker å mote sysselset
tingsproblemene i 70-årene. I og med at det ikke framstår 
som en farbar strategi å bidra til at det skapes arbeidsplas
ser verken innen primærnæringene eller med utgangspunkt i 
den lokale småindustrien, rettes oppmerksomheten i fbrste rek^ 
mot de muligheter og begrensninger en videre utbygging av 
aluminiumsverket er underlagt.

En videre utbygging av produksjonskapasiteten ved ver
ket moter imidlertid mange innvendinger.

Det hevdes bl.annet at det er okonomisk uforsvarlig å 
nytte en stbrre del av landets vasskraftsressurser til denne 

. formen for kraftkrevende industri. Fra en sysselsettings- 
messig synsvinkel kan det anfbres at man bor bestrebe seg på 
å nytte den lokale vasskraften slik at den gir flere og mer 
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varierte arbeidsplasser enn det aluminiumsindustrien er i 
stand til å by på. Mange framholder også at det fortrinns
vis bor skapes arbeidsplasser som gir mindre risiko for 
varige helseskader enn det som er tilfelle i elektrokjemisk 
industri. Og fra en lokalpolitisk synsvinkel er det dessuten 
lett å få bye på farene det innebærer å la dette virksomhets
feltet få en mer dominerende plass i "den lokale bkonomien" 
enn hva det allerede har.

Ved å peke på en del av "flaskehalsene" som de lokale 
småindustrivirksomhetene står overfor, håper jeg fblgelig at 
jeg blir i stand til å oppmuntre lokalpolitikerne til å vur
dere alternative strategier i arbeidet for å lose de lokale 
sysselse ttingsproblemene.

(ideelt sett bor selvsagt arbeidet med sysselsettings
problemene også omfatte kartlegging av potensielt nye produk
sjonsområder, med sikte på om de gir grunnlag for etablerin
ger som kan tilpasses lokalt oppsatte målsettinger.)

3.1.3* Positiv feed-back.

Oppfdlgingen av problemstillingen kan også fores til
bake til erfaringer jeg hostet på et tidlig tidspunkt i ar
beidet med materialet.

De to foregående kapitlene kan således f.eks. fores til
bake til at jeg på et stadium i arbeidet ble provosert til å 
gjbre rede for hvorfor det i fbrste rekke var gårdbrukersbn- 
ner som etablerte industriell produksjon de fbrste etterkrigs
årene. Det fordret at jeg tok for meg hvordan ulike kate
gorier personell i området for 2.verdenskrig utgjorde mulig
heter og begrensninger for hverandre. Dessuten ble jeg nbdt 
til å skaffe meg innblikk i de viktigste overlokale forutset
ningene for etableringene.

De påfblgende redegjbrelsene for "karrierene" til de • 
industrielle entreprisene vil forhåpentligvis likeledes vise, 



at jeg tvinges til å ta for meg dynamikken i et vidt spekter 
organisasjonelle system. Ved å fokusere på et element i 
”den lokale økonomien" som er sammensatt av enheter som 
opererer på ulike produksjonsområder, tvinges jeg m.a.o. til 
å demonstrere hvordan befolkningen direkte og indirekte er 
innkapslet i system med hdyst ulike kvantitative og kvali
tative egenskaper.

Fokuseringen gir således bl.annet inntak til å problem
atisere hvilke faktorer som bidrar til å konstituere egen- 
dvnamikken på industrielle virksomhetsfelt - et område som 
i den senere tid er viet liten oppmerksomhet av samfunns
forskere .

3.1. . Mitt eget utgangspunkt.

Forklaringen på hvorfor jeg har sentrert oppmerksomheten 
om entreprisene som ble etablert like etter 2.verdenskrig, kan 
imidlertid også henfdres til forhold av mer personlig karakter. 
Jeg er selv oppvokst i "entreprenbrmiljoet" i Mosjben som ble 
konstituert av de forretningsdrivende med håndverker- og byg- 
debakgrunn. Motivasjonen for å ta fatt på arbeidet kan der
for i stor grad fores tilbake til mitt eget "behov" for å 
skaffe meg bedre innblikk i de sosiale og bkonomiske interav- 
hengighetene som har vært med på å kanalisere livskarrierene 
til personellet i dette miljbet.

Jeg nevner dette forholdet bl.annet fordi det er en 
fare for at de mangesidige relasjonene jeg har til flere av 
disse personene, vil farge framstillingen jeg gir av begiv- 
enhetsforlbp der en eller flere av dem er involvert.

På den annen side har min forankring i dette miljbet 
gitt meg anledning til å samhandle med strategisk viktige 
personer ved flere anledninger og i ulike typer samhandlings- 
situasjoner. Det skaper gode muligheter for å bekrefte/ 
avkrefte egne og andres tolkning av deres hensikter.



Mulighetene jeg har hatt til å aktivisere min status 
som 'bror’, 'svoger', 'sbnn av' o.s.v. har således lettet 
feltarbeidet betraktelig. Jeg har fått adgang til arenaer 
og er blitt overlatt kildemateriale med avgjørende betydning 
for datainnsamlingen - og som sannsynligvis ville vært blok
kert dersom jeg ikke hadde hatt dette utgangspunktet.

3.2. TRANSAKSJONELLE KNUTEPUNKT.

I bestrebelsene for å avdekke noen av de organisasjonel- 
le systemene som på ulike tidspunkt har hatt avgjørende betyd
ning for tilpassingen til de ulike formene for "småindustri", 
har jeg funnet det formålstjenlig å fokusere oppmerksomheten 
på det nettverk av transaksjoner bedriftslederne må bygge opp 
og vedlikeholde, for å kunne forestå de respektive produksjons
virksomhetene.

Det. transaksjonelle nettverket har sin basis i:

1 . de ulike formene for ressurser som bedriftslederne må 
sikre seg tilgang på og som han må koordinere for å 
framstille et gitt produkt - "råstoff", "arbeidskraft" 
og "nroduksjonsredskauer",

2. at det er etablert institusjoner som formidler "lån" 
mot juridisk bindende lofter om regelmessig betaling 
av renter og avdrag

3. og at produktene som framstilles moter "behov" hos 
kjbpedyktige konsumenter.

På basis av disse grunnleggende forholdene er det mulig 
å skille ut fblgende sett kategorier bkonomiske samhandlings- 
partnere bedriftslederne må innrette seg i forhold til:

"arbeidsselger"

"maskinleverandør"/ 
"råstoffleverandør" "kunde"

"lånegiver"
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I og med at produksjonsvirksomhetene er innordnet i et 
statssamfunn, må imidlertid bedriftslederne dessuten innrette 
seg strategisk med 'hensyn til de bindende vedtak og allokerings - 
beslutninger som ulike politiske og adminstrative myndigheter 
tar.

Hvilke transaksjonelle relasjoner som etableres, må like
ledes også sees på bakgrunn av at aktorene er involvert i 
andre aktiviteter av ikke-okonomisk karakter (politiske, 
religibse, selskapelige o.s.v.) Det er m.a.o. nddvendig å 
avdekke hvordan disse aktivitetene utgjør muligheter og bo- 
grensninger for etablering og vedlikehold av de økonomiske 
transaksjonene.

Etableringen av et fordelaktig transaksjonelt forhold 
kan f.eks. bli blokkert p.g.a. de sosiale kostnadene bedrifts
lederne risikerer å bli påfort på et annet aktivitetsområde 
med stor betydning for .dem. Deltagelse på et ikke-okonomisk 
virksomhetsfelt kan på den annen side f.eks. gjbre det lettere 
for bedriftslederne å mobilisere en eller flere av de typer 
ressurser de må sikre seg tilgang på.

Bedriftslederne er m.a.o., som antydet, bare i stand 
til/villig til å vedlikeholde produksjonsvirksomhetene så 
lenge:

de har mulighet for å framskaffe og koordinere det 
minimum av relevante ytelser

1. som de .mobiliserte økonomiske samhandlingspartnerne 
er villige til å godta,

2. som myndighetene pålegger, og

3. som de selv etterstreber; og

aktivitetene dette fordrer ikke ender opp med uover
stigelige juridiske eller sosiale sanksjoner.

(Se F.Barth: "The Hoie of the Entrepreneur in Social Change 
in Nothern Norway.")
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3.2.1. Begivenheter på arenaer.

Det er prinsippielt mulig å avdekke det empiriske 
settet relasjoner bedriftslederne er i stand til å aktivisere 
og det interaksjonelle innholdet i disse relasjonene. Etab
leringen, vedlikeholdet, endringen og avviklingen av disse 
relasjonene manifesterer .seg nemlig som begivenheter på aren
aer der aktorer gjbr trekk og mottrekk overfor hverandre.

Ved å forfdlge bedriftsledernes deltakelse på flere 
arenaer, vil vi således kunne avdekke hvordan utfallet av 
begivenheter på arenaer med vidt•forskjellige regler

- for hvem som kan delta,

- hva som gjelder som ressurser, 
- hvordan ressursene kan nyttes, 
- hvilke sosiale ferdigheter det er viktig å mestre,

- O. S.V.

er med på å avgjbre komposisjonen av de transaksjonelle nett
verkene. Bedriftslederne er aktorer på et mangfold av aren
aer. Dette gir bl.a. mulighet til å forfdlge i hvilken grad 
og hvordan ressurser (kapital, produksjonsutstyr, ferdig
heter, prestisje, sosiale ferdigheter . ...) de får hånd om 
ved å delta på en arena, gjdres relevant.i samhandling på 
andre arenaer.

Bl.a. p.g.a. de "deterministiske" synspunktene som ofte 
kommer til uttrykk i debatter om produksjonslivet, er det 
imidlertid grunn til å understreke at bkonomiske aktorer 
liksom andre kategorier aktorer bare sjelden står overfor 
e11 alternativ m.h.t. hvordan de kan framskaffe og koordinere 
det nbdvendige settet ytelser og motytelser. (Se bl.a. Jon 
Elster: "Okonomi og sosiologi", side 131.)

Måten bedriftslederne allokerer sine ressurser på, må 
folgelig i stor grad forståes ut fra deres kunnskap om hvilke 
alternativer som foreligger - og deres vurdering av attrak- 
tiviteten av de ulike alternativene.



3.2.2. Nye muligheter og begrensninger.

Et mangfold av omstendigheter befordrer imidlertid at 
bedriftslederne stadig står overfor nye muligheter og begrens
ning er i sine bestrebelser for å balansere forholdet mellom 
ydelser og motydelser på en tilfredsstillende måte.

Det relative forholdet mellom ydelser og motydelser som 
de ulike kategoriene transaksjonspartnere innen rekkevidde 
er villig til å godta, er avhengig av hva de til enhver 
tid tror de vil oppnå ved alternativ anvendelse av res
sursene de rår over.

Alt etter som allokeringsalternativene til de ulike 
transaksjonspartnerne framstår eller blokkeres, opplever 
fdlgelig bedriftslederne at deres strategiske posisjon på 
de ulike arenaene de opererer på endres.

Vi vil videre finne at de politisk pålagte ydelsene 
endres over tid. Særlig i de seinere år har produksjons
virksomhetene, som folge av relativt vesentlige endringger 
av politiske normer og verdier, stadig måttet tilpasse seg 
nye politiske rammebetingelser (se f.eks. Don Mac Donald: 
"Bedriften i samfunnsplanleggingen".)

For å sikre' seg at produksjonsvirksomhetene skal være i 
stand til å mote de nye kravene, har myndighetene på den 
annen side i okende grad funnet det hensiktsmessig f.eks. 
å yde offentlige kreditter på'bpesielle vilkår".

Myndighetenes utvidede rolle vis-a-vis det industrielle 
virksomhetsfeltet skaper således både nye muligheter og nye 
begrensningen for de ulike industrientreprenbrene.

Nye allokeringsalternativ kan også framstå eller blok
keres f.eks. fordi det institusjonaliseres nye normer for 
adferd på andre ikke-dkonomiske virksomhetsfelt (f.eks. i 
lokalmiljbet) som bedriftslederne er knyttet til, eller 
fordi de får storre/mindre mulighet til å unndra seg jurid
iske eller sosiale sanksjoner.
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Dersom vi bnsker å gjbre rede for det skiftende sett 
muligheter og begrensninger bedriftslederne er underlagt i 
sine bestrebelser for å vedlikeholde virksomhetene de fore
står, må vi fdlgelig også:

”... go byond the level of the person and consider 
how individuals' social involvement are parts of 
larger social interconnectionfields." (Grdnhaug,197^, 
side 8.)

3-3. DE "BRANSJENESSIGE" INTERAVHENGIGHETENE.

Av den empiriske framstillingen vil det bl.annet framgå 
at jeg i stor grad har valgt ,å se "bedriftskarrierene" i lys 
av de "bransjemessige” interavhengighetene bedriftslederne 
er innkapslet i.

Ettersom dette feltet i liten grad er viet oppmerksom
het, av samfunnsforskere, skal jeg her forsbke å gjdre rede 
for noen av de bransjemessige "konfigurasjonene" bedrifts
lederne vanligvis risikerer å bli konfrontert med.

3• 3•1• Noen, men ikke alle.

I sine bestrebelser for å vedlikeholde virksomhetene 
de forestår, vil de’industrielle entreprendrene bl.a. måtte 
ta hensyn til:

- at produksjonsopplegget de har maktet å få hånd om 
bare kan nyttes til å framstille et snevert produkt
spekter ,

- og at dette produksjonsutstyret (maskiner, produk
sjonslokaler o.s.v.) forvaltes mot juridisk bindende 
lofter om regelmessig tilbakebetaling av den "låne
kapital1’ ervervelsen fordret ("faste" kostnader).
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Bedriftslederne er m.a.o. avhengig av at kundene innen 
rekkevidde er villige til å avta det produktspekter som 
produksjonsopplegget gir grunnlag for,

- til en pris,

- i et omfang
- og over et så langt tidsrom, at de er

i stand til å innfri de dkonomiske forpliktelsene de har på
dradd seg ved ervervelse av produksjonsutstyret. "Tilfel
dige " etter sporselssvingninger ("dårlige konjunkturer") og 
uforutsatte innsnevringer av antallet kunder innen rekkevidde 
(f.eks. framveksten av nytt bosettingsmonster p.g.a. endrede 
kommunikasjonsforhold), kan fblgelig lett komme i konflikt 
med de foretatte investeringsbeslutningene.

P.g.a. forankringen til et avgrenset produksjonsområde, 
er det dessuten ofte fare for at deo framstår flere virksom
heter på de ulike områdene enn det kundeunderlaget gir grunn
lag for. Erfaringsvis skjer dette hyppig i "etableringsfasen" 
- og særlig i bransjer der "etableringskostnadene" er rela
tivt små.

Men selv i faser der det er stabil eller voksende.etter- 
sporsel (som i 60-årene i Norge), og der forholdet mellom an
tall virksomheter og kunder innen rekkevidde har stabilisert 
seg, vil vi over tid likevel ofte oppleve at de ulike be
driftslederne som er knyttet til det samme produktområdet, 
innretter seg slik at både egen og andres tilpassinger trues.

Bakgrunnen for det finner vi fbrst og fremst i det for
hold at det stadig framstår teknologiske og organisasjonelle 
nyvinninger som gjdr det mulig:

- å produsere "billigere" (stdrre produksjon i forhold
til satset kapital og arbeidskraft)

- eller å lansere "attraktive" produktvarianter eller
substitutter; 
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samtidig som de nye produksjonsoppleggene er dimensjonert 
for et betydelig stbrre produksjonsvolum enn de som er i 
bruk. Kundene innen rekkevidde oker på sin side som regel 
bare forbruket av et produkt i begrenset grad, selv om det 
blir billigere eller får ny utforming. (De ulike "markedene " 
kan' imidlertid variere markant m.h.t. ”ettersporselselas- 
tisitet11.)

Bedriftslederne som forsdker å gjbre seg nytte av de 
nye allokeringsmulighetene, risikerer m.a.o. ofte:

- at de ikke makter å tilrive seg en så stor del av 
markedet som nyinvesteringene tilsier, eller at 
prisene faller under "lonnsomhetsnivå”, og

- at de samtidig kan komme til å blokkere andre bedrifts
lederes mulighet både til "å kopiere” dem og til å ved
likeholde sine "gamle” tilpassinger.

