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KAP.5- MEKANISK INDUSTRI.

5.1. FRAMVEKSTEN AV ET NYTT VIRKSOMHETSFELT.

5.1.1. Håndverkerbakgrunn.

I motsetning til de andre små-industrientreprendrene 
jeg tar for meg, har Sigvald Brandth sin bakgrunn i hånd- 
verkermiljo. Bestefaren etablerte seg i MoSjoen i ca. 1 890 
som blikkenslager. P.g.a. sine usedvanlige tekniske og 
håndverksmessige ferdigheter bla han snart akseptert i det 
lokale' håndverkermiljdet, til tross for at det het seg at 
han som så mange andre blikkenslagere, var av taterslekt.

Sigvald Brandths far overtok driften av verkstedet i 
1920 etter å ha ’’gått i lære” både i Namsos, Oslo og i for
skjellige byer i Tyskland. Ettersom handelsmennene ikke 
lenger hadde den samme nbkkelposisjonen i ”den regionale 
økonomien" som for, tok han sjansen på å avvikle "forlags- 
relasjonen" faren, liksom mange andre håndverkere, hadde 
stått i til den stdrste kjbpmannen i byen (Konf. innlednings
kapitlet, side^V ). I stedet kjbpte han råvarene han nyttet 
"direkte" og tok til å selge produktene sine gjennom et eget 
utsalg.

Etter hvert som tilbudet av masseproduserte industri
varer bkte utover i 30-årene, utviklet dette utsalget seg 
til å bli en "jernvare- og kjdkkenutstyrsforretning". Ved 
siden av at det ble introdusert nye produkttyper, ble det 
nemlig stadig flere håndverksprodukter som prismessig ikke 
kunne konkurrere med masseproduserte varianter. Og ettersom 
de nye varene ble introdusert suksessivt, var det nærliggende 
gradvis å reallokere tid og ressurser fra håndverks- til 
handelsvirksomhet.

Grunnen til at lanseringen av industrivarene ikke, som
på More, ble en impuls til selv å satse på industriell pro-
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duksjon. finner vi imidlertid også i at Mosjben kommunika
sjonsmessig lå i en bakevje. Det ble fblgelig ansett som 
sjansebetont å gå i gang med produksjon som krevde salg på 
"ytre-markeder".

Likeledes kan det ha vært utslagsgivende at det lokalt 
tradisjonelt ga stbrre prestisje å forestå et handelsfore- 
tagende enn å drive produksjonsvirksomhet.

5.1.2. Krigen..

Det fbrste krigsåret ble imidlertid jernbanen fort 
fram til Mosjben. Stedet utviklet seg da raskt til å bli 
transitthavn mellom sjbverts og landverts transport for store 
deler av Nord-Norge. I og rundt Mosjben var det dessuten det 
meste av krigen stasjonert flere tusen tyske soldater. Dette 
skapte selvsagt en enorm lokal etterspbrselsbking.

Ettersom det i denne tiden av forståelige årsaker var 
stor knapphet på de fleste masseproduserte industrivarer, kom 
håndverksproduksjonen "til heder og verdighet" igjen. Og da 
det var lett å produsere mange typer "substitutter" av blikk, 
var det spesielt stor etterspbrsel etter blikkenslagervarer. 
Det forte til at Brandth sen. kunne holde mange mann i arbeid 
og akkumulerte kapital i et omfang som var utenkelig for 
krigen.

5.1 .3• Etter krigen.

Etter krigen ble det etter hvert igjen tilgang på mas
seproduserte forbruksvarer. Det var således ikke lenger 
grunnlag for den substituttpregede håndverksproduksjonen.

Okte krav til boligstandard og den akkumulerte bolig
mangelen under krigen utlbste imidlertid en intens byggeak
tivitet. Det var fblgelig en enorm etterspbrsel etter byg
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gevarer av alle slag. Bl. annet var det stor mangel på alle 
typer bygningsbeslag. En ny nisje lå m.a.o. og ventet på å 
bli utnyttet.

5.1 A. Fisjom

På dette tidspunktet var Brandth sen. over.60 år og 
mente han hadde nok med å folge opp handelsvirksomheten. 
Sigvald Brandth, som var den eldste av to sbnner, overtok 
derfor verkstedet. Det ble utskilt som eget firma under nav
net S.A.Brandth.

Det var fbrst og fremst den store etterspbrselen etter 
bygningsbeslag som gjorde denne fisjonen attraktiv for ham. 
På denne tiden var det nemlig utviklet produksjonsutstyr som 
gjorde industriell framstilling av disse produktene i relativt 
liten målestokk mulig. Ettersom han kunne ta i bruk dette 
utstyret uten å være tvunget til å gå ut på "ytre-markeder", 
våget han å gjdre spranget fra arbeidsintensiv håndverks
virksomhet til relativ kapitalintensiv industriproduksjon.

Kapital til de fbrste investeringene i lokaler og ut
styr fikk han låne med garanti i de verdiene (forretnings- 
gård og obligasjoner) faren hovedsakelig hadde akkumulert 
under krigen. Det viste seg imidlertid snart at invester
ingene var svært profittable.

5.1.5. Jernkonstruksjoner.

Suksessen gav Sigvald Brandth "blod på tann". Ved opp
setting av stbrre bygg ble det nå mer vanlig enn for å be
nytte jernkonstruksjoner av forskjellig slag. Dette var et 
område håndverksloven og tradisjon tilla smedyrket. Nå 
hadde man imidlertid tilgang på et vidt spekter prefabrik- 
erte jernprofiler og sveiseteknikken ble mer vanlig i bruk.
Smedens håndverksferdigheter var overflbdig.
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I og med at Brandth leverte beslag til byggevirksom
heten, var det nærliggende at han så framstillingen av 
jernkonstruksjoner som et'ekspansjonsområde for sin virk
somhet. Det var en form for produksjon som lett lot seg 
kombinere med framstillingen av beslag. Arbeidsstokken 
mestret uten vanskelighet begge former for produksjon. An
skaffelsen av sveiseutstyr krevde relativt små investeringer 
og omfanget av arbeidsoppgavene var i denne tiden ikke' stbr- 
re enn at de kunne foregå i eksisterende produksjonslokaler.

J.1.6. Det regionale markedet.

Blikkenslager og jernkonstruksjonsvirksomheten var, 
som de dvrige håndverks- og småindustrivirksomhetene i Mo- 
sjben, knyttet til aktiviteten på byggefronten i regionen. 
Aktiviteten innen det lokale produksjonsliv gikk derfor til
bake da etterkrigsboomen innen byggebransjen 'jevnet seg ut i 
JO-årene. De lokale entreprendrene sto da overfor to mulig
heter:

- enten å finne fram til nye former for produksjon som 
kunne tilpasses etterspdrselen på det tradisjonelle, 
regionale markedet,

- eller finne avsetning for den etablerte produksjonen 
eller nye produkter på ’’ytre" markeder.

Mosjden hadde vokst fram som handelssentrum for de omliggende 
bygdene, og man var vant til å tenke ’’regionalt”. Det het 
seg at både handelsmennene og håndverkerne ventet at kundene 
fra kysten og innlandsbygdene skulle ”komme på trappa”.

Denne regionale orienteringen og mangelen på oversikt 
over markedene på "ytre-markeder” forte fblgelig til at de 
fleste var på utkikk etter nye former for produksjon som 
kunne tilpasses det tradisjonelle markedet. Sigvald Brandth 
var ikke noe unntak i så måte. Han utmerket seg imidlertid 
med stbrre dristighet enn andre når det gjaldt å finne fram 
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til nye produkter. Bl. annet fikk han godkjent og satt i 
produksjon både en vaskemaskin og en varmtvannsbereder. På 
sikt håpte han riktignok å framstille disse produktene i 
stor skala med sikte på et stdrre marked.

Det ble imidlertid ikke denne formen for produksjon 
som kom til å bringe ham ut på "ytre-markeder".

5.1.7• Mosal.

Grunnen til det var at Elektrokjemisk (i samarbeid med 
Alu Swiss) anla et aluminiumsverk i Mos joen i 1956/57- Myn
dighetene medvirket til slike storindustrilokaliseringer ute 
i "distriktene" fordi man forventet at det ville skape regi
onale vekstprosesser eller sette fart i de vekstprosessene 
som alt var igang.

I og med at det på denne- måten ble "liv og rbre" i 
Mos joen igjen, ble det som ventet, for en stund ikke nddven- 
dig med "Petter Smart virksomhet" for "å holde hjulene igang". 
Oppbyggingen av Mosal, det store antallet nye arbeidsplasser 
og den nbdvendige utbyggingen av offentlig pg privat service, 
mangedobblet den lokale etterspbrselen.

5.1.8. Muligheter på "ytre-markeder". .

Ettersporselsbkingen medfbrte at de fleste bedrifts
lederne i enda stdrre grad enn tidligere vendte sin oppmerk
somhet mot det lokale/regionale markedet. Vi skal imidlertid 
se at denne industrielle implanteringen ble et incitament 
for Brandth til å sbke ut på "ytre-markeder".

Oppbyggingen av industrianlegg består for en stor del 
av betong- og jernkonstruksjoner. Etableringen av alumini
umsverket representerte, selv ved en oppsplitting av opp
gavene, betong- og konstruksjonsoppdrag som var så omfat
tende at bare de stbrste firmaene i bygge- og anleggsbrans
jen var i stand til å ta dem på seg. Hovedentreprisen for 
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betongarbeidene ble således overlatt til Ing. F.Selmer A/S 
(Oslo) og de stbrste jernkonstruksjonene ble utfort av 
Br. Hedlund (et svensk firma).

Ledelsen for Mosal/Elkem. bnsket imidlertid å sikre 
seg at lokale virksomheter ble i stand til å påta seg leve
ransene av bl.annet jernkonstruksjoner i forbindelse med 
framtidig vedlikehold og utvidelser. Fordi den industriel
le utbyggingen som grep om seg i 50- og 60-årene ikke var 
koordinert, hadde den mekaniske industrien til tider for 
liten kapasitet. Ved å medvirke til at det ble bygd, opp 
ekspertise og kapasitet lokalt, håpte ledelsen i noen grad 
å frigjbre seg fra prispresset som avhengigheten av et få
tall store mekaniske verksteder medfdrte.

En alternativ strategi ville være å forestå vedlike
holdet og utvidelsene i egen regi. Ansettelse av folk med 
slike formål for byet ville imidlertid medfbre ulempene med 
å ha arbeidstakere som var organisert i flere fagforbund..! 
og med at utvidelsene konsentreres til korte tidsrom, kom 
det dessuten til å gi ustabile ansettelsesforhold. Fikk man 
en lokal virksomhet til å forestå vedlikeholds- og utvidel- 
sesarbeidene, ga det i tillegg til reduserte kostnader, 
mulighet for å kvalitetssortere potensielle arbeidstagere 
uten fbrst å måtte ansette dem.

Sig. Brandth ble derfor stilt i utsikt og gitt stadig 
mer omfattende og teknisk utfordrende oppdrag. Han maktet 
således stadig å utvide verkstedskapasiteten, samtidig som 
oppdragene medfbrte at både han selv og arbeidsstokken er
vervet produksjonstekniske ferdigheter i framstilling av 
stbrre jernkonstruksjoner.

Den viktigste konsekvensen var kanskje likevel at 
Brandth fikk bye for hvor ekstremt profittabelt slike oppdrag 
kunne være. Det offentlige og storindustrielle engasjementet 
i Nord-Norge på denne tiden representerte arbeidsoppgaver i 
et antall og omfang som til da var helt ukjent i landsdelen. 
Det framsto således som en forlokkende mulighet å satse på 
leveranser også til andre stbrre anlegg på "det nord-norske
markedet".
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5.1.9. En risikabel nisje.

Det kunne på den annen side være risikabelt å foreta 
.investeringene som var nbdvendig for å få hånd om disse 
leveransene. Igangsettingen av de ulike byggeprosjektene 
rundt om i landsdelen var ikke koordinert i forhold til 
hverandre. Ettersom man derfor ikke var sikret at det var 
mulig å gå fra det ene anlegget til det andre, var det fare 
for at de enorme profittene etterspbrselsopphopingen ga 
grunnlag for, ble "spist opp" i perioder med redusert et- 
terspbrsel.

5.1.10. "Opp-backing" fra Mosal/Elkem.

Men også Mosal/Elkem. hadde interesse av at Brandth 
maktet å etablere seg på "det nord-norske markedet". Etter
som vedlikeholds- og utvidelses-arbeidene i stor grad var 
knyttet til konjunkturene for aluminium, ville de ikke fore
gå kontinuerlig. Det er vanskelig å forutsi prisutviklingen 
på lang sikt. Elektrokjemisk tok derfor sikte på å foreta 
utvidelsene i oppgangstider, slik at det ble mulig med hur
tig nedbetaling av investeringene.

For å unngå opphoping av dyre lagre i tider med etter- 
spdrselssvikt, .sbkte man dessuten i noen grad å nedtrappe 
produksjonen og nytte de ansatte til vedlikeholdsarbeid i 
egen regi. Det ville selvsagt fore til at det ble mindre 
å gjbre for de lokale virksomhetene som vanligvis foresto 
disse arbeidene.

Dersom Mosal/Elkem. skulle være sikker på at Brandth 
tok sjansen på å anskaffe og vedlikeholde tilstrekkelig 
verkstedkapasitet, måtte selskapet være med på å sikre at 
han også hadde andre oppdragsgivere. Verksledelsen var der
for behjelpelig med å formidle kontakter til andre konsern 
som hadde utvidelsesplaner i Nord-Norge og kom selv med til
bud om arbeid ved andre av Elkem’s anlegg.
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5.1.11. Et fleksibelt produksjonsopplegg.

Ettersom hovedtyngden av anleggsvirksomheten foregår i 
sommerhalvåret, byr utstrakt satsing på leveranser av jern
konstruks joner som regel uvegerlig på sysselsettingsproblem- 
mer om vinteren. Den reduserte kapasitetsutnyttelsen dette 
medfdrte kunne selvsagt også til tider gjdre det vanskelig 
å innfri finansielle forpliktelser. Sesongmessige per- 
miteringer oker dessuten sjansen for at de ansatte tar jobb 
ved de store mekaniske verkstedene "sdrpå" etterhvert som de 
er ’’utlært”.

De profittable oppdragene i forbindelse med etablerin
gen av Mosal hadde imidlertid satt Brandth istand til å ut
vide blikkenslagervirksomheten til også å omfatte framstil
ling og montering av stbrre ventilasjons- og varmtluftsanlegg. 
Han hadde således mulighet til å påta seg leveranser av slike 
anlegg til de stbrre byggeprosjektene rundt om i Nord-Norge.

Fordelen med det var at monteringen av ventilasjons- 
og varmtluftsanlegg hovedsakelig foregår innendbrs, og er 
derfor ikke en så sesongpreget virksomhet som framstilling 
av jernkonstruksjoner. Brandth hadde på denne måten et pro- 
duksjonsopplegg med store muligheter for å sikre oppdrag som 
ga sysselsetting hele året.

Og ettersom blikkenslagervirksomhet krever fagbrev og 
ansatte som behersker de fornbdne håndverksferdighetene, var 
det ingen andre virksomheter innen mekanisk industri i Nord- 
Norge som var i stand til å utnytte fordelene ved dette pro
duks jonsopplegget. (Kårbde's Mek. og Nielsen’s Mek. i Harstad 
hadde f.eks. sin basis i framstilling av fiskebåter og mindre 
skip. Narvik Mek. sbkte å sikre sin overlevelse ved å påta 
seg langsiktige og derfor mindre profittable kontrakter på 
framstilling av oljelagringstanker for oljeselskapene.)
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5.1.12. Flere ben å stå på.

Oppbackingen fra Mosal/Elkem. og det fleksible produk- 
sjonsopplegget reduserte m.a.o. risikoen som var forbundet 
med å gå ut på "det nord-norske markedet". I og med at 
Brandth hadde "flere ben å stå på" kunne han hoste profit
ten som ettersporselsopphopingen etter jernkonstruksjoner 
ga grunnlag for, i forvissning om at han hadde retrettmulig
heter enten via Mosal/Elkem. eller ved å legge hovedvekten 
på blikkenslagervirksomheten.

Men Brandth kunne selvsagt bare regne med opp-backing 
fra Elkem dersom han sorget for at oppdragene på "ytre mar- 
kereder" ikke kolliderte med selskapets strategi for å 
minimalisere vedlikeholds- og utvidelseskostnadene.

5.1.13* Enorm profitt.

Den intense anleggsvirksomheten i Nord-Norge utover i 
60-årene gjorde det i noen år mulig å få hånd om leveranser 
som var ekstremt profittable. Brandth fikk spesielt mange 
oppdrag i, Mo i Rana (Jernverket og Koksverket), i Sulitjelma 
(v/gruvene) og i Bodd (ventilasjons- og varmluftsanlegg til 
forskjellige offentlige og private byggekomplekser.)

For å illustrere inntjeningsevnen til virksomheten i 
denne tiden kan jeg f.eks. nevne at investeringen i maskinelt 
utstyr ofte ble nedbetalt ved hjelp av en eneste jobb.

Det er også illustrerende at Brandth tidlig i 60-årene 
hadde "råd" til å bli "fornærmet" på D.U.F. I forbindelse 
med en lånesøknad ble han bedt om å rette på noen formelle 
mangler ved kredittopplysningene han hadde oppgitt. Under 
henvisning til at D.U.F. var for "byråkratisk" til at han 
kunne ha noe med dette organet å gjbre, tok han opp et langt 
dyrere lån hos Storebrand i stedet for å rette på de for
melle feilene.
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Det horer også med i bildet at han fikk hånd om agen
turer for bl.annet biler og oljeprodukter og at han kjbpte 
en lokal margarinfabrikk. Av forskjellige grunner fant han 
det imidlertid lonnsomt å avvikle sitt engasjement på disse 
områdene og satse alle ressurser på verkstedsvirksomheten.

1.1 ̂ -.Markedsf bring.

De fbrste årene etter at Sigvald Brandth ble overlatt 
verkstedet av faren, hadde hans suksess i fbrste rekke sin 
bakgrunn i to forhold. Han satset på et industrielt produk- 
sjonsopplegg som var optimalt tilpasset "det regionale mar
kedet" for byggevarer. I neste omgang var han i stand til å 
tilegne seg de produksjonstekniske ferdighetene som skulle 
til for å organisere arbeidsoppdragene han etterhvert ble 
overlatt av Mosal/Elkem. Mesteparten av tiden og oppmerk
somheten hans var m.a.o. knyttet til funksjonen som produk
sjonsteknisk arbeidsleder.

Da han valgte å utvide virksomheten og å gå ut på 
"ytre-markeder", måtte han rette hovedoppmerksomheten på å 
sikre ordrer som optimaliserte fordelene ved "å stå på flere 
ben". For å ha oversikt over og kunne utnytte mulighetene 
som forelå, ble det viktig å ha innpass både hos industri
ledere og toppskiktet innen politikk og offentlig forvaltning.

Ettersom tidsfaktoren ofte er like viktig som kostnad
ene ved realiseringen av et industriprosjekt, prioriterer 
gjerne de store konsernene under ellers.like forhold leveran- 
dbrer som har ord på seg for å være "til å stole på". Kon
takter i industrilederkretser oker således sjansene for at 
et godt renome formidles til "rette vedkommende". I forbin
delse med offentlige engasjement gjalt det bl. annet å vinne 
gehbr hos "sentrale" politikere og tjenestemenn for at til
deling av fordelaktige ordrer vil fungere som et effektivt 
distriktsutbyggingsvirkemiddel.
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Ferdigheter i omgang med "top-dogs" og etablering av 
strategiske kontakter kan således betraktes som knappe goder 
det gjelder å bkonomisere med. Et kontaktnett kan f.eks. 
både "overbelastes" og aktiviseres så sjelden at det ikke 
lar seg nytte lenger. Det er fblgelig om å gjdre å innrette 
seg slik at man både er i stand til å utvide nettverket og 
at man unngår å komme i situasjoner hvor man tvinges til å 
foreta disposisjoner som medfbrer at strategisk viktige 
kanaler blokkeres.

5.1.15• Forretningsmessige ambisjoner/self image.

Det hadde også kognitive konsekvenser at Brandth ivare
tok salgsfunksjonen' på heltid. Nå var det ikke lenger ar
beidstagerne og andre lokale forretningsfolk det ble viktig 
for han å ha med å gjdre og som han så seg i forhold til.

Det var, som nevnt, avgjorende for han å få tilgang til 
fora og beherske sosiale ferdigheter som direkte eller in
direkte gav uttellinger i form av leveranser. Men selv om 
omgangen med ledersjiktet i industri, politikk og offentlig 
forvaltning på mange måter var vellykket, fikk han lett 
folelsen av "å spise kirsebær med de store". Det ble derfor 
stadig viktigere for han å bli akseptert som likemann blant 
"ansvarlige industriledere". En slik anerkjennelse var 
imidlertid avhengig av at han stadig maktet å mobilisere 
den kapasitet og kompetanse som skal til for å være med å 
spille hovedrollen i utbyggingen av stadig mer omfattende 
industriprosjekt.

På denne måten ble Brandths forretningsmessige ambis
joner ikke lenger bestemt av forholdene i Mosjden, men av 
hvilket antall og typer arbeidsoppgaver den ekspanderende 
industrien skapte.
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5.1.16. I Mos joen.

I sin omgang med lokale forretningsfolk var det føl
gelig ikke lenger nok for han at suksessen ble målt med 
"det gamle samfunnets” målestokk. Han var ikke fornbyd 
med å bli betraktet som stbrst blant likemenn.. Han bnsket 
å få del i den prestisje som ledersjiktet i stbrre konsern 
nyter godt av. Ut fra en slik målestokk bestod det lokale 
forretningsmiljøet av "en bundt kremmere”, som Brandth ved 
en ’’festlig” anledning var uforsiktig nok til å formulere 
det. (Konf. den gradvise overgangen fra håndverks- til 
handelsvirksomhet.)

*

Denne holdningen kom også til uttrykk i et tiltagende 
"demonastrativt forbruk”. Han kjbrte f.eks. rundt i stadig 
stbrre merchedezer og benyttet 20 cm. langt sigarettmunn- 
stykke. Av folk flest ble dette betraktet som en fornektel
se av egalitære verdsettinger som gjorde seg gjeldende i 
det lokale forretningsmiljøet og blant "allmuen”.

Han avstod heller ikke fra å demonstrere sin suksess 
som forretningsmann f.eks. ved å være langt mer spandabel 
enn det som var ansett for å være passende i selskapelige 
anledninger.

Ettersom han satt i kommunestyret for Hbyre i et par 
perioder, fikk han også anledning til å markere sin uavhen
gighet av lokalpolitisk oppbacking ved å opptre arrogant og 
provoserende overfor arbeiderparti-representantene, som ut
gjorde flertallet i den lokale.folkevalgte forsamlingen.

5.1.17 • Ut på det norske markedet.

Mot slutten av 60-årene ble både det offentlige og det 
storindustrielle engasjementet i Nord-Norge nedtrappet. Det 
hadde sammenheng med at "en fase” i kraftutbyggingen og den 
tilhørende etableringen av kraftkrevende industri gikk mot 
slutten.
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Brandth stod da overfor spbrsmålet om han på tross av 
de lange avstandene og stbrre konkurranse skal satse på 
leveranser også til industrien "sbrpå". Alternativet kunne 
enten være å satse på et bredere og mindre ambisidst spek
ter av oppgaver på "det nord-norske markedet" eller forsbke 
å finne fram til en eller annen form for "fast produksjon", 
(f.eks. serieproduksjon av hydraulisk utstyr til skipsin
dustrien) .

I tråd med sine forretningsmessige ambisjoner tok han 
imidlertid sjansen på at han fortsatt skulle makte å vedlike
holde en "industriell" tilpassing. Strategien han la opp til 
baserte seg på.anskaffelse av mer avansert utstyr, slik at 
han skulle kunne påta seg flere typer oppdrag. Til nå had
de det hovedsakelig vært snakk om framstilling av jernkon- 
struksjoner av prefabrikerte. jernprofiler - noe som krevde 
relativt enkelt utstyr. Skulle han ha sjanse for å hevde 
seg i konkurransen om leveranser "sbrpå", satte det stbrre 
krav til utstyret.

Bl. annet for å kunne påta seg leveranser av mindre 
skipsseksjoner til skipsindustrien, gikk han derfor i 1968-69 
til gigantiske investeringer. Han anskaffet nå bl.annet 
skjæremaskin for store jernplater, hydraulisk kaldpresse 
for knekking og bbying av plater, sandblåseutstyr og rbntgen 
for kontroll av sveisesbm.

Han tok m.a.o. sikte på maskinell "overkapasitet" for 
ikke å være bundet til spesielle typer oppdrag. På den an
dre siden var han avhengig av at oppdragene han på denne 
måten fikk hånd om var profittable nok til å nedbetale disse 
investeringene.

5.1.18. EttersporseIssvikt.

Men allerede i 1969/70 motte mekanisk industri store 
vanskeligheter. Bakgrunnen for det var en rekke forhold i 
produksjonslivet. VI kan bl.annet peke på at det ut fra
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ressurs og miljøvernhensyn hadde vokst fram bkende politisk 
motstand mot å bygge ut kraftkrevende industri.

På denne tiden ble dessuten utbyggingen av et gigan
tisk oljeraffineri avsluttet. Treforedlingsindustrien og 
kjemisk industri fikk vanskeligheter med avsetningen på ver
densmarkedet. Og store deler av heimemarkedsindustrien mot
te bkende konkurranse, fra. utlandet.

Fordi alle disse forholdene "hopet seg opp" fikk det 
drastiske konsekvenser for den delen av mekanisk industri 
som var avhengig av leveranser av produksjonsutstyr til den 
bvrige industrien.

5.1.19. bkende konkurranse om leveranser til skipsindustrien.

Ettersom det for svært mange var nærliggende å se 
skipsindustrien som en redning, ble det knivskarp konkur
ranse om spesielt de "enkleste" underleveransene, (f.eks. 
mindre skipsluker). P.g.a. bkende satsing på bygging av 
supertankere, var imidlertid dette et mer begrenset marked 
enn for. S.A.Brandth fikk således merke problemene "med 
full tyngde". De store investeringene han nylig hadde fore
tatt, ble med ett ingen garanti for at han i det minste 
skulle kunne påta seg regningssvarende underleVeranser til 
skipsindustrien.

I håp om "at tidene ville bedre seg" satset han likevel 
på at han var i stand til å få hånd om overkommelige leveran
ser. Han anså det som "lonnsomt" å påta seg "nullarbeid", 
bl. annet for å unngå å miste fagfolk. Det hadde også be
tydning at både kommunen og bedriftsklubben anmodet han om 
å forsbke å unngå permiteringer. Henvendelsen fra ordfør
eren tok Brandth som et tegn på at han var villig til å 
"backe ham opp" dersom det "rbynte på".

Avstanden han etterhvert hadde fått til selve produk
sjonsvirksomheten, forte imidlertid, som nevnt, til at han 
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hadde mistet oversikten over hvilke kostnadsrammer som lot 
seg forene med produksjonsutstyr og arbeidsstokkens yteevne. 
Etter en tid viste det seg derfor at leveransene til skips
industrien gikk med stort underskudd.

Nå var gode råd dyre.1

5.1.20. Nye utvidelser?

P.g.a. de finansielle forpliktelsene Brandth hadde satt 
seg i, var det "ingen vei tilbake". Han ville ikke være i 
stand til å betale gjeldsforpliktelsene hverken ved å legge 
stbrre vekt på blikkenslagervirksomheten eller ved å knegå 
Mosal etter oppdrag.

Den eneste veien han så ut av ufbret, var å mobilisere 
nok kapital til å foreta ytterligere investeringer. Stbrre 
lokaler og.kraner ville gjbre han i stand til å påta seg 
de delleveransene til skipsindustrien som det ikke var så 
stor konkurranse om,(f.eks. store skipsluker og hele skips- 
seksjoner). Fikk han hånd om slike leveranser, ville det 
akkumulerte underskuddet fortone seg som "bagateller".

Ettersom sonderingene om mulighetene for leveranser 
han foretok ved noen av de stbrre verftene i Norge, Sverige 
og Danmark gav positivt resultat, ble strategien presentert 
for Forretningsbanken Den Nordenfjellske Kredittbank i Trond
heim som var hans hovedlångiver. Også banken så dette som 
en farbar strategi. Det var fristende å stbtte prosjektet, 
særlig fordi det ikke ville skape nye begrensninger for 
andre av bankens kunder som var i samme situasjon.

Ledelsen for banken anså likevel likviditetsproblemene 
som så alvorlige, at de ikke tok sjansen på å gi lån til 
prosjektet uten at driften på kort sikt var sikret. Dersom 
det ble gitt lån til utvidelser var det fare for at Brandth 
ble fristet til å bruke en stor del av lånet til drifts
kapital. Det ville i så fall bare utsette problemene.
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Banksjef Haug ved Forretningsbankens avdeling i Mos joen 
foreslo derfor overfor Brandth at han i fbrste omgang sbkte 
et langsiktig likviditetslån på. kr. 800.000. -. Ledelsen ved 
bankens hovedkontor i Trondheim anså forholdene for mekanisk 
industri som så usikre at de heller ikke tok jansen på å 
innvilge dette lånet uten at D.U.F. garanterte for det. De 
regnet imidlertid med at S.A.Brandth var så viktig for syssel
settingen i Vefsn at det ville være vanskelig å avslå sbk- 
naden.

5*1.21. En politisk/administrativ begivenhetskjede.

Denne garantisbknaden ble imidlertid innledningen til 
en kjede politisk/administrative beslutningssituasjoner som 
alle kom til å gripe inn i organiseringen av "den lokale 
mekaniske industrien" på en avgjdrende måte.

Beslutningssituasjonene var relatert til hverandre ved 
at et delvis identisk sett aktorer forsdkte å påvirke utfal
let av dem ved å skape allianser og situasjonsdefinisjoner. 
Grunnen til at aktorene aktiviseres er at de enten direkte 
eller indirekte ville bli berørt av utfallene, eller fordi 
de så dem som muligheter til å realisere målsettinger på 
andre felt.

Måten beslutningssituasjonene "biter hverandre i halen 
på", bestemmes bl.annet av de muligheter og begrensninger de 
lokalpolitiske aktorene er underlagt i utøvelsen av sin rolle 
som "mellommenn" og kravet om at deres opptreden i de ulike 
situasjonene framstår som mest mulig konsistent. (I "Polit
iker og planlegger - en problemfylt relasjon", argumenterer 
Trond Thuen for fruktbarheten ved å -se på lokalpolitikerens 
posisjon som en mellommannsposisjon.) For å kunne forklare 
begivenhotskjeden, er det følgelig bl. annet nbdvendig å gjdre 
rede for særegne trekk ved det kommunalpolitiske spillet i 
Vefsn.



5.2. LOKAL OKONOMI OG KOMMUNALPOLITIKK - TO ADSKILTE SFÆRER.

De fleste produksjonsvirksomhetene har en eller flere 
ganger i sin .karriere "behov” for offentlig godkjenning og/ 
eller "offentlig" kapital i tillegg til "private" ressurser. 
Grunnen til det kan være at de politiske myndighetene har 
monopol på enkelte goder (konsesjonsbevillinger o.l.) eller 
fordi det f.eks. på grunn av rentabilitetsbetraktninger ikke 
er mulig å mobilisere tilstrekkelig kapital på det private 
lånemarked.

Myndighetene vedtar på sin side regler og delegerer 
forvaltningen av myndighetsområder med henblikk på å real
isere de oppsatte målsettingene f.eks. på det distrikts
politiske eller det industripolitiske området.

For å kunne nyte godt av goder innen den offentlige 
sfære, må bedriftslederne således "bevise" at de faller inn 
under en eller annen av de reglene som gjelder for tildeling 
av de relevante godene. Der det ikke er mulig, har vi bl. 
annet eksempler på at bedriftslederne forsdker å mobilisere 
stbtte for at en eller annen av de politiske eller adminis
trative myndighetene utvider sitt aktivitetsområde. (I 
"Bureaucracy, Bureaucratization, and Debureaucratization", 
problematiserer S.N.Eisenstadt dynamikken i relasjonen mel
lom inkubentene av offentlige embeder og deres klienter.)

De sentrale myndighetene så på lokaliseringen av Mo- 
sjben Veveri og Mosal som et ledd i en distriktspolitisk 
strategi. Man mente slike .storindustrielle etableringer 
ville lose sysselsettingsproblemene i "distriktene" ved å 
skape og/eller sette fart i regionale vekstprosesser. Disse 
bedriftene var derfor langt på vei sikret tilfbrsel av of
fentlige "goder" fra sentrale myndigheter når de hadde behov 
for det. For Mosals vedkommende gjaldt det tildelinger av 
konsesjoner på elektrisk kraft etterhvert som konsernledel
sen så seg tjent med å utvide produksjonen. Veveriet hai’ 
stadig vært avhengig av kapitaltilfbrsler til "moderniser
ing" etterhvert som bkende konkurranse fra utlandet skapte 
problemer for avsetningen.
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"Lokale" bedriftsledere er derimot vanligvis i stor 
grad avhengig av lokalpolitisk oppbacking dersom de skal 
mote den samme velviljen hos sentrale myndigheter når de 
knappe godene ikke kan skaffes via "markedet".