Selv i de tilfeller der ressursfordelingen tilsier at 
hvem som helst av bedriftslederne på et produksjonsområde er 
i stand til å ta i bruk de teknologiske og organisasjonelle 
innovasjonene som framstår, innebærer det fblgelig ikke nod- 
vendigvis at alle vil være i stand til det samtidig, (Konf. 
Jon Elsters påpeking av faren for "illegitim generalisering”/ 
"fallacy of composition” på s. 107-8 i "Nytt perspektiv på 
bkonomisk historie".)

3.3•2. SeIvundergraving.

Vi kan således vise til flere tilfeller der så mange 
av bedriftslederne har gått til anskaffelse av det nye 
produksjonsopplegget at det ble akkumulert langt mer pro
duksjonskapasitet enn det fantes avsetning for.

Det kan imidlertid være flere sett omstendigheter som 
får bedriftslederne på et produksjonsområde til å reagere på 
en selvundergravende måte. Ved hjelp av analytiske "knagger" 



hentet fra •."spillteori”, (se f.eks. Leif Johansen: "Spill
teori som grunnlag for samfunnsanalyse") kan vi f.eks.liste 
opp fdlgende sett omstendigheter som alle resulterer i over- 
investering:

1 . Hver og en av bedriftslederne kan ha gjort den i og for 
seg rimelige antagelse at lavere enhetskostnader eller nye 
produktvarianter vil gjbre det mulig å nå fram-til nye kon- 
sumentgrupper eller få den etablerte kundekretsen til å 
avta et stbrre kvantum. Men samtidig har de sett bort fra 
at også de bvrige produsentene kan komme til å reallokere 
sine ressurser med sikte på å dra fordel av dette forhol
det (m.a.o. et eksempel på kontrafinalitet.- Jon Elster 
tar for seg dette begrepet bl.annet i kap. III i "Contra- 
dictions. A framework for the theory of political organi- 
zation".)

2 . Men det motsettingsgenererende adferdsmbnstret kan og
så ha sin bakgrunn i at alle de impliserte bedriftsleder
ne trodde de var i en særstilling. De mente derfor at de 
ville finne lonnsom anvendelse for det nye produksjons
utstyret på tross av at også andre kom til å dke sin 
kapasitet.

3 » Vi kan videre stå overfor en situasjon der alle innser 
at de vil tjene mest på at samtlige unnlot å investere i 
det nye produksjonsutstyret. Alle går likevel til nyan
skaffelser av frykt for å bli den eneste som ikke er i 
stand til å få hånd om det nye utstyret - noe som fram
står som det minst attraktive alternativ ("fangens dilem
ma" - presenteres bl.annet på s. 129 i Jon Elster: "Stat, 
organisasjon, klasse".)

* +. Vi har også eksempler på at bedriftsledere har forsbkt 
å få i stand koordinering av investeringsbeslutningene for 
å unngå å undergrave tilpassingene for hverandre. Disse 
samarbeidsbestrebelsene har imidlertid ikke fort fram.
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Samarbeidsalternativene som foreligger kan f.eks. være 
strukturert slik at et alternativ vil begunstige noen av 
sondbrene, mens andre alternativ vil begunstige andre 
utsnitt av de potensielle samarbeidspartnerne. I slike 
situasjoner kan forhandlingene lett bryte sammen. Vi kan 
f.eks. stå overfor en situasjon der den/de som har minst 
å tape dersom samarbeide ikke kommer i stand, ikke vinner 
tilslutning til det alternativ de/han vil ha stbrst for
del av. I andre tilfeller kan årsaken være at ingen be
hersker de sosiale ferdighetene som er viktig å mestre ved 
etablering av koalisjoner. (Se f.eks. Leif Johansens dis-, 
kusjon av "kooperative spill" på side 11 i "Spillteori som 
grunnlag for samfunnsanalyse".)

5. Vi har likeledes tilfeller- der det foreligger en avtale 
om koordinert opptreden, men der dette samarbeidet bryter 
sammen f.eks. fordi en av bedriftslederne håper å dra store 
fordeler av å være den fbrste som tar i bruk det nye pro
duks jonsopplegget. Han kan imidlertid også ha en uberet
tiget tro_ på at alle andre vil se seg tjent med å holde 
fram,med samarbeidet selv om han selv bryter ut. (Konf. 
free-rider problematikken.)

3.3-3. Aktorer i_"omgivelsene" griper inn.

Dersom vi tar for oss aktorene på et produksjonsområde, 
vil vi imidlertid også kunne komme til å stå overfor faser 
der de nye konverteringsmulighetene som foreligger, ikke blir 
utnyttet.

Det kan f.eks. ha sin bakgrunn i at kapitalbehovet nyerver
velsen fordrer, overstiger det den enkelte bedriftslederen er 
i stand til å mobilisere. Samtidig står bedriftslederne på 
området i så ulike oportunitetssituasjoner, at eventuelle sam- 
arberdsbestrebelser ikke har fort fram.
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Ved andre.hbve kan det være at bedriftslederne tar kon
sekvensen av at bare "lav mekaniseringsgrad" kan sikre tilpas
singen til alle' de etablerte virksomhetene. Er det tilfelle, 
utgjbr bedriftslederne gjerne et "miljb" der medlemmene 
risikerer å bli sanksjonert dersom de opptrer "usolidarisk". 
(Konf. debatten om "mekaniseringsgraden" i landbruket - se 
f.eks. Sigmund Borgans art. i 0. Brox: "Morsk landbruk, 
utvikling eller avvikling".) •

Anvendelse av "suboptimal" teknologi framstår imidlertid 
ofte både som muligheter og begrensninger for ulike kategorier 
aktorer i "omgivelsene". (Konf. Jon Elsters påpekning av den 
dynamiske rollen teknologisk kunnskap spiller spesielt i 
"moderne" samfunn på s. ^2 i: "Contradictions. A framework 
for the theory of political organizations".)

økonomiske aktorer som har akkumulert kapital på andre 
virksomhetsfelt, kan f.eks. se sjansen til å etablere konkur
rerende virksomheter på basis av de teknologiske eller or
ganisasjonene innovasjonene de "etablerte" bedriftslederne 
ikke har vært i stand til eller sett seg tjent med å utnytte.

Vi kan således oppleve at en ny'^eneras jon" virksomheter 
helt eller delvis "overtar" et produksjonsområde eller av
skjærer de etablerte bedriftslederne fra å lansere nye pro- 
duktvarianter.

.Framstbt med slike siktemål kan imidlertid også bli 
opphav til at f.eks. en stbrre eller mindre fraksjon av be
driftslederne inngår et markedsfbrings- eller et produksjons
samarbeid som gjbr dem i stand til å utnytte de foreliggende 
konverteringsmulighetene og derved makte å holde "inntren
gerne" borte.

På den annen side kan bedriftslederne oppleve at 

ulike offentlige myndigheter 
leverandbrene 
de ansatte 
kundene o.s.v
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definerer den lave produktiviteten eller den lave bearbeid
ingsgraden som et problem.

Distriktsutbyggingsmyndighetene eller.de industri
politiske myndighetene kan komme til å frykte at virksom
hetene på sikt vil bli utkonkurrert av produksjonsenheter i 
andre land. Konsumentene opplever at de påfdres "for hbge" 
priser. Råstoffleverandbrene vil kanskje innse at det lave 
teknologiske nivået blokkerer potensielle avsettingsmulig- 
heter. O.s.v.

Bedriftslederne risikerer derfor at en eller flere 
kategorier aktorer i "omgivelsene" gjdr framstbt for å pro
vosere fram en "reorganisering" av produksjonsområdet. Det 
kan f.eks. skje ved at enkelte av virksomhetene "oppmuntres" 
(f.eks. gjennom offentlige investeringstilskudd) til å gjbre 
nye framstbt for å anskaffe de produktivitetsfremmende 
produksjonsredskapene som er tilgjengelige, - eller til å 
få hånd om produksjonsopplegg som gjbr dem i stand til å 
lansere produktvarianter med hbgere bearbeidingsgrad.

Med det samme siktemålet kan ved andre hover kredit- 
torer eller leverandbrer ta sikte på å framtvinge nye sam
arbeidsformer ("fusjoner") eller skaffe seg direkte kontroll 
over policy-beslutningene til en eller flere av virksomhetene 
på området ("nasjonalisering"/"sosialisering", "oppkjbp"....)

Faser der ingen av bedriftslederne på et produksjonsom
råde av en eller annen grunn ikke tar i bruk.

- produktivitetsfremmende innovasjoner

- eller moter nye former for etterspbrsel, 
har således en tendens til å utlbse "kjedereaksjoner". Ut
fallet av slike begivenhetsforlbp setter gjerne en del av be
driftslederne i stand til å "modernisere" virksomhetene de 
forestår, eller det framstår konkurrerende virksomheter på 
basis av det nye utstyret/den nye etterspbrselen.

eller.de
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3.3. . Blokkering av andre»

Men relativt ofte vil bedriftslederne som er forankret 
på det samme produksjonsområdet, ha svært ulike finansielle 
forutsetninger til å foreta nyinvesteringer idet det framstår 
produksjonsmessige innovasjoner. Det kan f.eks. skyldes at:

- de ikke har hatt like lang tid på seg til å avvikle 
gjeldsrelasjoner/kapitalakkumulasjon,

- de ikke påfdres de samme dkonomiske og sosiale omkost
ningene ved etablering og vedlikehold av relasjonene 
til de ulike kategoriene samhandlongspartnere,

- f.eks. lokalisering eller sosiale ferdigheter gir dem 
ulik mulighet til å nyte godt av politisk/administrative 
allokeringsbe slutninger,

o. s.v.

Det forekommer likeledes hyppig at de produksjonsmessige 
innovasjonene som lanseres setter relativt store, men ikke 
uoverstigelige krav til kapital.

Under slike omstendigheter er det folgelig store sjan
ser for at det bare er de av bedriftslederne, som "tilfeldig
vis" er inne i en fase med muligheter for et fordelaktig 
forhold mellom ytelser og motytelser som makter å få hånd om 
det nye utstyret (f.eks. p.g.a. tilgang på billig arbeids
kraft eller stor etterspbrsel på det,lokale markedet.) Og 
ettersom det er et begrenset antall av bedriftslederne som 
har den finansielle forutsetningen til å foreta nyervervel
sene, vil de selvsagt ha gode muligheter for å tilrive seg 
en så stor del av markedet som nyinvesteringene tilsier.

De .av bedriftslederne som av en eller annen grunn ikke 
har like lett for å mobilisere den nbdvendige andelen "egen
kapital” på det tidspunkt de teknologiske nyvinningene fram
står, risikerer derfor både:
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- at mulighetene til å vedlikeholde de "gamle" tilpas- 
singene reduseres

- og at de avskjæres muligheten til å kopiere "foregangs- 
. mennene" på et senere tidspunkt.

3.3*5. Lar sjansen gå fra seg.

Vi postulerer her at bedriftslederne vil bestrebe seg 
på å nytte de aktiva de rår over på en optimal måte og at 
mulighetene til å foreta nyinvesteringen kan relateres til 
finansiell kapasitet. Det innebærer imidlertid ikke at vi. 
tar for gitt at det alltid er de "vellykte" bedriftslederne 
som er mest årvåken overfor nye markedsmessige og produksjons- 
messige konverteringsmuligheter. De dkte bkonomiske og sosiale 
forpliktelsene bedriftslederne pådrar seg ved slike reallok- 
eringer, medfbrer dessuten at mange vegrer seg mot å forlate 
etablerte tilpassinger for viabiliteten til virksomhetene de 
forestår er alvorlig truet.

Vi kan således finne at flere av de mest "vellykte" 
bedriftslederne på et produksjonsområde lar sjansen til å få 
hånd om de nye produksjonsoppleggene gå fra seg til fordel 
for bedriftsledere som i utgangspunktet synes å ha langt dår
ligere overlevelsesmuligheter. Framprovosert varhet overfor 
nye allokeringsmuligheter og evnen til å beherske de sosiale 
ferdighetene som er utslagsgivende i samhandling med represen
tanter for offentlige og private kredittinstitusjoner, vil 
f.eks. i mange tilfeller ha stbrre betydning for de ulike 
virksomhetenes overlevelsessjanser enn deres forutgående inn- 
tjeningsevne.

I hvilken grad entreprenørholdning er et aspekt ved 
rollen som bedriftsleder, kan følgelig i mange tilfeller 
relateres til om aktorene på vedkommende produksjonsområde 
har gjennomlevd faser der betydningen av "å være fbrst ute" 
er blitt dramatisert.
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3-3.6. bkonomisk dualisme.

Skeiv ressursfordeling og lansering av kapitalkrevende 
produks jonsredskaper ender som regel opp med at bare et be
grenset antall bedriftsledere er i stand til å finansiere/ 
tar sjansen på å anskaffe - det fordelaktige utstyret. Men 
dette forholdet innebærer ikke nødvendigvis at alle de dvrige 
bedriftslederne avskjæres enhver mulighet til å vedlikeholde 
budsjettmessig balanse.

Grunnen til at en del av bedriftslederne som ikke har 
hånd om det nye utstyret, ofte makter å vedlikeholde virk
somhetene de forestår, kan f.eks. være:

- at det fortsatt er en viss etterspørsel etter noen 
av de gamle produktvariantene, og at relativt små 
"faste" kostnader gjør det mulig å tilpasse virksom
hetene et mindre produksjonsvolum*,

- at de "vellykte" virksomhetene seg seg tjent med å 
benytte "underleverandører" f.eks. til å framstille 
de mest "primitive" komponentene av det ferdige 
produktet;

- at enkelte bedriftsledere er i stand til å mote den 
skjerpede konkurransen som investeringsbeslutningene 
til de "vellykte" bedriftslederne er opphav til.
Bakgrunnen for dette kan f.eks. være større "egen
innsats", nedbetalt produksjonsutstyr,tilgang på "billig' 
arbeidskraft og råstoffer eller tilførsler av offentlige 
"subsidier".
Lanseringen av teknologiske innovasjoner kan således 

under spesielle omstendigheter gi støtet til at det vokser 
fram "dualistisk" organiserte produksjonsområder, - d.v.s. 
områder der det for et kortere eller lengre tidsrom opererer 
virksomheter både på basis av "teknologisk avansert" utstyr 
og på basis av "tradisjonelle" produksjonsopplegg. Ettersom 
viabiliteten til de "tradisjonelle" virksomhetene er knyttet 
til et sett "ekstraordinære" omstendigheter, vil imidlertid 
økonomisk dualisme gjerne framstå som et overgangsfenomen.



Men det medfbrer ikke nødvendigvis at de "tradisjonelle" 
bedriftslederne bare har vært i stand til å utsette dbds- 
datoen. Dersom det etter en tid f.eks. inntrer en kraftig 
etterspbrselsboom med tilhbrende prisstigning, kan de bli 
i stand til "å folge etter" de "vellykte" virksomhetene. Og 
dersom det i mellomtiden er gjort forbedringer av det nye 
utstyret, kan-"pionerene" oppleve at de påfdres "the penalty 
of taking the lead". Ved å investere i "langlivet" produk
sjonsutstyr, kan de f.eks. ganske enkelt bli forhindret fra 
å kjbpe de mer driftssikre og billigere maskinene av samme 
type som etter hvert blir utviklet, og som nå er tilgjenge
lig for "etternølerne". I slike tilfeller er det m.a.o. 
mulig å snakke om "the advantages of backwardness". (Se Jon 
Elster: "Nytt perspektiv på økonomisk historie", side 96-97. )

"Den tradisjonelle polen" i "det dualistiske systemet" 
kan f.eks. være innkaoslet i en kulturell "overbygging", 
(enten ved at virksomhetene utgjør det økonomiske grunnlaget 
for "en livsform", eller ved at utøvelsen av produksjonsak
tivitetene oppfattes som det sentrale element i "en måte å 
leve på") og/eller alle alternative lokale sysselsettings- 
muligheter kan være blokkert. Vi kan under slike omstendig
heter likeledes oppleve at det g.jdres kollektive framstøt for 
å vedlikeholde de kritiske "rammebetingelsene". (Se f.eks. 
Ake Daum: "Upp till kamp i Norrbygrund".)

I slike sammenhenger hender det at "aktivistene" reiser 
og vinner støtte for krav om politisk/administrative tiltak 
som er egnet til å sikre de "suboptimale" virksomhetenes 
tilpassinger (konf. de stadig tilbakevendende kravene om 
offentlig støtte til "utkantbedrifter", "småbedrifter", 
"konkurranseutsatte næringer"...)

Den direkte koblingen til det politisk/administrative 
systemet kan således komme til "å fryse fast" den dualistiske 
strukturen for et lengre tidsrom. Og dersom det offentlige 
engagjementet manifesterer seg ved opprettelse av byråkratiske 
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forvaltningsenheter, kan de impliserte økonomiske aktorene 
fblgelig komme til å utgjdre strategisk viktige klienter 
både for politiske og byråkratiske aktorer på "nasjonale" 
arenaer.

Dersom "den tradisjonelle polen" inngår som et bare 
vanskelig substituerbart element i rurale husholds subsistens- 
tilpassinger, oker likeledes sjansen for at "det dualistiske 
systemet" får en permanent karakter. Bakgrunnen for dette 
er at inntektene fra den markedsorienterte produksjonen ofte 
setter husholdene i stand til å framskaffe konsumgoder gjen
nom subsistensproduksjon som overstiger verdien av kontant 
inntekt mange ganger. I slike situasjoner framstår det der
for gjerne som rasjonelt å svare på selv drastisk prisreduk
sjon med okt produksjon.

(Ottar Brox har f.eks. i sin avhandling; "Maintenance 
of economic dualism in Newfoundland", på en overbevisende 
måte gjort rede for hvordan slike mekanismer er med på å 
sementere den ekstreme formen for dualisme som preger fiske
risektoren i dette området.)

3A. "NORSKE" BRANSJER.

For jeg tar fatt på presentasjonen av "bedriftskarri- 
erene", .er det imidlertid nødvendig at jeg1 peker på en del 
empiriske omstendigheter som gjor det plausibelt å se på 
transformasjonen av de aktuelle produksjonsområdene ut fra 
en "nasjonal" synsvinkel; - hvorfor det.er relevant å snakke 
om f.eks. "den norske betongvarebransjen". (Konf.: Reidar
Grbnhaug: "Scale as a variable in analysis".)

De lokale enhetene jeg fokuserer på, ble, som påpekt, 
etablert fbrst og fremst som folge av den landsomfattene 
etterspdrselsopphopingen etter byggevarer som fant sted under 
krigen.



Nyetableringene begrenset seg folgelig ikke til region- 
sentrene på Helgeland. Den "spontane” etterspdrselsdkingen 
etter krigen ga grunnlag for "parallelle” virksomheter i alle 
deler av landet, - der ulike kategorier personell så mulig
heter for lokale og regionale markedstilpassingen.

At framveksten av disse småindustrivirksomheten e, lik
som industrialiseringen i 30-årene, gjorde oss sjblberget 
med industrivarer på en rekke områder, må imidlertid også 
i noen grad tilskrives tollbarriærer og andre offentlige 
reguleringstiltak.

Foringen den offentlige politikken representerte, fikk 
mange av de potensielle entreprenørene til:

- å konsentrere seg om produksjonsområdene som hadde 
stdrst betydning for "gjenoppbyggingen",

- forhindret at de forsøkte å etablere tilpassinger på 
basis av gode priser på eksportmarkedene, og

- skjermet dem for konkurranse fra virksomheter i andre 
land.

Men denne "gjenreisingspolitikken" var et mellomspill. 
For å realisere målsettingen om stdrst mulig vekstrate i 
"nasjonaløkonomien", fant myndighetene det hensiktsmessig å 
stimulere "eksportnæringene" - bl.annet ved å arbeide for 
liberalisering av industrivarehandelen.

Bakgrunnen for strategien myndighetene la opp til, 
finner vi bl. annet i:

- at et lite land som Norge gjerne er henvist til å 
importere og eksportere mange vareslag,

- den sterke troen på "det vestlige samarbeidet" som 
var skapt under krigen,

- og den store etterspørselen på verdensmarkedet etter 
produkter Norge hadde gode forutsetninger for å fram
stille (f.eks. produkter fra kraftkrevende industri.)



Vi-fikk således en gradvis overgang til frihandel.
I 50-årene ble importreguleringene opphevet for stadig 
flere vareslag og i 1960 gikk Norge inn i EFTA-samarbeidet, 
der målsettingen var frihandel for alle industrivarer.

Det er rimelig å anta at "heimemarkedsindustriene" som 
hadde vokst fram i ly av "gjenoppbyggingen”, ville mote kon
kurranse "utenfra” så snart importregulering og tollmurer 
ble avviklet.

Handelsliberaliseringen var imidlertid med på å utlbse 
en selvforsterkende vekstprosess. Mange av de nasjonale mar
kedene i de respektive landene maktet derfor langt på vei å 
ta imot kapasitetsutvidelsene som bl.annet introduksjonen 
av nye produksjonsopplegg var opphav til.

Det lave folketallet og den spredte bosettingen har 
dessuten antagelig fått mange, utenlandske bedriftsledere til 
å se på Norge som "et lite interresant” marked.

De norske virksomhetene som er knyttet til de samme 
formene for byggevareproduksjon, kom derfor til å konstituere 
avgrensbare "interconnectionfields" helt fram til slutten av 
60-årene.

Og vi skal senere se eksempler på at de bransjemessige 
konfigurasjonene på en avgjdrende måte er med på å bestemme 
på hvilke områder utenlandske virksomheter får innpass etter 
at utenlandske bedriftsledere tar til å fatte interesse for 
"det norske markedet", (konf.kap. om betong- og trevare- 
virksomhet.)

(Ikke alle "heimemarkedsindustriene" vedble å ha "norske 
tilpassinger etter at Norge ble en del av et stdrre frihandels' 
område (EFTA). Særlig mange av konsumvareprodusentene - f. 
eks. konfeksjon- og tekstilindustrivirksomhetene,- så seg 
p.g.a. skjerpet konkurranse "utenfra", tvunget til å spesi
alisere produksjonen og satse på eksportmarkedene som handels
liberaliseringen gjorde lettere tilgjengelig.



Mer om denne koblingen mellom sentralpolitiske målsettinger
og næringsbkonomiske interavhengigheter i H. Pedersen og
N. Aarsæther: "Industripolitikk og Lokalsamfunn", Syn og
Segn nr. 9 ? 1976.)

3.5. POLITISK/ADMINISTRATIVE INTERAVHENGIGHETER.

I hvilke tilfeller og på hvilken måte de ulike offent
lige myndighetene griper inn i transformasjonen av de ulike 
bransjene/produksjonsområdene, må i stor grad forstås ut fra 
at virksomhetene er innordnet i et statssamfunn der iverkset
telsen av den offentlige politikken er knyttet til et stadig 
mer omfattende hierarki av organisasjonelle element. Hvert 
av elementene i dette politisk/administrative systemet for
utsettes å ta seg av:

- et begrenset sett problem,

- ved hjelp av et begrenset sett virkemidler,
- og ut fra et begrenset sett målsettinger.

Det er videre karakteristisk at de koordinerende 
instansene har begrenset mulighet til å optimalisere sam
spillet mellom elementene i systemet i henhold til overord
nede målsettinger. (Konf. Johan P. Olsen: "Det administ
rative apparat og den offentlige politikken".)

Det er også et viktig aspekt ved oppbyggingen av stats
apparatet at ulike interesseorganisasjoner i varierende grad 
kommer med som en del av den utbvende makt.

I den sammenheng kan vi peke på at antallet interesse- 
organisas joner fram til de senere år har vært stadig dkende, 
men at det i de siste årene har funnet sted stadig fler 
"fusjoner" i organisasjonslivet. Denne veksten har som regel 
resultert i at medlemmene har delegert stadig storre myndig
het til et sjikt profesjonelle administratorer som det blir 
stadig vanskeligere å kontrollere.



De politisk/administrative myndighetsområdene fram
står således ofte som halvautonome domener (eller "segment”/ 
felt) hvor offentlige saksspesialister i "samarbeid” med en 
maktelite av organisasjoner, utformer spillereglene på ved
kommende område. (Se f.eks. Gudmund Hernes: "Sosiologien, 
makten og staten - .et forord til kritikk av sosiologien”, 
art. i Tidsskrift for samfunnsforsking, nr. 1, 1977..)

Det-er selvsagt ikke mulig å gjdre rede for:

- hele det mangfold offentlige forordninger og aktorer 
de ulike bedriftslederne konfronteres med.,

- hvilke politiske normer og verdier som har fått de 
politiske myndighetene til å skille ut de ulike 
administrative myndighetsområdene,

■ - hvilke forhold som fastlegger organisasjonsbeting- 
elsene for de ulike gruppene i produksjonslivet, - 
i hvilken grad de kan underordne sine individuelle 
interesser de kollektive. (Se f.eks. Jon Elster: 
"Contradic tions. A framework for the theory of politica 
organization"),

- hvilke muligheter de forskjellige interesseorganisa
sjonene har for å påvirke de ulike områdene av den 
offentlige politikken,
o. s.v.

I den empiriske framstillingen vil jeg derfor av
grense meg til å introdusere politisk/administrative forhold 
jeg mener har avgjdrende betydning for oppsrtunitetssituasjon 
en til entreprisene på de ulike produksjonsområdene.

Det er kanskje grunn til å peke på at vedtakene de 
relevante offentlige instansene fatter, i noen tilfeller 
framstår som ufravikelige pålegg fattet av aktorer utenfor 
rekkevidde,- mens de berorte bedriftslederne i andre til
feller i noen grad har mulighet til å påvirke når og hvordan 
de offentlige instansene intervenerer. P.g.a. aktorperspek- 



tivet er det nemlig fare for at mulighetene og begrensnin- 
gene som manifesterer seg som lett observerbare samhandlings- 
sekvenser, '‘favoriseres" i framstillingen.

3.6.1. "Marxistisk økonomisk teori".

Den ovenforstående opplistingen av mulige bransjemes- 
sige konstellasjoner og'interavhengigheter vil forhåpentlig
vis bl.a. antyde noe av bakgrunnen for at "marxistisk øko
nomisk teori" bare under spesielle omstendigheter er egnet 
til å forklare pågående endringsprosesser i produksjons
livet.

I sine bestrebelser for å påvise sammenhenger mellom 
"teknologisk nivå" og sosial struktur, kom nemlig Marx bl.a. 
til å ta utgangspunkt i fdlgende uholdbare forutsetninger:

- at produktivitetsdkning bare kan skje gjennom anven
delse av mer kapitalkrevende utstyr (se Jon Elster 
1971 , s. 89) ,

- at det alltid bare vil være et begrenset antall 
bedriftsledere som har den finansielle forutset
ningen til å anskaffe dette utstyret, og

- at de dvrige bedriftslederne er avskåret enhver 
mulighet til å vedlikeholde budsjettmessig balanse.

Han kom derfor på sviktende grunnlag til å hevde at 
lanseringen av produktivitetsfremmende innovasjoner alltid 
vil ende opp med at det framstår en liten klasse homogene 
aktorer på vedkommende produksjonsområde.

Dette resonnementet nyttes i neste omgang til å pos
tulere en lovmessig sammenheng mellom "teknologisk nivå" og 
graden av "monopolisering": Jo hdgere "teknologisk nivå", 
dessto færre virksomheter,- og jo færre virksomheter dessto 
storre sjanse vil det være for at bedriftslederne kommer til 
enighet om å koordinere sine bestrebelser for å dke profitten 
(f.eks. ved avtaler om markedsdeling og fastsettelse av fel
les priser.)



Som en forlengelse av disse "tesene” framholder Marx 
at bedriftslederne vil komme til å investere ' en del av 
profitten, de er i stand til å akkumulere p.g.a. den koor
dinerte opptredenen, -på "nye” produksjonsområder. Bakgrun
nen for dette er at reduksjon av produksjonen vil inngå som 
et ledd i bedriftsledernes strategi for å presse prisene 
(og dermed profitten) i været. Det vil da være begrensede 
muligheter for å reinvestere’ på eget produksjonsområde.

"Det kapitalistiske produksjonssystemet” vil således 
ifblge.teorien ekspandere i takt med akkumulasjon av tek
nologisk kunnska-p. (Se f. eks. Ernest Mandel: ”Inledning 
til Marxismens ekonomiska teori”, side JO-JT.) I stedet 
for å være en avdekking av ”allmene lovmessigheter ”,represen
terer m.a.o. ”den marxistiske bkonomiske teori” en ideal
type i webersk forstand - et sett interavhengigheter som 
bare framstår under spesielle omstendigheter.

3-6.2. "Marxistisk statsteori".

Den marxistiske modellen for utviklingen av "det 
kapitalistiske samfunnet", omfatter således bl.a. også en 
teori om statsmakten som er forenlig med denne teorien, om 
"produktivkreftene".

Statsteorien framlegges imidlertid på minst to måter.
En "skole" ' (instrumentalistene v/f.eks. Miliband) mener Marx 
så på staten som et redskap for kapitalistene. Borgerskapet 
har kontroll over statsapparatet ved at det direkte eller 
via stråmenn besetter de strategisk viktigste offentlige 
posisjonene.

Strukturalistene (f.eks. Poulantzas) hevder derimot 
at statens funksjoner i folge Marx bestemmes av samfunnets 
struktur og ikke av om borgerskapet har kontroll over de 
strategiske posisjonene eller ikke. Det framholdes at stats
makten p.g.a. hensynet til eget vedlikehold, er henvist til 



å vedlikeholde det kapitalistiske produksjonssystemet,- 
noe som innebærer å ivareta "den domminerende klasses" 
interesser. Kapitalistenes kontroll over statsapparatet 
er således ikke årsak,- men virkning.

Borgerskapets klasseinteresser kan, ifdlge teorien, 
trues både av kapitalistiske særinteresser som undergraver 
fellesinteressene, og ved trusselen fra proletariatet og 
klassekampen.

Det er således opp til statsmakten å gripe regulerende 
inn i begge disse forhold. På den ene side sbrge for at de 
ulike kapitalistenes særinteresser ikke undergraver borger
skapets fellesinteresser, og på den andre side ved å svekke 
klassekampen ved sosialpolitikk eller gjennom statens 
monopol på vold.

Uansett hvilken variant av "den marxistiske statsteo
rien" man velger å stdtte seg til, vil det imidlertid fram
gå at den i likhet med "den marxistiske økonomiske teorien" 
utgjdr et element i Marx' mer omfattende strukturfunksjonal- 
istiske modell for utviklingen av "det kapitalistiske sam
funn".-

Det er flere grunner til at jeg "repeterer" en del av 
elementene i "den marxistiske modellen" i denne sammenheng. 
For det fdrste tar jeg i dette arbeidet for meg et problem
område som vies stor oppmerksomhet av politisk engasjerte 
"marxister". Det har bl.annet fort til at industrielle 
enkeltbegivenheter ofte forklares innen rammen av "modellen" 
og nyttes som politisk mobiliseringsgrunnlag i tilfeller hvor 
forutsetningene den hviler på ikke er oppfylt.

Det industrielle feltet har derimot svært sjelden vært 
fokus for empiriske samfunnsvitenskapelige analyser i de 
senere år. Vi opplever imidlertid stadig at den marxistiske 
sjargongen ofte framstår i samfunnsvitenskapelige sammenhen
ger. Det er gjerne tilfelle i redegjdrelser for "rammebe
tingelser" for de fokuserte fenomenene. I slike tilfeller 
får folgelig framstillingen lett en politisk besvergende 
karakter.
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Det kan selvsagt framstå som en utfordrende oppgave 
å påvise empirisk uholdbare og inkonsistente formuleringer 
i Marx’s ulike skrifter (- noe bl.andre Jon Elster har gjort 
på en overbevisende måte f.eks. i "Nytt perspektiv på dko- 
nomisk historie".)