Det fins regler for hvordan D.U.F. skal forvalte res
sursene de er delegert myndighet over. Men disse reglene er 
svært vagt formulert og ressursene knappe. Beslutningstag- 
erne må derfor utdve stor grad av skjbnn når de skal avgjbre 
hvilke av sbknadene som er best egnet til å realisere den 
oppsatte målsettingen. (Erik Boe har bl.annet i en artikkel 
i "Lov og Rett" 1976, påpekt den store friheten beslutnings- 
tagerne i D.U.F. har m.h.t. å utdve skjbnn p.g.a.:

- den vagt formulerte formålsparagrafen for D.U.F.,

- at forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke 
kommer til anvendelse i låne og garantisbknader 
til D.U.F. ,

- at D.U.F. ikke har begrunnelsesplikt m.h.t. sine 
avgjbrelser,

- og at sokerne ikke har rett til å klage til hbgere 
myndighet (d.v.s. Kommunaldepartementet).)

Det ble fblgelig viktig for Brandth å få den politiske 
ledelsen i kommunen til å gå god for at det var viktig for 
sysselsettingen i Vefsn å sikre den videre driften ved be
driften.

Det var imidlertid ikke gitt at han ville få denne 
"oppbackingen",- noe som hadde flere grunner. AP satt med 
flertallet både i kommunestyret og formannskapet. Som de 
fleste andre steder sbker AP-politikerne i Vefsn å framstå 
som talsmenn for lonnstager- og småbrukerinteresser. Det er 
fblgelig om å gjdre for dem å framstille det slik at det bare 
er AP-folk som er i stand til og/eller som er villige til å 
innfluere på den politiske beslutningsprosessen, slik at de 
offentlige godene i forste rekke kommer disse gruppene til 
gode.



De borgerlige partiene, og særlig Hbyre, er, blir det 
hevdet, i fbrste rekke ute etter å fremme den lokale forret
ningsstandens særinteresser. Forestillingen om at de lokale 
forretningsfolkene fremmer sine interesser på bekostning av 
arbeidsfolk og bonder, skriver seg bl.a. fra den rolle han
delsmennene helt fram til krigen hadde som oppkjøpere av 
bbndenes heimeproduksjon (trevarer, vilt o.s.v.) og polari- 
seringen som fant sted i mellomkrigstiden mellom arbeids
kjøpere og arbeidsselgere..

Selv om det etter krigen i fbrste rekke er folk med 
hånverkerbakgrunn, og ikke de gamle handelsfamiliene, som 
dominerer det lokale forretningsmiljøet, kategoriseres også 
de fbrst og framst som "kapitalister”. I den politiske og 
sosiale polariseringen som fant sted i mellomkrigstiden, kom 
hånverkerstanden i en bkonomisk og sosial mellomposisjon. 
De var i stor grad sjblsysselsatte og utgjorde sammen med 
"småhandlerne" et eget sosialt sjikt. De fleste av dem stod 
p.g.a. ekspansjonen innen konsumindustrien i andre deler av 
landet i fare for å bli proletarisert. Men den sosiale for
ankringen gjorde det vanskelig for mange å folge parolen om 
"å velge side".

Ettersom det derfor fbrst og fremst var folk med hånd- 
verkerbakgrunn som like for og særlig etter krigen utnyttet 
de nye mulighetene handelsvirksomhet bød på, kom de for AP- 
folk til å framstå som potensielt allierte som hadde "gått 
over til fienden".

AP-politikerne har uhemmet kunne spille på denne 
skepsisen overfor lokale forretningsfolk og borgerlige 
politikere i hele etterkrigstiden. De har ikke, som f.eks. 
på Hemnesberget, vært avhengig av å samarbeide med "det 
lokale næringsliv" for å skape arbeidsplasser. Boomen innen 
byggebransjen rett etter krigen og etableringen av Veveriet 
og Mosal i 50-årene satte i gang lokale vekstprosesser som 
sikret sysselsettingen.



AP-politikere i kommunestyret og formannskapet har 
således hatt det som sin hovedoppgave å "administrere" ut
byggingen av offentlig service (skoler, gamleheimer, til
rettelegging av tomteområder o.s.v.). Ettersom kommunen, 
på tross av kommunesammenslåingen i 1960, bare har ett senter 
og fordi skatteinngangen fra Mosal har sikret en relativt god 
lokalbkonomi, har ikke lokaliseringen av disse fellesgodene 
gitt grunnlag for mye strid. Ettersom Veveriet og Mosal var 
sikret ekspansjonsmuligheter uavhengig av lokalpolitikken, 
slapp AP-politikerne å nytte kommunale ressurser til å frem
me den lokale næringslivsutviklingen.

På denne måten kunne de stadig spille på forestillingen 
om at de borgerlige politikerne kom til å nytte kommunale res 
surser til fordel for den lokale forretningsstanden i stedet 
for tiltak som kom allmenheten til gode, dersom de fikk 
flertall i kommunestyret.

AP-politikerne stilte seg således vanligvis avvisende 
til utspill fra lokale forretningsfolk, selv i de tilfeller 
en eventuell "oppbacking" ikke ville komme til fortrengsel 
for andre oppgaver. Ved imøtekommenhet risikerte de både å 
undergrave forestillingen om at det var illegitimt å ivareta 
lokale forretningsinteresser, og at de p.g.a. politisk 
vested interests ble tvunget til "å redde" vedkommende virk
somhet også på et seinere tidspunkt.

5.3. SPILLET OM S. A. BRANDTH.

5*3.1. Brandths framstbt for å mobilisere lokal stbtte.

P.g.a. det demonstrative forbruket og den arrogante 
opptredenen i kommunestyret kunne spesielt ikke Brandth 
regne med å bli tatt imot "med åpne armer". Han visste 
dessuten fra sin deltagelse i det kommunalpolitiske spillet, 
at når ordfbrer Aalbotsjord fbrst tok et standpunkt i en sak, 
ville det så å si være umulig å få ham til å skifte mening.



Av frykt for at han ville svare negativt på en direkte hen
vendelse om kommunal "opp-backing" overfor D.U.F., valgte 
derfor Brandth fbrst å bearbeide "opinionen".

Han lanserte de nye byggeplanene "med brask og bram". 
Ved flere anledninger lot han seg intervjue av lokalavisen 
om hvor mange nye arbeidsplasser utvidelsene ville skape, de 
store mulighetene skipsindustrien bod på og hvordan han ar
beidet for å realisere planene. På denne måten klarte han 
å framstille det som om alle som på en eller annen måte vil
le bli implisert (banken, skipsverftene, havnemyndighetene, 
N.S.B. , o.s.v.) var velvillig og hadde tro på prosjektet.

Han forsbkte m.a.o. å gjbre det politisk vanskelig for 
Aalbotsjord å unnlate å gjbre en innsats for å influere på 
D.U.F.’s beslutning, når det ble klart at prosjektet stod 
og falt på garantisbknaden. På. den andre siden ga det Aal
botsjord mulighet til å gi inntrykk av overfor velgerne at 
det i siste innstans bare var han som var i stand til å 
gripe inn i beslutningsprosessen.

Fbrst etter å ha gjort dette "forarbeidet" ble sbknaden 
om garanti for lånet i Forretningsbanken sendt til Nordland 
fylkes arbeids- og tiltaksnemnd, som representerer D.U.F. på 
fylkesplan.

5.3*2. Arntsen sbker å framtvinge et produksjonssamarbeid.

Forutsetningen for at Brandths regnestykke -skulle gå 
opp, var imidlertid at Aalbotsjord ikke stod overfor alter
native måter å redde de etablerte - og eventuel.lt skape nye - 
arbeidsplasser innen mekanisk industri.

Men denne muligheten framsto. En av Brandths argeste 
konkurrenter på "det nord-norske markedet", Arntsen ved 
Narvik Mek., ble i 1968 valgt som medlem' av Arbeids og Til
taksnemnda som representant for Norges Arbeidsgiverforening. 
For ham utgjorde garantisbknaden en mulighet for å nytte 
ombudet til å fremme sine bedriftsøkonomiske interesser,- 
uten at det framsto som misbruk av embedet.

eventuel.lt


Den skjerpede konkurransen medfbrte at også Narvik Mek. 
hadde vanskeligheter med å sikre seg regningssvarende opp
drag. Og Arntsen var liksom Brandth klar over at sbrre 
verkstedskapasitet åpnet profittable konverteringsmuligheter. 
Det ville fblgelig bli langt lettere å vedlikeholde budsjett
messig balanse dersom han fikk hånd om det relativt velut
styrte verkstedet i Mosjben. Et "produksjonssamarbeid" vil
le dessuten eliminere en "plagsom" konkurrent. Viktigere 
var det imidlertid for han at konkurransen om framtidige 
"nord-norske oljeordrer" ville kreve langt stbrre kapasitet 
enn det hver av de nord-norske virksomhetene innen mekanisk 
industri rådde over.

Arntsen hevdet fblgelig overfor de bvrige medlemmene i 
Arbeids og Tiltaksnemnda at S.A.Brandth hadde så store finan
sielle problemer at lånet i Forretningsbanken neppe ville 
være tilstrekkelig til å redde bedriften. Samtidig pekte 
han på muligheten som forelå til å "forberede" den proklamer
te oljeaktiviteten utenfor kysten av Nord-Norge. Han fram
holdt fblgelig at innvilgning av garantisbknaden bare burde 
komme på tale dersom Mosjb-virksomheten inngikk et "samarbeid" 
med de bvrige stbrre mekaniske verkstedene i Nord-Norge.

Formelt skulle dette "samarbeidet" gå ut på at Kårbbes 
Mek. og Nielsens Mek. i Harstad og Narvik Mek. skulle gå inn 
som aksjonærer i S.A.Brandth. Det ville, hevdet han, både 
bedre den finansielle situasjonen og sikre ordretilgangen. 
For Sigv. Brandth innebar det at han fortsatt skulle forestå 
ledelsen av virksomheten, men at han skulle gi fra seg aksje
majoriteten i bedriften. For "Narviks" og Harstads" vedkom
mende ville det medfbre at de for "en billig penge" langt på 
vei eliminerte en konkurrent og gjorde dem i stand til å på
tvinge S.A.Brandth produksjonssamarbeid når det passet dem.

5.3•3• Dis triktsutbyggingsmyndighetene.

Dette utspillet ble sett på med velvilje av de bvrige 
distriktsutbyggingsmyndighetene (fylkesmannen, den sentrale 
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ledelsen i D.U.F. og Kommunaldepartementet). Det var politisk 
enighet om at norske bedrifter i stbrst mulig utstrekning 
skulle være med i de ulike sidene av oljeaktiviteten. Dette 
virksomhetsfeltet bod imidlertid på oppgaver som både kapital- 
messig og kapasitetsmessig var "for store" selv for de størs
te norske produksjonsvirksomhetene. (Dilemmaet ble bl.annet 
belyst av konsulent Hans Holteng i Lokaliseringsutvalget på 
en industrikonferanse i Mos joen våren 197^- Referat fra kon
feransen er publisert av Mosjøen Håndverk og Industriforening.)

Det har derfor vært om å gjbre for myndighetene å sette 
mekanisk industri bedre i stand til å mote de krav oljevirk
somheten setter. Spesielt Akergruppen er således blitt be
gunstiget med offentlige midler bl.annet gjennom S.I.V.A. 
Maktet Aker å påta seg de stbrste hovedentreprisene (leveran
ser- av bore- og produksjonsplattformer), ville det, mente man, 
være med på å sikre at delleveranser og de mindre oppgavene 
(f.eks. supply-skip) ble kanalisert til norske virksomheter 
med mindre kapasitet.

< Det var imidlertid også om å gjbre for myndighetene å 
legge forholdene til rette for utvidelse av oljevirksomheten 
nord for 62°. Fra flere hold ble det nemlig argumentert mot 
en slik utvidelse, bl.a. med den begrunnelse at det bare vil
le komme de store "sbrnorske" virksomhetene til gode.

Dersom forslaget fra Arntsen om et "samarbeid" mellom 
flere av de stbrste mekaniske verkstedene i Nord-Norge ble 
ralisert, håpte man å være bedre i stand til å imbtegå slike 
argumenter. "Samarbeidet" ville m.a.o. sikre at den mekan
iske industrien i landsdelen ble bedre i stand til å spille 
en selvstendig rolle i en framtidig oljevirksomhet utenfor 
Nord-Norge.

5.3. ̂ . Aalbotsjords nøkkelposisjon.

Men også Arntsen og "dlstriktsutbyggingsmyndighetene" 
anså det som viktig å få Aalbotsjord til å arbeide for deres 
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sak. De var klar over at kravet om "samarbeid" kunne komme 
til å framstå som et framstot fra "utenbys" interesser for 
å få kontroll over den "lokale" mekaniske industri.

For å hindre at "Mosjden" ble. mobilisert bak S.A. 
Brandths sbknad, var det om å gjdre å få ordfdrer Aalbotsjord 
til å gå god for at alternativet til D.U.F. var det eneste 
"realistiske". ■ Med de usikre forholdene som rådde innen 
mekanisk industri, var det for "utenforstående" vanskelig å 
avgjbre om det var Brandths utvidelsesplaner eller et "sam
arbeid" med "Narvik" og "Harstad" som gav stbrst sjanse for 
å sikre de lokale arbeidsplassene innen mekanisk industri.

Ettersom Aalbotsjord risikerte å måtte stå til ansvar 
for utfallet overfor velgerne, ville det være nærliggende å 
unnlate å ta standpunkt. Men den publisitet Brandth hadde 
sbrget for at saken fikk, gjorde dette umulig. Da han ikke 
kunne forutse konsekvensene for "den lokale mekaniske industri" 
ble det imidlertid om å gjdre for han å velge, det alternativ 
som minimaliserte sjansene for tap av framtidig politisk 
handlefrihet.

Dersom han satset på å "backe opp" Brandth og bedriften 
igjen fikk problemer, risikerte han å måtte stå til ansvar 
uten å ha myndigheter på hbgere nivå "i ryggen". Gikk det 
bra, ville det sikre sysselsettingen uten at Brandth hadde 
noen forpliktelser overfor ham. Brandth kunne igjen framstå 
som en plagsom politisk motstander og konkurrent om lokal 
prestisje. Og det ville framstå som en uforbeholden "inn- 
rdmmelse" overfor de "borgerlige" politikerne av at kommunen 
er forpliktet til å påta seg ansvaret for den lokale nærings
livsutviklingen.

Dersom samarbeidsalternativet kom i stand, ville derimot 
Brandth bli "vingeklipt". Han ville ikke lenger framstå som 
den ubestridte eneren blant de lokale forretningsfolkene, og 
han ville dermed bl.annet bli mindre anvendelig som politisk 
talsmann. Like viktig var det imidlertid at realiseringen
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av samarbeidet var et ledd i myndighetenes "oljepolitikk”. 
Dersom han var behjelpelig med realiseringen av målsettingene 
på dette området, kunne han regne med velvilje ved et annet 
hdve (utsatt bytte).

5.3•5- Forhandlinger.

Det ble således Aalbotsjord sOm kontaktet Brandth for 
å sondere om han var villig til å diskutere et eventuelt 
"samarbeid" med verkstedene i Harstad og Narvik. Det kunne 
ikke Brandth unnslå seg. Skulle han ha sjanse til å oppnå 
"oppbacking", måtte han utvise imotekommenhet overfor alle 
alternativ - noe annet ville framstå som urimelig.

På denne bakgrunnen ble det sammenkalt et mote om saken 
hvor Arntsen, repr. fra "Harstad" og"Narvik",Fylkesmannen,repr. 

fra Utbyggingsavdelingen, Aalbotsjord, banksjef Haug og Brandth 
var tilstede. Fbrst på dette motet ble Brandth presentert 
for premissene for "samarbeidet" - at Narvik- og Harstad- 
verkstedene skulle ha hånd om brorparten av aksjene i virk
somheten. Fra Brandths synspunkt var dette kravet på ingen 
måte akseptabelt.

Utgangspunktet for "forhandlinger" er imidlertid van
ligvis at begge parter er villig til å fire på kravene som 
fbrst framsettes. I dette tilfellet henholdsvis garanti uten 
betingelser vs. garanti på betingelse at Harstad og Narvik 
framsto som hovedaksjonærer.

I og med at Brandth ikke kunne spille på at han sto 
overfor alternative overlevelsesstrategier (-utspill for å 
få i stand "samarbeid" på gunstige vilkår med noen av de 
sbr-norske virksomhetene, hadde alt slått feil -) ble det om 
å gjbre for han:

1. å vinne stbtte hos andre impliserte parter på at 
han sto overfor et urimelig krav,

2. og å kunne vise til et "naturlig" kompromiss.
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Brandth hadde grunn til å tro at både Aalbotsjord og 
banksjef Haug ville stbtte det syn at det var urimelig å 
la ham sitte igjen med et mindretall av aksjene. Aalbots- 
jord kunne stbtte et slikt syn for å imøtekomme forestil
lingen om at det var politisk betenkelig å overlate kontrol
len over lokale virksomheter til utenbys interesser. Haug 
ville kunne framholde at banken som kredittor ikke kunne gå 
med på et "ubalansert samarbeid". - Mosjb-bedriften.ville 
kunne få vansker med å ivareta sine interesser vis-a-vis 
"Harstad" og "Narvik" dersom Brandth ikke hadde kontroll 
over policy-beslutningene. Brandth gikk fblgelig ut fra at 
han ville vinne stbtte for det syn at han minst fikk behol
de 50/ av eierinteressene i virksomheten.

Ettersom Aalbotsjord gjerne så at "samarbeidet" kom 
istand, valgte han i fbrste omgang å forholde seg passiv. 
Alt avhang derfor av hvilket utspill Haug gjorde. Men etter
som Brandth og Haug hadde vært omgangsvenner gjennom flere 
år, var Brandth "sikker på" at Haug kom til å gjbre et fram
støt som tvang Aalbotsjord til å folge opp.

Han visste imidlertid ikke at Haug på dette tidspunkt 
forhandlet med styret i Nordlandsbanken i Bodb (dén stbrste 
banken i Nord-Norge) om stillingen som administrerende 
direktbr. Og ettersom verkstedene i Harstad og Narvik var 
kunder (eller potensielle kunder) hos denne banken, måtte 
Haug ut fra karrierehensyn også ivareta deres interesser un
der forhandlingene.

På grunn av dette forholdet fikk fblgelig ikke Brandth 
stbtte for sitt syn om at kravet om å overdra aksjemajori
teten til "konkurrentene" var urimelig og at en JO-JO deling 
av eierinteressene var et "naturlig" kompromiss. ' Han ble 
m.a.o. uten forvarsel stilt overfor et "fait a compli". 
Motet framsto således for ham som et komplott.

Og fordi han på forhånd ikke var klar over hvor svak 
forhandlingsposisjon han sto i, hadde han ikke forsont seg 
med tanken på å gå over fra å være "selvstendig næringsdriv
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ende" til å bli "ansatt disponent". Han var derfor ikke vil
lig til å la seg presse til å godta betingelsene for å få 
innvilget garantisdknaden.

For å gjbre det så vanskelig som mulig for "komplott- 
makerne" å dra fordel av den vanskelige situasjonen han var 
kommet i, ba han om betenkningstid. Og i stedet for å 
gjenoppta forhandlingene, slo han seg selv konkurs. Han 
ville heller "starte på bar bakke igjen", enn å gå inn i 
rollen som "visergutt for Arntsen & Co".

5 .3 • 6. "Harstad" og "Narvik" trekker seg.

Etter at Brandth "sparket ballen ut over sidelinja" 
i stedet for å kapitulere da han "fikk kniven på strupen", 
ble det langt dyrere for verkstedseierne i Harstad og Narvik 
å få hånd om Mosjo-bedriften.

Dersom Brandth hadde godtatt å la dem tre inn i virk
somheten som aksjonærer, ville de ha sluppet unna med å 
satse sin andel av aksjekapitalen. Onsket de nå å disponere 
over det velutstyrte produksjonsanlegget, måtte de regne med 
å by 1,5 - 2 mill.kr. på den utlyste tvangsauksjonen.

P.g.a."de dårlige konjunturene" risikerte de at et så 
omfattende engasjement ville gjbre det vanskelig for dem å 
dekke kapitalbehovet ved deres respektive anlegg i Harstad 
og Narvik. Det var fblgelig ingen av dem som tok sjansen på 
å inngi bud ved forste gangs tvangsauksjon.

5 .^.1. NYE LOKALE ETABLERINGSMULIGHETER.

For å kunne forklare det videre forlbpet må jeg gjbre 
rede for en virksomhet som hadde vokst fram "i skyggen av" 
S.A.Brandth.
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Mosal/Elkem. var, som påpekt, interessert i at Brandth 
maktet å etablere' seg på "ytre-markeder". Det ville sikre at 
han bygde opp tilstrekkelig verkstedskapasitet til å forestå, 
utvidelses- og vedlikeholdsarbeidet ved aluminiumsverket. 
P.g.a. den intensiverte industriutbyggingen i 60-årene og 
det tilhørende hoge prisnivået, var det om å gjøre for ledel
sen ved verket å gjøre seg mest mulig uavhengig av de store 
"sbrnorske" virksomhetene på området.

Etterhvert som Brandth ble i stand til å få hånd om et 
stort antall attraktive oppdrag "på det nord-norske markedet" 
"på egen hånd", ble imidlertid også han i stand til å ta seg 
"godt" betalt for leveransene til Mosal. I et forsbk på å 
mote dette prispresset, satt Mosal på -sin side i 196b "en 
tiltaksom kar" blandt de ansatte, Gunvald Larsen, i stand til 
å påta seg de enkleste vedlikeholds- og konstruksjonsoppgavene. 
For å komme igang fikk han f.eks. låne sveiseutstyr og andre 
nødvendige hjelpemidler.

5 A. 2. Endrede bransjemessige interavhengigheter.

Grunnlaget for at Gunvald Larsen maktet å folge opp 
etableringsmulighetene som oppdragene på aluminiumsverket ga 
ham, må imidlertid bl.annet ses på bakgrunn av endrede brans- 
jemessige forhold.

Brandth var i stand til å etablere seg på "ytre-mar
keder" fordi han kombinerte framstillingen av jernkonstruk- 
sjoner og varmluftsanlegg på en optimal måte og fordi det ble 
oppfort et stort antall industrianlegg og bygg som skulle 
huse offentlig og privat servicevirksomhet i Nord-Norge. 
Mot slutten av 60-årene kulminerte imidlertid, som påpekt, 
denne utbyggingsboomen og Gunvald Larsen disponerte et svært 
primitivt produksjonsopplegg.

På denne tiden var imidlertid de store konsernene innen 
norsk skipsbyggingsindustri (f.eks.Akergruppen og Ankerlokken) 
i stand til å fylle ordrebbkene bl.annet med leveranser av et 
stort antall supertankere. I og med overgangen til stbrre 
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båttyper, ble oppgavene innen- skipsbyggingsindustrien så om
fattende at bare de storste virksomhetene hadde kapasitet til 
å ta dem på seg.

De store verftene så seg imidlertid tjent med å benytte 
et stort antall underleverandører. Framveksten av dette 
underleverandbrsystemet har sin bakgrunn i' flere forhold.

Den raske ekspansjonen gjorde det f.eks. vanskelig å 
skaffe nok arbeidskraft til å forestå de minst attraktive 
jobbene - d.v.s. sveise- og platearbeid. Ved de fleste verf
tene ble produktiviteten følgelig hemmet av hoy "turnover11 i 
arbeidsstokken. Ved å tildele de mest primitive arbeidsopp
gavene til underleverandører som var lokalisert i områder med 
mangel på arbeidsplasser, var det således mulig å redusere 
produksjonskostnadene. Og ettersom dette muliggjorde etab
leringer av "distriktsarbeidsplasser", ble mange av disse 
"utkantvirksomhetene" "subsidiert" av det offentlige i form 
av billige lån og tilskudd.

I og med at skipsfarten er svært var for "konjunktur- 
skiftninger" på "det internasjonale fraktmarkedet", er dess
uten skipsbyggingsindustrien offer for store etterspbrsels- 
svingninger. Dersom verftene benytte seg av underleveran
dører, ble det ikke deres problem å holde alle som de beskjef
tiget "i gode tider" med arbeid når etterspdrselssvikten 
meldte seg. Underleverandørene benyttes m.a.o. som en buffer 
mellom de store skipsverftene og konjunkturene: de trekkes 
inn i "skipsindustrien" i oppgangstider og skytes ut i ned
gangstider.

Utskillingen av de enkleste arbeidsoppgavene og tilgan
gen på billig kapital fra det offentlige, medfbrte således at 
"inngangsbilletten" til "den mekaniske industrien" ble svært 
lav mot slutten av 60-årene. Det store antallet virksom
heter disse forholdene gav grunnlag for etablering av,eller 
som så komponentproduksjon for skipsindustrien som et alter
nativ til f.eks. "lokale" tilpassinger, fristet imidlertid 
ofte en usikker tilværelse.
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For å sikre oppdrag om vinteren og i "dårlige tider", 
blir mange tvunget til i stor utstrekning å fungere som 
"utleiebyråer for arbeidskraft" til kundene i perioder hvor 
de har ekstra mye å gjbre og derfor har behov for flere folk 
ved sine egne anlegg. Også mange industribedrifter (f.eks. 
Jernverket) utnytter denne muligheten til å benytte "leiear- 
beidere" og utføre jobber i egen regi.

Og selv om underleverandørene får tilsagn om oppdrag, 
må de som regel godta at kontrakten på leveransene ikke un
derskrives for arbeidet settes i gang. De risikerer således 
at ordrene trekkes tilbake på kort varsel.

(Brbdrene Bauer-Nilsen A/S i Haugesund er eksempel på at 
hovedentreprenørene innen mekanisk industri også kan ha in
teresse av å bygge opp et system som ikke medfører så store 
ulemper for underleverandørene. Denne virksomheten forestår 
bl.a. produksjon av spesialutstyr til skip (f.eks. hydraulis
ke motorer) og til industrien (presseutstyr). I og med at en 
stor del av komponentproduksjonen krever spesialferdigheter 
og utstyr, bestreber ledelsen ved denne virksomheten seg på 
å vedlikeholde stabile samarbeidsrelasjoner til et avgrenset 
sett underleverandører i "Haugesund-regionen". Rettighetene 
og pliktene i disse relasjonene har imidlertid ikke nedfelt 
seg i formelle avtaler, men de er kodifisert som uformelle 
"moralske" regler for hva partene kan/bbr foreta seg vis-a- 
vis hverandre.)

Hovedårsaken til framveksten av underleverandbrsystemet 
og vedlikeholdet av underleverandørenes "husmannsposisjon", 
skriver seg m.a.o. fra at det er opp til et fåtall stbrre 
skipsverft å bestemme hvordan leveransene skal splittes opp 
og hvem av det store antallet potensielle underleverandører 
som skal få hånd om de enkleste produksjonsoppgavene.

"Inngangsbilletten" til "skipsindustrien" er blitt 
redusert og innen mekanisk industri er det ofte forbundet 
med et lite konverteringstap å legge om produksjonen fra en 
produkttype til en annen. På denne måten undergraves imid
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lertid fortjenestemulighetene også for de produsentene som 
maktet å framstå da etableringskostnadene var høgere, og som 
har knyttet seg til andre deler av produktspekteret (f.eks. 
leveranser til industrianlegg.) Et voksende antall produs
enter reduserer sjansene for "kjempeprofitter" under høg
konjunkturer (konf.Brandth i 60-årene) og oker sjansene for 
å bli "skjbvet ut av markedet" under lavkonjunkturer.

Ettersom en stadig stdrre del av produksjonsoppgavene 
også utenfor skipsindustrien dessuten setter stadig stdrre 
krav til kapital og kapasitet, er det således både:

langt vanskeligere enn tidligere å få i stand en 
suksessiv utbygging av virksomheter med "lokale" 
tilpassinger eller som er etablert.som underleveran
dører ,

og stdrre sjanse for at virksomheter som tidligere 
var i ’Stand til å ta hånd om hovedentrepriser' må 
finne seg i å forestå underleveranser.

På tross av kapitaltilforslene fra distriktutbyggings- 
myndighetene, står vi m.a.o. overfor en prosess der stadig 
flere "utkantbedriftsledere" får mindre og mindre sjanse til 
å ha innflytelse over hva de skal produsere, hvor mange mann 
de k-an sysselsette og på hvilke økonomiske betingelser de tar 
hånd om leveransene.

Et viktig aspekt ved denne prosessen er det forhold at 
underleverandørene som regel blir overlatt de oppdragene som 
representerer færrest utfordringer m.h.t. kunnskap og ferdig
heter. Denne "menneskelige utarmingen" kan bl.a. være med på 
å redusere sjansen for å finne fram til former for "spesial
produksjon" med stdrre krav til faglig kompetanse - og som 
det derfor er mindre konkurranse om, (konf. Br. Bauer-Nilsen 
A/S).

Den mekaniske industrien er således i ferd med å anta 
en særegen dualistisk karakter: - et fåtall store virksomheter 
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som tar hånd om en voksende andel store og produksjonsmessig 
utfordrende oppdrag, henviser et stigende antall underleveran- 
ddrer til å konkurrere om et skiftende antall komponentlcve-
ranser som representerer begrensede utfordringer m.h.t. kunn
skap og ferdigheter. (I Norge er det kanskje særlig Johan 
Galtung som har påvist utviklingen av. slike metropol-satelitt
konstellasjoner i produksjonslivet.)

5 - . 3 • Vefsn Sveis og Mek, verksteds plass i bildet.

På tross av de skisserte begrensningene maktet imid
lertid Gunvald Larsen å finne fram til en relativt profit- 
tabel tilpassing. Men grunnlaget for "suksessen" var ikke 
som for Brandths vedkommende i fbrste rekke faglig innsikt og 
ferdigheter, oppbygging av et avansert og fleksibelt produk- 
sjonsopplegg og sosialt innpass i industrilederkretser.

Gunvald Larsens "styrke" har bl.a. vært at han har en 
egen evne til å få folk som "går på trygd" til å ta "småjob
ber" og sesongarbeid. Ved å bygge opp et fortrolighetsforhold 
til personer som i stdrre eller mindre grad er avhengig av 
ulike former for sosial stonad, har han på kort varsel ofte 
kunnet flerdoble arbeidsstokken eller framskaffe folk som er 
i stand til å utfdre arbeidsoperasjoner som krever spesial- 
ferdigheter.

Noe av grunnlaget for at dette har lyktes, er at han har 
et godt ord på seg i "de rette miljoene", bl.a. fra den tiden 
han selv arbeidet som bryggesjauer (den tradisjonelle arbeids
plassen for en stor del av det lokale "sosialklientellet".) 
De ansatte betraktet han således som en likemann og slik be
handlet han dem selv. At han f.eks. er med på bedriftsfot- 
ball-laget blir tatt som en bekreftelse på likeverdigheten.

En annen viktig forutsetning for at han stadig har klart 
å hevde seg på underleverandbrmarkedet, er at han har klart å 
få arbeidsstokken til å akseptere do relativt primitive for
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holdene på verkstedet og at de ble benyttet som "leiearbeids- 
kraft” ved andre virksomheter på andre kanter av landet (-til 
og med i Sverige). Han har fått dem til å innse at: "dette 
er noe vi må godta på kort sikt for å oppnå bedre arbeidsfor
hold på lang sikt".

På denne måten har han bl.a. klart å rekruttere "fag
folk". Unge gutter samt et par jenter som har gått jern- og 
metall-linjen ved Vefsn Yrkesskole har således tatt sjansen 
på å bosette seg i Mosjben i stedet for å ta arbeid f.eks. 
ved de stbrre. verftene i Verdal, Oslo, Stord eller Stavanger. 
Det har også vært med på å optimalisere tilpassingen at en 
bror av Gunvald Larsen og tidvis også faren fungerer som ar
beidsformenn og at hans kone tar seg av kontorarbeidet på en 
"profesjonell" måte.

5AA. Forholdet til andre aktorer i omgivelsene.

P.g.a. sin tilsynelatende ubesluttsomhet i finansielle 
spbrsmål, fortiden som sjbmann, sjauer og aluminiumsarbeider 
og den "folkelige" væremåten, har’ på den annen side gjort det 
vanskelig for han å bli akseptert i det lokale forretnings
miljøet. ,

De primitive arbeidsforholdene på verkstedet og "arbeids
formidlingen" (som strengt tatt er lovstridig) har likeledes 
resultert i at han også er blitt sett på med skepsis av folk 
i det lokale fagbevegelse- og AP-miljbet.

"Distriktsutbygningsmyndighetene" (ledelsen i D.U.F., 
3.I.V.A. og Kommunaldepartementet) har imidlertid sett på han 
med velvilje. Mekanisk industri i tilknytning til olje- blir 
betraktet som et viktig distriktsutbyggings-virkemiddel, etter
som det gir nye muligheter til å folge opp "vekstsenterpoli- 
tikken". Men skal dette lykkes, må myndighetene bl.annet med
virke til å mobilisere nok arbeidskraft til 
denne bransjen. Ettersom dette arbeidet av mange regnes som 
svært lite, attraktivt, og tettstedene i "distriktene*1 som 
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regel er svært små, var det fare for at etableringene kom til 
å aktivisere politisk motstand.