På den annen side kan man se på "den marxistiske model
len" for utvikling av "det kapitalistiske samfunn" som en på
minnelse om bnskeligheten av et perspektiv som:

- åpner for framstillinger av "samfunn" som "et system 
av systemer",

- oppfordrer til analyse av prosessene som ligger bak 
dynamikken i de ulike systemene med begrep

- som tillater komparasjon av system som tilhdrer 
samme klasse fenomen,

- og som gjbr det mulig å demonstrere hvordan 
"dominerende" system (eller felt) bidrar til 
konstruksjon av personer og andre delsystem,

- og som henleder oppmerksomheten mot framveksten av 
nye endringsgenererende element.

De ulike marxistiske delteoriene demonstrerer imid
lertid faren som er forbundet med en overdrevet tro på:

- at det er mulig å skille ut determinantene som gjbr 
seg gjeldende på de ulike typene felt "en gang for 
alle",

- at det er et "lovmessig" samspill mellom disse 
determinantene,

- og at de ulike feltene er relatert til hverandre på
en "systematisk" måte.



•BETONGVAREBRANSJEN.

ET BRANSJEMESSIG TRANSF0RMASJ0N3F0RL0P.

I dette kapitlet onsker jeg å henlede oppmerksomheten 
på den differensiering av tilpassinger som har funnet sted i 
betongvarebransjen, og den plass Vefsn Sementrbrfabrikk har 
hatt i ulike faser av denne prosessen.

Det er spesielt interessant å fokusere på hvordan et 
'‘tilfeldig” utspill fra Norcem gjorde den lokale produsenten, 
Hans Lundes tad, i stand til å spille en nøkkelrolle i begiv
enhetene som ledet fram til etableringen av et Norcem-dominert 
utviklings- og markedsforingsselskap innen “avløpssektoren”.

Det er fbrst når vi har overblikk over transformasjonen 
av betongvarebransjen, at vi kan fange inn hvilke rammebetin
gelser som har hatt avgjørende betydning for vedlikeholdet av 
dette lokale virksomhetsområdet.

Bransjen sett i fugleperspektiv.

Dersom vi tar for oss de ca. 270 produksjonsvirksomhet
ene som produserer "tradisjonelle” betongvarer (ror, kummer, 
blokkstein, kantstein, heller o.l.) i fugleperspektiv, finner 
vi flere interessante forhold:

De er for det fbrste lokalisert i alle deler av landet. 
Det er også slående at de fleste av produsentene er "små” 
(målt i antall sysselsatte og omsetting), men at det også 
finnes flere "store” enheter. Vi finner videre at hele 75% 
av dem er "familiebedrifter" (både eier og sysselsettings- 
messig). Vi merker oss også at 55%° av bedriftene kombinerer 
betongvareproduksjonen med andre former for virksomhet (grus
tak, byggevirksomhet, plastrorproduksjon o.s.v.), mens altså 
^5% er rene betongvareprodusenter.



Mest oppsiktsvekkende er imidlertid den store varia
sjonen m.h.t. inntjeningsevne og utnyttelse av kapitalutstyr. 
En undersdkelse som Norges Betongvarefabrikkers Forbund 
(NBVF) foretok i 1973, viste av av bedriftene som var 
med i undersbkelsen, hadde negativt driftsresultat, og at 
den gjennomsnittlige utnyttelsen av maskinparken var i- under
kant av ^0%,

I det fblgende skal jeg forsbke å gjbre rede for hvilke 
underliggende prosesser som har generert dette monsteret. Jeg 
vil forsbke å legge an framstillingen slik at jeg fanger inn 
hvilke faktorer/begivenheter som kanaliserer disse prosessene 
i stadig nye retninger.

*+.1.2. "Fase 1 ".

De fleste betongvarefabrikkene er etablert i perioden 
1 91+5-6O. Som det framgår av kapitlet "Nytt fokus" (s.21), 
var det under krigen akkumulert, et stort etter spor selspre ss 
som i stor grad ble kanalisert mot byggesektoren. Denne 
gjenoppbyggingsfasen ble siden avlbst av en rask vekst i nær
ingslivet, noe som sikret fortsatt hbg aktivitet innen bygge- 
og anleggssektoren i store deler av landet.

Produksjonsutstyret betohgvareprodusentene hadde tilgang 
på i denne perioden, må karakteriseres som enkelt og relativt 
rimelig. Og da betongvarer p.g.a. den hbge egenvekten er 
relativt dyre å transportere, skulle det ikke "stor" lokal 
etterspbrsel til fbr det var grunnlag for be tongvareproduks jon-

I og med at det således ikke var stordriftsfordeler ved 
storproduksjon på et sted, voks det i årene etter krigen fram 
betongvarefabrikker som "sopp etter regnvær". Det gir et 
bilde av bedriftstettheten at bare 2O/o av betongvareproduk- 
sjonen idag transporteres over 50 km fbr den når forbrukeren.



*+.1 .3« "Fase 2".

Den sterke tilknytningen til det lokale markedet forte 
imidlertid til at bedriftene har hatt svært ulike sjanser 
til å sikre lønnsomheten ved:

å ta i bruk mer "avansert" produksjonsutstyr etterhvert 
som det ble introdusert på markedet,

og/eller ved å spesialisere produksjonen etterhvert 
som tekniske innovasjoner og nye former for etter
spørsel oppmuntret til det.

. De produsentene som tilfeldigvis var lokalisert på et 
stort og ekspanderende lokalmarked, har selvsagt hatt denne 
muligheten. Men mange har vegret seg for å gå til store ny- 
investeringer, fordi kundeunderlaget ikke har vært stort nok 
til å avta det produksjonsvolumet som optimal utnyttelse av 
det nye maskineriet krever. Mange bedriftsledere på små mar
keder har likevel sett seg tvunget til å kjope "moderne" 
utstyr p.g.a. introduksjonen av nye rordimensjoner og stren
gere krav til tetthet o.s.v.

Der lokalmarkedene har vært store nok, og avstanden til 
konkurrentene ikke har vært for stor, har en del produsenter 
sett sjansen til å kutte ut den minst- lonnsomme delen av 
produktspekteret og spesialisere seg på den. delen av produk
sjonen som er mest profittabel. For å holde omsettingen oppe 
har de andre bedriftene som er lokalisert i det samme området, 
ofte ikke hatt annet å gjdre enn. å tilpasse seg disse entre- 
prenbrenes disposisjoner. De har måttet finne seg i å gå med 
på avtaler med disse kollegaene om leveranser av de produktene 
som "foregangsmennene" har kuttet ut av sin produksjon ("kol- 
lega-kjbp").

Men ettersom det er vanskelig å vite på forhånd om kun
deunderlaget er stort nok og om det er mulig å.framtvinge av
taler om "kollega-kjbp”, har de fleste veket tilbake for å 
framprovosere slik gjensidig spesialisering.



Det er således også vanskelig å komme fram til "fri
villige" avtaler om samarbeid mellom produsenter på "nabo- 
markeder", med det formål å gi mulighet for spesialisert 
produksjon og kjbp av "moderne" produksjonsutstyr.

Vansken med å få i stand slike samarbeid, skriver seg 
bl.annet fra at det har vært problematisk å. avgjøre hvilken 
del av produksjonen som det er mest lonnsomt å satse på i 
årene framover. Det finnes m.a.o. ikke noe mål for hva som 
er en rimelig deling av produksjonen.

Like viktig har det antagelig vært at mange har erfaring 
for at det er grunn til å tvile på om de potensielle samar
beidspartnerne ville overholde en eventuell avtale om produk- 
sjonssamarbeid. Dette må sees på bakgrunn av de endrede om
stendighetene betongvareprodusentene har måttet tilpasse seg.

I de fdrste årene etter krigen var, som nevnt, bedrif
tene som regel optimalt tilpasset hver sine lokale markeder. 
Ettersom det ikke var noen fare for at "naboen" skulle gå inn
på markedet, var det i denne fasen stor sjanse for at produs
enter som var lokalisert på "nabomarkeder" utviklet kollegiale
relasjoner. Grunnlaget for etableringen og vedlikeholdet av 
disse dyadiske relasjonene, var utveksling av produksjons
tekniske erfaringer. Ettersom dette var en pionertid, kunne
utveksling av slike erfaringer ha meget stor betydning for
i hvilken grad de igangsatte entreprisene lyktes eller ikke.

Kollegarelasjoner som utvikles i tilknytning til slike 
dramatiske begivenhetsforlop, får lett et sterkt personlig 
preg (ethos: "vi gammel-kara"). Relasjonen blir således 
gjerne utvidet til å ivareta et vidt spekter av funksjoner.
Og det utvikles gjerne et helt sett regler for hva kollegaer
kan/bbr foreta seg overfor hverandre både på det personlige 
og det bkonomiske plan - i 'tillegg til det produksjonstekniske

I og med introduksjonen av stadig mer "avansert" pro
duksjonsutstyr i 60-årene, kom imidlertid de fleste produsen
tene i en situasjon -hvor de ble provosert til å vurdere mulig' 



hetene for å ekspandere inn på nabomarkedet. Dersom det da 
er utviklet kollegiale relasjoner mellom "nabo-produsentene", 
vil den som rammes av et eventuelt salgsframstbt, ikke opp
fatte det som fair-play ( -noe man risikerer når man nå en
gang driver forretningsvirksomhet).

Den som gjbr framstdt på nabomarkedet i håp om å oppnå 
bkonomiske fordeler, må altså regne med å gi avkall på venn
skap og risikere å bli oppfattet som en person "uten moral". 
Og dersom framstbtet av en eller annen grunn mislykkes, vil 
det fblgelig bli vanskelig å overbevise naboprodusentene om 
at det nå i stedet er grunnlag for et produksjonssamarbeid.

Tilgangen på mer "avansert" produksjonsutstyr i 60- 
årene, forte m.a.o. til at mange av/de fleste produsentene 
stod overfor en valgsituasjon .hvor fblgende alternativer og 
konsekvenser ble vurdert:

1 . Dersom jeg kjdper nytt maskineri og går inn på "nabo
markedet", vil jeg ha sjanse til å få et finansielt 
og salgsmessig forsprang som gjbr meg i stand til å 
holde på et optimalt antall kunder.

2. Dersom jeg ikke tar sjansen, kan jeg risikere at "naboen” 
investerer i nytt produksjonsutstyr og kaprer kunder 
fra meg,- uten at jeg er i stand til å gjbre mottrekk.

3. Vi kan imidlertid risikere at vi begge investerer i 
nytt maskineri og at vi tar like mange kunder fra hver
andre. Vi vil da begge bli påfbrt tap p.g.a. både 
stbrre transportkostnader, rabatter og kapitalkost
nader.

(Valgsituasjonen de fleste produsentene sto overfor i denne 
fasen utgjorde m.a.o. et "fangens dilemma".)

Ettersom mange anså at det var lite å vinne på en 
krig om markedet (alternativ 3), og ikke var villig til å 
bære de sosiale kostnadene ved å bryte reglene for kol-



legialitet, var det få som tok sjansen på å gå inn på "nabo- 
markedet".Det forhindret likevel ikke at mange foretok in- 
vesteringer det var liten sjanse å forrente. Produsentene 
så seg tvunget til å foreta disse disposisjonene p.g.a.krav 
om nye rdrdimensjonerstrengere regler for rdrtetthet eller 
fordi det gamle maskineriet var utrangert.

En del av produsentene tok imidlertid sjansen på å gå 
inn på et eller flere "nabomarkeder", og de var villig til å 
betale den dkonomiske gevinsten med tap av vennskap og aktelse.

Det viste seg imidlertid ofte at frykten for at "naboen" 
p.g.a. egen maskinell overkapasitet hadde mulighet for å 
svare med samme strategi, var berettiget. Betongvareindus
trien kom således uvegerlig til å framstå med maskinell 
overkapasitet og liten inntjeningsevne, samtidig som blokker
ing av kollegiale relasjoner var med på å undergrave mulig
heten for kollektive framstdt.

. 1.U. Andre overlevelsesstrategier.

Differensieringen av tilpassingene som fant sted i 
betongvarebransjen særlig i 60-årene, kan m.a.o. i stor grad 
tilskrives:

det nye produksjonsutstyrets krav til produksjonsvolum, 

karakteristika ved lokalmarkedene, 

reglene for kollegialitet,
og de ulike produsentenes vurdering av sin strategiske 
posisjon vis-a-vis kollegaene på nabomarkedene.

Vi må imidlertid også trekke inn hvilke andre overlev
elsesstrategier som sto åpne.

En stor del av bedriftene som ikke fant det. Idnnsomt å 
modernisere og/eller spesialisere rbrproduksjonen, har i 
mange tilfeller forsbkt å holde omsettingen oppe ved å satse 



på produksjon av blokkstein, hageheller, kantstein. o, s. v. 
Denne produksjonen krever ikke så store investeringer, og 
den bkte levestandarden har fort til okende etterspdrsel 
etter disse "luksus"produktene.

Men i og med at den politiske opinionen i okende grad 
har rettet oppmerksomheten mot miljbvern, har stadig flere 
produsenter fått bye for at det er på avldpsmarkcdet (kloak- 
eringsanlegg o.l.) man kan vente den stbrste etterspbrsels- 
bkningen.

lanseringen av
Og det-var fbrst og fremst/teknologiske innovasjoner i 

tilknytning til framstilling av ror (utgjor 2/3 av den sam
lede betongvareproduksjon) og strengere krav til tetthet fra 
miljbvernmyndighetene som differensierte produsentenes oppor
tun! te t s s i tuas j on.

Da tekniske innovasjoner i slutten av 60-årene gjorde 
det mulig å framstille avlbpsnrodukter i plast, så mange her 
en mulighet til å omgå de begrensningene de var underlagt som 
betongvareprodusenter. Denne produksjonsteknologien som både 
var rimelig og enkel å betjene, gjorde det mulig å framstille 
avanserte produkter. Den viktigste fordelen var kanskje like
vel at avlbpsprodukter i plast, p.g.a. lav egenvekt var be
lastet med'langt lavere fraktkostnader enn betongvarer. Denne 
formen for rbrproduksjon var fblgelig ikke bundet til lokale 
markeder slik betongvareproduksjonen var det.

Det framstod således som et alternativ, særlig for en
del av betongvareprodusentene 
lokale markedene, å investere 
sjon i stedet for å- folge opp

som var lokalisert på de mindre 
i maskiner for plastrbrproduk- 
betongvareproduks jonen.

De lave fraktkostnadene har imidlertid okt betydningen 
av markedsføringen. Her gjbr storskalafordelene seg gjel
dende, slik at denne formen for produksjon ikke lenger byr 
på de samme mulighetene for etableringer. Markedet er iferd 
med å fylles. De store produsentene gjbr det likeledes stadig 
vanskeligere for de små produsentene å få solgt sine produkter.



Oljekrisen og den påfblgene bkingen av råvareprisene 
til plastindustrien har dessuten dempet de komparative for
delene plastindustrien hadde i etableringsfasen. Men selv 
om betong derved igjen har fått storre sjanser til å hevde 
seg i konkurransen, har en stadig storre del av markedet til
falt plastindustrien.

En enkel statistikk over forbruket av de ulike typer 
avlbpsrbr og stikkrbr i kommunal regi viser dette klart.
Fordelingen av forbruket er

Avlbpsrbr

71 72 73 71+

Plast 19 37 50 51

Betong 77 59 76 7^

Anne t 7 7 7 7

Like oppsiktsvekkende

angitt i 7.

Stikkrbr

71 72 73 77

Plast 51 68 81 83

Betong ^9 32 19 17

er det kanskje
"tradisjonelle" betongvarefabrikanter har satset på framstil
ling av elementbetong (betongelementer til bygningsindustrien. 
Det er nærliggende å tro at dette virksomhetsfeltet lå åpent 
for de etablerte produsentene da dette produktet ble introd
usert i den norske byggebransjen i begynnelsen av 60-årene. 
Grunnen synes å være de relativt store kapitalkostnadene, 
mangel på oversikt over markedsmulighetene(de lokale bygge
firmaene må ofte "overtales" til å ta i bruk den nye bygge
teknikken) og liten beredvillighet til å satse på former for 
produksjon som krever salgsframstbt utenfor lokalmarkedet.

^.1.5. Vedlikehold av dualstrukturen.

En av hovedårsakene til at de mange "umoderne" betong- 
varefabrikkene makter å vedlikeholde sine tilpassinger uten 
å gå til innkjbp av "moderne" utstyr, spesialisere produksjon^



eller satse på plastrbrproduksjon, ligger i det forhold at de 
er organisert som familiebedrifter.

Vi finner således ofte at flere av familiemedlemmene 
til eieren arbeider i produksjonen. Også de har som målset
ting å maksimere inntekt. Men f.eks. dnsket om å være "sin 
egen herre", kan gjbre dem villig til permanent å innskrenke 
fritiden for å oppnå et "rimelig" inntektsnivå. Vel så van
lig er det kanskje at okt arbeidsinnsats fra familiemedlem
mene over et begrenset tidsrom nyttes om en måte å avdempe 
virkningene av en lokal priskrig.

Allment kan vi si at der produksjonen inngår som et as
pekt av et sammensatt og mangesidig sosialt mål (som i 
familie/husholdsbasert produksjon), vil produksjonsenheten 
gjbre stor motstand mot å la seg -slå ut av isolerte økonom
iske grunner.

Også det forhold at de ansatte ofte godtar lav inntekt 
dersom annet hbgere betalt arbeid vil medfbre flytting, kan 
spille en rolle i denne sammenheng. (Dersom det finnes andre 
godt betalt jobber lokalt, vil det på den annen side som 
regel være stor etterspørsel etter betongvarer, slik at også 
den lokale betongvareprodusenten er i stand til å tilby til
fredsstillende lonnsforhold.)

De "primitive" produsentene har likeledes stbrst mulig
het til å mote synkende etterspørsel med reduserte kostnader 
i og med at de har stor andel variable kostnader (lonn, rå
stoff) og en liten andel faste kostnader (administrasjonsut
gifter, avdrag på maskiner) sammenlignet med de produsentene 
som har tatt sjansen på å investere i det moderne utstyret 
som er introdusert.

De hbge transportkostnadene har videre fort til at de 
av bedriftene som er lokalisert på små markeder i periferien' 
ofte er spesielt godt avskjermet mot konkurranse fra andre 
be tongvareprodusenter.
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En annen viktig grunn til at de "primitive" bedriftene 
er så "seiglivet", er det forhold at mange av dem ved hånd
verksmessig ndyaktighet er i stand til å produsere varer med 
like god kvalitet som de "moderne" bedriftene. Og så lenge 
de "primitive" virksomhetene er i stand til å konkurrere pris
messig, foretrekker mange kunder de små leverandorene bl.a. 
p.g.a. en mer personlig kundebehandling.

"Ulbnnsom" betongvareproduksjon holdes også i flere til
feller vedlike fordi den drives i kombinasjon med andre for
mer for virksomhet,- f.eks. grustak, byggevirksomhet o.l. I 
og med at eieren ikke henter sin inntekt bare fra betongvare
produks jon, har han frihet til å vedlikeholde denne virksom
heten selv om den går med "underskudd", dersom han av en 
eller annen grunn finner det formålstjenlig (f.eks. for å 
holde oppe sysselsettingen og/eller omsetting av prestisje- 
hensyn, for å holde på "fagfolk" i påvente av "bedre tider").

.1. 6. Oppsummering.

Denne framstillingen av differensieringsprosessen i 
betongindustrien bygger bl.a. på den forutsetning at det de 
fdrste årene etter annen verdenskrig var mulig å se på betong- 
vareprodusentene som en tilnærmet homogen klasse aktorer p.g.æ

den spontane ettersporselsdkingen etter betongvarer, 
den enkle produksjonsteknologien som preget dette 
produksjonsområdet,
fraværet av stordriftsfordeler ved storproduksjon på 
et sted (transportkostnadene).

I framstillingen har jeg forsbkt å liste opp de viktigs- 
faktorene som særlig frå og med 60-årene har differensiert 
tilpassingene til disse produksjonsvirksomhetene:

Introduksjon av produksjonsutstyr med storre krav til 
produksjonsvolum,



karakteristika ved lokalmarkedene,

reglene for kollegialitet,
mulighetene til å kombinere betongvareproduksjon med 
rbrproduksjon i plast eller andre former for virksomhet

det store innslaget av familieorganiserte bedrifter, 
de ulike produsentenes vurdering av f.eks.sin strateg
iske posisjon vis-a-vis Hnabo"-produsentene; hvilke 
muligheter de ser for å reallokere sine ressurser til 
virksomhet på nye områder....

O. S.V.

Skissemessig kan vi framstille differensieringsprosessen slik:

Betong 
element 
produksjon

Redegjørelsen for differensieringsprosessen vil for
håpentligvis både danne en ramme for den fblgende presentasjonen 
av Vefsn Sementrbrfabrikk og være en opplisting av noen av de 
viktigste begrensningene aktbrer i og rundt betongvarebransjen 
er underlagt
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U. 2. VEFSN SEMENTR0RFABR1KK.

Vefsn Sementrdrfabrikk får som vi etter hvert skal se, 
en spesiell plass i dette bildet.

Denne entreprisen kan fores tilbake til 1952, da Kåre 
Lundestad og en kammerat (begge oppvokst på småbruk utenfor 
Mosjoen) satte igang betongvareproduksjon ved hjelp av en ut
rangert "stampemaskin", som var innkjdpt fra Malm i Nord- 
Trdndelag. Dette produksjonsopplegget var som rimelig var 
for primitivt til at de fant produksjonen "lonnsom". De gav 
seg derfor etter bare en sesong.

Noe senere (1953) forsbkte Lundestad seg igjen, men nå 
på egen hånd. Det er betegnende for den relativt beskjedne 
''inngangsbilletten" til bransjen at det var en "tilfeldig" 
kapitalopphoping som gjorde det mulig for han å gå til inn- 
kjop av brukbart utstyr. En bror i Canada var da i stand til 
å være med på å garantere for et banklån på kr.90.000.- og ut
betalingen av en mindre ulykkesforsikring til fru Lundestad 
gikk med til det fbrste. avdraget.

Til å begynne med gav det lokale markedet bare grunnlag 
for sysselsetting av en deltidsansatt (kombinasjon med kirke- 
gårdsgraving) og en sesongarbeider (sysselsatt om sommeren) i 
tillegg til herr og fru Lundestad. Men markedsmessig forut
setning for videre ekspansjon ble sikret i og med etableringen 
av Aluminiumsverket i 1956/57 og den påfdlgende byggeaktivi
teten i offentlig og privat regi. Ettersporselen på det 
lokale markedet var således i de folgende år så stor at Lunde
stad var i stand til stadig å komplettere og modernisere 
produks jonsutstyret.

Lbnnsomheten ble imidlertid i stor grad bestemt av at 
investeringene i nye maskiner ble gjort i "riktig" rekkefolge 
og at Lundestad fant fram til et produksjonsopplegg som imote- 
kom de krav det sesongpregede betongvaremarkedet stilte. 
Utvekslingen av erfaringer på dette området var, som mange 
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andre steder, grunnlag for etableringen av et kollegialt 
forhold til en parallell produsent på "nabomarkedet" (Smith- 
Milsen/Helgeland Betongvarefabrikk, Mo i Rana). Samarbeidet 
omfattet dessuten lån av former og avsettingsringer når det 
var hensiktsmessig.

Lundestads evne til stadig å mobilisere og holde rå 
ansatte som var "work-minded" heller enn "time-minded”, 
hjalp også til å gjbre den sesongpregede driften profittabel. 
Vefsn Sementrdrfabrikk fikk likeledes i fullt mon del i'de 
fordelene familieorganiserte bedrifter gjerne gir. Fru Lun- 
destad tok i etableringsfasen del i produksjonen og tok seg 
siden av regnskapsfbrselen. Etter hvert kom både en sviger- 
sbnn, en bror og en av sbnnene med i produksjonen.

I slutten av 60-årene (1966) dbde Lundestad og ledelsen 
av bedriften ble delt mellom fru Lundestad og sdnnen Hans 
Lundestad.

Mor-sbnn relasjonen vanskeliggjorde de strategiske val
gene bedriften med bkende hyppighet stod overfor de fblgende 
årene.

Fru Lundestad var vant til at bedriften akkumulerte 
kapital i takt med tilgangen på nytt produksjonsutstyr og 
bkende krav til eget konsum. Hun hadde derfor vanskelig for 
å innse at det p.g.a. bkte kapitalkostnader og stagnasjonen, 
som helt tydelig meldte seg på det lokale markedet fra og med 
1970, ikke var like lett som for .å nedbetale nyinvesteringene.

Hun var folgelig med på å ta investeringsbeslutninger 
(bl.a. i et ferdigbetonganlegg) og konsumbeslutninger som i 
bkende grad "spiste opp" bedriftens driftskapital. Dette inn
så sonnen. Men det lyktes ham ikke å overbevise moren om at 
de burde skaffe seg nbdvendig driftskapital ved å oppta ytter
ligere lån. Han hadde heller ikke autoritet til å begrense 
hennes privatkonsum (hun bygde seg bl.a. hus på denne tiden). 
Ut fra sin "moderne" innstilling gikk han imidlertid heller 



ikke inn for å senke nyinvesteringstempoet. Han var derfor 
stadig på utkikk etter "losninger" som fortsatt gjorde det 
mulig for ham å forestå en produksjonsmessig mest mulig 
avansert bedrift.

Mor-sbnn relasjonen gjorde det stadig vanskeligere å 
ta opp problemene og bli enig om konsekvent strategi. Hans
Lundestad slo f.eks. flere ganger frampå om at man burde son
dere mulighetene for å få i stand et "forpliktende" produk
sjonssamarbeid med kollegaen i Mo i Rana - bl.a. for å avver
ge tillbpene til priskrig.

Også i dette spbrsmålet vurderte mor og sdnn forskjellig- 
Hun så på et eventuelt samarbeid som oppgivelse av statusen 
som "selvstendig næringsdrivende". Han, derimot, så på det 
som en mulighet til å drive mest mulig "rasjonell produksjon", 
- d.v.s. nytte mest mulig teknisk avansert-utstyr.

Produsenten i Mo i Rana ble imidlertid etter hvert min
dre aktuell som potensiell samarbeidspartner, fordi han valgte 
å lose sine investeringsproblemer ved å satse på produksjon av 
plastrdr i tillegg til den etablerte betongvareproduksjonen.

Investerings- og konsumbeslutningene pådro til slutt 
Vefsn Sementrorfabrikk så store utgifter at viabiliteten til 
bedriften var alvorlig truet. Og det var ikke mulig å dyne 
hvordan man skulle makte å få balanse i regnskapet igjen.

Det inntraff imidlertid noe uforutsett:

k.J. "FASE 3"/N0RCEM RAMMES.

En av aggregatkonsekvensene av de ulike sett begrensnin
gen produsentene i betongvarebransjen var underlagt i sine 
bestrebelser for å innrette sine virksomheter mest mulig ras
jonelt, var at produksjonen av avldpsprodukter (ror og kummer!
som utgjorde ca. 2/3 av omsetningen i bransjen>stagnerte 
(konf. statistikken på side 8).
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Denne tilbakegangen stod i kontrast til den stadig stdr- 
re etterspørselen etter slike produkter i 70-årene. Den bkte 
etterspørselen, som i stor grad var et resultat av de inten
siverte bestrebelsene for å hindre forurensning, kom i fors- 
te rekke den framvoksende plastrdrindustrien tilgode.

Ettersom behovet for avlbpsprodukter ble ivaretatt av 
plastrbrprodusentene, og denne nye industrien gav grunnlag 
for stadig flere sysselsatte, har ikke avsetningsproblemene 
blitt oppfattet som et "problem1' av myndighetene. (Vi kan 
imidlertid tenke oss at forholdet hadde fått myndighetenes 
oppmerksomhet dersom det f.eks. med styrke ble framholdt det. 
samfunnsmessig uforsvarlige å nytte olje til framstilling av 
et produkt hvor det finnes et substitutt framstilt av sand.)

Aggregatresultatet av de ulike bedriftenes tilpassinger 
fikk imidlertid fblbare konsekvenser for A/S Norcem. Dette 
konsernet har p.g.a. fusjonering og uformelle avtaler om 
markedsdeling på nordisk basis, bl.a. monopol på framstilling 
av cement til det norske markedet. Norcem gikk m.a.o. glipp 
av store leveranser av cement fordi betongvarebransjen "til
feldigvis" hadde hevdet seg dårlig i konkurransen med plast- 
rbrindustrien.

Ledelsen i konsernet var dessuten klar over at betong- 
varebransjen ville mb-te enda stbrre problemer etterhvert som 
myndighetene skjerpet kvalitetskravene til avldpsproduktene, 
og byggeprosjektene ble mer omfattende og kompliserte. Dersom 
produsentene skulle ha håp om å sikre seg den dkende etter
spørselen etter stordimensjonerte kloakeringsanlegg, måtte de 
være i stand til å utvikle og sette i produksjon avløpssys
temer bygd på et fleksibelt modulprinsipp, som omfattet langt 
flere komponenter enn det den enkelte produsent var i stand 
til å levere i dag (f.eks. pumpeanlegg og ferdigstbpte bunn- 
seksjoner til kummene.) Miljøvernminister Bruntland hadde 
f.eks. antydet at staten ville kjbpe slike kloakeringsanlegg 
for 30 milliarder kr. fram til år 2000.



1 6

Ved inngangen til 70-årene .stod man m.a.o. på terskelen 
til fase 3 i betongvareindustriens utvikling etter krigen. 
Det særmerkte ved denne fasen vat at få eller ingen av enhet
ene i bransjen hadde ressurser til å utvikle og markedsfore 
produktet det kom til å bli etterspdrsel etter.

Problemet som framstod for Norcem, som cementprodusent, 
var fblgelig hvordan de skulle gjbre betongvareindustrien i 
stand til å. lose denne oppgaven. Bare dersom det ble lansert 
et avlbpssystem i betong som prismessig og kvalitetsmessig 
kunne konkurrere med lignende systemer i plast (eller stål), 
ville de kunne forhindre at forbruket av cement gikk tilbake 
på dette området.

.3•1• Noen av Norcems begrensninger.

Ut fra en tradisjonell oppfatning.av hvordan et monopol- 
foretagene/storkonsern agerer, kunne vi vente oss at Norcem 
f.eks. ut fra tilgjengelig produksjonsutstyr og transportkost
nader regnet ut hvilken produksjonsstruktur (antall produk
sjonsenheter og lokalisering og dimensjonering av dem) som er 
best egnet til å mote de nye utfordningene betongvarebransjen 
stod overfor.

Neste skritt var å sette igang produksjon i egen regi - 
enten ved å kjbpe opp bedrifter eller ved å etablere nye en
heter. Vi forestiller oss m.a.o. ofte at "monopolbedrifter" 
er rasjonelle aktorer med fullstendig oversikt og tilstrek
kelig makt til å nå klart prioriterte målsettinger.

Den fblgende redegjbrelsen vil kanskje i noen grad svek
ke dette bildet.

Norcem hadde f.eks. erfaring for at okt markedsmakt lett 
kan resultere i "ubehagelige" politiske begrensninger. Etter 
at konsernet var etablert ved en fusjon i 1968 mellom Dalen- 
Portland, Christiania-Portland og Nordland-Portland Cement- 



fabrikker og derved hadde monopol på leveranse av cement til 
det norske markedet, vedtok de politiske myndighetene at pris- 
myndighetene skulle fastsette prisen på cement i Norge. 
Norcems administrerende direktor (Heiberg) må folgelig med 
jevne mellomrom opp i Prisdirektoratet og argumentere over
bevisende for nødvendigheten av prisforhøyelser for prisdir. 
Semmingsen går med på å regulere prisnivået.