Gunvald Larsens evner til å rekruttere arbeidskraft, 
forte derfor f.eks. til at direktbr Hermann Hagen ved S.I.V.A. 
ba ham gi en vurdering av det "regionale" arbeidskraftpoten- 
sialet for et påtenkt S.I.V.A.-anlegg i Sandnessjoen. Belbn- 
hingen for denne "konsulenttjenesten", var lofter om under- 
leveranser til den mekaniske virksomheten som skulle holde 
hus i anlegget. (Et "datterselskap" til "Aker", North West 
Engineering A/S (samarbeidsselskap mellom Mbre-verftene) og 
"Granges" (stort svensk konsern).)

5.^.5• "Garasjevirksomheter".

Sigvald Brandths orientering mot "ytre-markeder” medvir
ket imidlertid også til at det ble "plass" til to blikkenslag- 
ervirksomheter og en rekke små mekaniske verksteder ("garasje- 
virksomheter") på "det lokale/regionale markedet".

5.^.6. Mosjben Mek, etableres.

I og med at Gunvald Larsen hadde opparbeidet "good
will" hos de regionale distriktsutbyggingsmyndighetene, var 
det nærliggende for dem å be ham overta initiativet da ingen 
var interessert i å by på S.A.Brandth-lokalene.

Denne oppfordringen kom svært beleilig for ham. Kon
kursen ved 3.A.Brandth forte til at Vefsn Sveis ble engasjert 
på en rekke nye områder ved Mosal, som på det tidspunkt var 
igang med nye utvidelser. Skulle han makte å folge opp de 
nye mulighetene dette bod på, satte det krav til bedre utstyr 
og lokaler. Kontrakten med S.I.V.A.-folkene bestyrket ham 
dessuten i troen på at oljeaktiviteten ville by på nye,store 
muligheter. Det forekom ham derfor at sjansen nå var kommet 
til å få Vefsn Sveis ut av "husmannstilværelsen" bedriften 
fristet.



Ordforer Aalbotsjord var på sin side innstilt på å 
folge opp "myndighetenes arbeid med å sikre Nord-Norge en 
plass i oljealderen". De gryende sysselsettingsproblemene 
i kommunen og befatningen med S.A.Brandth konkursen, truet 
hans lokalpolitiske prestisje. Det var derfor om å gjbre 
for ham å demonstrere problemene som var skapt p.g.a. "for
retningsfolks gambling med arbeidsplassene". Han stilte seg 
derfor velvillig til et forslag fra Gunvald Larsen om å in
vitere verkstedene i Narvik og Harstad til å være med å danne 
et aksjeselskap hvor Vefsn Sveis og Vefsn Kommune hadde aksje
majoriteten.

De "utenbys" verkstedeierne svarte også positivt på 
denne invitasjonen. Selv om de ikke ville få kontroll over 
Mosjb-virksomheten så de seg tjent med et slikt samarbeid. 
I og med at Vefsn Sveis og Vefsn Kommune skulle stå for bror
parten av kapitalen, framstod igjen en "billig" mulighet til 
å gjbre dem bedre skikket til å nyte godt av den framtidige 
oljeaktiviteten utenfor Nord-Norge.

"Harstad" og "Narvik" godtok også at Aalbotsjord ble 
valgt til styreformann i det nye selskapet. Gunvald Larsen 
ble valgt til nestformann og ansatt som disponent. Betin
gelsen for ansettelsen var imidlertid at Vefsn Sveis ble om
dannet til aksjeselskap og at minimum 20% av aksjekapitalen 
ble tilbudt samarbeidsselskapet. - De lokale interessene syn
tes dermed å være sikret.’

På disse premissene ble selskapet dannet 2.okt. 1972 
under navnet Mosjben Mekaniske Industri A/S. Intressentene 
var så sikker på at oljeaktiviteten ville gjbre "samarbeidet" 
til en suksess at bedriftens formål fikk fblgende utforming:

drift av mek.verksted med produksjon og service av enhver 
art, herunder også service som kan henfbres til oljevirk- 
somhet samt hva dermed står i forbindelse".
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5. ̂ . 7. Oljevirksomhet i Nord-Norge tidligst i 1977.

Partene regnet m.a.o. med at oljevirksomheten ville 
skape oppgaver som krevde kapasitet og kapital i et så stort 
omfang at de bare ville få hånd om dem dersom de inngikk i 
et samarbeid.

Men denne forutsetningen slo ikke til. "Distrikts
politisk” og"bkopolitisk"press forte til at Regjeringen ikke 
tok sjanse på å gi klarsignal for oljevirksomhet utenfor Nord 
Norge for i 1977. Boomen som oljeaktiviteten sdr for 62. 
breddegrad hadde skapt for mekanisk industri, falt sessuten 
langt på vei sammen fordi ’’oljekrisen” i 1973 medfbrte stor 
ordresvikt for skipsbyggingsindustrien.

5 •• 8 • Mos joen Mek, som ’’melkeku".

I I stedet for at "samarbeidet".ble et egnet redskap til 
å koordinere verkstedskapasiteten til samarbeidspartnerne, 
kom "eierverkstedene" til å bruke Mosjben Mek. som "melkeku". 
Partene benyttet opplysninger de fikk som styremedlemmer til 
å sikre seg at deres egne anbud lå lavere enn anbudene fra 
Mosjben Mek. når de hadde interesse av det. Det forte også 
til at Mosjben Mek. ble "pådyttet" de minst attraktive delene 
av oppdrag som en av eierbedriftene hadde påtatt seg, eller 
deler av arbeidsstokken ble "lånt ut" til Harstad eller Nar
vik på meget gunstige vilkår (ofte med tap).

Under slike forhold tok ikke Gunvald Larsen sjansen på 
å la Mosjben Mek. bli medeier i Vefsn Sveis. Det ville gi 
Arntsen & Co. ei ny "melkeku". Dersom de også fikk anledning 
til å kontrollere anbudene fra Vefsn Sveis kunne de sikre seg 
at begge Mosjb-bedriftene bare satt igjen med. de ordrene de 
selv ikke hadde interesse av.

På den annen side ble Gunvald Larsen, sikkert med rette 
beskyldt for å favorisere Vefsn Sveis i arbeidet for å skaffe 
oppdrag. I forståelse med generalforsamlingen ble det derfor 
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vedtatt å endre forutsetningen om at Mosjben Mek. skulle bli 
medeier i Vefsn Sveis. Samtidig stilte følgelig Larsen sin 
plass som daglig leder til disposisjon.

For å sikre sine interesser i Vefsn Sveis på kort sikt, 
måtte han m.a.o. si fra seg den posisjonen som han hadde håpt 
skulle kunne nyttes som et redskap for å bedre Vefsn Sveis' 
muligheter til å hevde seg på "ytre-markeder". Men som vi 
skal se, gav han ikke opp håpet om å få hånd om Mos joen Mek.

Men disse endringene bedret ikke forholdene for Mosjøen 
Mek. Den nye disponenten, Jbrgen Larsen, som tidligere var 
ansatt som teknisk leder, hadde ikke de kunnskaper og ferdig
heter som skulle til for "å holde styr på" de motstridende 
interessene og for å sikre ordretilgangen.

Ordfbrer Aalbotsjord var heller ingen garanti mot at 
partene "forgrep seg på" Mosjben Mek. Han hadde for det førs
te ikke "greie på" mekanisk industri, og han hadde p.g.a. 
jobben som disponent i Samvirkelaget og sine bvrige politiske 
verv, ikke tid til å holde seg ajour med alt som foregikk ved 
verkstedet.

5.^.9• S.A.Brandth vs. Mosjben Mek.

Ved siden av at forventningene til ordretilgang ikke 
ble innfridd og problemene med den motsetningsfylte ledelsen, 
var det også andre grunner til at Mosjben Mek. hadde vanske- 

' lig for å hevde seg på "ytre-markeder".

En del at de "eldste" arbeiderne ved blikkenslagerav- 
delingen ved S.A.Brandth etablerte sammen med Brandth etter 
konkursen Mosjben Blikk og Ventilasjon A/S. Samarbeidspart
nerne hadde ikke den nødvendige innsikt i dette fagområdet 
og innså ikke fordelene med et "kombinert" produksjonsopplegg. 
Etter å ha holdt til i provisoriske lokaliteter fikk derfor
det nye selskapet etter en tid leie lokaler og utstyr av 
Mosjben Mek.



I tillegg til at en del av arbeidsstokken ved S.A. 
Brandth ble sysselsatt ved Mosjøen Blikk og Ventilasjon, 
reiste mange etter konkursen til Verdal eller Bodd, hvor det 
på den tiden var stor etterspørsel etter "fagfolk". Arbeids
stokken ved Mosjøen Mek. behersket derfor på langt nær de 
produksjonstekniske ferdighetene som arbeidsstokken ved S.A. 
Brandth i sin tid gjorde. Dette reduserte selvsagt produk
tiviteten betydelig og begrenset hvilke typer oppdrag bedrif
ten var i stand til å påta seg. Mos joen Mek., kunne heller 
ikke nyte godt av "opp-backingen" som S.A.Brandth var beguns
tiget. med fra Mosal. Nå var det Vefns Sveis som hostet denne 
fordelen.

Ettersom det på denne måten ble umulig å fortsette der 
Brandth "slapp", var det således vanskelig for ledelsen å 
forhindre at Mosjben Mek. ble offer for "melkeku-strategien" 
til de ulike eiervirksomhetene.

5..10. Forelbbig oppsummering.

I den foregående framstillingen har jeg bl.annet forsbkt 
å peke på hvilke forhold som har kanalisert Sigv. Brandths 
bestrebelser for å etablere, vedlikeholde og bygge ut en in
dustriell entreprise. Jeg har fblgelig konsentrert oppmerk
somheten om hvordan han stadig har søkt til nye tilpassingen 
alt etter som ressursene (kapital, produksjonsutstyr, ferdig
heter og sosiale fordringer) han rår over har vokst, det åpnet 
seg nye produksjonsmessige konverteringsmuligheter og ambis
jonsnivået hans endret seg.

Ved midten av 60-årene endte han således opp med å dis
ponere et produksjonsopplegg som gjorde han i stand til å 
forestå svært profittable leveranser av jernkonstruksjoner og 
varmluftsanlegg til virksomheter på "det nord-norske markedet".

Nedtrappingen av det‘offentlige og storindustrielle 
engasjementet i Nord-Norge mot slutten av 60-årene,

voksende forretningsmessige ambisjoner, 



og en landsomfattende og uforutsigbar dyp etter- 
spbrselsbblgedal,

fikk imidlertid Brandth til å foreta investeringsbeslutninger 
som gjorde han ute av stand til å innfri sine finansielle for
pliktelser. Han ble således henvist til å gjdre framstbt for 
å mobilisere "goder” fra "den offentlige sfæren” (garanti fra 
D.U.F. for et lån på kr.800.000.- i Forretningsbanken.)

Jeg har fblgelig videre gjort rede for sekvensene i det 
politisk/administrative begivenhetsforlbpet som dette utspil
let overfor myndighetene utlbste, og hvordan utfallet medvir
ket til at organiseringen av "den lokale mekaniske industrien" 
"degenererte".

Bakgrunnen for at Brandth ikke maktet å mobilisere res
surser fra "den offentlige sfæren" på akseptable premisser, 
kan således tilskrives:

at distriktutbyggingsmyndighetene og konkurrente på 
"det nord-norske markedet" gjorde framstbt for å 
"forberede" den forventede oljeaktiviteten utenfor 
kysten av Nord-Norge,

- mulighetene og begrensningene den lokale AP-ordfbreren 
sto overfor i sine bestrebelser for å.vedlikeholde sin 
posisjon som mellommann mellom ulike offentlige beslut
ningsprosesser og det lokale velgerklientellet, 

og at den lokale banksjefen var begrenset av hensynet 
til sin framtidige yrkeskarriere.

Reorganiseringen av "den lokale mekaniske industrien" 
må imidlertid også forstås på bakgrunn av:

- at Mosals bestrebelser for å minimalisere vedlikeholds- 
og utvidelseskostnadene og framveksten av underleveran- 
dbrsystemene innen mekanisk industri, hadde gitt grunn
lag for etablering av et verksted (Vefsn Sveis) "i 
skyggen av" S.A.Brandth;
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at "samarbeidsselskapet" som ble etablert på "konkurs- 
ruinene" (Mosjben Mek.) disponerte et langt mer 
primitivt produksjonsopplegg enn hva Brandth hadde 
gjort;

- , og at "samarbeidspartnerne" kom til å se seg tjent med 
å nytte Mosjben Mek, som "melkeku" for sine "egne" 
virksomheter, da det ble klart at oljeaktiviteten lot 
vente på seg.

. Jeg skal nå gjbre rede for hvordan de lokale manifes
tasjonene av dette forlbpet ga stbtet til et lokalpolitisk 
begivenhetsforlbp som medvirket til ytterligere å undergrave 
"den lokale mekaniske industriens" strategiske posisjon 
overfor kunder og konkurrenter.

5-5. SPILLET OM MOSJOEN MEK.

5.5-1. Vefsn Sveis og Mosjben Mek.

Da Gunvald Larsen var disponent ved Mosjben Mek., ga 
det han mulighet til å la Vefsn Sveis få del i oppdrag som 
stilte stbrre krav til produksjonsopplegget enn det virksom
heten rådde over alene. Denne fordelen måtte han, som på
pekt, si fra seg p.g.a. faren for at også Vefsn Sveis skulle 
bli "melket" av "Harstad" og "Narvik".

Men skulle Gunvald Larsen makte å folge opp kontakten 
bl.annet med Mosal og være i stand til å påta seg de lovede 
leveransene til den prosjekterte SIVA-virksomheten i Sandnes
sjøen, måtte han på en eller annen måte skaffe seg stbrre 
verkstedskapasitet. I og med at Mosjben Mek. stadig hadde 
store problemer med ordretilgangen, hadde han imidlertid 
grunn til å håpe at de utenbys eierne for eller senere ville 
se seg tjent med å tilby ham sine aksjer på gunstige vilkår. 
Han så m.a.o. muligheten både for å få hånd om et "fullver
dig" produksjonsopplegg "for en billig penge", og sikre seg 



at kapitalen som han allerede hadde investert i selskapet 
ikke gikk tapt. For ikke å bli anklaget for å være skyld 
i Mos joen Mek. 's problemer og dermed spolere denne muligheten, 
voktet Gunvald Larsen seg nå for å foreta seg noe som kunne 
tolkes som "overgrep" mot samarbeidsselskapet.

Men ettersom han dnsket å ha et alternativ i bakhånden, 
sonderte han mulighetene for lån til eventuelle utvidelser 
ved Vefsn Sveis mens han avventet Mosjben Mek.’s skjebne.

Vedlikeholdet av lokalpolitisk prestisje og mulighetene 
for renominering og gjenvalg, tilsa på den annen side at det 
var om å gjbre for Aalbotsjord■å "bevise" at kommunens (d.v. 
s. hans egen) medvirkning til etableringen av Mosjben Mek. 
var "fornuftig politikk".

Da det etterhvert ble klart for ham at selskapet ikke 
klarte å komme seg ut av "startvanskene", fant han fblgelig 
at han måtte vie mer av sin oppmerksomhet til arbeidet for 
bedriftens overlevelse, (k.kvartal i 1972 hadde Mosjben Mek. 
et driftsunderskudd på ca. kr.1kj.000.- og i 1973 var under
skuddet ca. kr.21 5»000.-).

Aalbotsjord var klar over at Vefsn Sveis hadde behov 
for stbrre verkstedskapasitet. Utvidelser ved Vefsn Sveis 
ville imidlertid, undergrave hans muligheter til å ivareta 
Mosjben Mek.’s interesser. Det kom for det fbrste til å 
redusere sjansene for å oppnå leveranser til Mosal og den 
påtenkte SIVA-virksomheten. Og det ville likeledes gjbre 
det åpenbart at den mekaniske industrien i Mosjben hadde over
kapasitet i forhold til "det lokale markedet" den hadde å 
falle tilbake på. Han fryktet således at utvidelser ved 
Vefsn Sveis kom til å redusere Mosjben Mek.'s muligheter for 
å bli "backet opp" av kreditorer og offentlige myndigheter.

I og med at Aalbotsjord manglet "faglig" innsikt og
ferdigheter og ikke hadde oversikt over hvilke avsetnings
muligheter "markedet" bod på, var han henvist til å gjbre 



bruk av sine politiske kontakter og posisjoner i arbeidet for 
å sikre Mos joen- Mek.'s viabilitet. Det var derfor viktig for 
ham å forhindre at Gunvald’Larsen ikke foretok disposisjoner 
som blokkerte disse kanalene. Maktet han det, håpte Aalbots
jord dessuten at Gunvald Larsen ville se seg tjent med igjen 
å arbeide aktivt for å få samarbeidsselskapet på beina.

Aalbotsjords strategi.

Det ble således om å gjbre for Aalbotsjord å torpedere 
Gunvald Larsens framstbt for å mobilisere kapital til.å ut
vide verkstedskapasiteten ved Vefsn Sveis.

Ettersom Vefsn Sparebank var hovedkreditor for Vefsn 
Sveis og Aalbotsjord var formann i bankens styre (hvor han 
var medlem som representant for kommunen), hadde han god anled
ning .til å undergrave denne lånemuligheten. Han forsbkte dess 
uten å redusere Gunvald Larsens kredittverdighet hos D.U.F. 
På et mote mellom D.U.F. og Mosjben Mek., hvor både Larsen 
og Aalbotsjord var tilstede kom han med åpne utfall mot ham. 
Og Aalbotsjord fikk bl.annet den nye disponenten ved Mosjben 
Mek., Jbrgen Larsen, til å skrive et lite flaterende brev 
til D.U.F. om Gunvald Larsens befatning med Mosjben Mek. som 
disponent.

Det andre elementet i Aalbotsjords strategi for å få 
Mosjben Mek. "på rett kjbl" var å "presse" Mosal/Elkem. til 
å gi selskapet oppdrag. P.g.a. den bkte politiske motstand - 
mot en videre utbygging av vassdrag med sikte på strbmtil- 
fbrsler til "kraftkrevende" industri, som voks fram i slutten 
av 60-årene (konf. f.eks. "Mardbla-aksjonen"), kan ikke led
elsen for Elkem, som tidligere ta for gitt at de vil få nye 
konsesjoner på elektrisk kraft etterhvert som de ser seg 
tjent med å utvide produksjonen. (Regjeringen har tatt "sjan
sen" på å komme utbyggingsmotstanderne i mote bl.annet p.g.a. 
vekstpotensialet som ligger i oljeaktiviteten. Se f.eks. 
St.meld.nr.100, 1975 - "Energimeldingen".)
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P.g.a. de nye restriksjonene som er lagt på okt kraft- 
uttak, er Elkem, fblgelig interessert i et godt forhold til 
den politiske ledelsen i kommunen. Det kunne nemlig bli 
nbdvendig å få kommunen til å presse de sentrale myndighet
ene til å gi konsernet nye konsesjoner.

Framstøtet overfor Mosal/Elkem. resulterte således bl. 
annet i en stbrre leveranse til konsernets aluminiumsverk på 
Lista.

5.5•3• Gunvald Larsens muligheter for mottrekk.

Gunvald Larsen merket snart virkningene av disse ut
spillene .

Både Vefsn Sparebank og D.U.F. var tilbakeholdene da 
han på høstparten i 197^ sonderte mulighetene for lån til 
eventuelle utvidelser. Og ordrer til Mosal/Elkem. "glapp" 
stadig ut av hendene hans. Det var imidlertid svært vans
kelig for Gunvald Larsen å finne virkningsfulle farbare mot- 
strategier. Han var, som påpekt, sett på med skepsis både i 
det lokale forretningsmiljøet og i de "etablerte" arbeider
miljøene .

Aalbotsjord hadde dessuten "mange strenger å spille på". 
Foruten ordfbrerposisjonen og styreformannsvervet i Mosjben 
Mek., var han formann i styret for Vefsn Sparebank og Vefsn 
Tegel A/S og i rådet for Midt-Helgeland Kraftlag. Han var 
videre medlem av fylkestinget (tidvis også fylkesutvalget) 
og p.g.a. disponentjobben i. samvirkelaget var han medlem av 
NKL’s representantskap. Ettersom han på denne måten var ak
tor på mange arenaer, ga det han mulighet til å formidle 
"goder" fra et virksomhetsfelt til et annet. I alle tilfel
ler hadde han store muligheter til å skape inntrykk av at 
det var mulig for ham å influere på beslutninger, som hadde 
konsekvenser for deltagerne på de ulike virksomhetsfeltene.



"Kvinnegruppen” på samvirkelaget mente f.eks. at virk
somheten hadde fordel av å tillate ham å drive politikk i 
arbeidstiden. Det ga bl.annet uttelling i form av byggetil
latelser for avdelinger i nye boligstrøk og reguleringsplaner 
som tillot utvidelser ved hovedforretningen. Styret i Vefsn 
Sparebank var også avhengig av kommunale byggetillatelser og 
måtte ta hensyn til at samvirkelaget var bankens stbrste 
kunde o.s.v.

Grunnlaget for at han hadde vært i stand til stadig å 
bygge ut denne mellommannsposisjonen, finner vi bl.a. i:

at AP hadde et solid flertall både i kommunestyret 
og formannskapet (konf. Ibnnstagernes og småbrukernes 
"fordommer” mot borgerlige politikere.),

at det over et lengre tidsrom var få kommunalpolitiske 
saker som hadde gitt grunnlag for strid (Mosal sikret 
sysselsettingen og en god lokal bkonomi forårsaket få 
sosiale problemer. Det var dessuten ikke grunnlag for 
strid m.h.t. lokalisering av offentlige servicetiltak 
fordi Mosjben var det ubestridte senteret i kommunen.), 

og hans ekstraordinært store arbeidskapasitet reduserte 
behovet for å "lagre” makt ved å nytte "stråmenn".

Over nyåret 1975 vendte imidlertid Gunvald Larsen seg 
til formannen i Vefsn Hbyre, tannlege Wilhelm Hoff Petersen, 
for å be om råd. Petersen hadde opparbeidet stor lokal pres
tisje fordi han hadde stilt seg i bresjen for flere vellykte 
lokale "folkebevegelser" - bl.annet "Aksjonen før bevaring 
av Vefsn Sykehus" og "Tosenvegaksjonen" (vegutlbsing mellom 
Sondre- og Indre-Helgeland). Han ble således etterhvert opp
fattet som en slags spesialist på oppbygging og aktivisering 
av "sanksjoner" rettet mot administrative og politiske or
ganer på "hbgere" nivå (fylkestinget, ulike departement, 
regjeringen, lokale stortingsrepresentanter o.s.v.).



(Bl.annet faren for nedbygging av "det medisinske nivå" 
ved Vefsn Sykehus som ledd i en reorganisering av sykehus
strukturen i fylket, kan delvis forstås som resultat av 
politiske "avtaler" Aalbotsjord har inngått med konkurrer
ende fylkespolitikere - for å oppnå andre goder som lot seg 
konvertere på den lokalpolitiske arena. Petersens stadige 
utenomparlamentariske aksjonering truet således med å blokkere 
Aalbotsjords spill med instanser på "hdgere" nivå for å mobil
isere goder gjennom "avtaler" om "utsatt bytte".)

På bakgrunn av de borgerlige politikernes handlingslam
melse i det kommunalpolitiske spillet, framsto W. H.Petersen 
som en entreprenbr. Ved å ta i bruk politiske arbeidsformer 
som var utviklet i 60-årene på "venstresiden", så de lokale 
borgerlige politikerne endelig en mulighet til å bve innflyt
else på den politisk/administrative beslutningsprosessen. 

<
Det var derfor lett for Petersen å konvertere den lokale 

prestisje han hadde ervervet i vervet som partiformann (i Vefsn 
Hbyre) og medlemskap i formannskapet, til tross for at han i 
flere spbrsmål inntok standpunkter som ikke var "god tone" i • 
Hbyre (særlig målbærer han "avvikende" distriktspolitiske 
synspunkter). Han fikk dessuten hentydninger om at han ville 
ha mulighet for å tilkjempe seg en plass som stortingsrepres
entant, Og han ble oppfordret til og aksepterte å la seg 
innvelge i det lokale styret for Forretningsbanken, med sik
te på å bli overlatt formannsvervet da det om•kort tid ble 
ledig.

Petersens vilje til selvstendige standpunkter medfbrte- 
at han ikke uten videre delte det lokale forretningsmiljøets 
manglende vilje til "å ta alvorlig" og "backe-opp" Gunvald 
Larsen. Etter å ha "sjekket" Larsens framstilling av saken 
(bl.a. hos soussjefen i Vefsn Sparebank som var medlem i 
Hbyre), lovde Petersen derfor at han skulle prove å hjelpe 
ham.
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Petersen så nemlig mulighet for å gjdre bruk av sitt 
medlemskap i formannskapet. Aalbotsjord satt i styret for 
Mosjben Mek. som "delegat" fra formannskapet. Han var fbl
gelig avhengig av "stbtte" fra dette forum i sine bestrebelser 
for å ivareta Mos joen Mek.'s interesser.

Til nå hadde han i stor grad hatt "frie tbyler", fordi 
han langt på vei hadde monopol på informasjon om forholdene 
ved bedriften. For å ha stbrst mulig handlefrihet hadde han 
sbkt å gi det inntrykk at: "situasjonen var under kontroll 
på tross av en del startvansker". Av den grunn holt han bl. 
annet tilbake et tilbud fra "Narvik" og "Harstad" der de var 
villig til å selge sine aksjer i Mosjben Mek. til Vefsn kom
mune .

Petersen hadde m.a.o. grunn til å tro at Aalbotsjords 
handlefrihet ville bli innskrenket dersom dette informasjons- 
monopolet ble brutt. Det ville da bli. klart for formann-, 
skapet at han ikke maktet å ivareta Mosjben Mek.'s interes
ser. Likeledes ville det komme for en dag at han nyttet 
virkemidler som var uakseptable i folge "vanlig forretnings
skikk". Petersen hadde således håp om at det ville framstå 
som politisk risikabelt for formannskapet å bifalle at Aal
botsjord "tok knekken på" Vefsn Sveis i sine bestrebelser på 
å fremme Mosjben Mek.’s viabilitet. I beste fall kunne 
Petersen vinne stbtte for at kommunen og Mosjben Mek.'s in
teresser ble best ivaretatt ved at det kom i stand en fusjon 
mellom de to lokale virksomhetene.

5.5. Hoff Petersens fbrste fremstbt.

Ettersom Petersen ikke kunne "bevise" at Aalbotsjord 
ikke var kompetent til å ivareta Mosjben Mek.'s interesser 
på en forsvarlig måte, hadde han imidlertid ingen garanti 
for at han ville bli "trodd". Han risikerte således å bli 
framstilt som agent for bkonomiske særinteresser og derved 
stå i fare for å miste statusen han hadde opparbeidet som
lokale "folkefbrer".



Petersen så derfor helst at han slapp å påta seg 
risikoen som var forbundet med et framstbt for å "avslbre" 
Aalbotsjord overfor formannskapet. Han prdvde derfor fbrst 
å ta opp saken med Aalbotsjord "under fire byne" - for å få 
ham "til å tenke seg om". Petersen gjorde han oppmerksom på 
at Larsen fblte seg motarbeidet og framholdt at problemene 
"den lokale mekaniske industrien" sto oppe i, burde tas opp 
til debatt i kommunestyret. 

•
Men ettersom regnskapet for Mosjben Mek. viste et lite 

overskudd i 197J+ og Aalbotsjord holdt på "å hale iland" en 
storordre fra Jernverket via sine politiske kanaler, hadde 
han grunn til å tro at det skulle lykkes å få selskapet "på 
beina". Han valgte derfor å stille seg helt uforstående til 
Petersens bekymring for "den lokale mekaniske industrien".

5. 5.5. Utspill i formannskapet.

Petersen ble fblgelig "tvunget" til å gjbre et utspill 
i formannskapet. Han ble imidlertid, som fryktet, ikke trodd 
da han framholdt at Mosjben Mek. hadde så store problemer at 
kommunens engasjement i bedriften burde tas opp til drbfting. 
Ved å henvise til siste års driftsoverskudd, kunne Aalbots
jord avfeie Petersen med at han ikke hadde greie på hva han 
snakket om.

Men Aalbotsjord fblte at det "brant under fottene". 
Ikke lenge etter ba han seg derfor fritatt fra vervet som 
styreformann i Mosjben Mek. (og i Vefsn Tegel), med den be
grunnelse at han hadde for stort arbeidspress.

Ved denne anledningen gjorde Petersen oppmerksom på at 
Aalbotsjord ifblge Mosjben Mek.'s vedtekter fbrst hadde an
ledning til å trekke seg om to år, og at det var betenkelig 
å velge et nytt styremedlem uten at formannskapet hadde klart 
for seg hvordan det sto til med bedriften.
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Også denne innvendingen ble avvist av Aalbotsjord som 
"vås”. Og ved hjelp av AP-flertallet i formannskapet,sikret 
han seg at det ble en av "hans folk" (Bertheussen, som fra 
for var formann i styret for samvirkelaget) som ble valgt 
som nytt styremedlem fra kommunen. På denne måten mente han 
at han ville "ha ryggen fri" dersom han ikke lyktes i å ordne 
opp i problemene.

5. 5.6. "Beviset" framstår. — — — — — —

•Mosjben Mek. sto imidlertid overfor stadig stbrre lik
viditetsproblemer. Gunvald Larsen fikk derfor mistanke om 
at det heftet feil ved årsregnskapet. Og ved nærmere etter
syn viste det seg at disponenten (Jbrgen Larsen) av en eller 
annen grunn hadde "overvurdert" varelageret med ca.kr.350.000.- 
Driftsresultatet for 197^ viste derfor et underskudd på ca. 
kr.155.000.- i stedet for det proklamerte overskuddet.

De vanskelige driftsforholdene forte i sin tur til at 
Jbrgen Larsen sa opp stillingen som disponent. På toppen av 
dette fremmet Arbeidstilsynet krav om utbedringei' av arbeids
forholdene .

Gunvald Larsen kunne dermed skaffe Petersen de manglen
de "bevisene" for at Mosjben Mek. hadde problemer av en art 
som tilsa at de ble drbftet av formannskapet. 13.mars frem
met fblgelig Nbstvik (Petersens varamann i formannskapet) en 
interpellasjon der han påpekte Mosjben Mek.'s problemer og 
framholdt at "en eventuell aksjefusjon méd annen bedrift" 
måtte drbftes omgående. (Et flertall i formannskapet har ikke 
anledning til å nekte å ta en interpellasjon opp til drbfting).

Aalbotsjord hevdet på sin siae at interpellasjonen ikke 
burde behandles for Mosjben Mek. hadde avholdt generalforsam
ling i midten av april. Den kunne da drbftes på bakgrunn av 
årsmelding og regnskap for fbrste kvartal i 1975. Han fikk 
medhold for dette synet fra de bvrige AP-representantene.



Aalbotsjord hadde fortsatt tro på at ordren på 
kr.600.000.- fra Jernverket, som Mosjben Mek. nå hadde fått 
tilsagn om, ville bedre den finansielle situasjonen betrak
telig. Det var derfor om å gjbre å vinne tid for den fram
lagte interpellasjonen ble tatt opp til behandling.

For å imbtegå et eventuelt forslag om å selge kommunens 
aksjer til Vefsn Sveis, la han nå fram tilbudet fra "Narvik" 
og "Harstad" om aksjeoverdragelse. Aalbotsjord pekte på de 
dårlige erfaringene man. hadde med "samarbeidet" med de uten
bys virksomhetene, og hevdet at et eventuelt aksjekjbp ville 
gjbre det lettere å sikre driften av Mosjben Mek. Han fikk 
således tilslutning både i formannskapet og kommunestyret 
for at kommunen skulle ta imot tilbudet.

Jbrgcn Larsen slutter.

Men saken fikk snart en brå vending. Da Jbrgen Larsen 
sluttet i mai, hadde styret ikke maktet å få fatt i .en kvali
fisert etterfølger. Det forte i sin tur til at Jernverket 
truet med å annulere anbudet de hadde antatt fra Mosjben Mek.

Etter et nytt mislykket forsbk på å få tilsatt en 
kvalifisert ansvarshavende, tilbbd imidlertid Gunvald Larsen 
seg å fungere som daglig leder av selskapet til styret klar
te å finne fram til en kompetent sbker. Dette ble akseptert 
av styret og godtatt av Jernverket.

Men "klubben" ved Mosjben Mek. la ned protest mot denne 
ordningen. Arbeidsstokken kjente til at det var gjort fram
støt for å få istand en "fusjon" mellom Mosjben Mek. og Vefsn 
Sveis. De var nå redd for at dette skulle bli innledningen 
til en sammensmeltingsprosess av de to virksomhetene. Flere 
av de ansatte hadde motsatt seg Gunvald Larsens "personal
politikk" (bl.annet den utstrakte "arbeidsformidlingen") for
rige gang han var disponent. De var derfor klar over at de 
kom til å bli "ofret" først ved eventuelle innskrenkninger i 
forbindelse med den fryktede fusjonen.



I protesten anforte "klubben" at det var uheldig at 
Gunvald Larsen overtok som daglig leder for fusjonsspørsmålet 
var avklart. Det ble dessuten hevdet at Gunvald Larsen ikke 
var kvalifisert for disponentjobben, at personalpolitikken ved 
Vefsn Sveis var kritikkverdig, og at Mosjben Mek.’s anseelse 
hos kundene ikke ville bli styrket ved en eventuell fusjon.

Bakgrunnen til at Gunvald Larsen nå gikk på offensiven, 
var bl.annet at han, på tross av at han ble motarbeidet av 
Aalbotsjord, hadde fått tilsagn fra D.U.F. om et konverter
ingslån på inntil kr.800.000.- og et finansieringstilskudd 
på inntil kr.700.000.-. Da han motte motstand fra arbeiderne 
ved Mosjben Mek., trakk han derfor tilbudet om å fungere som 
disponent, og han tilbbd seg i stedet å overta kommunens 
aksjepost.

Han mente tilsagnet fra D.U.F. ville gjbre ham i stand 
til å innlbse disse aksjene og av den finansielle situasjonen 
for Mosjben Mek. var blitt så prekær at det var håp om at 
Aalbotsjord ville kapitulere. Etter en del spillfekterier, 
bl.annet for å presse D.U.F. til å komme til unnsetning, ble 
det også klart for Aalbotsjord at den eneste losningen var å 
gå med på en fusjon.

Men for å redusere det politiske og personlige prestis
jetapet, foreslo han at det ble satt som betingelse for fus
jonen at en eventuell reduksjon av arbeidsstokken i forbin
delse med sammenslåingen ikke bare skulle gå ut over de an
satte ved Mosjben Mek.

Ettersom det var politisk risikabelt å gå mot dette for
slaget, fikk det stbtte av et klart flertall i formannskapet. 
Og for å vise at formannskapet ikke ville la seg presse på 
dette punktet, ble det også vedtatt at kommunen var villig 
til å overta Vefsn Sveis' aksjer dersom Gunvald Larsen ikke 
godtok kravet.

Betingelsen om at de ansatte i de to bedriftene skulle 
stilles likt ved eventuelle oppsigelser, medfbrte imidlertid 



at Vefsn Sparebank og D.U.F. nektet å stbtte aksjeoverdrag
elsen finansielt. Det var Aalbotsjord klar over. Selv om 
han således risikerte at han forhindret at de fleste arbeids
plassene ved Mosjben Mek. ble reddet, ville det utad framstå 
som om han gjorde hva han kunne for å hindre' at "de ansatte 
ble offer for kapitaleiernes vilkårlighet".

Gunvald Larsen mente på sin side at målet var innen rek
kevidde, og han nektet å la seg presse av et framstbt fra 
styret til å selge sine aksjer til kommunen.

I og med at formannskapet i det lengste vegret seg for 
å fire på betingelsene for salg av kommunens aksjer, ble imid
lertid styret tvunget til å slå bedriften konkurs for Gunvald 
Larsen var i stand til å ordne finansieringen av aksjeover
dragelsen.

5.6. SPILLET OM KONKURSBOET.

Når et firma går konkurs, velger kreditorene et bostyre, 
som innenfor gjeldende lover skal forvalte og omsette konkurs- 
boets aktiva på en mest mulig fordelaktig måte. Det finnes 
Det finnes klare regler for hvilke fordringer som skal pri
oriteres ved booppgjøret, men det er i stor grad overlatt til 
bostyrets skjbnn å avgjbre hvordan aktivaene skal omsettes.

Som vi skal se, ga fblgelig denne beslutningssituasjonen 
grunnlag for at det lokalpolitiske begivenhetsforlbpet holdt 
fram.- Også i denne fasen var det om å gjbre for de aktiv
iserte aktorene å bygge opp koalisjoner og skape situasjoner 
med sikte på å sikre at utfallet ble gunstigst mulig for dem. 
Forlbpet i denne sekvensen ble imidlertid i stor grad bestemt 
av at det var et annet sett aktorer som var tillagt den for
melle beslutningsmyndigheten og at de var pålagt å foreta be
slutningene i henhold til et annet sett formelle og uformelle 
regler. Beslutningssituasjonen kom dessuten til å påkalle 
oppmerksomhet hos aktorer på "nye" virksomhetsfelt.

De "etablerte" aktorene var m.a.o. underlagt nye mulig
heter og begrensninger.



5*6.1. Aalbotsjord mobiliserer kjbpere.

Det kom til å bli Aalbotsjord som gjorde et første ut
spillet. Den umiddelbare foranledningen for konkursen var, 
som vi har sett, at han insisterte på betingelsen om at ar
beiderne ved de to virksomhetene skulle stilles likt' ved . 
eventuelle oppsigelser i forbindelse med en fusjon. Det 
hadde vært om å gjbre for ham å redusere det politiske pres
tisjetapet han ble påfdrt, i og med at han ble tvunget til 
å gå med på å selge kommunens aksjer til Gunvald Larsen.

På det tidspunkt var han imidlertid ikke klar over at 
disponenten ved Mosjben Mek. p.g.a. den vanskelige likvidi- 
tetssituasjonen hadde unnlatt å betale skattetrekk og moms, 
for 1975* Ifblge "skatteloven" klassifiseres dette som un
derslag. Ettersom dette også fant sted mens Aalbotsjord var 
styreformann, risikerte han sammen med den nye styreformannen 
og Jbrgen Larsen å bli straffet for forholdet. Han var m.a.o. 
kommet "fra asken til ilden".

Det framsto fblgelig som maktpåliggende for ham at 
lokalene og utstyret (på tross av "de dårlige tidene") ble 
solgt på så gode vilkår, at fordringene fra kommunen og staten 
ble dekket fult ut. Og det gjaldt å handle for anmeldelsen 
forelå og ansvarsforholdene ble kjent.

Sorenskriveren innkalte kreditorene til skiftesamling 
^.august for å velge bostyre. Ettersom Vefsn kommune ved 
siden av D.U.F. var den stbrste kreditoren (manglende skat- 
teinnbetaling), ga det Aalbotsjord anledning til å foreslå 
å få valgt to av "sine" folk som medlemmer av bostyret. 
(Banksjef Follstad i Vefsn Sparebank og kontorsjefen ved kom- 
muneadministrasjonen Anders Granås.) Det var et rimelig krav 
at "de lokale interessene" ble ivaretatt under booppgjøret.

Ingen var villig til å påta seg den belastning det 
kunne medfbre å påpeke at det var lovstridig at Aalbotsjord 
framsto på skiftesamlingen som representant for en fordrings
haver i boet, ettersom han også representerte en av eierne 
som var slått konkurs.'



I et forsbk på å forhindre at Aalbotsjord fikk full 
kontroll over bostyret, foreslo imidlertid Nbstvik (som 
motte i og med at firmaet han var disponent for, hadde for
dringer i boet) at D.U.F.'s representant på motet (konsulent 
Dyrstad) burde være representert. I tillegg ble advokat 
Angell i Bodd (som var utnevnt til midlertidig bostyrer av 
sorenskriveren), valgt som endelig bostyrer.

Ettersom Follstad og Granås var best kjent med de lokale 
forholdene, var det grunn til å regne med at deres synspunkt 
ville veie tungt. Aalbotsjord hadde således sikret seg at 
han hadde mulighet for å bve innflytelse på hvordan boets 
aktiva ble forvaltet.

Neste skritt var å mobilisere betalingsdyktige kjbpere.

I formannskapet lanserte han tanken om at kommunen 
skulle erverve bygningene for å nytte dem til industriutleie- 
bygg. Petersen foreslo på sin side at kommunen skulle ar
beide for at Vefsn Sveis fikk hånd om lokalene. Det ville, 
hevdet han, sikre "den lokale mekaniske industri's" konkur
ranseevne og berge arbeidsplassene som var eliminert i og 
med Mosjben Mek. konkursen. 

♦
Aalbotsjord framholdt imidlertid at industriutleiebygg- 

alternativet ville garantere at lokalene til enhver tid ble 
benyttet til de formål kommunen fant hensiktsmessig uavhengig 
av de usikre forholdene innen mekanisk industri. Han maktet 
dermed nok en gang å mobilisere flertallet i formannskapet 
bak seg.

Men vedtaket garanterte ikke at kommunen var villig til 
å betale en tilstrekkelig hbg pris. Prisspørsmålet skulle 
tas opp til nærmere drøftelse når det ble aktuelt. Aalbots
jord var derfor på utkikk etter alternative kjbpere.

I og med at han satt som formann for rådet for Midt- 
Helgeland Kraftlag (M.H.K.), hadde han "flere strenger å 
spille på". Kraftlaget hadde på dette tidspunktet planer om



å bygge et stolpelager. Bl.annet fordi Mosjben Mek. og 
M.H.K. lå side om side, framsto det som en mulighet å vinne 
tilslutning for tanken om at Kraftlaget skulle melde seg 
som kjbper av de utlyste lokalene i stedet for å bygge nytt. 
Kranutstyret gjorde lokalene velegnet som stolpelager, og 
tomten ville muliggjbre framtidige utvidelser.

Styret for M.H.K. gikk fblgelig med på å inngi et pris
tilbud på kr. 2,5 mill, for produksjonsanlegget som Mosjben 
Mek. hadde forvaltet.

5.6.2. Gunvald Larsens mottrekk.

På denne tiden måtte Vefsn Sveis permittere 27 mann av 
arbeidsstokken p.g.a. kanseleringen av en storleveranse. De 
"marginale" underleverandørene risikerer, som påpekt, stadig 
at ordrer de har fått tilsagn om, blir trukket tilbake. I 
perioder med liten tilgang på ordrer har hovedentreprenørene 
ofte mulighet til å unndra seg å undertegne kontraktene med 
underleverandørene for arbeidet blir satt i gang. De har 
dermed frihet til å foreta omdisponeringer dersom det oppstår 
uforutsette endringer.

Denne kanseleringen kom imidlertid beleilig. Den gav 
Gunvald Larsen mulighet for å "bevise" at han hadde behov for 
større lokaler. Dersom han hadde hatt større verkstedskapa- 
sitet, ville han ha vært i stand til å få hånd om nye opp
drag på kort varsel. Han framholdt videre at han hadde stilt 
utvidelsesplanene ved Vefsn Sveis i bero p.g.a. fusjonsplan- 
ene, selv om han hadde fått tilsagn om lån og investerings
tilskudd. De skjerpede konkurranseforholdene truet fblgelig 
med å gi denne utsettelsen skjebnesvangre følger, dersom han 
ikke fikk hånd om Mosjben Mek. lokalene. Det var fare for at 
oppforingen av et nybygg kom til å kreve så lang tid at over- 
levelsessjansene til virksomheten ville bli undergravd.
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5.6.3. Jern og Metall kommer til unnsetning.

Tillitsmennene ved den lokale avdelingen av Jern og 
Metall kom han til unnsetning. De var rimeligvis bekymret 
for arbeidsplassene innen mekanisk industri. Konkursen ved 
S. A. Brandth. og Mos joen Mek. hadde allerede mer enn halvert 
arbeidsplasstilbudet på dette lokale virksomhetsfeltet, og 
det ble p.g.a. krisen innen skipsbyggingsindustrien stadig 
vanskeligere å finne attraktive jobber utenbys.

De fikk derfor i stand et utspill gjennom Vefsn-AP. 
Formannskapet ble oppfordret til å arbeide for et makeskifte, 
med Vefsn Sveis dersom kommunen lyktes med å få hånd om Mo
sjben Mek.-lokalene. Vefsn Sveis ville da bli. sikret stbrre 
verkstedskapasitet uten å vente på oppforing av et eventuelt 
nybygg, og en del av de arbeidsledige Mosjben Mek.-arbeiderne 
ville ha mulighet for å komme i arbeid igjen. Det ble videre 
pekt på av Vefsn Sveis' lokaler også ville egne seg som kom
munalt industriutleiebygg.

Da det ble kjent at M.H.K. var villig til å betale
kr.2,5 mill, for lokalene, bynet imidlertid Jern og Metall-
tillitsmennene at dette utspillet ville lope ut i sanden. De 
var informert om at dette var langt mer enn det Vefsn Sveis
var i stand til å betale. Og de regnet med at Aalbotsjord
ville motsette seg både at kommunen nyttet sin innflytelse 
til å presse M.H.K. til å trekke budet (M.H.K. var et inter
kommunalt selskap), og at kommunen på en eller annen måte 
subsidierte Vefsn Sveis.

Ettersom det var like for kommunevalget, var det polit
isk svært risikabelt for AP å tillate åpen strid i partiet om 
denne saken. Redaktbren i den lokale AP-avisen (Helgeland 
Arbeiderblad) nektet derfor å ta inn et innlegg om saken fra 
styret i Jern og Metall.

Fristen for å inngi bud var satt til 16.september, og 
valget skulle avholdes 1^. og 15* september. De var m.a.o. 
henvist til å finne en måte å presse AP-representantene i 
formannskapet (inklusive Aalbotsjord) til retrett uten at det 
gikk ut over AP ved valget.
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5.6. k. En samlet opposisjon.

P.g.a. ryet som utenomparlamentarisk strateg og tid
ligere befatning med saken, oppsbkte en av Jern og Metall- 
tillitsraennene Petersen (konf. formannsvervet i Vefsn-Hbyre.') 
for å be om råd. Petersen pekte på muligheten’som lå i en 
samlet henstilling fra formennene i alle de lokale parti
lagene til formannskapet om å ta et initiativ med sikte på 
å ivareta jern og'metall arbeidernes interesser i denne 
saken.

I tråd med dette forslaget innkalte styret i Jern og 
Metall formennene i partilagene i kommunen til et medlemsmote 
i foreningen den 11.september, for å diskutere problemene til 
"den lokale mekaniske industri". ("Kaffistovambtet").

På dette motet sa partiformennene (bl.annet p.g.a. det 
forestående valget) seg umiddelbart villig til å innkalle for
mannskapsmedlemmene i sine respektive partier til et mote om 
skjebnen til Mosjben Mek.1s konkursbo allerde neste dag (12. 
sept.). For å sikre at Aalbotsjord ikke simile bli i stand 
til å utmanøvrere også dette framstbtet, hadde partiformen- 
nene forberedt et forslag om at formannskapet nedsatte et ut
valg bestående av den nye banksjefen i Forretningsbanken, 
Kjell Haugum, Petersens varamann til formannskapet, Ivar Nbst- 
vik og formannen i Vefsn-AP, Joralf Johnsen. Utvalgets man
dat skulle være å arbeide for at fristen for å inngi bud ble 
utsatt og for at Mosjben Mek.-lokalene fortsatt kom til å • 
huse mekanisk industri. Også dette opplegget stammet fra 
Petersen.

Som ventet, måtte Aalbotsjord kapitulere overfor dette 
framstbtet,- og et enstemmig formannskap gikk med på å ned
sette det foreslåtte utvalget.

Heller ikke bostyret vågde å motsette seg den påføl
gende henvendelsen fra "3-manns-utvalget" om å utsette fristen 
for å inngi bud. Ny frist ble således satt til 1.oktober.



5.6.5* Nye liebhabere.

Ved siden av M.H.K. og Vefsn Sveis var det imidlertid 
to andre interessenter som sonderte forutsetningene for å få 
hånd om lokalene.

Ledelsen for et mekanisk verksted "nordfra" (Bodd Mek.) 
kontaktet D.U.F. for å forhbre seg om hvilke lån og tilskudd 
som kunne påregnes dersom det ble aktuelt å inngi bud. Men 
denne gangen var det forståelig nok ikke noe å hente hos 
distriktsutbyggingsmyndighetene for utenbys "spekulanter”.

Men som det framgår av ”trevarekapitlet", kom Mosjben 
Mek. konkursen til."å gripe inn” i et begivenhetsforlbp i 
"den regionale trevareindustrien":

Paul Mjåvatn som drev et lite sagbruk og en omfattende 
trelast- og trevarehandel i Mosjben, var på denne tiden kon
taktet av en gruppe trelastprodusenter. P.g.a. de dårlige 
prisene for trelast på verdensmarkedet, var de interessert 
i å etablere seg på "det nord-norske markedet". F’or lettere 
å vinne innpass bnsket de å samarbeide med en norsk "bransje- 
mann". Mjåvatn hadde pekt seg ut bl.annet fordi han fra tid 
til annen hadde kjbpt trelast av dom.

De hadde videre planer om å sikre en lonnsom avsetning 
ved å satse på salg av ulike former for bearbeidet trelast. 
1 den forbindelse tok de bl.annet sikte på å fore opp et 
trykkimpregneringsverk. De var fblgelig avhengig av å få 
hånd om relativt store produksjonslokaler. Utlysingen av 
Mos joen.Mek.-lokalene til salgs, framsto således som en 
mulighet til å komme igang uten å ta hensyn til den lange 
ventetiden oppforing av nye lokaler ville fordre. De opp
fordret fblgelig Mjåvatn til å inngi bud på lokalene, med 
lofte om å stå for sin del av de finansielle forpliktelsene.

Denne oppfordringen kom beleilig for Mjåvatn. P.g.a. 
at trelast/trevare handelen og sagbruket var både bygnings- 
og utstyrsmessig foreldet, hadde han i lengre tid vært på 
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utkikk etter en egnet, tomt for nybygg, og han hadde planer 
om å reorganisere driften. (Han planla bl.annet å satse på 
produksjon av listverk.) Tilbudet om samarbeid med svenskene 
framsto fblgelig som en mulighet til både å minimalisere de 
finansielle og arbeidsmessige kostnadene ved realiseringen 
av sine egne plaer og til å utvide feltet for sin virksomhet.

Disse samarbeidssonderingene kom imidlertid Gunnar 
Arntsberg ved Svenningdal Trevarefabrikk for bret. Mjåvatn 
foresto en stor del av omsetningen av trevarer (og en del 
tralst) for denne trevareprodusenten. Ettersom også svenskene 
var engasjert i trevareproduksjon, ble Arntsberg redd at et 
eventuelt samarbeid ville utvikle seg til å omfatte import 
av svenske trevarer.

P.g.a. skjerpet konkurranse bl.annet fra svenske tre
varer, hadde de stbrste trevareprodusentene på Helgeland dis
kutert hensiktsmessigheten av å inngå et distribusjons- og 
produksjonssamarbeid bl.annet med basis i et regionalt felles- 
lager. Arntsberg så nå mulighet til både å forhindre svens
kene i å etablere en kanal til "det nord-norske markedet", 
og å framstå som den av trevareprodusentene som forvaltet 
nbkkelen til realiseringen av dette samarbeidet.

Han oppsbkte Mjåvatn og påpekte det "umoralske" i å inn
gå et samarbeid som kom til å gå ut over etablerte virksom
heter i området. Arntsberg framholdt at han i stedet burde 
folge opp om kontakten med de etablerte "samarbeidspartnerne" 
(d.v.s. leverandørene). Han oppfordret ham følgelig til å 
by på Mosjben Mek.-lokalene med sikte på å forestå det på
tenkte samlelageret i samarbeid med trevareprodusentene ved 
siden av sine egne aktiviteter. Fikk Arntsberg Mjåvatn til 
å stå for brorparten av kapitalen, ville de bvrige trevare
produsentene, håpte han, ikke ha "råd" til å la denne sjan
sen gå fra seg. Dessuten ville han selv ha mulighet til å 
få avgjørende innflytelse på utformingen av det regionale 
samarbeide t.



"Krysspresset" gjorde Mjåvatn på sin side svært tvil
rådig. Det kunne bli sosialt omkostningsfult å gå med. i et 
samarbeid med de kapitalsterke svenskene. På den andre siden 
ville det være risikabelt å folge opp Arntsbergs initiativ. 
Det var ikke sikkert trevarefabrikantene "hoppet på" for
slaget, og ettersom han var over 60 år og barnlbs, var han 
ambivalent m.h.t. å gå igang med nye sjansebetonte prosjekt.

For å slippe å vise at han anså Arntsbergs utspill for 
å være "spekulativt", insisterte han på at han ikke ville gå 
i veien for initiativet for å berge arbeidsplasser innen 
mekanisk industri. Det kunne.derfor, framholdt han, bare 
bli snakk om å. inngi bud dersom Gunvald Larsen falt fra.

3-marmsutvalgets arbeid.

Etter at også M.H.K. *s råd godkjente styrets vedtak om 
å inngi bud, ga 3-mannsutvalget opp håpet om at Kraftlaget 
ville la seg presse til å trekke sitt bud. Ettersom det var 
et interkommunalt selskap med politisk valgte styre- og råds
medlemmer, håpte utvalget at det var mulig å vinne gehbr for 
synet om at hensynet til den lokale sysselsettingen måtte 
komme i fbrste rekke. Da det imidlertid bl.annet ville gå ut 
over Mosjben Mek.’s kreditorer ("uskyldige tredjepersoner"), 
var det vanskelig å vinne allmen stbtte for et slikt syn.

Utvalget prbvde derfor på å finne en så grunstig finan
sieringsordning for Gunvald Larsen at han kunne gi et minst 
like godt bud som M.H.K. Utvalgsmedlemmene var imidlertid 
klar over at dette kunne bli vanskelig.

Det åpnet i sin tur mulighet for Arntsberg for å legge 
press på Mjåvatn. I og med at Svenningdal Trevarefabrikk var 
kunde i Forretningsbanken, var han kjent med gangen i utval
gets arbeid gjennom banksjef Haugum. Han var således innfor
stått med at et eventuelt trelast/trevareprosjekt kunne komme 
til å framstå som et alternativ for utvalget.
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Det ville være- et stort prestisjetap for "opposisjonen" 
mot Aalbotsjord dersom de ikke maktet å forhindre at Mosjben 
Mek.-lokalene ble lager. Dersom de mislyktes med å ordne 
finansieringen for 'Gunvald Larsen, var derfor utvalget vil
lig til å arbeide for å sikre lokalene for Mjåvatn og Arnts- 
berg & Co. Selv om de ikke var i stand til å sikre lokalene 
for mekanisk industri, ville bygningene i det minste gi grunn
lag for arbeidsplasser, (- noe et stolpelager ikke ville gi.)

For å gjbre prosjektet attraktivt for Mjåvatn, fram
holdt Arntsberg overfor 3-mannsutvalget at finansieringen 
bare lot seg ordne dersom Mjåvatn fikk solgt det gamle sag
bruket sitt. Utvalget fikk fblgelig formannskapet med på å 
vedta at kommunen var villig til å kjbpe bruket og tomta det 
sto .på for kr.500.000.-, under forutsetning av at Mjåvatn 
fikk tilslaget på lokalene. Arntsberg håpte at dette til
budet framsto som så attraktivt for Mjåvatn, at han så seg 
tjent med å samarbeide med trevareprodusentene om samlelageret.

I arbeidet med å gjbre Gunvald Larsen i stand til å 
overby M.H.K., tok utvalget for gitt at det var mulig å gjbre 
bruk av investeringstilskuddet han hadde fått tilsagn om i 
samband med utvidelsesplanene ved Vefsn Sveis. I et mote med 
D.U.F. 29.september (den nye fristen var satt til 1.oktober), 
framkom det imidlertid at slike investeringstilskudd bare 
kan nyttes til nybygg. Dermed ble det, som fryktet, klart at 
det ikke var mulig å gjbre Gunvald Larsen i stand til å få 
hånd om lokalene. Utvalget underrettet fblgelig Mjåvatn og 
Arntsberg om at Gunvald Larsen ikke kom til 'å inngi bud. For
holdene lå m.a.o. tilrette for at det ble Arntsbergs kabal 
som skulle gå opp.

Til tross for muligheten for å få godt betalt for det 
gamle sagbruket, vegret imidlertid Mjåvatn fortsatt å folge 
opp Arntsbergs initiativ. Planene om et regionalt felles- 
lager var, mente han, for lost fundert til at han tok sjansen 
på å inngi bud i sitt navn. Han krevde derfor at Arntsberg 
og de bvrige trevareprodusentene i det minste fbrst ordnet
sin del av finansieringen.
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Både utvalget arbeid med å finne akseptable finansier
ingsordninger og Arntsbergs bestrebelser for å overtale Mjå- 
vatn, trakk således i langdrag. Utvalget forhbrte seg der
for hos bostyreren om muligheten for ytterligere utsettelse 
av fristen for å inngi bud. Angell opplyste på sin side at 
bostyret p.g.a. forskjellige forhold tidligst korn til å fatte 
noen beslutning for i siste halvdel av oktober, og at de ikke 
ville ta noen beslutning for 3-mannsutvalget hadde avgitt sin 
"sluttrapport”.

Mens dette arbeidet pågikk, hadde imidlertid kommune
kassereren anmeldt ledelsen for Mosjben Mek.' for "underslag" 
og begjært etterforskning for å bringe på det rene hvem som 
hadde ansvaret for at i alt kr. 380.000.- i skatt ikke var 
innbetalt til kommunekassen. Anmeldelsen fikk selvsagt stort 
oppslag både i lokalavisene i området og i landsdelsavisen 
(Adresseavisen i Trondheim.)

Det var derfor nå mer enn noen sinne om å gjbre for 
Aalbotsjord at salget av boets aktiva viste et så gunstig 
resultat som mulig. Han presset derfor "sine" folk i bostyret 
til å arbeide for at M.H.K.’s bud ble antatt uten å vente på 
utspill fra Mjåvatn/Arntsberg. Overfor Angell og Dyrstad 
som satt i Bodb, forsikret Follstad og Granås over telefon 
at det nå bare var aktuelt med budet fra M.H.K. På det 
grunnlaget ble bostyret den 9.oktober enig om å meddele at 
budet var akseptert.

Da beslutningen ble kjent, forte den rimeligvis omgå
ende til innvendinger både fra Arntsberg og utvalget. Det ble 
henvist til det muntlige loftet om ny utsettelse- av fristen 
og om at utvalget skulle kontaktes for den endelige avgjbr- 
elsen ble tatt.

Bostyret fastholdt imidlertid at fristen var å anse som 
den 1.oktober. Og ettersom den siste utsettelsen var gitt 
muntlig og bare av Angell, var det ikke grunnlag for å kreve 
at beslutningen ble omgjort.



5-7- MEN SLAGET VAR IKKE TAPT.

På linje med mange andre "gamle" ordforere hadde Aal
botsjord for valget satset på å få en plass i fylkestinget 
i stedet for å bli gjenvalgt som ordfbrer. I 1975 var det 
nemlig for fors te gang direkte valg til den fylkespolitiske 
forsamlingen. De måtte således i motsetning til ved tidlig- 

• ere valg, velge mellom "kommunalpolitikken" og "fylkespolit
ikken". Det ble derfor den "gamle" varaordføreren, Eugen 
Almås, som ble ordfbrer i kommunestyret som trådte sammen på 
nyåret 1976. :

Både Almås og de bvrige AP-representantene hadde for
sikret i valgkampen at de ville prioritere arbeidet med sys
selsettingsproblemene og signaliserte at de tok avstand fra 
måten Aalbotsjord hadde håndtert Mosjben Mek.-saken. Etter 
at det nye kommunestyret var konstituert, var han derfor på 
utkikk etter strategier som var egnet til å omgjbre bostyrets 
beslutning.

Avslutningsvis skal jeg kort liste opp hvilke konsekven
ser det fikk for det videre begivenhetsforlbpet:

Almås mente det var hjemmel for å nytte kommunens rett 
til ekspropriasjon av "grunn som egner seg til kommunale 
utbyggingsformål".

På forespørsel meddelte Arntsberg at han fortsatt var 
interessert i å overta lokalene, selv om Mjåvatn hadde 
trukket seg. Han kalkulerte med at han ville få til
strekkelig oppbacking fra Grane og Vefsn kommune til 
at D.U.F. innvilget tilskudd og "billige" lån, og at 
de bvrige trevareprodusentene til slutt ville se seg 
tjent med å delta i prosjektet.

Forslaget om ekspropriasjon vant full tilslutning i 
kommunestyret, til tross for at mange tvilte på at 
kommunens ekspropriasjonsrett innbefattet "bebygd 
grunn".



Som fryktet underkjente "konsesjonskontoret" i 
Landbruksdepartementet vedtaket i kommunestyret.

Almas maktet imidlertid, å få AP-regjeringen til å 
nytte "statens forkjøpsrett" - (som bl.annet innbefattet 
retten til å erverve bygninger som er budt ut til salgs) 
- ved å henvise til de store lokale sysselsettings
problemene.

I og med at Regjeringen på denne måten medvirket til 
at Arntsberg allikevel fikk hånd om Mosjben Mek.-lokal
ene, var han også sikret en gunstig finansieringsordning. 
Avslag på sbknaden om tilskudd og lån fra D.U.F., ville 
nemlig undergrave muligheten for realiseringen av et 
prosjekt Regjeringen hadde gitt sin tilslutning til.

Sommeren 1976 kunne m.a.o. Arntsberg ta fatt på arbeidet 
med å overbevise de øvrige storprodusentene av trevarer 
på Helgeland om at tiden var inne til å gå sammen om 
et regionalt markedsfbrings- og produksjonssamarbeid 
og at ervervelsen av Mosjben Mek.-lokalene utgjorde et 
gunstig utgangspunkt for realiseringen av dette samar
beidet, (se "trevarekapitlet".)

I og med at Almås lyktes med å mobilisere Regjeringen 
bak sitt framstbt for å sikre at Mosjben Mek.-lokalene 
ga grunnlag for arbeidsplasser, fikk han anledning til 
å demonstrere at han behersket rollen som forkjemper 
for de lokale arbeidstagerinteressene.

Han kunne ikke, som sin forgjenger i ordfbrerembedet 
nbye seg med å forestå utbygging av ulike former for 
offentlig service i ly av ekspansjonen ved aluminiums
verket, men var henvist til å backe opp "lokale" for
retningsfolk. Det innebar imidlertid bl.annet at han 
undergrov sin egen mulighet til å spille på den tradis
jonelle oppfatningen om at "borgerlige" lokalpolitikere 
bare er ute etter å fremme illegitime særinteresser.



OPPSUMMERING.

I. Framveksten av et nytt virksomhetsfelt.

I fbrste delen av dette kapitlet har jeg forsbkt å 
gjbre rede for hvordan Sigvald Brandth maktet å etablere 
og bygge ut en industriell entreprise ved suksessivt å 
knytte seg til:

den "regionale" etterspørselen etter bygningsbeslag 
som byggeboomen etter krigen var opphav til,

Mosjben Aluminiumsverks behov for jernkonstruksjoner

og etterspørselen etter jernkonstruksjoner og varm- 
luftsanlegg/ventilasjonskanaler på "det nord-norske 
markedet".

Det offentlige og storindustrielle angasjementet i 
Nord-Norge i 60-årene, Brandths innpass i industrileder- 
kretser, hans ferdigheter i omgang med "sentrale" polit- 
ikere/byråkrater og det fleksible produksjonsopplegget 
som den samordnede framstillingen av jernkonstruksjoner 
og blikkenslagervarer ga, medfbrte at tilpassingen på 
"det nord-norske markedet" var ekstraordinært profittabell

Nedtrappingen av det offentlige og storindustrielle 
engasjementet i Nord-Norge mot slutten av 60-årene, blok
kerte imidlertid muligheten for å vedlikeholde denne til
passingen.

Brandth ble da provosert til å foreta en rekke in- 
vesteringer med sikte på å bli i stand til å få hånd om 
leveranser til industrianlegg og offentlige utbyggings
prosjekt i "Sbr-Norge". Han mente dessuten at boomen 
innen skipsbyggingsindustrien ville gi mulighet for att
raktive underleveranser.
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En landsomfattende og uforutsigbar "dyp" etter- 
spbrselsbblgedal kom imidlertid til å gjdre ham ute av 
stand til å innfri de finansielle forpliktelsene inves
teringene hadde påfdrt ham. Disse omstendighetene kom i 
sin tur til å henvise ham til å gjdre framstot for å mobil
isere "goder" fra "den offentlige sfæren" (garanti fra 
D.U.F. for et lån på kr.800.000.- i Forretningsbanken.)

II. Spillet om S.A.Brandth.

I og med at dette utspillet overfor myndighetene:

framsto som en mulighet for de regionale distrikts- 
utbyggingsmyndighetene og konkurrentene på "det 
nord-norske markedet" til å "forberede" den for
ventede oljeaktiviteten utenfor kysten av Nord-Norge.

og de potensielle lokale alliansepartnernes utspill 
ble bestemt av hensynet til deres "karriere" som 
henholdsvis ordfbrer og bankmann,-

ble garantisdknaden mott med krav om gjenydelser som fore
kom Brandth uakseptable (å la verkstedeiere i Narvik og 
Harstad overta aksjemajoriteten i virksomheten han hadde 
bygd opp).

P.g.a. Mosals bestrebelser for å minimalisere ved
likeholds- og utvidelseskostnadene og skipsbyggingsin- 
dustriens underleverandørstrategi, hadde imidlertid Gun
vald Larsen vært i stand til å etablere et verksted (Vefsn 
Sveis) "i skyggen av" S.A.Brandth.