Ledelsen i Norcem anså det som lite ønskelig å medvirke 
til en organisering av betongvarebransjen som medfdrte at 
den ble underlagt lignende begrensninger. Konsernet var dess
uten klar over at det kunne bli uforholdsmessig dyrt å utkon
kurrere det store antallet produsenter, dersom man satset på 
å bygge opp produksjon i egen regi (konf. de små enhetenes 
"seiglivethet").

Ikke minst var de, bl.a. ut fra erfaringer konsern i 
U.S.A. hadde gjort, klar over at det ikke er. gitt at en 
''byråkratisk" organisasjonsstruktur alltid er best egnet til 
å ivareta målsettinger f.eks. om profitt og markedsandeler. 
Denne problemstillingen var også relevant i dette tilfellet.

Selv om antallet produksjonsenheter ble kraftig sanert, 
ville man bl.a. p.g.a. transportkostnadene måtte satse på et 
nett av produksjonsenheter med "regionale" tilpassinger.

For at disse enhetene effektivt skal kunne tilpasse seg 
og ta initiativ overfor stadig skiftende sett aktorer i sine 
omgivelser, må de sikres stor grad av autonomi. I mange til
feller vil således de tradisjonelle kontrollmekanismene 
regler, hierarki og kompetanse være lite egnet til å sikre 
realiseringen av overordnede konsernmålsettinger. Slik er
kjennelse reflekteres bl.a. i nyere "business administration 
teori", representert ved folk som Warren Bennis dg Peter 
Ducker. Toppledelsen i Norcem var "breefet" i slike teorier 
bl.annet fra studieopphold i-U.S.A.
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’+. 3• 2. Organiseringen av Norcem. ■

Ledelsen i Norcem var også usikker m.h.t. hvilken 
strategi de skulle legge an for å ivareta sine interesser 
som cementorodusent, fordi de enda ikke hadde det klart for 
seg hvilken rolle konsernet skulle ta sikte på å spille in
nen betongvareproduks jonen.

Selskapet hadde bl.annet "arvet" 2-3 ferdigbetongstas- 
joner, flere sandtak/pukkverk og en betongvarefabrikk fra 

, Dalen-Portland Cementfabrikk. Da konsernet ble organisert 
etter fusjonen kom disse virksomhetene til å utgjbre en egen 
divisjon. (Ved siden av Betongdivisjonen og Cementdivisjonen 
er Norcem idag delt inn i fdlgende divisjoner: Eternit og 
Siporex-Ytong divisjonen, A/S Norsk Leca, A/S Fjord Plast, 
Norcem Paper Mill A/S og Norcem Plast.) Ledelsen for Betong- 
divisjonen utviklet selvsagt ekspansive målsettinger for de 
ulike virksomhetene som sognet til deres seksjon av konsernet. 
Betongvarefabrikken (Betongservice i Larvik) var imidlertid 
etablert fdrst og fremst for å drive forsoksproduksjon. Mål
settingen var å bistå betongvareindustrien med teknisk know
how, - noe som begrenset mulighetene for å drive med regn
skapsmessig overskudd.

Etterat fusjon var en realitet, ble det med samme for
mål etablert en betongelementfabrikk (A/S Dina-Follum, Hbne- 
foss). Begge disse engasjementene var imidlertid lite vel
lykket både m.h.t. deres evne til å yde teknisk service og 
å framvise tilfredsstillende dkonomiske driftsresultater.

Ettersom Norcem har en "profit-senter"ordning, må de 
ulike divisjonene kunne framlegge gode "argumenter" for å få 
"sin del" av det samlede overskuddet til nyinvesteringer. 
Ledelsen i betongdivisjonen hadde folgelig vanskelig for å 
vinne tilslutning til sine forslag om utvidet engasjement 
inne betongvareproduksjon.
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^.3‘å- Nyervervelse.

Nå var det imidlertid Cementdivisjonens (v.direktbr oAbyholm) bkende bekymring for avsetting av cement til be- 
tongvareprodusentene som aktualiserte spbrsmåle.t om hvilken 
rolle konsernet burde spille innen dette virksomhetsområdet.

Men konsernledelsen innså snart at man hadde behov for 
innsikt i hvilke tekniske, bkonomiske, markedsmessige og 
politisk/administrative muligheter og begrensningen de ulike 
produsentene og bransjen som helhet var underlagt, for man 
kunne ta stilling til hvilken strategi man burde legge an.

Som et ledd i arbeidet for å skaffe seg denne innsikten 
fant konsernledelsen det hensiktsmessig bl.a. å erverve en 
produksjonsenhet som var representativ for betongvarebransjen. 
Betydningen av dette kjdpet bnsket man å dempe ved å finne 
fram til en produsent som tydelig hadde ytret dnske om en 
drastisk reorganisering av sin virksomhet. Det kunne dermed 
framstilles som om Norcem i fbrste rekke imbtekom denne pro
dusentens bnskemål og derved forhindre at ervervelsen framsto 
som et fbrste skritt for å kjbpe seg inn i betongvarebransjen.

Ettersom Hans Lundestad i ulike formelle og uformelle 
bransjefora stadig artikulerte bnsket om å bygge opp en mest 
mulig avansert produksjonsenhet og vanskene dette bod på, var 
det lett å blinke ham ut som ''kandidat". Og da Norcem i 1973 
framsatte tilbudet om å innlemme Vefsn Sementrbrfabrikk i 
konsernet og om ansettelse som disponent, framstod dette rime- 
'ligvis som meget attraktivt for ham.

Den antydede kjbpesummen på kr. 600.000.- gjorde det 
mulig for fru Lundestad å trekke seg ut av firmaet uten å 
"miste ansikt" lokalt. (Hennes villighet til å selge bedrif
ten hang imidlertid også sammen med at hun like for tilbudet 
ble framlagt, hadde giftet seg igjen).

Selv ville Hans Lundestad bli sikret en gasje som var 
langt hbgere enn den inntekt han kunne ha håp om å oppnå som 



20

eier. Bedriften ville likeledes bli tilfdrt den drifts
kapital som var nddvendig for å skape en optimal tilpassing 
på basis av det produksjonsutstyret som allerede var anskaf
fet. Og han kunne regne med at han i framtiden ville få 
midler til disposisjon i et omfang som gjorde det mulig 
stadig å komplettere produks jonsopplegget..

k. 3. *+* Nye muligheter for konvertering på lokale arenaer.

Da overtagelsen var en realitet, viste det seg dess
uten av Lundestad, p.g.a. stillingen som disponent innen Nor- 
cemkonsernet, lokalt ofte fikk del i den prestisje som leder
sjiktet i stdrre konsern gjerne tildeles. Deltagelse i Nor
cems indre sfærer gav ham etterhvert mulighet til å bygge opp 
denne prestisjen ytterligere.

For at Norcem skulle kunne akkumulere innsikt i tilpas- 
singene til de ulike enhetene i betongdivisjonen, for å dyk- 
tiggjbre ledelsen ved disse produksjonsenhetene og for å 
bygge opp "community feeling", ble det administrative per
sonalet organisert i arbeidsgrupper (produksjonsteknisk- 
arbeidsgruppe, arbeidsgruppe for regnskapsopplegg, markeds- 
fdrings-arbeidsgruppe o.s.v.)

Ved hyppig deltagelse i slike arbeidsgrupper og andre 
formelle og uformelle fora i konsernet, fikk han innblikk i 
bedriftsbkonomiske og samfunnsbkonomiske interavhengigheter, 
samt ferdigheter til å omgås bedriftsledere, politikere og 
administratorer på hogere nivå.

Dette ga i sin tur grunnlag for initiering av deltag
else i mer og mindre "lukkede" lokale fora. Han fikk således 
i bkende grad adgang til formelle organisasjoner og begiven
heter a la Mosjben Håndverk og Industriforening, Junior 
Chamber, Civitan, Industrikonferansen for Midt/Sbr Helgeland 
og Vefsn Samorganisasjons Sysselsettingskonferanse o.s.v. 
Viktigere var likevel den bkte muligheten for medlemsskap i 
ulike lokale "nettverk", som går på tvers av de formelle 



strukturene og som etableres, vedlikeholdes og endres i til
knytning til begivenheter som har betydning for "top dogs" 
innen politikk,'forretningsliv og lokaladministrasjon.

Hans deltagelse på disse arenaene ble oppmuntret av 
divisjonsledelsen. Betongvareindustrien er en "servicein- 
dustri" for de ulike formene for bygge- og anleggsvirksomhet. 
Horeem.hadde derfor interesse av at han benyttet ferdig
hetene og kontaktene han opparbeidet i de ulike "Oslo-foraene" 
bl.annet til å delta i de lokale bestrebelsene for å fremme 
næringslivsutviklingen i området. Lundestads nbkkelposisjon 
i gjennomfbringen av en industrikonferanse i 197^ med til
knytning til den påtenkte SIVA-etableringen i Sandnessjøen, 
ble f.eks. betraktet av Norcem som en adekvat strategi for 
å opparbeide det regionale markedet for betongvarer.

For lokalpolitikerne ble han viktig ettersom han gjennom 
Norcem kunne medvirke til lokalisering av.flere arbeidsplasser 
til kommunen, bl.annet i tilknytning til en eventuell olje
virksomhet på Helgelandskysten.

Kommunens tekniske etat og ledelsen i de lokale bedrif
tene på byggesektoren not på sin side godt av ulike faglige 
kurs, som Betongdivisjonen var behjelpelig med å få i stand. 
Kommunal og Arbeidsdepartementet og Miljbdepartementet kom
mer stadig med forskrifter som regulerer byggevirksomheten. 
De gir imidlertid heller liten praktisk veiledning for 
hvordan forskriftene skal tas tilfdlgei praksis. Kontrollen 
over denne kursvirksomheten kunne fblgelig konverteres i kom
munal velvilje og strategisk viktig informasjon.

FRAMSTØT PÅ BRANSJEARENAER.

Oppmuntret av suksessen på de lokale arenaene bestemte 
Hans Lundes tad seg for å gjbre framstbt også på bransjearenaer. 
Han tok sikte på å. medvirke til at Norcems bnske om en mer 
"rasjonell" struktur innen betongvarebransjen uten samtidig 
å involvere konsernet forretningsmessig eller politisk på en 
ufordelaktig måte, ble realisert.



Svensk modell.

Begivenheter innen den svenske betongvareindustrien gav, 
mente han, en "modell" for hvordaxn dette bnskemålet kunne 
realiseres.

Betongvareindustrien i Sverige hadde gjennomgått en noe 
annen utvikling enn den som fant sted i dorge. De svenske 
myndighetene skjerpet tetthetskravene til avldpsrdr og kummer 
alt i begynnelsen av 60-årene. - noe som bl.a. satte fart i 
utviklingsarbeidet hos produsentene av maskiner og utstyr. 
Så lenge som det dreide seg om ror med forholdsvis små dimen
sjoner, maktet, som i Norge, relativt mange betongvareprodus- 
enter å investere i det nye utstyret som ble introdusert.

Det stilte seg anderledes når det gjaldt ror med stbrre 
dimensjoner. Markedet for slike ror var på denne tiden (tid
lig i 60-årene) p.g.a. relativt få store byggeprosjekt, langt 
mer usikkert enn for små ror. Og ettersom utgiftene til 
formutstyr og maskinell oversteg de fleste produsentenes 
bkonomiske evner, vegret maskinprodusentene seg for å folge 
opp"utviklingsarbeidet.

I 1966 maktet imidlertid cementprodusenten Cementa,som 
selv eide 3 betongvarefabrikker, i samarbeid med 3 av de 
stbrste rbrprodusentene i Sverige å få i stand forhandlinger 
med en maskinprodusent. Formålet var å utvikle og sette i 
produksjon et mer teknisk rasjonelt utstyr også for framstil
lingen av ror med store dimensjoner.

Den koordinerte henvendelsen skapte i sin tur grunnlag 
for opprettelsen av Alfa Rbr A/B. Selskapet tok sikte på å 
utvikle stordimensjonerte ror, senere hele kloakeringsanlegg 
med bedre kvalitet, gjbre fellesinnkjbp av maskiner og utstyr, 
koordinere produksjonssamarbeid og markedsfbre aksjonærenes 
produkter. For å gjbre samarbeidet, landsomfattende, ble an
tallet aksjonærer suksessivt utvidet fra 6 til 20.
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Koordineringen av disse produksjonsenhetenes ressurser 
viste seg å by på så mange fordeler at gruppen etter få år 
fikk hånd om ca. 5^% av det svenske rbrmarkedet.

Lundestad mente imidlertid at vi også måtte gi utvik
lings og markedsfbringssamarbeidet æren for at den svenske 
betongvareindustrien som helhet hadde vært i stand til å 
sikre seg vel 90% av det svenske avlbpsmarkedet (1975)- Der
som ikke Alfa hadde gått i brodden for produktutviklingsar- 
beidet, ville, framholdt han, de svenske betongvareprodusen- 
tene hatt like store vanskeligheter som de norske med å ta 
opp kampen med den framvoksende plastrbrindustrien. 
(Av statistikken på side 8 framgår det hvordan avldpsrdr i 
plast har fått stadig stbrre innpass på det norske markedet.)

Med særlig interesse hadde Lundestad dessuten merket 
seg at avtalen om felles markedsfbring og prispolitikk ikke 
motte innvendinger 'fra det svenske monopoltilsynet, selv 
etter grundige undersdkelser. I beretningen fra Næringsfri- 
hetsombudsmannen i 1969 het det bl.a.: "Disse fabrikker var 
altfor små for med hell å kunne utvikle og markedsføre et 
aktuelt produkt, da det krevde betydelig kapital"-, ......  
"Med hensyn til hva som or funnet, synes det ikke fra offent
lighetens side skadelige virkninger av samarbeidet innenfor 
Alfa Ror A/B"....  "Det foretaes intet og saken henlegges."

.2. NBVF som plattform.

Plattform for en tilsvarende strategi for reorganiser
ing av den norske betongvareindustrien, fant den lokale 
Norcem-disponenten i Norges Betongvarefabrikkers Forbund. 
Ettersom han hadde utvist interesse for arbeidet i Forbundet, 
ble han i 1973 valgt til viseformann i styret for "Betong- 
vareforeningen". (Forbundet er delt i en betongvareseksjon 
hvor de tradisjonelle betongvareprodusentene er medlemmer, 
og en betongelementseksjoh hvor de 'nye elementprodusentene 
er organisert.)
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Han benyttet nå sin posisjon i styret til å få i stand 
et vedtak, der styret ber Kontrollrådet for Betongprodukter 
(et offentlig organ) foreta en "funksjonsprbving" (omfatter 
bl.a. kontroll av tettheten av rorsammenføyningene) av et 
tilfeldig utvalg betongrbr. Hensikten var å sjekke kvalitets
nivået på produktene bransjen framstilte. Det hadde lenge 
vært en "offentlig hemmelighet"- at de fleste produsentene 
ikke hadde utstyr som gjorde dem i stand til å imøtekomme de 
skjerpede kvalitetskravene myndighetene hadde vedtatt. Med 
den bkte vekten som ble lagt på å forhindre forurensning, var 
det åpenbart at bransjen risikerte ytterligere tap av marked 
dersom dette var tilfelle.

Resultatet av disse provene var som ventet•"oppsikts
vekkende dårlig". .De fleste rorene i utvalget tilfredsstilte 
ikke de nye minimumskraveneJ

Formålet med å få i stand en undersøkelse, som de fles
te ante resultatet av på forhånd, var å definere en krise
situasjon som legitimerte at styret i Betongvareforeningen 
gjorde utspill i denne saken. Han fikk følgelig i neste om
gang styret med på å stå bak en invitasjon der man oppfordret 
foreningens medlemmer til å gå sammen om et produktutviklings 
og markedsfdringsselskap innen avløpssektoren.

Ved å framholde at de aktuelle bedriftene måtte "..være 
villig til å gjbre en betydelig innsats såvel bkonomisk som 
rent arbeidsmessig...", og ved å antyde at deltagerne måtte 
være innstilt på å betale 30*000.-. kr. i felleskostnader, 
forsbkte man imidlertid å holde de små og ressurssvake uten
for det påtenkte samarbeidet. Det var mulig å oppnå enighet 
om at samarbeidsselskapet skulle forbeholdes de stbrste pro
dusentene bl.annet fordi alle styremedlemmene var rekruttert 
fra noen av de mest "vellykkede" bedriftene i bransjen.

På sikt håpte man å skyve de fleste småprodusentene 
helt ut av avlbpsmarkedet ved å utvirke at myndighetene 
hdynet kvalitetskravene for betongrdr ytterligere. Det



ville da bare være de som hadde del i de prosjekterte 
produksjonsforbedringene som ville være i stand til å imote- 
komme kravene. Ettersom staten, fylkene og kommunene, som 
alle er forpliktet til å gjdre innkj'dp av godkjente produk
ter, avtar 1/3 av den samlede produksjonen, ville en slik 
taktikk ha store sjanser for å lykkes.

.3• Utspillets skjebne.

Som.forutsatt meldte bare en brbkdel av Betongvare- 
foreningens medlemmer (39 stk.) at de var interessert i å 
delta på et informasjonsmote hvor planene for samarbeidet 
skulle presenteres, nærmere..

Framstøtet var likevel for dårlig forberedt til at 
det kunne lykkes. Flere av de frammøtte medlemmene kritiser
te styret for måten de hadde forholdt Seg i denne saken.. 
NBVF’s oppgave var, ble det hevdet, å ivareta alle medlem
menes interesser og ikke bare arbeide for "en engere krets". 
På forespørsel ble det på motet fordvrig "avslørt" at den 
antydede kostnadsrammen for å delta baserte seg på en kalkyle 
der deltagerantallet. var under 20 bedrifter.

Men ettersom utspillet fbrst var gjort, anså styret at 
man for "å redde ansikt", var tvunget til å folge opp saken. 
Til UBVF's generalforsamling i april 197l+ ble det derfor 
tillyst, et "allmannamote", hvor man med bakgrunn i en "fyl- 

-digere" redegjørelse skulle ta opp det foreslåtte samarbeidet 
til ny. drøfting.

Samarbeids tanken hadde imidlertid funnet grobunn, slik 
at de fleste som deltok på "allmannamotet" var. positivt inn
stilt til "intensjonene" i styrets forslag. Et "benkefor
slag" om i fdrste omgang å trekke ut den delen av det på
tenkte samarbeidsprosjektet som tok sikte på informasjon til 
forbrukerne og gjøre dette gjeldende for alle rorprodusentenc 
i foreningen, vant derfor stor tilslutning. De fleste styre
medlemmene stemte på sin side imot et slikt amputert opplegg.



Framstøtet for å få i stand et eksklusivt produkutvik- 
lings og produksjonssamarbeid innenfor rammen av MB7F rant 
således ut i sanden.

KONSTITUERINGEN A7 "DEN HARDE KJERNEN".

Bestrebelsene for å få i stand et samarbeid var likevel 
ikke bortkastet. Hans Lundestad hadde maktet å nytte styrets 
funksjon som potensielt back-stage-forum til å forberede 
strategier vis-a-vis foreningens medlemmer med sikte på å få 
i stand samarbeidsselskapet. Da framstøtet slo feil, var 
det således utkrystalisert "en hard kjerne" som var villig 
til å fortsette arbeidet for å etablere en "avldpsgruppering" 
også utenfor foreningens rammer.

ha 1tTil å begynne med hadde•Lundestad/store vansker med å 
vinne gehbr for sine synspunkt. Styret besto, som nevnt,, av 
representanter for de "vellykte" produsentene, d.v.s. de av 
produsentene som var lokalisert på de stdrste lokalmarkedene 
og/eller som .hadde tatt sjansen på å investere i utstyr for 
spesialisert produksjon. Han måtte m.a.o. overbevise de som 
i stdrst grad hadde sett mulighet for å utvise entreprenbr- 
ferdigheter, om at det nå var behov for et vidtgående samar
beid. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor folk som hadde 
lyktes fordi de hadde våget "å gå sine egne veier", hadde be
tenkeligheter med å sette seg i en situasjon hvor beslutnin
ger vedrørende markedsdeling, produktopplegg, priser o.s.v. 
skulle fattes av et kollektivt fora. Deres oppfatninger og 
prestisje var bundet til tidligere beslutninger og en arbeids
stil som hadde vist seg å være optimalt tilpasset den oppor
tun! te tssituasjon entreprisene de foresto inntil nylig hadde 
vært konfrontert med.

Lundestad vant imidlertid etterhvert stdtte for sitt 
syn i noen av disse bedriftledernes "omgivelser". Dir. 
Serck-Hansen A/S, Bergen hadde funnet det hensiktsmessig og- 
så å la salgssjef Torsnes mote i foreningen. Denne ledende 



vestlandsbedriften kom derfor til å bli representert i styret 
av en person som ikke var belastet med "entreprenbrfordommer".

Presidenten i NBVF, Brynildsen, som ledet den desidert 
stor ste betongvarefabrikken i landet. (B. Brynildsen & Bonner, 
Moss) ble på sin side "myket opp" av sekretæren i Betong- 
vareforeningen, ing. Ruud. Gjennom sin presidenttid hadde 
Brynildsen fått så stor tiltro til Ruud at han tilbod ham 
jobb som salgsingenidr. Han tilla derfor Ruuds vurderinger 
stor vekt også i dette spdrsmålet.

Ved hjelp av "oppbackingen" fra Ruud og Torsnes, og 
dokumentasjonen fra Kontrollrådet for Betongprodukter av det 
lave kvalitetsnivået på bransjens produkter, maktet altså 
Lundestad å få produsentene som var representert i styret, 
til å innse at de hadde interesse av at det ble etablert er 
eksklusivt utviklings og markedsfdringsselskap.

Da samarbeidsplanene ikke vant fram i foreningen, fant 
Ruud at tiden var inne til å takke ja til tilbudet om ny 
jobb. Som salgsingenidr i Brynildsen & Bonner A/S kunne 
han kaste seg inn i arbeidet for realiseringen av samarbeids- 
selskapet uten de begrensningene han var underlagt som sekre
tær i NBVF.

De fremste advokatene for å fortsette samarbeidsbestreb
elsene også utenfor rammen av NBVF, kom således til å bli 
Torsnes, Ruud og Lundestad, mens Serck-Hansen og Brynildsen 
fulgte opp mer tvilrådig.

^.5.1. Trappetrinnsstrategien.

Det mislykte framstdtet gjennom foreningen hadde gitt 
et bilde av hvilke produsenter som var positivt innstilt til 
samarbeidsplanene. "Den harde kjernen" kunne derfor gripe 
an det videre arbeidet fra en ny vinkel.



Etter at man ut fra lokalisering, innstilling til sam
arbeidet og evne t-il å ta på seg de nbdvendige bkonomiske 
forpliktelser hadde blinket ut produsentene man bnsket å ha 
med i selskapet, tok man sikte på å presentere en allerede 
utarbeidet ramme for samarbeidet. For å sikre oppslutningen 
om opplegget var det videre- meningen å invitere kandidatene 
puljevis (ca. 5 ad gangen). For å få det hele til "å gli” 
skulle pulje 1, som besto av de viktigste produsentene i hver 
landsdel, imidlertid i noen grad få anledning til å komme med 
innvendinger til den utarbeidede samarbeidsavtalen. De bvrige 
som ble forespurt, ville således, håpte man, bli konfrontert 
med et "take it or leave it" opplegg som det fortonte seg 
skjebnesvangert å avslå.

Det var om å gjbre å forhindre at det oppsto så store 
hull-i selskapets markedsdekning at det ga grunnlag for kon
kurrerende samarbeidsselskap på regional basis. I Nordland 
var f.eks. Hans Lundestad redd for at det oppsto en slik 
gruppering dersom Tor Betong A/S, Sortland ikke kom med i 
selskapet. P.g.a. de kommunikasjonsmessige forholdene ville 
ikke de utpekte produsentene i fylket dekke Sortlandsområdet. 
Han var derfor redd for at denne bedriften var i stand til å 
ta opp kampen om rbrmarkedet i samarbeid med produsenter i 
området av fylket der samarbeidsselskapet regnet med å få 
hånd om hele kundeunderlaget for avlbpsprodukter. (Viking 
Betong utenfor Harstad, Narvik Sementvarefabrikk, Helgeland 
Betongvarefabrikk i Mo i Rana og Nordland Betongvarefabrikk 
i Bodb).

På produktsiden bestemte "konspiratørene" seg for å ut
vikle det påtenkte avløpssystemet på basis av "Flexi-kummen"• 
B.Brynildsen & Sbnner A/S hadde skaffet seg produksjons og 
lisensrettighetene til dette kumsystemet. Mulighetene for 
lisensinntekter var således med på å sikre at den stbrste og 
strategisk viktigste produsenten så seg tjent med å folge opp 
samarbeidsbestrebelsene.



På forsommeren 1975 var fblgelig det primære dnske- 
målet til toppledelsen i Norcem nær ved å bli innfridd. 
Hans Lundestads arbeid i NBVF og "Felxi-gruppen" hadde fram
skaffet "agenter” innen betongvarebransjen som agiterte og 
arbeidet iherdig for.en "strukturrasjonalisering" av dette 
produksjonsområdet.

Ettersom man slapp å koble reorganiseringen til Betong- 
divisjonens noe difuse bnske om å utvide sitt engasjement, 
var det', mente man, ingen fare for at samarbeidsbestrebelsene 
skulle gå i stå p.g.a. produsentenes frykt for å bli dominert 
av storkonsernet,- eller at myndighetene p.g.a. frykten for 
en monopoldannelse også innen betongvarebransjen, kom med 
innsigelser. Norcem slapp dessuten å binde kapital på et 
felt de ut fra rentabilitetsbetraktninger anså for å være 
"lite interessant".

.5.2• En strek i regningen.

Mens "Flexi-gruppen" forberedte iverksettelsen av
"trappetrinnsstrategien", meldte det seg imidlertid en ny 
trussel. Det svenske samarbeidsselskapet Alfa Ror A/B der, 
som nevnt cementprodusenten Ceraenta ledet an, opprettet et 
salgsselskap for gruppens produkter på det norske markedet.

Svenskene hadde, som påpekt, alt utviklet og satt i 
produksjon avlopssysterner som var beregnet for stdrre bygge
prosjekt. Tidlig i 70-årene avtok imidlertid byggevirksom
heten i Sverige sterkt, slik at de svenske produsentene fikk 
maskinell overkapasitet. I denne situasjonen framsto det 
fra tid til annen som en utvei "å dumpe" spesielt stdrre par
tier stordimensjonerte ror på det norske markedet.

Ettersom etableringen av Alfa Produkter A/S, Norge inne
bar at Alfa Ror A/B for.sdkte å oppnå faste leveranser på det 
norske markedet, satte det ytterligere fart i samarbeidsbe
strebelsene. Brynildsen og Serck-Hansens tvilrådighet ble



fjernet for godt. Det -kom imidlertid som et "sjokk" på 
Flexi-initiativtagerne og Norcem da det etter en tid (for
sommeren 1975) ble kjent at Norsk Betongvarefabrikk A/S, 
Tdnsberg hadde kjdpt aksjer i Alfa Produkter A/S, Norge og 
at Alfa hadde planer om å folge opp framsto tet ved å opprette 
et landsomfattende nett av Alfa produsenter i Norge.

Opplegget bygde på den forutsetning at de norske pro
dusentene skulle forestå salget av Alfas avlopssystemer. 
Disse forhandlerne skulle selv produsere de smådimensjonerte 
rorene. Men for å utnytte den opparbeidede overkapasiteten 
i Sverige, skulle de svenske Alfa-produsentene levere de stor- 
dimensjonerte rorene. ' En tilsvarende plan,var visstnok også 
utarbeidet for Danmark.

Det horer med til bildet at direktor Rolf Hansen ved 
Norsk Betongvarefabrikk A/S var styreformann i Betongvare- 
foreningen da styret gjorde utspillet for å få i stand av- 
lopsgrupperingen. I stedet for å folge opp bestrebelsene 
til "den harde kjernen", hadde han m.a.o.. sett mulighet for 
å få ivaretatt sine interesser ved et samarbeid med svenskene.

Norcem griner inn.

Nå kunne ikke Norcem lenger la bransjen' ordne opp "på
egen hånd". Dersom det ble opprettet et nett av Alfa-for-
handlere og produsenter i Norge, ville det redusere Norcems 
mulighet for avsetning av cement på det norske marked ytter
ligere, (p.g.a. importen av stordimensjonerte ror,- og fordi 
framtidige norske Alfa-produsenter kunne komme til å impor
tere cement fra Alfa interresenten Cementa.) Det var også 
fare for at Alfa i neste omgang kom til å eksportere betong
elementer til Norge.

Etableringen ville selvsagt også redusere den påtenkte
Flexigruppens handlefrihet, f.eks. m.h.t. markedsdeling og
prisnivå, dersom det framsto en konkurrerende avlopsgrupper- 



ing. Og Norcems mulighet til å påvirke og nyte godt av de 
nye rammebetingelsene for betongvareindustricns utvikling, 
ville bli svekket i tilsvarende grad.

Som et mottrekk tok konsernledelsen i Norcem omgående 
kontakt med ledelsen for Alfa Ror A/B og tilbbd'seg å kjope 
Alfa Produkter A/S, Norge med tilhbrende rettigheter til 
Alfas akkumulerte know-how og markedsfbringsopplegg.

Alfas reaksjon på dette "tilbudet" var selvsagt betinget 
av hvordan ledelsen for Alfa 'vurderte den framtidige gevins
ten ved å bygge ut Alfa Produkter A/S, Norge, satt opp mot 
det Norcem var villig til å betale for å unngå flere avlbps- 
grupperinger på det norske markedet og for å få del i svens
kenes know-how.

Norcem hadde imidlertid et trumfkort i bakhånden. Kon
sernet var i stand til å legge press på Cementa som cement- 
produsent. Bakgrunnen for det er folgende forhold: 
Etterspbrselen etter cement i Norge stiger forholdsvis jevnt. 
Utbyggingen av produksjonskapasiteten foregår imidlertid i 
store trappetrinn (kapitalintensiv prosessindustri). For å 
forhindre at utenlandske produsenter får innpass på det 
norske markedet, må man sikre at produksjonen alltid dekker 
det innenlandske behovet. Norcem har derfor valgt å satse 
på overkapasitet i forhold til det norske markedet og å sbke 
å eksportere den overskytende produksjonen.' Eksportframstot- 
enc (særlig overfor Vest Afrika og U.S.A.) har vært sa vel
lykket av Norcem har måtte importere 1.mill.tonn cement fra 
svensk cementindustri (som p.g.a. stagnasjonen i svensk 
økonomi har stor overkapasitet).

Norcem kunne således nå antyde at man ville slutte å 
kjope fra Cementa, dersom man ikke kom fram til enighet om 
et "samarbeid" også når det gjalt betongvareproduksjon.

Det gikk som Norcem håpte; Alfa Ror A/B sa seg villig 
til å selge Alfa Produkter A/S, Norge og å inngå et know
how samarbeid med Norcem.



Tye kort på hånden.

I og med at toppledelsen i Norcem på denne måten ble
"tvunget" til å gripe inn i begivenhetene, kom konsernet til 
å få nye kort på hånden. Norcem kunne framstå både overfor 
betongvarebransjen og myndighetene som "den reddene engel" 
som hadde slått tilbake svenskenes' framstdt for å etablere 
seg på det norske markedet. Selskapet hadde m.a.o. oppar
beidet både strategisk viktige ressurser (lisensen på Alfas 
pro duk ter) og legitimitet som aktor innen betongvarebransjen.

Måten Norcem kom til å erverve og forvalte sine nye 
aktiva på, var også bestemt av at konsernledelsen hadde fat
tet ny interesse for de mulighetene ferdigvareuroduksjon i 
betong hadde å by på. Revurderingen hadde sin bakgrunn i 
flere forhold:

Fbrst etter Alfas entre på det norske markedet, bynet 
konsernledelsen den dkonomiske rekkevidden av kon
trasten mellom måten betongvarebransjen var organisert 
på i Norge- og Sverige.