De reduserte etableringskostnadene som underleveran- 
dbrsystemet (og de distriktspolitiske virkemidlene) var 
opphav til, medfbrte på den annen side stor konkurranse om 
de enkleste leveransene innen mekanisk industri. Og det 
voksende antallet store/teknisk avanserte ordrer, gjorde 
det stadig vanskeligere å framstå som "hovedentreprenør".
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Den mekaniske industrien antok således stadig tydelig
ere en dualistisk karakter.

Da Sig.Brandth slo seg selv konkurs i stedet for 
å inngå et "samarbeid'* med "Harstad" og "Narvik" framsto 
imidlertid en mulighet for Larsen til å få hånd om et 
"fullverdig" produksjonsopplegg..

De nord-norske verkstedeiernes bnske om utvidet 
verkstedskapasitet ved den forventede oljeaktiviteten og 
ordførerens behov for å demonstrere overfor velgerklien- 
tellet at han maktet å ordne opp-i problemene som "gamb
lingen til forretningsfolk" var opphav til, gjorde et 
således mulig for ham å etablere et "samarbeidsselskap" 
(Mosjøen Mek.) på"ruinene" av S.A.Brandth. Og i og med 
at partnerne gikk med på at han ble ansatt som disponent 
(mot å selge 20% av aksjene i Vefsn Sveis til "samarbeids- 
selskapet"), lå forholdene tilsynelatende tilrette for at 
"den lokale mekaniske industrien" igjen ble i stand til å 
hevde seg i konkurransen om de attraktive leveransene.

III. Spillet om Mosjben Mek.

Det ble imidlertid vanskelig å få driften ved Mo
sjben Mek. til å imøtekomme kravet om budsjettmessig 
balanse:

Da det ble klart at oljeaktiviteten lot vente på 
seg, kom de utenbys partnerne til å se seg tjent 
med å nytte Mosjben Mek. som ’"melkeku" for sine 
"egne" virksomheter.

Og p.g.a. at "samarbeidsselskapet" ikke holdt fram 
med blikkenslagervirksomheten og ikke maktet å 
mobilisere alle de "gamle" fagfolkene, disponerte 
Larsen et mindre fleksibelt og produktivt produk- 
sjonsopplegg enn hva Brandth hadde gjort.



P.g.a.. faren for "melking" tok ikke Gunvald Larsen 
sjansen på å gi fra seg den avtalte aksjeposten i Vefsn 
Sveis, og han måtte fblgelig fratre disponent jobben ved 
Mosjben Mek. Men han hadde grunn til å håpe at medeierne 
i Narvik eller Harstad for eller senere skulle se, seg 
tjent med å selge sine aksjer på gunstige vilkår.

I og med at Aalbotsjord manglet bransjeme.ssig over
sikt, var han som styreformann for Mosjben Mek. henvist 
til å ivareta selskapets interesser via "politiske kanaler" 
Gunvald Larsens "good-will" hos Mosal og distriktsutbyg- 
gingsmyndighetene fikk ham imidlertid til å frykte at 
Vefsn Sveis ville blokkere disse kanalene.

Disse konstellasjonene ble i sin tur opphav til et 
komplisert lokalpolitisk begivenhetsforlop, der Aalbots
jord og Larsen i en serie trekk og mottrekk tok sikte på 
henholdsvis å sikre Mosjben Mek.b overlevelsesmuligheter - 
og å få i stand en "fusjon".mellom de to lokale mekaniske 
verkstedene.

I og med at dette spillet om Mosjben Mek. kom til 
å trekke i langdrag, var det med på å legge grunnlag for 
at styret til slutt ble tvunget til å slå selskapet kon- 
kur s.

IV. Spillet om konkursboet.

Etter at sorenskriveren sammenkalte skiftesamling 
for å velge bostyre, holdt det kommunalpolitiske begiven- 
hetsforlbpet fram. Det var nemlig om å gjbre for Aalbots
jord å sikre at boets aktiva ble solgt på så gode betin
gelser at det offentliges fordringer ble dekket. Og Gun
vald Larsen var interessert i å få hånd om lokalene på 
så gunstige vilkår, at han var sikker på at han maktet å 
innfri de finansielle forpliktelsene ervervelsen kom til 
å påfbre ham.



Ettersom salget av konkursboets aktiva framsto som 
en attraktiv konverteringsmulighet også for aktorer på 
andre virksomhetsfelt og utfallet ikke var gitt da det 
nye. kommunestyret trådte sammen på nyåret 1976, kom imid
lertid ingen av partene til å framstå som ubestridt seier
herre :

Aalbotsjord oppnådde at Mosjben Mek.-lokalene ble 
solgt på så gunstige vilkår at det offentlige fikk 
dekket sine fordringer, men han maktet ikke å tvin
ge igjennom at kjbperen han hadde mobilisert 
(Midt-Helgeland Kraftlag) fikk hånd om dem. Begiv- 
enhetsforlbpet "tvang" han imidlertid ved flere an
ledninger til å foreta disposisjoner som gjorde 
det klart for stadig flere "utenforstående" at han 
hadde "sin del av skylden" for de uheldige utfal
lene .

Den tverrpolitiske opposisjonen mot Aalbotsjord som 
hadde utkrystallisert seg i lopet av "spillet om 
Mosjben Mek." og "spillet om konkursboet", var 
ikke i stand til å sikre lokalene for mekanisk in
dustri, men maktet å sbrge for at de kom til å huse 
virksomhet som ga et minimum av arbeidsplasser 
(samlelager for trevarer og produksjon av listverk).

I og med at Aalbotsjord maktet å mobilisere en 
betalingsvillig kjbper (M.H.K.), ble imidlertid 
Gunvald Larsens mulighet til å få hånd om et "full
verdig" produksjonsopplegg blokkert. "Den lokale 
.mekaniske industri" ble m.a.o. henvist til å kon
kurrere om de enkleste oppdragene og lite profit
table underleveranser, og det gav bare grunnlag, 
for halvparten så mange sysselsatte som i 60-årene 
(en reduksjon fra ca. 120 til 60 mann.) Det lokal
politiske begivenhetsforlbpet var på den annen side 
med på å heve hans prestisje i det lokale forret- 
ningsmiljoet og bkte hans sjanser for lokalpolitisk 
opp-backing "ved neste korsvei". Og målsettingen 



om at den forestående oljeaktiviteten utenfor kys
ten av Nord-Norge fbrst og fremst skal komme "lands
delen" tilgode, tilsier at han vil stå overfor nye 
produksjonsmessige konverteringsmuligheter og at 
han igjen vil bli provosert til å gjbre framstbt 
for å mobilisere ressurser fra "den offentlige 
sfæren".

I og med at Gunvald Larsen bare har sjanse til å få hånd 
om oppdrag'som er relativt lite utfordrende m.h.t. ferdigheter 
og kunnskap, og han ikke maktet å mobilisere "fagfolkene" som 
Brandth hadde i sin tjeneste (de er flyttet eller er beskjef
tiget ved Mosjben Blikk og Ventilasjon A/S); vil han imidler
tid ha små muligheter til å etablere seg som produsent av 
"spesialprodukter" (f.eks. hydraulisk utstyr). Mangelen på 
raffinerte ferdigheter og kunnskap vil henvise ham til å kon
sentrere oppmerksomheten om å bli en konkurransedyktig under- 
leverandbr av relativt primitive komponenter.

Den personellmessige diskontinuiteten i koordineringen 
av "den lokale mekaniske industrien" som fant sted i og mod 
at Gunvald Larsen inntok plassen til Sigvald Brandth, har 
m.a.o. fått skjebnesvangre fblger.



KILDER:

Samtaler, bl.annet med:
Sigvald Brandth; grunnleggeren av S.A.Brandth.
Wilhelm Hoff Petersen; tannlege og hbyrepolitiker. 
Gunvald Larsen; eier og disponent av Vefsn Sveis. 
Ivar Nbstvik (varamann til formannskapet for Hbyre) 
Torbjbrn Haug (banksjef i Forretningsbanken avd.

Mosjben)
Kjell Haugum (banksjef i Forretningsbanken avd.Mosjoe- 
Kr. Straumann (soussjef i Vefsn Sparebank) 
Gunnar Arntsberg (Svenningdal Trevarefabrikk)
Roald Ragnarsbn (formann i Vefsn SV og lærer på Jern 

og metall-linjen ved Vefsn Yrkesskol
Einar Edvartsen ("gammel" AP-politiker)
Einar Hugås (finansrådmann i Vefsn kommune og 

AP-politiker)

Helgeland Arbeiderblad av:
197U : 10/12.
1975 : 3/1, 11/7, 2>+/7, 29/7, 8/8, 22/8, 30/8,

11/9, 12/9, 13/9, 16/9, 23/9, 29/9, 17/10,
18/10, 25/10, 27/10, 29/10, 30/10, 1/11, 3/11, 
21/11, 2^/1 1 , 15/12, 16/12 og 18/12.

Utskrift fra Vefsn formannskaps protokoll av:
9A, 29A, 28/5, 18/6, 2/7, 13/8 og 10/9-1975.

Ivar Nbstviks interpellasjon til formannskapet av 13/3-75 
vedr. Mosjben Mek.

Brev fra Gunvald Larsen til Vefsn formannskap av 27/6. og 
30/6, vedr, betingelsene for salg av kommunens aksjer i 
Mosjben Mek.
Brev fra Vefsn Sparebank v/Straumann av 2^/6-75 vedr, 
betingelsene for salg av kommunens aksjer.



- Sakpapirer til Veins formannskap fra finanrådmannen av 
16/9-75, der det framgår at Mosjben Mek. skylder skatt 
og kommunekassereren ber om fullmakt til å gå til an
meldelse.

- . Rapporten fra 3-mannsutvalget nedsatt av formannskapet i 
mote den 12/9-75, - avgitt 2^/10-75-

- Resolusjon fra "klubben" ved MosjbenMek. av 22/5-75, der 
det ble protestert mot at Gunvald Larsen var tilsatt som 
midlertidig disponent.

- Brev fra "klubbstyret" ved Vefsn Sveis av 23/6-75, der det 
ble henstilt til formannskapet at det ikke ble brakt for
hold inn i salgsbetingelsene som angår'arbeidstagernes 
situasjon.

Brev fra "klubbstyret" ved Vefsn Sveis av 28/5-75 til 
styret v/Mosjben Mek., der det oppfordres til å arbeide 
for å få i stand en fusjon mellom Vefsn Sveis og Mosjben 
Mek.

Midlertidig regnskapsoversikt pr.31/5-75 for Mosjben 
Mek. ved konsulent Svein Moller. . •

- Brev fra registrert revisor Kjetil Ring til "Nåværende og 
tidligere aksjonærer i Mosjben Mek." av 17/6-75, der det 
blir påpekt at varebeholdningen i årsregnskapet for 197k 
er overvurdert og at fortsatt drift vil påfbre selskapets 
kreditorer tap.

- Brev fra revisor Kjetil Ring til styret i Mosjben Mek. av 
17/6-75 om det samme forholdet.

Vurdering av driften ved Mosjben Mek. i 197Le og 1975 fra 
fungerende disp. Sparby av 17/6-75, - der det bl.annet 
blir påpekt at det er utfort oppdrag for aksjonærene som 
har pafbrt selskapet tap.

Innberetning fra bostyret i Mosjben Mek’s konkursbo av 22/9-75

- Håndverk og Industri nr. 10, 1975 - art. av Sigurd A.Sande: 
"Dclleverandbrsystemct: Brbdr. Bauer-Nilsen A/S, 
moderne industribedrift basert på moral istedenfor 
jus".



KAP.6. TREVAREBRANSJEN.

Trevareproduksjon var det produksjonsområdet som ga 
grunnlag for det stbrste antallet industrietableringer de 
fbrste etterkrigsårene.

6.1 .1 .MULIGHET FOR SUKSESSIV UTBYGGING.

Bakgrunnen for det var bl.a. at ingen av de andre pro
duksjonsområdene bod på så mange muligheter til en suksessiv 
oppbygging/utbygging av produksjonsanlegget. Hver maskinell 
komponent på dette området kunne nemlig som regel nyttes til 
flere arbeidsoperasjoner,og arbeidsoperasjoner som krevde 
dyrt spesialutstyr dersom de skulle utfbres industrielt, 
kunne i de fleste tilfellene også utfbres med manuelt verktby.

Hyppige omstillinger av maskinene og stort innslag av 
håndverksmessig produksjon reduserer selvsagt produktiviteten 
vesentlig. De ekstraordinære gode prisene "gjenoppbyggingen" 
forte med seg, gjorde det imidlertid mulig selv for folk som 
bare var istand til å få hånd om et minimum av maskinelt ut
styr å forestå produksjon med "akseptabel" fortjeneste.

6.1. 2. Håndverksferdigheter.

Det forhold at svært mange behersket de fornbdne hånd- 
verksferdighetene, gir utvilsomt også noe av forklaringen på 
det store antallet etableringer. Grunnlaget for det var bl.
a. at det i store deler av landet var tilgang på råstoff fra 
lokale skoger og sagbruk. I mange bygder var således trear- 
beid(framstilling av traug,husflid,pinnestoler...) for krigen 
en viktig del av inntektsgrunnlaget for en stor del av hus
holdene. I byene og tettstedene fantes det p.g.a. "sammen
hengende" etterspbrsel etter "finere" trevarer på den annen 
side gjerne snekkermestre og "svenner" som hadde håndverksmes- 



sig trebearbeiding som hovedbeskjeftigelse.

I noen tilfeller finner vi at det var snekkermestrene 
som disponerte det minimum av kapital, behersket de nødven
dige forretningsmessige- og faglige ferdighetene og hadde den 
markedsmessige oversikten som skulle til for å få istand in
dustriell trebearbeiding. Men like ofte var det særlig til- 
takssomme bygdehåndverkere eller "svenner" som maktet å ut
nytte nisjen etterspdrselsboomen og det fleksible utstyret 
ga grunnlag for.

6.1.3- Organiseringen av byggevirksomheten.

At det store behovet for vinduer, dorer, trapper, kjbk- 
keninnredninger og garderobeskap, som den sterkt opptrappede 
byggeaktiviteten var opphav til, kom til å bli dekket av et 
"utall" lokalt forankrede trevarefabrikker, må imidlertid også 
henfbres til måten byggevirksomheten var organisert på.

Brorparten av husbyggingen ble de fbrste etterkrigsårene 
tatt hånd om at "selvbyggere" - som mobiliserte slektninger, 
kjenninger, naboer og arbeidskammerater til "dugnad" når ar
beidet krevde "flere hender" (f.eks. ved stoping av grunnmur.) 
Etterspbrselseksplosjonen manifisterte seg fblgelig som et 
stort antall kunder med tildels svært uensartede bnskemål.

Det medfbrte bl.a. at mange av produsentene, som hadde 
den finansielle forutsetningen til det, ofte unnlot å foreta 
investeringer i utstyr som muliggjorde standardisert "masse
produksjon" .

Bakgrunnen for at mange med minimal tilgang på kapital 
maktet å etablere seg som trevareprodusenter, kan m.a.o. bl. 
annet tilskrives at etterspørselens "sammensetning" bare i 
liten grad oppmuntret til mekanisering.
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Men alle bygde selvsagt ikke husene sine selv, og etter
hvert skjbt reisingen av offentlige bygg (f.eks.skoler) fart. 
Disse oppgavene ble imidlertid gjerne ivaretatt av profesjonel
le byggningssnekkere som vekselsvis jobbet hver for seg og 
vekselsvis sammen - alt etter arbeidets omfang.

Etter hvert som antallet omfangsrike arbeidsoppdrag 
voks, bkte selvsagt sjansen for at slik kortsiktig og "impro
visert" koordinering ble avlbst av byggningsfirmaer av "moder- o
ne" type. Arsaken til det er bl.a. at kontinuerlig koordiner
ing gir mulighet for å anskaffe arbeidsbesparende utstyr som 
setter store krav til kapital (f.eks.byggningskraner, kompres
sorer og lastebiler.) Men det må også tilskrives den lovgiv
ning som ble gjort gjeldende for byggevirksomheten. Det ble 
nemlig krevd at de mer omfangsrike og kompliserte byggepro
sjektene bare skulle kunne foregå i regi av personer med et 
minimum av formell kompetanse og som disponerte det "nødven
dige" utstyret.

Men selv med et voksende innslag av stbrre byggeprosjekt, 
baserte byggevirksomheten seg relativt lenge i liten grad på 
standardiserte komponenter. Også organiseringen av de omfangs
rike arbeidsoppgavene ble m.a.o. lagt opp etter håndvcrksmes- 
sige prinsipper.

6.1 . ^. Unntak fra regelen.

Unntagsvis var det imidlertid grunnlag for "standardisert 
masseproduksjon". Det skrev seg fbrst og fremst fra det for
hold at det rundt om i landet fantes enkelte lokaliteter som 
ikke huset "egne" trevareprodusenter.

Det kunne skyldes mangel på lokalt råstoff og fravær av 
tradisjoner i trebearbeiding (f.eks. som i store deler av Nord- 
Norge). Attraktive alternative sysselsettingsmuligheter kan 
også være en forklaring på hvorfor lokal trevareproduksjon 
ikke var kommet istand, selv om den lokale etterspørselen ga 
grunnlag for etableringer.



I slike områder gjorde den lokale etterspørselen 
i stedet det mulig for lokale byggnings- og trelastforretnin- 
ger å innlemme trevarer som en del av varespektret. Tran
sportkostnadene og kostnadene med å finne fram til nye leve
randører forte ofte til at disse handelsvirksomhetene etabler- 
te stabile relasjoner til produsenter som var lokalisert i an
dre deler av'^egionen" hvor det hadde funnet sted etableringer. 
De av produsentene som maktet å knytte til seg et helt nett 
slike forhandlere, kunne fblgelig tillate seg å anskaffe pro
duksjonsanlegg som var dimensjonert for framstilling av 
relativt store serier standardiserte produkter.

6.1.5- Hovedbildet.

De fbrste etterkrigsårehe var det imidlertid svært få 
som stod overfor denne muligheten. Bildet var, som påpekt, 
fbrst og fremst preget av:

- den ekstraordinært lave investeringsterskelen som om
gå dette produksjonsområdet

- og at svært få incentiver motiverte de etablerte be
driftslederne til å bke produktiviteten og produk
sjonsvolumet ved å mekanisere og standardisere pro
duksjonen ut over det den ■’umiddelbare etterspørselen 
ga grunnlag for.

Det relativt' store innslaget av håndverk, som på denne 
måten kom til å prege trevareproduksjonen, medfbrte fblgelig 
at beherskelsen av håndverksferdigheter hadde stor betydning 
både for produktiviteten og kvaliteten på produktene. Der 
det var konkurranse om kundene kunne således bedriftsleder
nes og de ansattes anseelse som håndverkere ha like stor be
tydning for avsetningsmulighetene som prisen som ble forlangt 
for varene.



6.2. DRASTISKE ENDRINGER.

Bl.a. som folge av at urbaniserings- og sentraliser
ingsprosessen manifesterte seg "med full tyngde", endret 
imidlertid disse forholdene seg drastisk mot slutten av 50- 
årene og i begynnelsen av 60-årene.

6.2.1. Industrialisering av byggevirksomheten.

I og med at brorparten av byggeaktiviteten nå ble kon
sentrert til et fåtall urbane sentra, ble det stadig færre 
som maktet/så seg tjent med å forestå oppfdrelsen av sin 
egen bolig:

Det var f.eks. ikke lenger opp til den enkelte å bestem
me tidsskjemaet for igangsettelse og fullførelse. Byggeak
tiviteten måtte fra da av svært ofte skje i henhold til 
’stramt oppsatte kommunale reguleringsplaner. Det ble så
ledes vanskeligere enn for å tilpasse husbyggingen til andre 
former for virksomhet som påkaller oppmerksomhet. Likeledes 
framsto det som en ny begrensning for mange at de ikke syssel
satte seg selv, men hadde "fast" arbeid hos andre. De kunne 
fblgelig ikke som for konsentrere oppmerksomheten over et av
grenset tidsrom om "å få tak over hodet", - selv om det var 
rasjonelt ut fra et husholdningsbkonomisk synspunkt.

I og med at stadig flere måtte flytte fra heimplassen 
for å finne arbeid, ble det også stadig færre som så muligheten 
til å mobilisere dugnadsgjenger. Slekt og venner var utenfor 
rekkevidde,og mange fikk/ samkvem med de nye arbeidskammeratene 
- som kanskje bodde "på den andre siden av byen". O.s.v....

Tilretteleggelsen av offentlig og privat "service" og 
etableringen av industrivirksomheter i de raskt voksende sen
traene kom på samme måte til å representere stadig mer omfat
tende og komrliserte byggenrosjekter.
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En stadig stbrre del av byggevirksomheten kom således 
til å utgjøre oppgaver av en art og et omfang som bare lot 
seg lose ved hjelp av profesjonelle og formelle koordiner- 
ingsenheter.

Alt etter som stadig fler og fler så seg tjent med å 
flytte inn i boligblokk eller prefabrikerte eneboliger, fram
sto følgelig den ene byggefirmaet og ferdighusfabrikken etter 
den andre. (Noe av bakgrunnen for at det ikke ble etablert 
ferlighusfabrikker alt i tilknytning til "gjenoppbyggingen" 
etter krigen, må imidlertid også i noen grad tilskrives 
måten Håndverksloven var utformet på i disse årene'. Loven 
krevde nemlig enten at bedriftslederen selv hadde håndverks
brev i alle byggningsfagene som var "beskyttet" eller ansatte 
folk som var sertifisert på de berbrte områdene. Etter at 
lovgivningen som regulerte utbvelsen av håndverkene ble 
"modernisert" i 50-årene, sto de potensielle ferdighuspro- 
dusentene ikke lenger overfor denne begrensningen.)

6.2.2. Framvekst av et omsetningsapparat.

Det er i denne sammenheng også viktig å peke på et annet 
aspekt ved det nye bosettingsmønsteret som voks fram i 60-årene. 
Tidligere framsto produksjonsvirksomhetene de fleste steder 
vanligvis som integrerte deler av det "lokalsamfunn" som huset 
dem. I og med den raske veksten i de store sentraene ble det 
imidlertid i mange områder stadig stbrre "avstand" mellom de 
ulike virksomhetsfeltene.

En stor del av de potensielle kundene i de urbane områd
ene fikk derfor bl.a. vanskeligheter med å skaffe seg kjenskap 
til: hva som produseres hvor, av hvem og til hvilke priser. De 
økte "omkostningene" spesielt "småforbrukerne" ble påført gjorde 
det således f.eks. mulig for stadig flere byggevareforretninger 
å innlemme trevarer som en del av varespektret. Folk ser seg 
m.a.o. tjent med å kjøpe alle byggevarene på ett sted, selv om 
det medfbrer at de må betale høgere utsalgspriser for dem enn 
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hva de måtte gjdre dersom de kjbpte dem direkte fra pro
dusenten.

Industrialiseringen av byggevirksomheten og den bkende 
avstanden mellom produsentene og "småforbrukerne", som fulg
te i kjblvanne.t av den raske sentrumsveksten, medfbrte så
ledes at en stor del av trevareprodusentene ble konfrontert 
med fundamentalt nye tilpassingsbetlngelser. Fra å stå over
for et stort antall "småforbrukere" med tildels svært uensar- 
tede bnskemål, ble de henvist til å konkurrere om et begrenset 
antall leveranser av standardiserte produktvarianter til stbrre 
byggeprosjekt, profesjonelle handelsvirksomheter eller ferdig
hus fabrikanter .

Denne omorganiseringen/samordningen av "etterspørselen" 
framsto selvsagt for mange bedriftsledere som et kraftig 
incitament til å foreta investeringer med sikte på å mekanis
ere og standardisere produksjonen.

6.2.3* Produksjonsmessige muligheter og begrensninger.

I og med at framstillingen av de ulike trevarene fordrer 
tildels svært forskjellige arbeidsoperasjoner, bod de imid
lertid ikke på de samme mulighetene for mekaniseringsgevinster. 
Og ettersom de var beregnet for hbyst forskjellige, anveldel- 
sesområder,var det ikke like nærliggende å utvikle produkt
varianter som egnet seg for standardisert "masseproduksjon".

Det var således i fbrste rekke produksjonen av innven
dige dorer og kjbkkeninnredninger/garderobeskap hvor tek
nologiske og organisasjonelle innovasjoner åpnet muligheten 
for markante kostnadsreduksjoner.

Bedriftslederne som bnsket å gjbre seg nytte av de nye 
produksjonsmessige konverteringsmulighetene på disse områd
ene, ble på den annen side konfontrert med den begrensning 
at de tilgjengelige produksjonsanleggene var dimensjonert 
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for svært store produksjonsvolum og fblgelig satte ekstraor
dinært store krav til kapital.

Ettersom det derfor bare var et fåtall produsenter som 
var istand til å foreta de nødvendige investeringene, hadde 
imidlertid de som fbrst våget å anskaffe det nye utstyret; 
desto stbrre sjanse til å sikre seg en så stor del av mar
kedet som de økonomiske uttellingene fordret.

Særlig raskt gikk det selvsagt å få hånd om markedet 
i de områdene innslaget av industriell byggevirksomhet domi
nerte og detaljomsetningen av trevarer for det meste fore
gikk i regi av byggevare- eller trelastforretninger.

6.2. k. Kjbper-selger relasjonen.

Forholdet mellom produsent og kunde ble således for 
disse virksomhetenes vedkommende med ett "snudd på hodet". 
For de spesialiserte produksjonen,utgjorde de en liten frak
sjon av en stor og fragmentert klasse produsenter, som p.g. 
a. den forutgående "samordningen" av etterspbrselen, stod 
overfor et relativt lite antall kapitalsterke kunder. Etter
hvert som stadig flere av de tradisjonelle produsentene fant 
å måtte oppgi produksjonen av innvendige dorer og kjbkkeninn- 
redninger/garderobeskap, kunne de i stadig flere områder ved 
hjelp av stilltiende avtaler "diktere" på hvilke betingelser 
det relativt store antallet potensielle kunder (handelsvirk
somhetene ,byggeprosjektene og ferdighusfabrikantene) skulle 
få kjbpe deres produkter.

6.2.5* Innsnevring av virksomhetsfeltet.

Flesteparten av de bvrige trevareprodusentene opplevde 
på sin side at produksjonsgrunnlaget på kort tid innskrenket 
seg til bare å omfatte utvendige dorer, vinduer og trapper. 
Tapet av aktuelle produkttyper ble riktignok i noen grad 
kompensert av den stadig stigende etterspørselen etter tre



varer, som bl.a. hadde sitt opphav i den forserte sentrums- 
veksten i disse årene. Men for de fleste produsentenes ved
kommende forte innsnevringen til at deres strategiske posisjon 
vis-a-vis kundene forverret seg ytterligere.

Opphav til ulike overlevelsesstrategier.

De nye begrensningene manifesterte seg imidlertid ikke 
på samme måte for de ulike virksomhetene og var fblgelig opp
hav til hbyst forskjellige overlevelses/tilpassingsstrategier.

I flere av "utkantområdene" var-det f.eks. fremdeles 
grunnlag for direkteleveranser av "skreddersydde" produkter 
i et så stort omfang at det fortsatt var mulig å forestå virk
somheter på basis av "blandet produksjon". Bakgrunnen for det 
kunne være at bkonomiske og politiske aktorer i disse områd
ene stadig så nye sysselsettingsmuligheter, uten av bygge
prosjektene de var opphav til hopet seg opp slik som i press
områdene. Det "balanserte" aktivitetsnivået dette gav på 
bygge- og anleggsfronten, forte fblgelig ofte til at det 
fortsatt lot seg gjbre å organisere byggevirksomheten på én 
tilfredsstillende måte etter håndverksmessige prinsipper.

I og med at det således verken ble etablert byggefir
maer og ferdighusfabrikker eller skapt nisjer for trevare- 
handel, opererte m.a.o. de lokale trevarefabrikkene i disse 
områdene på "beskyttede" lokalmarkeder.

Også andre forhold medvirket imidlertid til at en god 
del av produsentene holdt fram med tradisjonelle tilpassin- 
ger. De produksjonsmessige nyvinningene som var utviklet 
med henblikk på standardisert "masseproduksjon" av de "res
terende" produkttypene (d.v.s. utvendige dorer, vinduer og 
trapper)^ bod for det fbrste på relativt marginale mekaniser- 
ingsgevinster. Og selv om de var dimensjonert for langt 
mindre produksjonsvolum enn de nye produksjonsanleggene som 
var beregnet på framstilling av dorer og kjbkkeninnredninger, 
representerte de investeringen i et omfang som fordret at
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de som tok dem ibruk maktet å kapre kunder også utenfor sitt 
eget lokalmarked. Svært mange av de "beskyttede" produsen
tene mente følgelig at de ville ha stbrst sjanse til å ved
likeholde virksomhetene de foresto dersom de holdt fram med 
den etablerte tilpassingen.

6.2.7• Gradvis "kontraksjon".

Men også mange produsenter som ikke var lokalisert på 
"beskyttede" lokalmarkeder unnlot å foreta nyinvesteringer. 
Istedet for å satse på standardisert "masseproduksjon", 
valgte en del av bedriftslederne å tilpasse virksomhetene et 
stadig mindre produksjonsvolum alt etter som de respektive 
lokalmarkedene ble viet oppmerksomhet av de ulike spesiali
serte enhetene.

Foranledningen til at de ikke motte den skjerpede kon
kurransen med å modernisere og spesialisere sin egen produk
sjon, var for noens vedkommende at de fryktet at de ikke ville 
være istand til å tilrive seg en stdrre kundekrets, eller at 
den bkede produksjonskapasiteten presset dem til å godta 
priser som lå under "lonnsomhetsnivå".

Manglende vilje til å pådra seg nye økonomiske forplik
telser kunne imidlertid også ha sitt opphav i at bedrifts
lederne ikke hadde sdnner som var interresert i "å overta". 
Satt opp mot "karrieremuligheter" som f.eks. skoleverket ut
gjør springbrett for, framsto det naturlig nok for mange som 
lite attraktivt å binde tid og ressurser i overskuelig fram
tid til "overlevelseskampen" på et produksjonsområde med 
stadig stigende konkurranse.

Andre var ganske enkelt ute av stand til å mobilisere 
de nbdvendige finansielle ressursene.

Forutsetningen for den defensive strategien var imidler
tid at reduksjonen av produksjonsvolumet fortsatt tillot be-



driftslederne å innfri forpliktelsene de allerede hadde på
dradd seg. Det var således gjerne virksomheter med nedbe
talt utstyr og fblgelig små "faste" kostnader som hadde an
ledning til å vedlikeholde viabiliteten ved gradvis kontrak
sjon.

6.2.8. "Spesialproduksjon" .

En del av de "ubeskyttede" lokale markedene bod dess
uten på muligheter for tilpassingen på basis av tradisjonelle 
produksjonsopplegg, uten at det var nødvendig å redusere 
kapasitetsutnyttelsen. Det var i de områdene’ der den lokale 
etterspbrselen etter noen av de "gamle" produksjonsvarian- 
tene var så stor at framstillingen av dem gav full beskjef
tigelse til enkelte av virksomhetene. Det er f.eks. stadig 
etterspørsel etter trevarer i forbindelse med modernisering 
av eldre hus.

Stigende levestandard fikk likeledes stadig fler til å 
etterspørre produksjonsvarianter som krevde relativt stort 
innslag av håndverksproduksjon eller som ikke ble ivaretatt 
av den standardiserte masseproduksjonen. Mange var således 
villig til å betale merkostnadene for å få tilgang på "hytte- 
vinduer", kjbkkeninnredninger i bondegårdstil eller andre 
luksusbetonte produkter.

En del av produsentene i de stbrre sentraene som hadde 
ry for å være dyktige håndverkere, var m.a.o. istand til å 
gjbre bruk av produksjonsopplegg som var anskaffet med sikte 
på "blandet produksjon" til å utnytte nisjen som etterspør
selen etter "spesialinnredninger" gav grunnlag for.

6.2.9. Kort sagt:

Brorparten av trevareprodusentene ble henvist til å pro
dusere et stadig snevrere spekter produkt. Disse "resterende"
produksjonsområdene bod på relativt marginale standardiserings- 
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og mekaniseringsgevinster. Og det framsto som sjansebetont 
for de fleste å gjbre seg avhengig av "ytre"-markeder. Disse 
omstendighetene forte m.a.o. til at det bare var de av pro
dusentene som verken:

- var lokalisert på et "beskyttet" marked,

- hadde mulighet for gradvis "kontraksjon"
- eller så sjansen til "spesialproduksjon", 

som gjorde framstbt for å få hånd om "moderne" produksjons
anlegg. ' '

Men de aktuelle bedriftslederne hadde selvsagt ikke 
den samme forutsetningen for å mobilisere nok kapital til å 
anskaffe det nye utstyret og finne lonnsom avsetning for det 
bkte produksjonsvolumet disse investeringene fordret. P.g.a. 
den skjerpede-konkurransen var ofte de private kredittinsti
tusjonene tilbakeholdende med å yte lån til virksomheter på 
dette området. Og de marginale storskalafordelene var, som 
påpekt, ofte for små til at de moderniserte virksomhetene 
maktet å utkonkurrere tradisjonelle produsenter med nedbetalt 
utstyr. Virksomhetene som var lokalisert i områder med få 
andre sysselsettingsmuligheter, hadde imidlertid som regel 
mulighet for å oppnå kommunale garantier og tilskudd og "bil- 
ligp" lån fra D.U.F. - Samtidig not de gjerne godt av lave 
arbeidslbnninger.

Brorparten av trevarevirksomhetene, som maktet å etab
lere stabile tilpassinger på basis av standardisert "masse
produksjon" av vinduer, utvendige dorer eller trapper, kom 
fblgelig til å holde hus i "utkantstrbk".

På dette produksjonsområdet har m.a.o. muligheten til å 
minimalisere de "faste" kostnadene og arbeidslbnningene hatt 
stbrre betydning for den budsjettmessige balansen enn f.eks. 
transportkostnadene. (Konf. den avgjbrende betydningen tran
sportkostnadene spilte i transformasjonen av betongvarebrans- 
jen, se kapA, side 3«)
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Vi fikk, som påpekt, i et visst omfang spesialisert 
produksjon av utvendige dorer og trapper. Det var imidlertid 
i forste rekke produksjon av stadardiserte vinduskarmer som 
på denne måten ytterligere kom til å innsnevre produksjons- 
spekteret som det fortsatt var aktuelt å framstille ved 
hjelp av .tradisjonelle produksjonsopplegg.

I og med industrialiseringen av byggevirksomheten fram
sto det imidlertid også nye områder hvor det var mulig å kon
vertere kapital, ferdigheter og produksjonsutstyr som var 
akkumulert i tilknytning til "tradisjonell" trebearbeiding 
på en profittabel måte.

En del av de mest ressurssterke og tiltakssomme produsen
tene maktet således å utvide produksjonslokalene og supplere 
det maskinelle utstyret slik at de ble istand til å organisere 
ferdighusproduksjon etter pre-cut systemet. Andre satset f. 
eks. på produksjon av arbeidsbrakker på hjul.

Selv om slike produksjonsområdet også fanget interessen 
til f.eks. byggmestre og sagbruksbestyrere, medfbrte den eks
plosive byggevirksomheten som fant sted i de stbrre sentraene 
at disse virksomhetsfeltene i 60-årene utgjorde svært attrak
tive allokeringsalternativ. I og med at flere av bedrifts
lederne som hadde stbrst tilgang på kapital,konsentrerte opp
merksomheten om nye produkttyper, bkte selvsagt overlevelses- 
sjansene for mange av produsentene som hadde dårligere forut
setninger for å vedlikeholde budsjettmessig balanse på en av
gjørende måte.



Skissemessig kan vi framstille differensierings- 
prosessen som fant sted i 60-årene slik:

Prod, av innvendige 
dorer eller kjbkken- 
innredning/garderobe- 
skap for '’nasjonale" 
markeder.

Standardisert prod, 
av vinduer, trapper 
eller utvendige dore 
for "regionale" 
markeder.

----------- —............ ...... , -
Prod, av nye prod.- 
typer (f.eks.ferdig
hus . )

6.2.10. Den kvantitative manifestasjonen.

Måten den offentlige industristatistikken er organisert 
på, gjdr det vanskelig å nytte den til nbyaktig angivelse av 
den kvantitative manifestasjonen av differensieringsprosessen 
på ulike tidspunkt.

Av bedriftstellingene som ble foretatt i 1’952 og 1968 
framgår det f.eks. at antallet trevarefabrikker i denne peri
oden gikk ned fra 11+21i- til 101^4- - altså en reduksjon på å-10 
produsenter. Dette tallet innbefatter imidlertid både:

- bedriftsledere som ikke maktet å vedlikeholde virk
somhetene de foresto, fordi de nylig hadde investert 
i tradisjonelle produksjonsopplegg da masseproduserte 
dorer og kjbkkeninnredninger ble introdusert på mar
kedet der de opererte;

- bedriftsledere som gikk til anskaffelse av produksjons
anlegg utviklet med henblikk på standardisert masse
produksjon, men som ikke maktet å tilrive seg en så 
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stor del av markedet som investeringene tilsa;

- bedriftsledere som gradvis avviklet driften etter 
hvert som de standardiserte produktvariantene ble 
introdusert;

O.S.V.

I 1969 utarbeidet imidlertid Norske Trevarefabrikkers 
Landsforbund (NTL) tallmateriale som reflekterer spesial
iseringen som da hadde funnet sted.

På det tidspunkt produserte f.eks. 2 av ddrprodusen- 
tene 58^ av alle innvendige dorer som ble framstilt i Norge, 
mens 6 andre virksomheter sto for 36% av denne produksjonen. 
Bare 6% ble m.a.o. ivaretatt av småprodusenter i tilknytning 
til andre former for trevareproduksjon.

Et liknende forhold gjorde seg gjeldende på kjdkkeninn- 
redningssektoren. Der sto 3 virksomheter for nærmere 70% av 
produksjonen. De "påfølgende" 2^% av framstillingen på dette 
området ble tatt hånd om av 10 produsenter, slik at de bv- 
rige virksomhetene sto igjen med ca. 7,5% av produksjonen.

På vindussektoren var spesialiseringen, som påpekt, 
ikke kommet så langt. Her hadde de 7 største produsentene 
"bare" hånd om knapt 30% av salget og 17 mellomstore virk
somheter delte på vel 2k%. Knapt halvparten av vindusproduk- 
sjonen foregikk således i regi av småprodusenter.

6.3.1. REORGANISERING AV OMSETTINGSAPPARATET FOR BYGGEVARER.

Fram til de siste årene har de ca. !i-00 byggningsartikkel- 
og trelastforretningene i de lokale og regionale sentraene 
vært lokalt eide enkeltforetågener. Disse har stått for om
setningen av trevarene som produsentene ikke solgte direkte. 
De sto derfor, som påpekt, i en relativt svak posisjon vis- 
a-vis det fåtall virksomheter som var istand til å sikre seg 
framstillingen av innvendige dorer og kjbkkeninnredninger/ 
garderobeskap.
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Men også de dvrige trevareprodusentene hadde fordel av 
den lokale forankringen til disse handelsvirksomhetene. Kon
kurransen om leveranser av vinduer og utvendige dorer kom 
vanligvis bare til å omfatte de produsentene som var lokal
isert i samme "handelsregion" som vedkommende forhandler. 
Relativt beskjedne innkjbp, betydelige transportkostnader og 
ufullkommen oversikt over leverandørmarkedet avskjermet dem 
fra eksterne konkurrenter.

Ved inngangen til 7Q-årene innledet imidlertid de store 
byggningsartikkelgrossistene, som har sin hovedbase i Oslo, 
Bergen og Trondheim, et systematisk, arbeid for å få stdrre 
innflytelse over detaljomsettingen av byggevarer. I løpet av 
60-årene ble kapasiteten i de fleste byggevareindustriene så 
stor, at det etter hvert ble stadig vanskeligere for grossis
tene å sikre seg at "deres varer" nådde fram til forbrukerne.

De ulike gorssistene valgte imidlertid forskjellige 
strategier i kampen om leveransene:

I. Noen kom bl.a. til å kanalisere en del av varespekteret 
de forhandlet gjennom detaljister som tradisjonelt ikke har 
solgt byggevarer, men som av en eller annen grunn var in
teressert i å utvide varespekteret.

Nicolay Buck A/S i Trondheim er et eksempel på det. 
Mos joen Fargehandel har f.eks. begynt å forhandle kjokken- 
innredninger og panelplater fra denne grossisten. Det vik
tigste incitamentet for dette var at det tradisjonelle 
vareutvalget i en fargehandel ikke lenger bod på de samme 
fortjenestemulighetene. Fusjonen av de stor ste norske 
malingsfabrikantene medfbrte nemlig redusert avanse for 
onsettingsleddet, og maling har mott stadig stdrre konkur
ranse fra andre bekledningsmaterialer.

II. Andre grossister har sikret seg innflytelse over lokale 
byggevareforretninger ved oppkjbp eller ved å yte lån til 
lokale eiere som har behov for mer driftskapital. Denne 
strategien har bl.a. Stormbull A/S og Gustav Aspelin lagt 
opp til.



Her kan Aspelins framstbt overfor den stbrste bygge- 
vareforretningen i Sandnessjøen (Konrad Bjbrnvoll) stå 
som eksempel. Etter at Regjeringen vedtok å bygge et 
SIVA-anlegg i Sandnessjøen, som skulle huse mekanisk in
dustri i tilknytning til oljevirksomheten, fattet denne 
grossisten interesse for dette lokalmarkedet. Aspelin 
stilte fblgelig Bjbrnvoll overfor "valget" mellom:
1. å selge virksomheten til Aspelin og eventuelt bli an

satt som disponent;

2. nyte godt av lange kreditter (for derved å makte å 
trappe opp virksomheten i takt med den forventede bkte 
etterspørselen) mot å forplikte seg til å ta alle sine 
varer fra Aspelin;

3. eller å risikere å bli utkonkurrert ved at Aspelin 
etablerer seg i Sandnessjøen på armen måte.

III. Block Watne A/S kan stå som eksempel på en tredje strateg 
som også viste seg å være fruktbar. I stedet for å sbke å 
få kontroll over etablerte byggevareforretninger, har denne 
grossisten suksessivt bygd opp en kjede såkalte "byggshops" 
med utgangspunkt i de største og mest ekspansive lokalmar- 
kedene.

Det særegne for disse virksomhetene er at de tar sikte 
på å fore alle de vareslag som skal til for å innrede en 
bolig; slik at de forhandler et mye videre varespekter enn 
de tradisjonelle byggevareforretningene. Vi finner således 
varer i disse forretningene som vi er vant til å finne f.eks. 
i fargehandlene, i de elektriske utstyrsforretningene, jern
var ehandlene , manufakturforretningene o.s.v.

En stadig stbrre del av byggevareomsettingen er nå m.a. 
o. i ferd med å bli kontrollert av et fåtall store, kapital
sterke handelsforetak.

Ettersom de fleste av disse landsomfattende salgsor
ganisasjonene for byggevarer har funnet det hensiktsmessig å 
innlemme trevarer som en del av varespekteret, får denne or-



ganiseringen selvsagt drastiske konsekvenser for trevarein
dustrien. I og med at ’'etterspørselen" er i ferd med å bli 
ytterligere samordnet, blir det stadig vanskeligere for de 
ulike kategoriene småprodusenter å få hånd om leveranser. 
Det er ikke lenger spbrsmål om hvem av trevareprodusentene i 
"regionen" som står best rustet til å få hånd om de av leve
ransene til de lokale bygnings- og trelastforretningene som 
står igjen etter at de store, spesialiserte produsentene av 
innvendige dorer, kjbkkeninnredninger og vinduer har tatt . 
"sin del". Dersom småvareprodusentene nå skal ha håp om å 
få levere til handelsvirksomhetene, risikerer de p.g.a. sam
ordningen av innkjøpene til et stort antall utsalg, at de må 
konkurrere med produsenter fra alle kanter av landet.

Men også den strategiske posisjonen til de store spesi
aliserte produsentene undergraves i og med framveksten av de 
landsomfattende forhandlernettene. Hver og en av grossistene 
har kontroll over en så stor del av markedet, at de er istand 
til å presse disse store produsentene til å gi langt stdrre 
rabatter enn selv de storste enkeltforhandlerne hadde maktet. 
Disse produsentene opplevde m.a.o. nok en gang at deres 
strategiske posisjon vis-a-vis kundene var iferd med å bli 
"snudd på hodet".

Overgangen fra "direktesalg" til leveranser til handels
virksomheter for videresalg i 60-årene, provoserte aktorer i 
bransjen til å gjbre framstbt for å mobilisere kapital med 
sikte på å mekanisere og standardisere produksjonen ytter
ligere. Grossistenes samordning av etterspørselen i 70-årene 
fikk ikke umiddelbart de samme konsekvensene. Bakgrunnen for 
at det framsto som langt mer risikabelt å forfølge denne 
strategien ved dette hovet, - er at framveksten av de lands
omfattende distribusjonsapparatene åpnet nye konverterings- 
muligheter for svenske bedriftsledere som var knyttet til 
dette produksjonsområdet. Fra å være et konglomerat av store 
og små tildels svært vanskelig tilgjengelige lokalmarkeder, 
framsto nå Norge for svenskene som et svært oversiktlig og 
lett tilgjengelig marked.
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Mens samordningen i 60-årene var med å skape forutset
ninger for at de fdrste som tok sjansen på å standardisere 
produksjonen maktet å tilrive seg en så stor del av markedet 
som investeringene tilsa, medvirket m.a.o. samordningen i 
70-årene til å påkalle oppmerksomheten til nye konkurrenter.

6.3.2. Forholdene i Sverige.

Det er imidlertid flere årsaker til at de svenske be
driftslederne rettet oppmerksomheten mot "det norske markedet" 
på dette tidspunktet.

Ved inngangen til 70-årene ble en stor del av "eksport
industriene" i Sverige, i likhet med mange av industriene i 
flere andro europeiske land, rammet av "dårlige konjunkturer". 
Det manifesterte seg selvsagt blant annet ved redusert bygge
aktivitet og mindre etterspørsel etter trevarer. I motsetning 
til de fleste andre vesteuropeiske land, var det bl.a. p.g.a. 
oljevirksomheten på denne tiden enda et høgt aktivitetsnivå i 
"den norske økonomien". Det var derfor nærliggende for de 
svenske trevareprodusentene å sondere mulighetene for å bygge 
opp et eksportmarked i Norge.

Interessen for "det norske markedet" ble likeledes opp
muntret av at det norske og det svenske forbruksmønsteret lå 
svært nær opp til hverandre. Det var fblgelig behov bare for 
marginale endringer av de etablerte produksjonsoppleggene for 
varene kunne eksporteres til Norge. Et annet viktig moment i 
denne sammenheng er det forhold at det p.g.a. EFTA-samarbeidet 
ikke er tollbarrierer mellom Norge og Sverige for disse vare
slagene .

6.3.3. Parallelle transformasjonsforlbp.

Fram til de siste årene har reorganiseringen av produk
sjon og omsetning av trevarer i Sverige fulgt det samme mbns- 
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teret som i Norge: I utgangspunktet hadde man også der mange 
små enheter som var tilpasset "blandet" produksjon og etter
spørsel på lokale markeder. Industrialisering av byggevirk
somheten og framvekst av omsettingsledd "utenfor" bransjen 
ledet opp til differensiering av produksjonsvirksomhetenes 
tilpassinger gjennom mekanisering og spesialisering. Den til
hørende akkumuleringen av overkapasitet, og "regionaliserin- 
gen" og "nasjonaliseringen" av konkurransen medfbrte i sin 
tur liten lønnsomhet for det store flertall av virksomhetene.

En del omstendigheter har imidlertid fort til at denne 
utviklingen kom igang på et noe tidligere tidspunkt og ble 
fort lenger enn i Norge. Det ble f.eks. gjort opptak til 
byggeteknisk standardisering allerede like etter krigen. Like
ledes kom urbaniseringen igang på et tidligere tidspunkt og 
ble mer omfattende enn i Norge. En stbrre del av byggevirk
somheten i Sverige ble f.eks. organisert av store "entrepre- 
nbrforretninger". Utviklingen av serieproduksjon basert på 
spesialisering og variantbegrensning har således fått en noe 
mer dominerende plass i den svenske trevarebransjen.

Men de relativt marginale organisasjonelle ulikhetene 
som hadde utviklet seg innen produksjon og omsetting i de tø 
landene, er ikke tilstrekkelig forklaring på hvorfor mange av 
de svenske produsentene kom til å stå langt bedre rustet enn 
de fleste norkse virksomhetene til å få innpass på det norske 
markedet via de grossistdominerte omsettingsapparatene som 
holdt på å vokse fram.

6.3. *)-. Ulike vektsmuligheter.

Hovedforklaringen på dette har sitt opphav i de radikalt 
forskjellige vektsmulighetenc i norsk og svensk 1 'bkonomi"ved 
inngangen til 70-årene. Den samme type bransjestruktur kom 
nemlig til å representere helt ulike muligheter og begrens- 
ninger for bkonomiske og politiske aktorer i de to landene.



21

P.g.a. de "dårlige konjunkturene" stod ikke bank- og 
kredittinstitusjoner, lokale og sentrale myndigheter og ar
beidere og bedriftsledere i Sverige overfor alternative pro
duksjonsområder som bod på bedre muligheter for sysselsetting 
og profittmaksimering. Både de fleste bedriftseierne og be- 
rdrte aktorer i deres "omgivelser" har. derfor sett seg tvun
get til å medvirke til reorganisering av bransjen, slik at 
man var istand til å gjdre framstbt på potensielle eksport
markeder da etterspørselen sviktet på "det svenske markedet". 
De sentrale myndighetene oppmuntrer således til og gir direk
te og indirekte stbtte til produksjonssamarbeid og koordiner
te eksportframstøt. De private kredittinstitusjonene har ut
vist stor vilje til å være med på å finansiere nye hbgmekani- 
serte produksjonsanlegg. Lokale myndigheter og fagbevegelsen 
har vært ekstremt velvillig m.h.t. å backe opp "struktur- 
rasjonaliseringsforslag". Som ledd i denne samordningen har 
likeledes bedriftsledere med likeartet produksjon etablert 
såkalte "klubber" med sikte på felles interesser vis-a-vis 
f.eks. leverandører, kunder og myndigheter. På det lokale 
plan er det mange steder dessuten opprettet fastere organiser
te "snekkerisentraler" - som både står for innkjdp av råvarer 
og halvfabrikata, salg av ferdigvarer og felles kalkulasjon, 
anbudsgiving, fakturering og innkassering.

6.3 •5•Alternative allokeringsmuligheter.

I Norge derimot, har ikke trevareindustrien stått over
for en akutt krise som rammer flertallet at produksjonsvirk
somhetene samtidig. Problemene med lonnsomheten er derfor 
fram til i dag blitt oppfattet som individuelle problem som 
fordrer individuelle losninger. Og ettersom brorparten av 
de bvrige industrielle virksomhetsfeltene har gitt muligheter 
for sysselsetting og profittable investeringer, har de mest 
konkurranseutsatte produsentene ofte hatt vanskelig for å på
kalle oppmerksomhet hos aktorer i omgivelsene. I beste fall
har de truede produsentene hatt mulighet for å alliere seg 
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med de av de ansatte som må flytte for eventuelt å skaffe 
seg nytt arbeid^og kommunalpolitikere som ser på oppbacking 
av bedriftene som en legitim strategi for å holde oppe den 
lokale sysselsettingen.

Ettersom sentrale politiske og administrative myndig
heter og private kredittinstitusjoner gjerne ser det som sin 
hovedoppgave å legge forholdene tilrette for den ekspander
ende delen av produksjonslivet, lykkes det derimot bare 
sjelden for bedriftsledere, som har vanskelig for å vedlike
holde budsjettmessig balanse, å påkalle deres oppmerksomhet.

I og med at det, som påpekt, bare sjelden er sammenfal
lende eierforhold mellom produksjons- og forhandlervirksom- 
hetene for trevarer, vil grossistene dessuten gå over til å 
forsyne de landsomfattende distribusjonssystemene de kon
trollerer med svenskproduserte varer "så snart" de svenske 
produsentene kan tilby produkter som er billigere eller som 
har mer tiltalende design.

Dersom produsentene hadde kontroll over distribusjons- 
leddet, ville beslutningstakerne komme til å foreta lønnsom
hetsbetraktninger som ser den budsjettmessige balansen til 
produksjons- og forhandlervirksomhetene i sammenheng. Det 
kan da f.eks. framstå som rasjonelt å forhandle varer fra 
"egen" produksjon med "tap" over et kortere eller lengre 
tidsrom, dersom det gir "pusterom" til å bke produktiviteten 
eller til å utvikle nye produktvarianter.

Likeledes er det svært få av skog- og sakbrukseierne 
som er blitt provosert til å gjbre framstbt for å stanse de 
svenske produsentenes inntreden på "det norske markedet". 
(Konf. cementprodusenten Norcem's rolle ved "reorganiseringen" 
av bøtongvareindustrien.) Det har fbrst og fremst sammenheng 
med at trevareprodusentene innbefattet mbbelprodusentene,bare 
avtar ca. 10% av trelasten som produseres ved sagbrukene.



Det har i fbrste rekke vært de store treforedlings
industriene (tresliperiene og cellulosefabrikkene) som har 
påkalt skogeiernes oppmerksomhet. Mange av virksomhetene 
på dette området har helt siden slutten av 50-årene hatt 
store vansker med å hevde seg på eksportmarkedene i faser 
med synkende etterspørsel. Norges Skogeierforbund, som or
ganiserer det store flertall av skogeierne, tok derfor fra 
og med 1961 til å etablere egne hbgteknologiserte trefored- 
lingsvirksomheter (Nordenfjelske Treforedling). På denne 
måten bnsket de å sikre avsetningen på virke til tilfreds
stillende priser. (Mer om den skogeierorganiserte trefored
lingsindustrien i Kontrast nr. 2, 1975 "Kampen om trefored
linga" . )

Indirekte har imidlertid disse utspillene også hatt kon 
sekvenser for organiseringen av produksjonen av innvendige 
dorer. Flere av virksomhetene som i 60-årene maktet å spesi
alisere seg på standardisert dbrproduksjon, har sitt utgangs
punkt i de gamle "godseierskogene".

Kapitalakkumulasjon i tilknytning til stort anlagt 
skogsdrift ga disse produsentene den finansielle forutsetnin
gen til å foreta de store investeringene. Og problemene med 
å finne stabil avsetning for tommer i slutten av 50-årene, 
motiverte flere av de stbrste skogeierne til å legge okt 
vekt på egen videreforedling istedet for å folge opp Skog- 
eierforbundets kollektive strategi.

Den stbrste av disse dbrprodusentene, "godseier" Lbven- 
skiold, eide imidlertid også en av treforedlingsvirksomhetene 
(Hurum Fabrikker). Da Norges Skogeierforbund planla en gi
gantisk sulfatcellulose-fabrikk i det samme området, ble 
Lbvenskiold, p.g.a. forventningen om uholdbar konkurranse om 
virke og arbeidskraft, "presset" til å selge denne virksom
heten i 197^- (Konf. Norges Skogeierforbunds bestrebelser 
på å sikre avsetningen av trevirke ved å forestå treforedling 
i "egen" regi.)



På denne måten fikk imidlertid Lbvenskiold frigjort 
kapital som gjorde ham istand til å mote utfordringen fra de 
svenske dbrprodusentene. Han valgte fblgelig å nytte denne 
til å bygge opp et produksjonsanlegg i Nome i Telemark, som 
er fullt på hbyde med de mest rasjonelle enhetene i Sverige. 
(Lbvenskiold redegjbr for- disse disposisjonene bl.a. i Øko
nomisk Rapport nr.1 , 1977.)

6.3 .6. Exit vs. Voice.

Hovedbildet preges imidlertid av at de norske produsen
tene har hatt langt vanskeligere enn de svenske for å mobili
sere ressurser fra andre virksomhetsfelt i sine omgivelser. 
De svenske bedriftslederne har dermed hatt stbrre muligheter 
til å oppruste produksjonsutstyret og til å utvikle tiltal
ende produktvarianter. Stadig fler av dem er blitt istand til 
å tilby sine produkter på "det norske markedet" på svært attrak 
tive vilkår.

Det er særlig den del av trevareindustrien som helt til 
nylig har stått i en gunstig posisjon vis-a-vis omsetnings
leddet, - nemlig produsentene av kjbkkeninnredninger og inn
vendige dorer,- som har hatt vanskeligst for å mote konkurran
sen fra svenskene. Kjbkkeninnredninger fra "Star" og "Kalmar" 
reduserer f.eks. stadig "Noremas" og "Sigdals" markedsandel. 
I den siste tiden har imidlertid også de mange store og små 
produsentene av vinduer fått merke konkurransen fra svenskene 
med full tyngde både på prosjekt- og forhandlermarkedet.

Dersom vi tar for oss den svenske handelsstatistikken, 
vil vi således se at de svenske eksportframstøtene overfor 
"det norske markedet" har manifestert seg med en firedobling 
av den svenske eksporten av trevarer til Norge i perioden 
1968 - 73* (Kilde: "Den tråbearbetande industrin under 1970- 
talet, Utredning från Statens industriverk, SIND 1975:1".) 
Og Statistisk Sentralbyrå har på sin side lagt fram materiale 
som viser at markedsandelen til de importerte trevarene steg 
fra vel 1% i 1967 til ca. 10% i 1975*



Dersom vi stbtter oss til Hirschmans terminologi, kan 
vi oppsummere ved å si, at den bkte importen hovedsakelig er 
et resultat av at de ulike aktorene i omgivelsene til de 
norske trevareprodusentene svært ofte har funnet det oppor- 
tunt å mote viabilitetsproblemene til virksomhetene med exit. 
Det tilsvarende settet aktorer i Sverige har på sin side, 
p.g.a. mangelen på allokeringsalternativ, gjerne reagert med 
voice når bedriftslederne har vanskelig for å vedlikeholde 
budsjettmessig balanse.

6A.1. ORGANISERINGEN AV TREVAREPRODUKSJONEN PÅ HELGELAND FOR KRIGEN.

Befolkningen i de indre fjordbygdene på Helgeland har 
lange tradisjoner i tilknytning til trebearbeiding. I og med 
at disse områdene har de nordligste skogforekomstene av noen 
betydning, var det nærliggende at disse bygdene ble leveran
dører av både trelast og trevarer til det bvrige Nord-Norge.

Mange av småbrukerne drev således helt fram til annen 
verdenskrig ulike former for trebearbeiding (båtbygging, fram
stilling av traug, auser, river, mbbler o.s.v.) som "heime- 
produksjon". ) Fra siste halvdel av forrige århundre var det 
derfor en viktig del av tilpassingen til handelsvirksomhetene 
i de regionale sentraene (Mosjben, Hemnes og Mo) å kjbpe opp 
disse varene for videresalg til Ytre-Helgeland og Nord-Norge 
forøvrig.

Ved å formidle bestillinger på "finere" trevarer, gjorde 
handelsmennene i flere tilfeller det mulig for enkelte av de 
beste bygdehåndverkerne å gjbre trevareproduksjon til sin 
hovedbeskjeftigelse (forlagsproduksjon). Handelsmannen på 
Mo, L.A.Meyer, gav dessuten flere bygdehåndverkere "fast an
settelse ". I tillegg til at han formidlet ordrer til dem, 
holdt han dem m.a.o. både med verkstedslokale, verktby og 
materiell (manufakturorganisert håndverksproduksjon).



Handelsmennenes nøkkelposisjon i den regionale bkono- 
mien ble imidlertid, som påpekt, gradvis redusert fra år
hundreskiftet. Stadig flere gårdbrukere ble f.eks. ikke len
ger avhengig av å levere varene sine til handelsmennene p.g.a. 
samvirkeorganisert meieridrift og handelsvirksomhet. I og 
med oppstarting av gruvedrift og anleggsarbeid, åpnet det seg 
for mange nye muligheter for kontantintekter utenfor gårds
drift og fiske. Og de bedrede kommunikasjonene nordover, som 
rutegående dampskip muliggjorde, reduserte "avstanden" til 
det nord-norske markedet". Det ble derfor etterhvert også 
etablert flere "selvstendige" håndverksvirksomheter både i 
og utenfor de regionale sentraene. Enkelte av disse håndver
kerne maktet å få istand og vedlikeholde forbindelser med et 
helt nett av handelsvirksomheter oppover langs kysten. På 
tross av den primitive produksjonsteknologien, var det fbl
gelig grunnlag for "masseproduksjon" av et relativt stort 
spekter produkter.

Flere av håndverksvirksomhetene som ble etablert på 
Helgeland etter århundreskiftet, kom således til å bli ar
beidsplasser med opptil 20-30 tilsatte (Bindalsbruket, Sverming 
dal Trevarefabrikk, Solbakken Trevarefabrikk og Mo Trevare
fabrikk. )

Etter at det i mellomkrigstida ble introdusert små 
elektromotorer og "billige" forbrenningsmotorer, var imid
lertid den teknologiske forutsetningen for mer industrielt 
preget trebearbeiding tilstede. Men etterspbrselssvikten i 
disse årene og lite tilgang på kapital fikk, mange til å vike 
tilbake for de store investeringene som anskaffelsen av 
maskinelt utstyr tross alt fordret.

Og de som tok sjansen på å gå til anskaffelse av motor 
og f.eks. klyv- og kappsag eller maskinhbvel, var ofte tvunget 
til å kompensere den sviktende etterspørselen ved å utvide 
produktspekteret. Produksjonsopplegget ved de fleste virk
somhetene hadde på tross av innslag av maskinelle komponenter 



derfor helt fram til annen verdenskrig hovedsakelig et 
håndverksmessig preg. (Det er redegjort mer utfyllende om 
disse forholdene i det historisk anlagte innledningskapit
let.)

6. k. 2. Industrialiseringen i Mosjbområdet de fdrste etterkrigsårene^

I Mosjben var det disponenten ved Solbakken Trevarefa
brikk A/S, Richard Rogne, som maktet å mobilisere- ordrer på 
"det nord-norske markedet" i et omfang som muliggjorde hånd
verksmessig "masseproduksjon". For han ble opptatt som kom
panjong i firmaet (som var etablert av to håndverkere i 1911 ) 
i 19179 hadde han vært maskinist på Hurtigruta. Det var så
ledes bl.a. kjennskapet han hadde ervervet om forholdene i 
de ulike områdene av Nord-Norge, som gjorde ham istand til 
å holde stadig flere mann i arbeid.

Men også denne produsenten hadde vært nbdt til å påta 
seg framstilling av stadig nye typer trevarer da etterspbrsels- 
svikten meldte seg. Solbakken Trevarefabrikk leverte således 
i flere år både ski og osteformer

Da etterspbrselsboomen satte inn etter krigen, sluttet 
man selvsagt å produsere de mest kuribse produkttypene, og 
etter hvert som det ble tilgang på maskinelt utstyr, ble 
stadig flere arbeidsoperasjoner utfort ved hjelp av maskinelle 
komponenter.

Men Rogne tok fortsatt sikte på å forestå produksjon av 
et stort spekter trevarer. Bakgrunnen for det, var bl.annet 
at erfaringene for krigen tilsa at overlevelsesmulighetene 
var stbrre dessto "flere ben man hadde å stå på". De for ste 
etterkrigsårene var det dessuten svært vanskelig å forutse 
hvilke av de ulike produkttypene som kom til å by på de beste 
fortjenestemulighetene, og hvilke man med fordel kunne si fra 
seg.



Det var imidlertid også av avgjbrende betydning at 
Rogne (som p.g.a. sin ubestridte suksess som bedriftsleder, 
hadde en dominerende posisjon i flere av Mos joens ulike 
bkonomiske og sosiale fora) anså det som tap av prestisje 
"å gi fra seg" produksjonen av produkttyper til andre lokale 
produsenter, - selv om de bod på marginale fortjenestemulig
heter. Han hadde selvsagt også grunn til å frykte at det 
kunne gi grunnlag for etablering av industrielle entrepriser, 
som i neste omgang ville makte å konkurrere om de mer attrak
tive ordrene.
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Solbakken Trevarefabrikk holdt derfor fram med å produser 
både "finere" stuembbler, pinnestoler, innvendige og utvendige 
dorer, vinduer, trapper, kjbkkeninnredninger og innredninger 
til kirker, banker og butikklokaler.

Men på tross av Rognes bestrebelser for å ta opp igjen 
leveransene til "det nord-norske markedet", og for å få hånd
om brorparten av det raskt voksende antallet ordrer pa "det ble detlokale markedet",/fram til 1950 etablert flere
virksomheter også på dette produksjonsområdet.

småindustri-
Selv om flere

av disse entreprisene hadde sitt utgangspunkt i de små hånd
verksvirksomhetene som holdt hus i Mos joen , "i skyggen av"
Solbakken Trevarefabrikk, var det ikke de heltidsbeskjeftig- 
ede byhåndverkerne selv som tok det fbrste skrittet fra hånd- 
verksproduksjon til industrielt anlagt drift.

Bakgrunnen for dette, ligger bl.a. i det forhold at tre 
av de eldste håndverkerne overlot driften av verkstedene sine 
til særlig tiltaksomme småbrukersbnner. I de fleste tilfel
lene hadde disse småbrukersbnnene ervervet de nbdvendige hånd- 
verksferdighetene ved å delta i fedrenes "heimeproduksjon" av 
enklere former for trevarer (river, treauser, pinnestoler, 
bord o.s.v.).

Det var imidlertid flere grunner til at disse håndver
kerne ikke overlot verkstedene sine til sine egne sbnner:



- En hadde ganske enkelt ikke sønner ;

- i et annet tilfelle gikk ikke sbnnen, som hadde 
gått i snekkerlære, "i hold med" faren - og han hadde 
derfor tatt seg arbeid på "Solbakken",

- mens sbnnen til den tredje av dem, fant det mer at
traktivt å nytte tid og ressurser til å etablere og 
bygge ut et mbbelutsalg.