"Arbeidsgruppene" i Betongdivisjonen hadde etterhvert
akkumulert betydelig innsikt i de ulike rammebetingel
sene betongvarebransjen arbeidet innenfor.

Hans Lundestad hadde likeledes holdt ledelsen i Betong-
divisjonen lope-nde underrettet om "den harde kjernens" 
bestrebelser for å konstituere "Flexigrupperingen", og 
han påpekte stadig de produksjonsmessige utviklings
mulighetene han mente ville åpne seg i årene framover.

Like viktig var det kanskje at Jahren i januar 1975 ble 
tilsatt som ny direktbr for Betongdivisjonen. Ettersom 
han hadde ledet divisjonens forsbksproduksjon av elcmen1 
betong, var han særlig godt skikket til å gjbre rede for 
hvilke uttellinger man kunne regne med dersom konsernet 
var villig til å satse på ferdigbetongsektoren.



Revurderingen hadde imidlertid også sin bakgrunn i at 
Norcem-ledelsen hadde blitt mer oppmerksom på konse
kvensene av den forskning som ble drevet av de store 
gigantene innen europeisk betong og cementindustri og 
ved ulike tekniske høgskoler. Den bkende konkurransen 
fra tre, stål, aluminium o.l., hadde provosert fram et 
forskningsarbeid som tok sikte på å bedre utnytte be- 
tongens muligheter som bygningsmateriale. . Man var 
bl.annet opptatt av å bke anvendbarheten ved å utvikle 
nye armerings og impregneringsmetoder.

Dersom den norske betongvareindustrien skulle makte å 
ta i bruk de kompliserte og kapitalkrevende produksjons 
prosessene' disse metodene kom til å forlange, ville det 

• kreve en langt mer drastisk reorganisering eim den 
introduksjonen av mer avanserte kloakeringsanlegg holdt 
på å framtvinge. På den annen side var det mye som 
tydet på at de avanserte formene for produksjon kunne 
gi grunnlag for langt mer profittable investeringer 
innen ferdigvareproduksjon.

Betongdivisjonen maktet således endelig å oppnå stotte 
for sitt syn om at Norcem burde ta sikte på å spille en 
dominerende rolle innen betongvareindustrien. Norcem stilte 
fdlgelig ikke den ervervede retten til produksjon og salg av 
Alfas produkter til disposisjon for Flexi-initiativtagerne. 
Konsernets representanter foreslo i stedet at det på basis 
av overenskomsten med svenskene ble dannet et produktutvik- 
lings og markedsforingsselskap hvor Cementdivisjonen i Norcem 
("som initiativtager") og Elkem-Spigerverket ("som leverandør 
av armering") stod for tilsammen 7O# av aksjekapitalen.

Det offensive siktemålet Norcem etterstrebde på ferdig- 
varemarkedet, sbkte man m.a.o. å kamuflere ved å foreslå at 
Cementdivisjonen og ikke Betongdivisjonen skulle gå'inn i 
selskapet som aksjonær. Den samme hensikten lå bak forslaget 
om å ta med Elkem-Spigerverket' i selskapet. Henvisningen til 
at dette konsernet var hovedleverandør av armeringsjern til



be tong.vare industrien var ment å dekke over at dette, p.g.a.
overlapp mellom de to selskapenes styrer, ville gi Norcem 
kontroll over vel av aksjekapitalen i samarbeidsselskapet. 
(Produksjonsavdelingen i Mosjben ville i tillegg være aksjonmr 
som produsent.)

I og med Alfa-lisensen bod imidlertid dette opplegget 
på den fordelen at selskapet alt fra starten kunne tilby et 
gjennomprøvd og fleksibelt avløpssystem. For å gjbre det 
"umulig” å vende ryggen til "invitasjonen”, tilbbd Cement- 
divisjonen seg dessuten å skaffe tilveie det meste av mid
lene som ville gå med til lån og aksjekapital (ca. 2 mill kr.L 
Dette kapitalinnskuddet skulle de bvrige samarbeidspartnerne 
overta suksessivt på svært gunstige vilkår. Tilbudet forut
satte riktignok at Cementdivisjonen inntil kapitalen var inn- 
lost, hadde rett til å utpeke 2 av de foreslåtte 5 styremed
lemmene i selskapet. ' ,

Under de påfblgende forhandlingene med Brynildsen, 
Serck-Hansen, Rolf Hansen (som kom med via Alfa) og Hans 
Lundestad, måtte Norcem gå fra forslaget om å la Elkem-Spigér- 
verket delta som aksjonær. For å unngå en åpen konfronta
sjon om Norcems hensikter, begrenset Brynildsen seg til å 
innvende at man ikke alltid ville ha frihet til å foreta inn
kjøpene av armeringsjern der prisene var gunstige, dersom 
Elkem-Spigerverket kom med i samarbeidet.

Lenger lot imidlertid ikke Norcem seg presse. Konser
net hadde for gode kort på hånden. Fordi svenskene hadde 
latt seg presse til samarbeid, og Norcem dermed kunne opptre 
med legitimitet som aktor på "betongvarearenaen", måtte 
"Flexi-aktivistene" gå med på å formalisere/institusjonaliserc 
konsernets tidsbestemte strategisk sterke posisjon. De ville 
ellers ikke få del i den tekniske know-how og kapital bare 
Norcem ville kunne makte å stille til rådighet.

Selv om Cementdivisjonen og Norsk Betongvarefabrikk A/S 
således kom med i det videre arbeidet, holdt man fram etter 



de linjer Flexi-initiativtagerne hadde lagt opp til. "Take 
it or leave it" situasjonen som trappetrinnsstrategien satte 
de utblinkede samarbeidspartnerne i, gjorde det svært vans
kelig også for dem å rokke ved legitimiteten til den rolle 
Norcem var tildelt i selskapet.

"Den harde kjernen" ble på sett og vis fanget i eget 
garn. Det som var ment å gi initiativtagerne maksimal inn- 
slytelse over rammene for bransjesamarbeidet, kom til å semen
tere en organisasjonell struktur som i stor grad er blitt 
diktert av Norcem.

Produsentene har heller ingen grunn til å håpe på at 
Norcems innflytelse vil bli redusert i takt med. innlbsingen 
av den lånekapital Cementdivisjonen har stilt til disposisjon. 
Etterhvert som Betongdivisjonen får hånd om flere produksjons
enheter (f.eks. ved oppkjbp av produsenter med mangel på 
kapital eller arvtagere), vil den gradvise tilbakebetalingen 
av kapitalinnskuddet bli oppveid av at flere Norcem-oide be- 
drifter har kjopt seg inn som aksjonærer i samarbeidsselskapet. 
Det vil uten tvil bli svært vanskelig for de bvrige.samarbeids 
partnerne å forhindre fortsatt Norcem-dominans ved å motsette 
seg at nye Norcem-bedrifter tas med i selskapet.

^.6.1. OPPSUMMERING.

Jeg skal her forsbke å oppsummere noen av de viktigste 
trekkene ved den transformasjonsprosess betongvareindustrien 
har gjennomgått siden krigen.

I. Den inntense byggeaktiviteten etter krigen, de
store transportkostnadene betongvarer er belemret med 
og det relativt enkle produksjonsutstyret som da var 
tilgjengelig, skapte i årene like etter krigen grunnlag 
for etableringen av et stort antall betongvareprodusen- 
ter. P.g.a. fraværet av' stordriftsfordeler ved stor 
produksjon på et sted, var de fleste bedriftene til-



nærmet optimalt tilpasset hver sine lokale markeder.
Dette gav gjerne grunnlag for utvikling av "kollegiale" 
relasjoner mellom produsenter som var lokalisert på 
nabomarkeder.

II. I og med. den sterke tilknytningen til det lokale
markedet, kom imidlertid produsentene til å stå i ulike 

opportunitetssituasjoner etterhvert som det ble introd
usert mer avansert produksjonsutstyr. Kravet til stbr- 
re produksjonsvolum, forte til at bare de som tilfel
digvis var lokalisert på store og ekspanderende lokal- 
markeder eller som var i stand til å framtvinge spesi
alisering av produksjonen, makte å forrente de nye 
investeringene. P.g.a. lansering av nye rdrdimensjoner, 
skjerpede kvalitetskrav, utrangert maskineri eller for 
optimistisk vurdering av avsetningsmulighetene, ble 
også produsenter som er lokalisert på markeder hvor det 
ikke er grunnlag for det, fristet til å anskaffe det 
nye utstyret.

En god del av produsentene lyktes på den annen sile 
å holde fram med de etablerte produksjonsoppleggene, bl. 
annet p.g.a. fordelene famileorganisert produksjon 
gjerne gir. Andre motte den nye situasjonen ved å in
vestere i maskineri for framstilling av ror i plast i 
stedet for å folge opp betongvareproduksjonen.

Misforholdet mellom det tilgjengelige produksjons
utstyret og de fleste enhetenes markedstilpassinger, 
gjorde det vanskelig å vedlikeholde de kollegiale 
relasjonene mellom produsentene. I denne fasen var re
lasjonene til naboprodusentene gjerne preget av mistenk- 
somhet eller ånen konkurranse.



III. I begynnelsen av 70-årene stod betongvareindus- 
trien på terskelen til en ny fase. Bl. annct p.g.a. 
den lave inntjeningsevnen var ingen av produsentene i 
stand til å utvikle og markedsfbre det betongproduktet 
(hele kloakeringsanlegg) som det kom til å bli storsl 

etter etterspørsel/i arene framover. Det var derfor fare for 
at den framvoksende og mer ressurssterke plastrorindus
trien kom til å få hånd om mesteparten av avlbpsmarkedet. 
Det var således skapt grunnlag for en inkorporasjons- 
prosess.

Tendensen til lokal priskrig mellom tidligere kol
leger var imidlertid med på å blokkere framveksten av 
samarbeidsselskap på regionalbasis. Av samme grunn ble 
heller- ikke bransjens interesseorganisasjon nyttet til 
å mobilisere til forsvar for felles interesser på 
landsbasis.

De få produsentene som fortsatt hadde maktet å vedlike
holde optimale tilpassingen, var på sin side po.tensielle 
deltagere til et- eksklusivt samarbeid. Dersom de 
"primitive” enhetene ble holdt utenfor, det påkrevde ut
viklingsarbeidet, ville det være svært enkelt for de 
"vellykte” produsentene å .skyve dem helt ut av avldps
markedet.

Et slikt samarbeid manglet imidlertid legitimitet. 
De aktuelle produsentene hadde dessuten store betenke
ligheter med å avgi autonomi. Hittil var det viljen og 
evnen til å gå egne veier som hadde dannet grunnlaget 
for deres suksess.

Men også Ceraentdivisjonen i Norcem ville bli rammet 
dersom betongvareindustrien ikke var i stand til å hevde 
seg overfor plastrbrindustrien. Til tross for at Norcem 
til å begynne med både manglet legitimitet som aktor in
nen betongvarebransjen og' vegret seg for å binde kapital 
til dette "usikre” produksjonsområdet, endte utspillet 



fra konsernet ut med ab det fikk en nbkkelposisjon i 
koordineringen av de "vellykte" produsentenes bestreb
elser for å få kontroll over avldpsmarkedet.

Framstillingen viser hvordan bl.annet Norcems 
oppkjop av Vefsn Sementrorfabrikk ga Hans Lundes tad 
mulighet til å spille en nøkkelrolle i begivenhetene 
som ledet fram til etableringen av det Norcem-dominerte 
samarbeidsselskape t.

^-.6.2. Noen konsekvenser.

Fram til idag har de ulike aktorene i betongvarebrans- 
jen vært underlagt mhnge begrensninger som kan tilbakeføres 
til det ikke-intenderte resultatet av deres egne målrettede 
handlinger (f.eks. prispress p.g.a. maskinell overkapasitet). 
De har imidlertid også i stor grad vært underlagt begrensnin
ger som må tilskrives mangelen på koordinert opptreden over
for aktorer utenfor bransjen (Norcem som cementprodusent, 
ulike offentlige myndigheter, kundene o.s.v.).

Bransjen har m.a.o. vært et system eller felt hvor 
egendynamikken i stor grad har vært betinget av dynamikken i 
interavhengige virksomhetsfelt.

Etableringen av samarbeidsselskapet vil nå gi samar
beidspartnerne organisatoriske hjelpemidler og informasjon 
som kan gjdre det lettere å unngå de ikke-intenderte konse
kvensene av egne handlinger og å vegre seg mot framstdt fra 
aktorer utenfor bransjen. Medlemsskap i selskapet gir produs
entene stdrre mulighet til å organisere sine virksoheter ras
jonelt enn hva de har anledning til ved å operere på egen 
hånd. Så lenge det forholder seg slik, kan vi regne med at 
produsentene vil godta Norcems dominerende innflytelse over 
premissene for koordineringen.

Det er sogar allerede mulig å dyne noen av konsekvensen 
de endrede rammebetingelsene kan resultere i. Norcem har sokt 



å komme bort fra imagen som "monopolforetagende" og i 
stedet framstå som en instans som yder "service'1 på linje 
med halvoffentlige etater'som NVE, NSB o.s.v.

Konsernet har lagt opp til en strategi der man ved
utstrakt imbtekommenhet overfor krav fra "omgivelsene" (ulike 
former for. ekstra ydelser til offentlige instanser og byg- 
ningsindus trien, stor vekt på arbeidsforhold og miljbvern 
i produksjonen, mest mulig rasjonelle produksjonsopplegg 
o.s.v.) legitimerer relativt hbg fortjenestemargin og domi
nerende markedsposisjon.

Det er store sjanser for at også betongvarebransjen
vil framstå som et slikt plettfritt "serviceorgan". Produk
sjons og markedsfdringsselskapet vil få en domminerende 
posisjon på et ekspanderende produksjonsområde. De vil stå 
overfor en kundekrets som p.g.a. utviklingen av stadig mer 
"avanserte" byggeteknikker, vil få behov for stor faglig 
"opp-backing". Og myndighetene vil stadig være oppsatt på 
at dette produksjonsområdet skal være på norske hender. Kon
trasten til- de mange små mistilpassede produksjonsenhetene i 
60-årene vil m.a.o. bli markant.

Samarbeidet vil imidlertid f.eks. kunne medvirke til
at myndighetene får stdrre vanskeligheter enn for med å få i 
stand ringvirkninger ved etablering av såkalte "hjbrnesteins- 
bedrifter". I og med avtalen om geografisk markedsdeling og 
den bkte muligheten for å legge press på myndighetene på 
ulike nivå, vil ikke lenger oppblomstring av lokal etter- 
spbrsel så lett gi grunnlag for en lokal betongvarefabrikk. 
Alstadhaug kommune tok f.eks. i 197’+ initiativ til opprettel
se av en betongvarefabrikk i tilknytning til etableringen av 
3.I.V.A.-anlegget i Sandnessjoen. Disse planene ble skrin
lagt etter at Hans Lundestad hadde "informert" sin onkel, 
som var medlem av formannskapet, om den forestående etabler
ingen av samarbeidsselskapet. Ettersom bedriften ikke hadde
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sjanse til å komme med i samarbeidet, "innså" formannskapet 
at bedriften ville ha liten sjanse til å overleve. Det ville
m.a.o. være politisk risikabelt å involvere kommunen i etab
leringen av bedriften.



Selskapet har likeledes overveid å legge press på 
i/.U.F. gjennom NBVF, for å forhindre at det ble gitt stbtte 
til opprettelse av betongvareproduksjon på Nesna og Vega.

Grunnlaget for at Mosjden fortsatt kommer til å være 
sete for betongvareproduksjon, og at den lokale produksjons
enheten sannsynligvis vil være i stand til å utbke både 
produktspekter og markedsgrunnlag, må m.a.o. tilskrives at 
bedriften '‘tilfeldigvis" ble koblet fbrst til Norcem og 
siden til det nylig etablerte samarbeidsselskapet . I stadig 
storre grad vil rammene for det lokale virksomhetsfeltet være 
bestemt av dynamikken i disse multilokale koordineringsenhet- 
ene, og i stadig mindre grad vil "regionale" interavhengig-
heter være utslagsgivende.
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