På denne måten kom Jens Nygård og Torolf Mosås til å 
overta verkstedene til henholdsvis snekkermester Christoffer
sen og møbelsnekker Bådstrand, mens Roald Storå og Agnar Han
sen inngikk kompaniskap med positiv- (lirekasse) og orgelbyg- 
ger Oybakken.

Bygdehåndverkerbakgrunnen til disse karene medvirket 
til at de ikke, liksom de tradisjonelle byhåndverkerne, forst 
og fremst oppfattet seg som leverandører av produkter med mest 
mulig håndverksmessig finish. De hadde fblgelig et våkent 
bye for de nye konverteringsmulighetene som lanseringen av 
stadig flere typer maskinelle komponenter og den voksende 
etterspørselen etter byggevarer og "moderne" mbbler bod på. 
Men også småbrukersbnner, som ikke hadde anledning til å ta 
utgangspunkt i etablerte håndverksvirksomheter, tok sjansen 
på å starte opp maskinell trevareproduksjon. Det ble således 
etablert trevarefabrikker i flere av bygdene rundt Mosjben 
(Drevatn Trevarefabrikk, Drevja Trevarefabrikk og Næstby Tre
varefabrikk i Fustvassbygda.) De maskinelle komponentene som 
ble lansert på dette området de fbrste etterkrigsårene, kunne 
som regel nyttes til flere arbeidsoperasjoner og lot seg lett 
kombinere med manuell bearbeiding. Det var derfor mulig å ta 
sikte på en gradvis overgang til mekanisert produksjon. De 
fbrste årene bygde således de nyetablerte trevareprodusentene 
ut produksjonsoppleggene i takt med egen kapitalakkumulasjon 
og nye avsetningsmuligheter.

For å kunne utnytte kapasiteten av nyanskaffelsene op
timalt, ble det imidlertid utover i 50-årene gjort gjentatte
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framstbt for å finne avsetning for standardiserte produkter. 
Men det bredt anlagte produksjonsopplegget ved Solbakken 
Trevarefabrikk, de mange nyetableringene og den sesongpreg- 
ede og uensartede etterspbrselen etter byggevarer, medfbrte 
at det var vanskelig å finne fram til stabile markedstilpas- 
singer. De mange små trevareprodusentene som ble etablert 
etter krigen, kom således til å pendle mellom flere typer 
"spesialiteter", samtidig som de stadig ble tvunget til å 
supplere denne produksjonen med framstilling av et vidt spek
ter produkttyper.

Jens Nygård forsbkte f.eks. å spesialisere seg på fram
stilling av trekvite mbbler, som han solgte til en mbbelfor- 
handler i Sandnessjøen, ved siden av produksjonen av dorer 
og vinduer. Mosås produserte i en lengre periode soveværel- 
sesmdblement, som han solgte gjennom en agent i Oslo, men 
forsbkte også å få istand "faste" leveranser av butikkinnred- 
ninger. Og Oybakken & Co. bestrebet seg på å oppnå en stabil 
ordretilgang ved vekselvis å produsere vinduer og mbbler for 
det lokale markedet. På tross av de ustabile avsetningsfor
holdene var imidlertid de nye bedriftslederne istand til å 
sysselsette fra 2-3 til 5-6 mann.

6. .3• Etableringen av Mosjben Aluminiumsverk.

I og med etableringen av Mosjben Aluminiumsverk i 1956 
ble imidlertid trevareprodusentene liksom de andre produksjons
virksomhetene i området konfrontert med fundamentalt nye til- 
passingsbetingeIser.

Den eksepsjonelt store etterspbrselen etter byggevarer 
denne etableringen skapte, medfbrte nemlig at både Rogne og 
de mange etterkrigsentreprenbrene "slapp" stadig være på ut
kikk etter nye avsetningsmuligheter på "ytre-markeder" og 
risikerte ikke lenger å undergrave fortjenestemulighetene for 
hverandre på det lokale markedet. For en tid hadde alle de 
lokale trevareprodusentene sin fulle hyre med å effektuere 
ordrene fra det stadig stigende antallet selvbyggere og de 
ekspanderende byggefirmaene i Mosjb-området.



BAA. Et beleilig tidspunkt.

Den lokale etterspørselsboomen var bl.a. en kjærkommen 
anledning til å kutte ut mbbelproduksjonen som enkelte av 
produsentene hadde forsbkt å satse på. Alt for krigen hadde, 
som påpekt, mdringene lagt opp til standardisert masseproduk
sjon av mbbler. "Forspranget" mbbelprodusentene dermed fikk, 
medfbrte at det utover i 50-årene stadig ble vanskeligere å 
ta opp konkurransen med dem. Etter at de lokale produsentene 
kunne konsentrere oppmerksomheten om framstilling av vinduer, 
dorer, kjbkkeninnredninger/garderobeskap og trapper, overlot 
de med lett hjerte til møbelhandlerne å forsyne det lokale 
markedet med "importerte" produkter.

De nye avsetningsmulighetene framsto på et særlig be
leilig tidspunkt for Rogne. Bl.a. i tilknytning til etter
spbrselsboomen etter krigen ble det etablert flere trevare - 
virksomheter i de stbrre tettstedene oppover langs kysten. Tre
lasthandler Rich. Bjorn i Birtavarre anla f.eks. en stbrre 
fabrikk i Tromsb. Da "gjenoppbyggingen" flatet seg ut rundt 
1950 ble det derfor også stadig stbrre konkurranse om leveran
sene av byggevarer på "det nord-norske markedet".

6A.5* Uformell arbeidsdeling.

Den store lokale etterspørselen gav imidlertid støtet 
til at det kom istand en uformell arbeidsdeling mellom de 
ulike produsentene. Det var fortsatt uhensiktsmessig for de 
små produsentene å påta seg framstillingen av et stort antall 
produkttyper. Både Jens Nygård og Torolf Mosås tok derfor 
sjansen på å "spesialisere" seg på framstilling av "billige" 
standardiserte kjbkkeninnredninger. Likeledes kom Drevja 
Trevarefabrikk og Drevatn Trevarefabrikk til å nytte mestepar
ten av sin produ.skjonskapasitet til framstilling av trapper. 
Det bbd på fordeler både for "Solbakken", Øybakken & Co. og 
Næstby i stbrre grad å få konsentrere oppmerksomheten om den 
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voksende etterspørselen etter vinduer og dorer. Og ettersom 
den reduserte etterspørselen etter trapper og kjbkkeninnred- 
ninger ikke resulterte i reduksjon av den samlede "ordre
massen", ble ikke spesialiseringsframstbtene mott med mot
tiltak ("priskrig").

Forutsetningen for at denne "arbeidsdelingen" kunne 
komme istand og vedvare, hadde imidlertid bl.a. sitt opphav 
i den etappevise utbyggingen av Aluminiumsverket. Veksten av 
Mosjben foregikk ikke hurtigere enn at folk vanligvis selv 
maktet å forestå oppforingen av sine egne boliger og at de 
var i stand til å registrere at det lonte seg å kjbpe kjbkken- 
innredning hos Nygård eller Mosås og vinduer på "Solbakken" 
eller hos Næstby; og likeledes at produsentene i Drevja og 
Drevatn var de beste trappemakerne. Den "balanserte" veksten 
medfbrte m.a.o. at etterspørselen var stor nok til at de ulike 
produsentene var fornbyd med hovedsakelig å framstille et.få
tall "spesialiteter", samtidig som markedet var tilstrekkelig 
oversiktlig til at selvbyggerne påtok seg "bryderiet" med å 
gjbre innkjb.p hos flere produsenter.

Selv om "arbeidsdelingen" aldri ble formalisert, og alle 
vedble med å forestå "blandet produksjon" i mer eller mindre 
grad (særlig Solbakken), kom den lokale differensieringspro- 
sessen til å få avgjbrende betydning for den framtidige organi
seringen av den lokale trevareproduksjonen. "Arbeidsdelingen" 
og det store innslaget av "direktesalg" forte nemlig til at 
de lokale produsentene utover i 60-årene ikke hadde problemer 
med å konkurrere med "utenbys" virksomheter, som var basert 
på langt mer produktive produksjonsanlegg.

De gode fortjenestemulighetene de etablerte tilpassin- 
gene gav grunnlag for, medvirket således i neste omgang til 
at det framsto som lite attraktivt for bedriftslederne å fore
ta investeringer i dyrt spesialutstyr med sikte på å erstatte 
det "tradisjonelle" produksjonsutstyret med spesialiserte 
produksjonsopplegg. Slike nyanskaffelser representerte bko-
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nomiske uttellinger som fordret at de igjen ble avhengig av 
å supplere de lokale ordrene med leveranser til "ytre" mar
keder, - noe flere av produsentene hadde erfaring for kunne 
være svært sjansebetont.

6.5* DE OVRIGE VIRKSOMHETENE PÅ HELGELAND.

Hverken trevareprodusentene på Mo eller de som var lokal
isert utenfor de regionale "vekstsentrene" ble konfrontert med 
de samme muligheter og begrensninger som bedriftslederne i 
Mosjben.

6.5*1• Produsentene på Mo.

På Mo tok man fatt på byggingen av Jernverket alt i 
19^6/k7, og utover i 60-årene ble det igangsatt en rekke 
store industrielle byggeprosjekt (utvidelser av Jernverket, 
1.byggetrinn ved Rana Gruber, Koksverket, Langvatn og Rana 
Kraftverk) uten at det ble foretatt noen koordinering av tids
punktet for igangsettelse av de ulike prosjektene (se P. 0. 
Berg: "Ringvirkninger" av "hjbrnesteinsbedrifter".) Den 
ekstraordinært store tilflyttingen den sterkt forserte utbyg
gingen fordret (ca. 1000 tilflyttere pr. år.'), medfbrte så
ledes- at boligbyggingen i stor grad foregikk i regi av profes
jonelle byggefirmaer,og at man i stor utstrekning kom til å 
satse på blokkbebyggelse.

Brorparten av den lokale etterspørselen.kom derfor til 
å bestå av et begrenset antall leveranser av standardiserte 
produkter som ble "lagt ut på anbud" - også med henblikk på 
produsenter utenfor Mo. De lokale produsentene hadde således 
i utgangspunktet ofte både for liten kapasitet og disponerte 
for primitivt (lite produktivt) produksjonsutstyr til at de 
var i stand til å få hånd om disse ordrene.
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Samtidig framstod det imidlertid som svært risikabelt 
å investere i standardiserte produksjonsopplegg. I og med 
at byggeaktiviteten i 50- og langt ut i 60-årene var svært 
sesongpreget, var det fare for at man ikke ville bli i stand 
til å utnytte produksjonskapasiteten av anlegget om vinteren - 
noe de store investeringene ikke tillot. Og i beste fall 
ville den enkelte produsenten vært istand til å anskaffe, stan
dardisert produksjonsopplegg for en produkttype, - mens, anbud
ene vanligvis innbefattet flere produkttyper. De lokale tre
vareprodusentene måtte derfor se på at stbrre produsenter 
"sbrpå" sikret seg det ene anbudet etter det andre.

Den delen av etterspørselen som selvbyggerne represen
terte, gav på den andre side heller ikke grunnlag for uformell 
"arbeidsdeling" slik som i Mosjben. Selvbyggerne- ivaretok en 
så liten del av byggevirksomheten at produsentene var avhen
gig av å få hånd om en del av "prosjektordrene". De ble der
for stadig tvunget til å forestå et bredt produktspekter. I 
og med at Mo p.g.a. den eksplosive veksten, framstod som en 
langt mer uoversiktlig lokalitet enn Mosjben, var det dessuten 
mindre sjanse for at de potensielle kundene, maktet å holde seg 
orientert om marginale pris- og kvalitetsforskjeller på det 
lokale markedet.

6.5*2. Produsentene på Hemnesberget.

Vanskene produsentene på Mo hadde for å finne fram il 
profittable tilpassinger, åpnet imidlertid konverteringsmulig
heter for trevareprodusentene på Hemnesberget. Etter krigen 
falt, som påpekt, Hemnesberget "mellom tol stoler". Stedet 
mistet sin betydning som kommunikasjonsknutepunkt fordi det 
ikke ble knyttet til jernbanen. Og stedet kom ikke til å 
huse "hjbrnesteinsbedrifter" slik som Mo og Mosjben. Ferd
selen til det gamle senteret minket dessuten fordi en stor 
del av gårdbrukerne i de omliggende bygdene ikke lenger så 
seg tjent med å basere tilpassingen sin på båtproduksjon for 
salg til oppkjøpere på Hemnesberget.



De lokale markedsforutsetningene oppmuntret fblgelig 
ikke til etablering av industriell trevareproduksjon på 
samme måte som i Mosjben og på Mo. Også på Hemnesberget var 
det for krigen etablert håndverksvirksomheter som hadde sin 
basis i leveranser til "det nord-norske markedet". Den for
serte byggeaktiviteten på Mo like etter krigen medfbrte imid
lertid at det var mer nærliggende for "arvingene" til de to 
stbrste tr.evareprodusentene å rette oppmerksomheten mot det 
nye "vekstsenteret" enn å forsbke å ta opp igjen disse leve
ransene. Og ettersom Mo-produsentene i utgangspunktet ikke 
hadde kapasitet til å ta hånd om alle leveransene, var Hemnes- 
produsentene i stand til å vinne innpass alt i den fbrste 
anleggsfasen.

Men etter hvert som byggeprosjektene bkte i omfang, kom 
også de til å stå overfor det samme dilemmaet som de lokale 
bedriftslederne: En stadig stbrre del av ordrene kom til å 
bestå av så mange enheter og ulike produkttyper at de ikke var 
istand til å få hånd om dem. Samtidig var det p.g.a. den se- 
songpregete byggeaktiviteten, risikabelt å foreta invester- 
inger med sikte på å utvide produksjonskapasiteten og heve 
produktiviteten.

6.5-3* Samarbeid på "prosjektmarkedet".

Dette dilemmaet var således opphav til at eieren av Rana 
Trevarefabrikk på Hemnesberget, Odd Larsen, i 195’+ gjorde et 
framstbt for å få i stand et produksjons- og markedsfbrings- 
samarbeid. Larsens forslag gikk ut på at de lU stbrste tre- 
vareprodusentene i Nordland skulle inngi anbud på prosjekt- 
ordrer i fellesskap. Leveransene man fikk hånd om, skulle 
fordeles slik at de ulike virksomhetene bare ble nbdt til å 
forestå framstillingen av et fåtall produkttyper.

En slik samordning ville, mente han, bedre deres konkur
ranseposisjon i så stor grad, at de kunne ta sjansen på å nyt
te vintersesangen til å produsere standardiserte "prosjekt-
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varer" for lager. Gjorde man det, ble produsentene både 
sikret full kapasitetsutnyttelse om vinteren, og fikk mulig
het til å påta seg særlig profittable småordrer i høysesongen 
om sommeren. I og med at et eventuelt samarbeid ville mulig
gjøre:

- full kapasitetsutnyttelse hele året,
- framstilling av et fåtall produkttyper og

- en kombinasjon av store "prosjektordrer" og små 
"spesialordrer",

ville partnerne ha mulighet for å holde fram med det tradis
jonelle produksjonsutstyret. Samtidig framstod det ikke som 
så sjansebetont som for å gå til anskaffelse av standardiser
te produksjonsopplegg.

På et så tidlig tidspunkt (195^) var det imidlertid bare 
produsentene på Mo og på Hemnesberget som var henvist til å 
konkurrere om "prosjektordrer" i så stor grad at samarbeids
forslaget .representerte en losning på et aktuelt problem. De 
bvrige produsentene opererte fortsatt på markeder der selv- 
byggere utgjorde hovedtyngden av etterspørselen. For dem 
framsto det derfor som unødig sjansebetont å inngå et samar
beid med sikte på å konkurrere om store ordrer på "ytre - 
markeder".

Men heller ikke Mo-produsentene stod overfor akutte 
viabilitetsproblem. Den negative reaksjonen forte derfor i 
fbrste omgang til at heller ikke de fant det tilrådelig å 
folge opp Larsens forslag.

Utover i 50-årene ble det imidlertid stadig tydeligere 
at samarbeidstanken hadde noe for seg. I I960 ble det så
ledes opprettet et salgsfirma på Mo, Trefaco A/S, med Rana 
Trevarefabrikk og Hemnes Trevarefabrikk på Hemnesberget og 
Monsen, Mo -, Brattland Trevarefabrikker på Mo som aksjonærer.



6. JA. Samarbeidsdilemmaer.

Det viste seg imidlertid snart at samarbeidet var 
dilemmafylt: ■

P.g.a. den sesongpregete byggeaktiviteten var det, som 
antydet, en tendens til at ordrene hopet seg opp om sommeren. 
Den enkelte produsenten ble derfor lett fristet til å dispo
nere mesteparten av produksjonskapasiteten i hogsesongen til 
profittable småordrer de oppnådde på egen hånd. De andre sam
arbeidspartnerne risikerte fblgelig at de ble tvunget til å 
effektuere en stbrre del av fellesordrene enn det de hadde 
lagt opp til, og at de derfor ble helt avskåret fra å dra 
fordel av prisfluktuasjonen som etterspbrselsopphopningen om 
sommeren var opphav til.

Det ble således om å gjbre for partnerne å innrette seg 
slik at de kunne legitimere at de bare påtok seg en så stor 
del av fellesordrene som var optimalt ut fra deres egen til
passing. For å unngå at enkelte ble påfbrt en stbrre del av 
ulempene med de store "prosjektordrene” enn andre, ble samar
beidspartnerne etter en tid enige om å reservere en fast andel 
av produksjonskapasiteten til slike fellesanbud.

Det oppstod imidlertid også motsetninger mellom dis
ponenten for salgskontoret og produsentene. For å sikre stbrst 
mulig lonnsomhet, bnsket produsentene ordrer som bestod av så 
få produktvarianter som mulig. Det var om å gjøre å sikre at 
hver maskin ikke ble nyttet til flere arbeidsoperasjoner enn 
nbdvendig. På den andre side var det lettere å få hånd om 
ordrer desto flere produktvarianter de bestod av. Selv med 
god markedsoversikt (også utenfor Mo) var det derfor vanskelig 
å framskaffe oppdrag som var optimalt tilpasset Trefaco - 
partnernes produksjonsopplegg. Det oppstod således lett mot
setning mellom produsentenes bnske om optimal anvendelse av 
produksjonsutstyret,og salgsdisponcntens tilbøyelighet til å 
inngi anbud på de ordrene han fbrst ble oppmerksom på.
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Ettersom produsentene hadde den eiermessige kontrollen over 
salgsvirksomheten,hadde de mulighet.til "å holde salgsdis- 
ponenten i orene" ved f.eks. å unnlate å gi ham lønnsforhøy
elser. Da dette ikke hjalp, gikk eierne til det skritt "å 
gi ham sparken" og ansatte en ny mann i stillingen.

Skissemessig kan vi framstille de ulike fasene i det 
kooperative spillet s>m produsentene ble involvert i 
slik:

Pilene indikerer de enkelte aktorenes strategiske 
posisjon i de ulike begivenhetsfasene.

De forskjellige produsentene hadde imidlertid ulik evne 
til å supplere "prosjektordrene" med profittable "småordrer". 
Og "prosjektordrene" som det var mulig å få hånd om, lot seg 
ikke tilpasse produksjonsutstyret til de ulike virksomhetene 
på en like tilfredsstillende måte. Samarbeidspartnerne ble 
enige om å kodifisere spillereglene slik at det i stdrre grad 
ble mulig å eliminere "forskjellsbehandling", og de fikk bedre
kontroll over salgskontorets policy-beslutninger. Til tross 
for dette, fikk Mo Trevarefabrikk og Brattland Trevarefabrikk 
stadig vanskeligere for å vedlikeholde budsjettmessig balanse. 
De maktet m.a.o. ikke å utnytte de nye avsetnings- og inves- 
teringsmulighetene som samarbeidet gav grunnlag for, like ef
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fektivt som de andre partnerne. Begge disse virksomhetene 
ble derfor tvunget til å avvikle driften i slutten av 60- 
årene.

6.5 .5• Svenningdal Trevarefabrikk og Bindalsbruket.

Det hadde imidlertid også vokst fram et par "store" 
trevarevirksomheter utenfor de gamle regionsentraene. I 
Grane gav anleggsdriften ved Nordlandsbanen i begynnelsen av 
30-årene bygde snekkeren Johan Arntsberg mulighet til å orga
nisere "masseproduksjon" av trevarer (Svenningdal Trevare
fabrikk. ) I Bindalen ble det etablert trevareproduksjon i 
tilknytning til den gamle godsskogeiendommen i kommunen, som 
enda var samlet på en hånd (Bindalsbruket.)

I likhet med produsentene i Mosjben, Hemnesberget og 
Mo, var imidlertid også disse virksomhetene ved utbruddet av 
annen verdenskrig basert på leveranser til "det nord-norske 
markedet". Produksjonsmessig var de likeledes i ferd med å 
ta skrittet fra manufaktur til industriell produksjon.

Men i motsetning til de bvrige fbrkrigsprodusentene, 
kom både Svenningdal Trevarefabrikk og Bindalsbruket til å 
holde fram med leveransene til "det nord-norske markedet" 
også etter krigen.

Bakgrunnen for dette er at de var lokalisert på små 
lokalmarkeder, og at de i motsetning til Hemnes-produsentene, 
ikke maktet å tilrive seg en så stor del av ordrene i "vekst- 
sentraene" i regionen at det gav grunnlag for stabile tilpas
singen. Den kommunikasjonsmessige avstanden til Mo var så 
stor, at det var vanskelig for dem å ha overblikk over avset
ningsmulighetene. Og i Mosjben var, som nevnt, de lokale virk
somhetene de fbrste årene etter etableringen av Aluminiums
verket i stand til å ta hånd om den voksende etterspbrselen 
på en tilfredsstillende måte.
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Etterspbrselsboomen i Mo og Mosjben. forte m.a.o. bare 
til at disse lokalitetene kom til å avta en stbrre del av 
produksjonen til fabrikantene i Grane og Bindalen. Og p.g.a. 
avstanden til kundene, måtte disse utkantvirksomhetene dele 
fortjenesten også av denne avgrensete delen av omsetningen 
med trevareforhandlere. Avhengigheten av de ulike forhand
lerne oppover langs kysten, og den skjerpede konkurransen på 
"det nord-norske markedet" provoserte dem imidlertid på et 
tidlig tidspunkt til å gå til anskaffelse av hbgmekaniserte 
produksjonsopplegg med sikte på masseproduksjon av et fåtall 
produktvarianter.

Tilknytningen til stort anlagt skogs- og sagbruksdrift 
gjorde det mulig for eieren av Bindalsbruket, Frithjof Plathe, 
å mobilisere tilstrekkelig kapital til å gå til anskaffelse 
av et produksjonsanlegg for framstilling av innvendige dorer. 
Bindalsbruket falt således inn i rekken av dbrprodusenter med 
"godseierbakgrunn".

Eieren av Svenningdal Trevarefabrikk, Johan Arntsberg, 
kom typisk nok til å satse på standardisert vindusproduksjon, - 
som i langt stbrre grad tillot gradvis mekanisering av pro
duksjonsprosessen. Det hadde imidlertid også stor .betydning 
for konkurranseevnen at han etter en tid ble den eneste vin- 
dusprodusenten i Nord-Norge som fikk retten til å benytte en 
patentert vindushengsling. Han not således godt av den aner
kjennelsen vinduene med slike beslag ("Husmorvinduet") hadde 
opparbeidet i andre deler av landet.

6.5 *6. Ulike industrialiseringsforlbp.

De ulike trevareprodusentene på Indre-Helgeland kom så
ledes til å stå i svært forskjellige tilpassinger ved inngangen 
til 60-årene.

- I Mosjben hadde det utviklet seg en uformell arbeids
deling mellom produsenter som ved hjelp av "tradisjonel 
produksjonsutstyr langt på vei foresto "blandet produk- 
sjon"hovedsakelig for salg til lokale selvbyggere.



- For å bli istand til å få hånd om det stigende an
tallet "prosjektordrer" på Mo, ble produsentene på 
Hemnesberget og Mo på sin side "tvunget" til å inngå 
et formelt markedsforings- og produksjonssamarbeid.

- Mens Bindalsbruket og Svenningdal1 Trevarefabrikk forst 
og fremst satset på hbgmekanisert serieproduksjon av 
henholdsvis innvendige dorer og vinduer for salg til 
byggevare- og trelastforretninger på "det nord-norske 
markedet".

Bakgrunnen for denne differensieringen skriver seg, 
om antydet, bl.a. fra fdlgende forhold:

- at Indre-Helgeland for krigen huset både husholdsor- 
ganisert og manufakturorganisert trevareproduksjon 
som hovedsakelig hadde sin basis i etterspørselen på 
"det nord-norske markedet";

- at etterspbrselsboomen etter byggevarer de fdrste 
etterkrigsårene gav stdtet til industriell trevare- 
produksjon også nordenfor Helgeland

- og at byggevirksomheten i tilknytning til de regionale 
"vekstsentraene", som voks fram i 50-årene, utgjorde 
svært ulike muligheter og begrensninger for de for
skjellige etterkrigsprodusentene.

6.6. TILBAKE TIL MOSJOEN.

I motsetning til de bvrige trevareprodusentene på Hel- 
galand, ble, som påpekt, Mosjd-produsentene ikke provosert 
til å foreta investeringer i spesialisert produksjonsutstyr 
og etterstrebe en konsekvent produktstandardisering. Det 
store innslaget av selvbyggere og framveksten av den ufor
melle "arbeidsdelingen" medfbrte nemlig både at de slapp dele 
fortjenesten med forhandlere eller byggmestre, og at produk
tiviteten var relativt hdg på tross av innslaget av "blandet 
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produksjon". Produsentene var således lenge i stand til å 
konkurrere med de langt mer spesialiserte virksomhetene som 
holdt hus i andre deler av regionen.

6.6.1. Tilpassingene undergraves.

Men den beskyttede tilværelsen kom selvsagt ikke til å 
vare evig. Mot slutten av 60-årene endret rammebetingelsene 
seg på en avgjørende måte.

For det fbrste jevnet boligbyggingen i tilknytning til 
utvidelsene ved Aluminiumsverket og den tilhbrende utbyggingen 
av offentlig og privat service seg ut. Den lokale etterspbr- 
selen etter bl.a. trevarer skrumpet derfor grådvis inn.

Viktigere var det imidlertid at ferdighusproduksjon etter 
pre-cut systemet fikk sitt gjennombrudd i den siste halvdel av 
60-årene. Det ble således ikke lenger bare oppforingen av 
boligblokker som ble tatt hånd om av formelle koordineringsen- 
heter. De industrielle prinsippene som var utviklet for fram
stilling og sammenføyning av de ulike byggekomponentene, og 
mulighetene for reduksjon av materialkostnadene ved "storinn- 
kjbp", gjorde det mulig for de nye ferdighusfabrikantene å 
tilby eneboliger på svært gunstige vilkår. Mange så seg der
for ikke tjent med å forestå oppforingen av egen bolig sjbl.

Trevareprodusentene i Mosjben mistet således "med ett" 
fordelene ved å stå overfor et stort antall selvbyggere med 
uensartede bnskemål. Også de ble i stadig stbrre grad henvist 
til å konkurrere om store leveranser av standardiserte produkt- 
varianter til ferdighusfabrikanter, byggevare-/trelastforret- 
ninger eller•byggeprosjekt,- dersom de skulle vedlikeholde det- 
opparbeidede produksjonsvolumet.

Men i og med at Mosjb-produsentene hadde vært i stand 
til å forestå "blandet" produksjon med sikte på "direkte salg" 
ved hjelp av "tradisjonelt" produksjonsutstyr ekstraordinært 
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lenge, - var mange av overlevelsesstrategiene som hadde stått 
åpen for de dvrige produsentene i regionen i ferd med å bli 
blokkert. Produsentene som maktet å satse på hbgmekanisert 
produksjon av innvendige dorer og kjbkkeninnredninger/garde- 
robeskap, hadde alt akkumulert svært stor produksjonskapasitet. 
Dessuten fordret disse produksjonsområdene særlig hdge inves
teringskostnader og stort produksjonsvolum.

Ervervelsen av produksjonsanlegg for standardisert 
framstilling av f.eks. utvendige dorer og vinduer, represen
terte riktignok langt mer overkommelige uttellinger og bod 
enda mange steder i landet på muligheter for mekaniserings- 
gevinster. Men ettersom produsentene på Hemnesberget og 
Svenningdal Trevarefabrikk alt hadde spesialisert seg på dis
se områdene og opparbeidet et nett av "fastd'kunder, ville 
det kreve at Mosjb-produsentene var i stand til å finne av
setning for mesteparten av produksjonen utenfor Helgeland.

Mangelen på formalisering av "den lokale arbeidsdelingen' 
dempet imidlertid også viljen til "modernisering". De lokale 
bedriftslederne kunne ikke, liksom Hemnesberg- og Mo-produsen- 
tene, gå til innkjbp av spesialisert produksjonsutstyr i for
vissning om at de bvrige produsentene i det minste kom til å 
gi fra seg sin del av det lokale markedet på vedkommende pro
duksjonsområde. r

6.6.2. Ulike strategier.

Selv disponenten ved Solbakken Trevarefabrikk, som hadde 
svært gode finansielle forutsetninger, gikk ikke på offensiven. 
En medvirkende årsak til det, var imidlertid at innsnevringen 
og samordningen av den lokale etterspørselen fant sted etter 
at Rolf Rogne hadde etterfulgt faren (Richard Rogne) som dis
ponent.

Fordi faren aldri hadde latt ham "slippe til", manglet 
han de fornbdne forretningsmessige ferdighetene, og "krigs
skader" gjorde ham stadig mer arbeidsufør. Etter at han fikk



"krigspensjon", valgte han derfor å mote avsetningsvanskene 
ved gradvis å trappe ned virksomheten for til slutt å avvikle 
driften helt i 1972.

Avviklingen av driften ved "Solbakken", kombinert med 
nedbetalt utstyr og lokal etterspørsel som ikke blir ivaretatt 
av den standardiserte masseproduksjonen,- har på den annen 
side gjort det mulig både for Nygård, Mosås, Storå/Hansen 
(Øybakkens "etterfølgere")og trappemakerne i Drevja og Drevatn 
å holde fram,- om enn med færre ansatte.

Nygård framstiller og monterer for en stor del "skredder
sydde" innredninger til stdrre bygg (skole, aldersheimer o.l.) 
i området. Disse blir oppfort av lokale byggmestre. Men han 
leverer fortsatt en del kjbkkeninnredninger og skap til van
lige bolighus. Storprodusentene på dette området har etter 
hvert utviklet modulsysterner som gir kundene mange alternativ 
m.h.t. utforming av beslag, farger og treslag. Det er imid
lertid fortsatt en del kunder som gir avkall på denne "luksus" 
mot å komme noe billigere fra kjopet.

Dette forhold har således gjort det mulig for Mosås å 
oppnå leveranser av kjbkken- og garderobeskap til et par fer- 
dighusfabrikanter i området.

Storå og Hansen har på sin side spesialisert seg på pro
duksjon av fyllingsddrer, utvendige dorer i furu, fjosvinduer, 
hyttevinduer og vinduer til modernisering av eldre hus. Pro
dusentene i Drevja og Drevassbygda har også vært i stand til 
å holde fram med sin produksjon av trapper. Hovedgrunnen til 
det er at det er svært vanskelig å standardisere produksjon 
av flere trappetyper (f.eks. "svingtrapper".) Vi snakker så
ledes fortsatt om "trappemakere".

Det er imidlertid felles for alle disse produsentene at 
de bare foretar investeringsbeslutninger med det begrensede 
siktemål å vedlikeholde driften til de får "folkepensjon", og 
at de har "overtalt" "arvingene" til å finne seg arbeid uten
for familiebedriften. (En potensiell "arving" har f.eks.
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fått seg arbeid på snekkerverkstedet på Aluminiumsverket, en 
annen er ansatt som kulisse snekker på et Oslo-teater og en • 
tredje arbeider som formann hos en byggmester i Mosjben.)

Men også på dette området finner vi "et unntak fra re
gelen". Da den lokale etterspbrselen skrumpet inn i slutten 
av 60-årene, og en stadig stbrre del av de nye bolighusene 
kom til å bli oppfort som "ferdighus", valgte Næstby å gå på 
offensiven.

I og med at han hadde fort opp produksjonslokalene sine 
på småbruket sitt en mils vei utenfor Mosjben, var det ikke 
like nærliggende for ham som for "byfabrikantene" å holde 
fram som leverandør av "spesialprodukter" til det lokale mar
kedet. Og han hadde ikke, slik som trappemakerne i Drevja og 
Drevatn et "spesialhåndverk" å falle tilbake på.

I stedet for å trappe ned driften, valgte han derfor i 
1966, å oppta nye lån for å oppfbre mer "tidsmessige" lokaler 
og anskaffe utstyr for framstilling av standardiserte vinduer 
og balkongdbrer.

En viktig forutsetning for denne satsingen var at de to 
sbnnene til Næstby var innstilt på å holde fram med driften 
etter faren. Vanskene som det voksende antallet "ferdighus" 
skapte for å finne avsetning for den "nye" produksjonen; 
gjorde dem imidlertid snart pessimistisk m.h.t. de framtidige 
mulighetene for å innfri de økonomiske forpliktelsene de had
de pådradd seg. Sønnenes pessimisme provoserte i sin tur 
Næstby senior til å sette seg inn i de produksjonsmessige 
forutsetningene for å mote avsetningsproblemene ved å satse 
på ferdighusproduksjon i egen regi. Studiet av de ulike prin
sippene som denne produksjonen bygde på, gav han således ideen 
til et eget pre-cut system (etter "legoklossprinsippet") som 
var mer fleksibelt m.h.t. planløsninger (f.eks. antall og 
og størrelse på rommene) enn systemene de etablerte produsen
tene bygde på. Han ble fblgelig i stand til å tilby kundene 
store valgmuligheter med et minimum av investoringer i pro
duksjonsutstyr.
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I og med at Næstby hadde mulighet for å lære av de 
etablerte produsentenes erfaringer ("the advantages of 
backwardness"), var han m.a.o. i stand til å kompensere for
delene konkurrentene not godt av ved å være "fbrst ute". 
Han kom således til å bygge opp et produksjonsanlegg som både 
fordret "små" uttellinger, og som tillot svært "hbg" produk
tivitet.

6.6.3. Den dualistiske strukturen sementeres.

Nedtrappingen av byggeaktiviteten i Mosjbområdet og gjen
nombruddet for ferdighusproduksjonen i slutten av 60-årene, 
kom m.a.o. til å akselerere og sementere framveksten av det
dualistiske monsteret som tok 
på Helgeland alt i slutten av

På den ene siden har vi

til å prege trevareindustrien 
50-årene.

'1 utkant-produsentene" - d.v.s.
Bindalsbruket i Bindalen, Svenningdal Trevarefabrikk i Grane 
og Rana og Hemnes Trevarefabrikker på Hemnesberget. Disse 
forestår framstilling av standardiserte produksjonsopplegg 
for salg til stbrre byggeprosjekt, byggevareforretninger og 
ferdighusprodusenter både på Helgeland og det bvrige Nord- 
Norge.

På den annen side har vi de mange "småprodusentene" i 
Mosjbområdet med markedsmessig basis i lokal etterspbrsel som 
ikke blir ivaretatt av den standardiserte masseproduksjonen. 
Disse holder derfor fram med å gjbre bruk av "tradisjonelt" 
produksjonsutstyr.

Monsens Snekkerifabrikk på 
utenfor Mosjben framstår således 
at de andre Trefaco-partnerne på 
sen i stadig stbrre grad forsbkt

Mo og Næstby Trevarefabrikk 
som "mellomkategorier". Etter 
Mo avviklet driften, har Mon- 
å kombinere rollen som bi

dragsyter til "Trefaco-leveransene" med rollen som leverandør 
av "skreddersydde" produkter til det lokale markedet på Mo. 
Og Næstby har, som nevnt, sikret den markedsmessige basisen 



for standardisert vindusproduksjon ved etablering av egen 
ferdighusproduksjon.

Dersom vi nytter en "distriktspolitisk" målestokk, fin
ner vi fblgelig at differensieringsforlbpet manifesterte seg 
på en gunstig måte i slutten av 60-årene. Det ble bare stan
dardisert masseproduksjon av kjbkkeninnredninger og skap som 
ikke kom til å inngå i "den regionale arbeidsdelingen". Og 
utkantprodusentene" maktet både å framstå som leverandører til 
de regionale vekstsentraene, og holde fram i den tradisjonelle 
rollen som trevareleverandbrer til "det nord-norske markedet".

I et Mosjb-perspektiv utgjorde imidlertid differensier- 
ingsprOsessen skjebnesvangre begrensninger. Mosjb-produsen- 
tene maktet ikke liksom bedriftslederne i utkantene, å mote 
de markedsmessige endringene ved å ta i bruk teknologiske og 
organisasjonelle nyvinninger.

Vi står her, som påpekt, overfor aktorer som hadde hatt 
mulighet til å bygge opp og vedlikeholde industrielle entre
priser etter krigen ved å foreta suksessive investeringsbe- 
slutninger og ved å påta seg framstilling av et skiftende og 
sammensatt produktspekter. P.g.a. etableringen av Aluminiums
verket i Mosjben, kom imidlertid disse produsentene til å 
operere på et "beskyttet" lokalmarked i det tidsrommet da de 
bvrige bedriftslederne i regionen ble provosert til å satse 
på standardisert masseproduksjon av et fåtall produkttyper. 
Alle (så nær som en av) Mosjb-produsentene lot derfor sjansen 
til å investere i spesialiserte produksjonsopplegg gå fra seg. 
Da de "beskyttede" markedstilpassingene ble undergravd mot 
slutten av 60-årene, bestrebet de seg fblgelig på å knytte 
seg til former for lokal etterspørsel som tillot dem fortsatt 
å nytte det tradisjonelle produksjonsutstyret.
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6.7. ODD LARSENS FRAMSTOT.

6.7.1. Trefaco_ikke_lenger_et_tilfredsstillende_redskag.

Det var, som påpekt, det bkende antallet stbrre bygge
prosjekt på Mo som provoserte Hemnes- og Mo-produsentene til 
å etablere Trefaco-samarbeidet.

Oppsplittingen av de store "prosjektordrene" gjorde 
dem både i stand til å standardisere produksjonen, og gå til 
anskaffelse av spesialisert produksjonsutstyr.

Men etter at samarbeidet begrenset seg til tre virksom
heter, opplevde Trefaco-partnerne at de fortsatt nå og da ble 
tvunget til å påta seg ordrer som fordret at de foresto 
"blandet" produksjon.

For å unngå å være helt prisgitt det relativt ustabile 
"prosjektmarkedet", fant således Hemnesprodusentene (som 
ikke hadde like gode muligheter som Monsen til å få hånd om 
de "skreddersydde" leveransene på Mo) det etter, hvert hen
siktsmessig også å satse på "faste" leveranser til byggevare- 
forhandlere og ferdighusfabrikanter på "det nord-norske mar- 
kede t".

Vanskene med å gjennomføre en konsekvent produksjons- 
messig arbeidsdeling,og avhengigheten av flere kategorier 
kunder, kom m.a.o. etter hvert til å sette grenser for>om
fanget av samordningsgevinstene. Også Trefaco-produsentene 
så følgelig med bekymring på den skjerpede konkurransen som 
fulgte i kjblvannet av utbredelsen av de grossistdominerte 
distribusjonssystemene og de svenske eksportframstøtene i 
begynnelsen av 70-årene.

En stadig stbrre del av byggevarehandelen i de stbrste 
nord-norske sentraene (Bodb og Trornsb) var iferd med å bli 
kontrollert av grossistene. Og med bkende hyppighet måtte 
Trefaco-gruppen konkurrere med svenske leverandører om at
traktive "prosjektordrer".



Detaljomsetningen av byggevarer på Helgeland ble riktig
nok fortsatt tatt hånd om av lokalt eide byggevare- og tre- 
lastforretninger. Men det var store sjanser for at grossis
tene også skulle vie dette området stbrre oppmerksomhet.
(Konf. framstbtet overfor Bjbrnvoll i Sandnessjben - se s. 1?.)

"Fadderen" til Trefaco-samarbeidet, Odd Larsen på Hem
nesberget, innså derfor snart at det etablerte markedsfbrings- 
og produksjonssamarbeidet ikke lenger var et tilfredsstillende 
redskap i kampen om leveranser. Han ble m.a.o. igjen provo
sert til å se seg om etter nye overlevelsesstrategier. 0g
også denne gangen var han på utkikk etter kollektive strate
gier som gjorde det mulig å redusere usikkerheten de nødven
dige nyinvesteringene var forbundet med.

60

6.7 *2. "Overordnet" målsetting.

Hans varhet overfor konverteringsgevinster i tilknytnin 
til koordinering av investeringsbeslutninger og samlet markeds- 
opptreden, ga seg imidlertid ikke bare ut fra den aktuelle 
situasjonen og de positive erfaringene fra Trefaco-samarbeidet. 
For krigen var han en ivrig "Brochmannianer".. Og selv om han 
nå var medlem i formannskapet i Hemnes kommune som represen
tant for Hbyre, så han det som en overordnet politisk målset
ning å medvirke til at transformasjonen av produksjonslivet 
fant sted uten "unbdig" tap av menneskelige og materielle 
ressurser. I tråd med Dybwad Brochmanns "sosialpsykologiske" 
teorier framsto realiseringen av denne målsetningen for ham 
som et moralsk ansvar han var forpliktet av.

Han hadde m.a.o. også bye for de aggregerte manifesta
sjonene av disposisjonene til de ulike .trevareprodusentene 
som ikke umiddelbart utgjorde begrensninger for vedlikeholdet 
av hans egen entreprise. Det var f.eks. en viktig medvirkende 
årsak til framstbtet hans i 195^ for å få i stand produksjons- 
og markedsfbringssamarbeid som omfattet de fleste trevarepro
dusentene i Nordland. Og etter at Trefaco-samarbeidet var 
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konsolidert, var det naturlig for han å engasjere seg både i 
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL) og Norske Tre
varefabrikkers Andelslag (NTA).

Hans moralsk funderte interesse for kanaliseringen av 
produksjonsmessige transformasjonsforlbp, manifesterte seg 
imidlertid også på andre områder. Av kapitlet "Nytt Fokus" 
framgår det at Larsen fikk i stand en produksjonsvirksomhet 
for industriell framstilling av trebåter i samarbeid med Brun 
(Hemnes Trevarefabrikk) og sonnen til den lokale samvirkelags- 
bestyreren. For denne etableringen kom i stand, hadde han 
imidlertid gjort et framstbt for å få de lokale båtbygger- 
håndverkerne (ca. 30 personer) til å gå sammen om industriell 
produksjon i egen regi.

Larsen hadde likeledes arbeidet forgjeves for å etablere 
et samarbeid mellom en del av bbndene i de omkringliggende 
bygdene som produserte trelast for salg på gårdene sine. Han 
argumenterte bl.a. for, at de skulle mote den skjerpede kon
kurransen fra Industrisagbrukene i 50-årene ved å koordinere 
salget og få i stand en arbeidsdeling slik at hver av dem bare 
skar et begrenset antall dimensjoner.

6.7 *3 «Utvidelse av NTA’s virksomhetsfelt.

Den store interessen Larsen utviste for arbeidet i NTL 
og NTA, medfbrte i sin tur at han ble valgt til styremedlem i 
begge bransjeorganisasjonene. Denne gangen valgte han imid
lertid å gjbre et framstbt i styret i NTA.

Organisasjonen ble etablert i 1960 med det formål å 
forestå fellesinnkjbp av "råvarer" til de kOO medlemsbedrif- 
tene, for derved å oppnå gunstigere priser. Men etter hvert 
kom NTA også til å formidle leveranser medlemmene imellom, 
slik at den enkelte produsenten ble i stand til å forestå salg 
av produkttyper han selv ikke lenger framstilte.



I 197^ var Larsen i stand til å oppnå enighet i styret 
om, at det var av interesse å utrede muligheten for å utvide 
NTA's virksomhet til også å omfatte markedsforingen av medlem
menes produkter til de ulike kategoriene kunder. Dette mak
tet han ved å henvise til trusselen fra de svenske produsen
tene og de framvoksende grossistdominerte distribusjonssystemene

Det ble fblgelig bevilget penger til å engasjere Svein 
Kolben (bedriftsøkonom som hadde vært ansatt ved NTA’s ad
ministrasjon) til å forestå utredningsarbeidet. Den ferdige 
utredningen ble lagt fram for styret i desember samme år.

6.7•• Felleslagre og "byggshops".

Kolben foreslo at det påtenkte produsentkontrollerte 
markedsfbrings- og distribusjonssystemet ble bygd opp rundt 
en serie regionale felleslagre (anslagsvis 8 stykker). Planen 
foreskrev at det ble knyttet en kjede lokale detaljutsalg 
(anslagsvis i alt 60-80 stykker) til hvert av lagrene. I og 
med opprettelsen av engrosslagrene, kunne produsentene i regi
onen spesialisere produksjonen maksimalt uten tanke på kun
denes bnsker om flere produkttyper; og behovet for lagring 
hos den enkelte produsent ble eliminert. De regionale fel- 
leslagrene ville fblgelig bli i stand til å forsyne detalj- 
utsalgene med trevarer til priser som både konkurrerte med 
importvarene og som gav en rimelig fortjeneste.

For ytterligere å fremme konkurranseevnen vis-a-vis de 
etablerte forhandlerne, pekte Kolben dessuten på muligheten 
av å la trevareutsalgene forhandle andre byggevarer. Felles- 
lagrene ville da bli utgangspunkt for hver sine "byggshop"- 
kjeder.

Ved siden av å forsyne sine egne utsalg, skulle engross
lagrene forestå salg til "lokale" storforbrukere: mindre fer
dighusfabrikanter og byggeprosjekt, samt lokalt eide omset- 
tingsledd utenfor produsentenes kontroll. Salget til de 
stbrste storforbrukerne kunne, i folge utredningen, på sin 
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side med fordel overfbres til NTA's administrasjon i Oslo. 
Siktemålet med dette var å spre storordrene til produsentene 
i flere regioner.

Utredningen skisserte videre to alternative strategier 
m.h.t. hvordan man kunne ta fatt på oppbyggingen av et slikt 
produsentkontrollert distribusjonssystem:

1 . Et alternativ gikk ut på å tildele salget av trevarer 
på de ulike lokalmarkedene til de av trevareprodusentene 
som hadde den gunstigste lokaliseringen. Den produsenten 
i hver region som framsto som den beste forhandleren, kunne 
så i neste omgang tildeles forvaltningen av felleslagret. 
Parallelt med utbyggingen av utsalg og lagre skulle admi
nistrasjonen ved NTA opprustes,slik at den ble i stand til 
å ivareta salget til storforbrukere.

2 . Det andre alternativet som ble skissert, gikk ut på 
fbrst å etablere regionale engrosslagre og ta sikte på å 
betjene de eksisterende forhandlerne i regionen. Etter 
hvert som de "beste" forhandlerne utkrystalliserte seg, 
skulle man så bestrebe seg på å "uniformere" disse slik at 
de fikk en "fellesprofil". Dette forslaget innebar m.a.o. 
at produsentene benyttet seg av samme strategi som bygge- 
varegrossistene.
Også dette alternativet innbefattet en parallell utbygging 
av NTA's administrasjon i Oslo.

6.7.5• Okonomiske uttellinger.

I tillegg til å skissere organisatorisk oppbygging og 
mulige etableringsstrategier, bod utredningen også på bereg
ningen over hvilke okonomiske uttellinger utbyggingen av det 
påtenkte produsentorganiserte distribusjonssystemet ville for
dre .
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De foretatte beregningene viste at etableringen av de 
8 engrosslagrene ville kreve investeringer på ialt 4-8 mill, 
kr., mens opprettelsen av utsalgene representerte et kapital
behov på fra kr.200 000,- til 700 000,- pr. enhet (alt etter 
omsetting og om det ble drevet i egne eller leide lokaler). 
En skrittvis utbygging av NTA som initierings- og koordiner- 
ingssentral ville dessuten i første omgang kreve ca.1 mill.kr.

Kolben stipulerte således de samlede markedsfbringsut- 
giftene til ialt å utgjøre et sted mellom 15 og 50 mill.kr. 
Disse kostnadene ble i sin tur holdt opp mot verdien av varene 
det var realistisk å ta sikte, på å kanalisere gjennom det nye 
systemet. Kolben tok her utgangspunkt i at man både kunne av
skrive leveransene fra de stbrste spesialprodusentene og den 
"skreddersydde" produksjonen ved de minste virksomhetene. I 
folge dette resonnementet gjensto det likevel trevarer for ca. 
600 mill.kr. som det var stbrre eller mindre sjanse for at 
produsentene ville se seg tjent med å samordne markedsfør
ingen av.

Samordningesgevinstene (p.g.a. stbrre mulighet for spesi
alisering og oppheving av "unbdig" konkurranse) som man kunne 
påregne ved salg i en så stor størrelsesorden, fikk m.a.o. de 
stipulerte markedsfbringskostnadene til å framstå som "baga
tellmessige". Finansielt sett var således Odd Larsens forslag 
om å utvide NTA's aktivitetsområde til også å omfatte distri
busjon og markedsfbring,i hbyeste grad realiserbart.

6.7.6. Noen, men ikke alle.

Men på tross av påpekingen av farbare etableringsstrate- 
gier, forslaget til organisatorisk oppbygging og påvisingen 
av sannsynligheten for store samordningsgevinster, konkluderte 
likevel ikke Kolbens utredning med en anbefaling om at styret 
fulgte opp saken. I stedet oppsummerte han med å understreke 
at det ikke ville være plass til alle medlemmene i NTA innen
for det påtenkte systemet.



Realiseringen av målsettingen om stbrre spesialisering, 
kom til å manifestere seg ved at hver av virksomhetene fikk 
stbrre produksjonskapasitet enn for. Det var derfor, mente 
han, nbdvendig å begrense antallet virksomheter som fikk an
ledning til å levere til felleslagrene, slik at det ikke ble 
umulig å finne avsetning for produksjonsøkningen. Og det 
ville heller ikke være mulig å beskjeftige alle som ble over- 
flbdiggjort i produksjonen med å forestå utsalgene eller 
lagrene.

Det ville dessuten være strategisk riktig å ta fatt på 
utbyggingen av et eventuelt produsentorganisert distribusjons
system i de områdene av landet hvor bygningsartikkelgrossis- 
tene (som var kunder hos de stbrste norske og svenske produsen 
tene) enda ikke hadde etablert egne utsalg eller fått innflyt
else over lokale byggevarehandlere. I disse områdene finner 
vi imidlertid mesteparten av de 300 produsentene som enda 
driver "blandét" produksjon for et lokalt marked,- og som 
det derfor var minst bnskelig å ha med i det påtenkte sam
arbeidet.

Ettersom 100-200 av de ca. U00 NTA-medlemmene tilhbrte 
den "uønskede" kategorien produsenter, framholdt Kolben at 
det var liten sjanse for at et forslag om å nytte NTA som 
initieringsorgan for opprettelse av et eksklusivt salgssamar- 
beid, ville vinne tilstrekkelig tilslutning. De som "måtte" 
holdes utenfor, ville selvsagt motsette seg å være med på å 
betale den nødvendige opprustingen av NTA-administrasjonen, 
selv om det bare ville belbpe seg til ca. kr.2.500,- pr. med
lem (1 mill. : ^00 = 2.500). Kolben påpekte videre at det 
var fare for at aksentuering av de latente motsetningene in
nen NTA ville spre seg til NTL p.g.a. det nære sambandet 
mellom de to organisasjonene.

Han henviste fblgelig til etablering av eksklusive regi
onale samarbeid uavhengig av bransjens organisasjoner. Dette 
mente han var den mest hensiktsmessige strategi for å forhin
dre videre utbredelse av de grossistorganiserte distribusjons
systemene og den tilhørende økningen av importen fra Sverige.



Denne konklusjonen var i noen grad farget av at Kolben 
sammen med sin bror ikke bare eier en trevarefabrikk i Fit
jar, men også en bygningsartikkelforretning i ’’regionsenteret" 
Leirvik på Stord. De foresto m.a.o. allerede et eget bygge- 
vareutsalg på det viktigste markedet i området. Kolben- 
brbdrene ville derfor ha stbrst mulighet til å få avgjbrende 
innflytelse på utformingen av samarbeidet i regionen dersom 
initiativet ble overlatt til produsentene selv. Dersom det 
ble NTA som inviterte til et samordnet markedsfbringssamar- 
beid, ville det f.eks. både bli vanskelig å ekskludere "uøns
kede" produsenter, og å vedlikeholde nøkkelposisjonen de hadde 
opparbeidet i den regionale byggevareomsettingen.

6.7.7. Organisert omfordeling av oppgavene og utvidelse av trevare
industriens aktivitetsområde.

Larsen var på sin side ikke enig i Kolbens "null-sum 
snill" argumentasjon. For det fbrste var det under halvpar
ten av trevareprodusentene som sto tilsluttet NTA. Og i dis
kusjonen som fulgte da utredningen ble lagt fram for styret, 
framholdt han dessuten at et organisert transformasjonsforlbp 
ville by på muligheter til også å ivareta de "tradisjonelle" 
produsentenes interesser.

Resonnementet hans tok utgangspunkt i at 15-50% av de 
ulike typene trevarer blir nyttet i forbindelse med "moder
nisering" av eldre boliger.. Det er imidlertid svært ofte 
vanskelig for folk å få noen til å påta seg utskiftingene. 
Likeledes er det vanligvis vanskelig å få tak i produktvari- 
anter og listverk som estetisk og byggningsmessig hover til 
de eldre boligtypene.

Larsen mente fblgelig at en kombinasjon av utskifting 
og framstilling av "gamle" produktvarianter - og salgsvirk
somhet for de spesialiserte produsentene, utgjorde en poten
siell nisje. Dersom den ble forbeholdt de "tradisjonelle" 
produsentene, ville den gi grunnlag for et stort antall 
stabile tilpassinger.



I og med at montering av varene ble innlemmet som en 
del av repertoaret, ville aktivitetsområdet til trevsrein- 
dustrien bli utvidet på en avgjdrende måte. Og egenproduk
sjon, av "skreddersydde" varianter kombinert med salg av 
standardiserte produkter tillot fortsatt bruk av tradisjonelt 
utstyr.

6.7 •8. Forslaget "legges på is".

Innvendingen fra de ovrige styremedlemmene var selvsagt 
at en koordinert omfordeling og spesialisering av "oppgavene11 
innen trevsrebransjen, som omfattet "moderniseringsservice" i 
tillegg til standardisert produksjon og distribusjon, ville 
bli en svært komplisert prosess. Det ble framholdt at NTA rår 
over få eller ingen maktmidler som er egnet til å frambringe 
enighet om arbeidsdelingen i de ulike "regionene", og den en
kelte produsenten vil ha vanskelig for å vurdere hva han taper 
og hva han tjener.

Larsen hadde imidlertid tro på at den overhengende faren 
for at markedet ble fullstendig oversvbmt av importvarer, vil
le få de fleste produsentene til å se seg tjent med å slutte 
opp om et eventuelt utspill fra styret.

Frykten for at det ville bli vanskelig å finne "plass" 
til alle de ulike kategoriene produsenter som var tilsluttet 
NTA, medførte således at Odd Larsen ikke maktet å mobilisere 
styret bak sitt forslag om å folge opp saken. Flertallet i 
styret vedtok istedet å legge den "på is".

De måtte imidlertid legitimere kostnadene som utrednings
arbeidet hadde medfbrt. Medlemmene ble.derfor forelagt en 
redigert og komprimert utgave av utredningen (hovedsakelig 
statistisk materiale), hvor alle vurderingene m.h.t. etabler
ing av et felles distribusjonsapparat var luket ut.



6.8 . ALTERNATIVE STRATEGIER.

Kolbens understrekning av begrensningene som forelå i 
og med den heterogene medlemsstokken og ved at okt produk
tivitet fordret okt produksjonsvolum, la m.a.o. grunnlag for 
at Odd Larsen ble tvunget til å forfblge andre overlevelses
strategier.

6.8.1. En_ny_nrodukttypeL

Dersom han hadde lyktes med å få i stand et produsent- 
kontrollert distribusjonssystem, ville dette ha redusert 
usikkerheten som det å bedre konkurranseevnen ved å spesial
isere produksjonen ytterligere var forbundet med. Det mis
lykkede framstbtet bkte således sjansen for at han ikke 
ville bli i stand til å mote konkurransen fra de store svens
ke (og norske) produsentene*

Han var fblgelig nå på utkikk bl.a. etter produkttyper 
som lå utenfor det tradisjonelle produktspekteret og som.det 
derfor ikke var så stor konkurranse om. En del av trevare
produsentene i Telemark hadde med suksess lansert trehvite 
furumbbler i norsk "bondestil" både på "det norske markedet" 
og ulike "eksportmarkeder".

Den håndverksmessige finishen disse produktene krevde, 
gjorde dem relativt dyre. Det ga imidlertid Larsen ideen 
til en egen produktvariant. Han mente det måtte la seg gjbre 
å opparbeide et marked for "halvfabrikertd1 furumbbler blandt 
hobbysnekkere.

Ideen gikk ut på å framstille komponentene til de ulike 
mbblene (kråskap, tallerkenhyller o.l.) maskinelt og overlate 
til kundene å sette dem sammen og forestå utskjæringer og 
eventuell rosemaling. Han satte fblgelig sbnnen i sving med 
å utvikle og priskalkulere aktuelle produktvarianter og komme 
med forslag til produksjons- og markedsfbringsopplegg. (En 
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medvirkende årsak til at denne oppgaven ble overlatt til den 
vel 20 år.gamle sbnnen, var at Larsen bnsket å la ham utfbre 
et slags "bedriftsledersvennestykke" for han slapp ham til i 
ledelsen av bedriften.)

Ettersom.lanseringen av en helt ny produktvariant ble 
ansett for å være sjansebetont, tok han ikke sikte på å sette 
igang produksjon av de "halvfabrikerte" moblene for det var 
helt klart at han måtte oppgi den etablerte produksjonen 
(vinduer og utvendige dorer). Det var imidlertid om å gjdre 
"å ha noe i bakhånd".

6.8.2. Samordnede eksportframstdt.

Men Larsen gav ikke opp tanken om å få i stand et regi
onalt markedsfbringssy'stem. En av grunnene til at han forsbk- 
te å få NTA til å gå i bresjen for etablering av et felles 
distribusjonssystem, var at lokale initiativ har lettere f. 
eks. for å bli oppfattet som fordekt forsok på å tilrive seg 
andres markedsandeler. Det er, som påpekt, vanskelig for 
mange av produsentene å avgjbre hvor profittabelt det vil bli 
i årene framover å forestå oppgaven han tenkes tildelt, sam
menliknet med å holde fram på egen hånd. De vil fblgelig ha 
motforestillinger mot å binde bare vanskelig mobiliserbar 
kapital i fellesanlegg,- som det er fare for i fbrste rekke 
vil. komme tidligere konkurrenter til gode.

Larsen var imidlertid i stand til å identifisere et 
potensielt samarbeidsområde som fordret minimale uttellinger 
og som ikke berbrte den etablerte markedsdelingen.

Bakgrunnen for at de svenske produsentene vant innpass 
på "det norske markedet", var bl.a. at de not godt av ulike 
eksportstbtteordninger. Det medvirket til at de var i stand 
til å selge til lavere priser i Norge enn på "heimemarkedet". 
Fra flere "studieturer" var Larsen dessuten blitt oppmerksom 
på at det var svært få vindus- og dbrvarianter på "det svens
ke markedet", - noe standardiseringsbestrebelsene til de 



svenske myndighetene like etter krigen var opphav til. Han 
bynet således muligheten for salg av norske trevarer til 
svenske konsumenter; som legger mer vekt på smakfull design 
enn pris.

Disse forholdene provoserte Larsen til å undersøke 
hvilke sjanser norske produsenter hadde for finansiell støt
te fra myndighetene dersom de bnsket å svare de svenske eks
portframstøtene "med samme mynt"; d.v.s. å gå inn på "det 
svenske markedet".

Sønderingene gjorde ham oppmerksom på "Fondet for vekst 
og omstilling". Dette ble opprettet av myndighetene i 197k 
for å dempe noen av de negative virkningene for de "etabler
te" industrigreinene av at de fleste bank- og kredittinstitu
sjonene prioriterte den framvoksende "oljeindustrien". Fondet 
hadde bl.a. til oppgave å medvirke til fusjoner og andre for
mer for sammenslutninger av bestående virksomheter ved ulike 
former for finansiell stbtte.

Etter å ha orientert seg om mulighetene for stbtte, 
foreslo Larsen våren 1975 overfor Trefaco-partnerne, at de 
inviterte Arntsberg i Grane og Plathe i Bindalen til å være 
med på en sbknad om bidrag til opprettelse av et felles salgs
kontor. Gjennom dette skulle de ta sikte på å få i stand 
leveranser til nord-svenske byggeprosjekt.

Brun og Monsen var enig om å ta med Svenningdal Trevare
fabrikk og Bindalsbruket. P.g.a. de stort anlagte byggepros
jektene i Sverige, kom eventuelle leveranser til å bli så om
fattende, at de risikerte å måtte oppgi "faste" leveranser 
som de hadde opparbeidet til forhandlere og ferdighusprodu- 
scnter. Larsen kunne vise til at direktbren for "Omstillings
fondet", Hans Holteng hadde signalisert mulighet for stbtte 
på i alt ca. 500 000 kr. til prosjektet. Også Arntsberg og 
Plathe så derfor her sjansen til etablering av nye avse.ttings- 
kanaler på et hittil ukjent marked med et minimum av innsats.



Felles satsing på "det nord-svenske markedet" ville 
m.a.o. gi dem sjansen til å bke produksjonsvolumet uten fare 
for at det truet de etablerte markedskontakter eller fordret ■ 
en refordeling av produksjonsoppgavene. Og ettersom samar- 
beidsforpliktelsene avgrenset seg til opprettelsen av et eks- 
portkontor der "Omstillingsfondet" bidro med brorparten av 
kostnadene, ville det bli relativt lite omkostningsfullt 
eventuelt å trekke seg ut av samarbeidet.

Ideen om å lansere norske standardprodukter i Sverige 
som "luksusvarer" og identifiseringen av muligheten til å 
mobilisere kapital fra den offentlige sfæren ved et minimum 
av bkonomiske og organisatoriske forpliktelser, satte således 
Larsen endelig i stand til å samle alle de stdrste trevare- 
produsentene på Helgeland om realiseringen av et felles 
prosjekt.

6.8.3. Et ledd i realiseringen av Larsens "kongstanke".

Et viktig motiv for hans bestrebelser for å få istand 
dette avgrensede samarbeidet, var imidlertid, som antydet, 
at det skulle framstå som fbrste skritt på veien fram mot 
etableringen av et landsomfattende produsentkontrollert dis
tribusjonssystem. "Kongstanken" var fortsatt at trevarepro- 
dusentene skulle bli i stand til å samordne markedsfbringen 
av mesteparten av varene de framstilte. Dersom man innen 
bransjen kom til enighet om en organisert omfordeling og 
spesialisering av arbeidsoppgavene, så han mulighet for at 
interessene til flest mulig av de etablerte produsentene ble 
ivaretatt. Ønskemålet var nå som for å reorganisere "den 
norske trevarebransjen" slik at produsentene ble satt i stand 
til å forhindre utbredelsen av den grossistorganiserte tre- 
vareomsettingen og å slå tilbake de svenske eksportframstøtene 
uten å presse flere av virksomhetene ut av markedet enn nød
vendig.



Han håpte således at face-to-faee samhandlingen mellom 
bedriftslederne som ekspertsamarbeidet kom til å medfbre, 
ville gi stbtet til at det utviklet seg et mer tillitsfullt 
forhold mellom partnerne. Det ville da bli langt lettere å 
lansere og vinne tilslutning til forslag om å utvide samar
beidet etter de linjer som ble trukket opp i den landsom
fattende NTA-utredningen.

Fra Trefaco-samarbeidet hadde han erfaring for at face- 
to-face konfrontasjoner ofte byr på mulighet for strategisk 
manipulering av situasjonsdefinisjoner. For å gjbre det 
vanskelig for partnerne å gå imot forslag om å foreta dis
posisjoner som påla dem nye forpliktelser og som dermed bidro 
til å sementere samarbeidet, foreslo han f.eks. ofte at de 
kombinerte viktige styremoter i selskapet med et opphold på 
hytta hans. Den familiære og kameratslige settingen styre
motene fant sted i, var med på å vedlikeholde oppfatningen av 
at de var likeverdige partnere som var forpliktet- til å pri
oritere framstbt som var egnet til å ivareta deres samlede 
interesser. Han håpte fblgelig at ferdighetene han hadde 
ervervet m.h.t. etablering, vedlikehold og utdyping av koalis
joner skulle komme han til nytte i det forestående begiven- 
hetsforlbpet.

Larsen hadde dessuten tro på at dette ekspertsamarbeidet 
kom til å demontrere mulighetene for samordningsgevinster på 
en så entydig måte, at også andre av partnerne ble provosert 
til å arbeide for å utvide feltet for samarbeid. Eksport- 
kontoret ville da m.a.o. bli omdannet fra en single-purpose 
til en multi-purpose organisasjon.

Ble det fbrst opprettet et regionalt felleslager med 
tilhørende "byggshops" på Helgeland, regnet han videre med at 
det høyst sannsynlig ville oppmuntre produsentene i andre om
råder til å folge etter. Og hadde han positive erfaringer å 
vise til, ville i neste omgang sjansene for å vinne tilslut
ning til et forslag om å nytte NTA som initieringsenhet i de 
områdene som ikke kom igang "på egen hånd", bke markant.
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Larsen benyttet følgelig de påfølgende forhandlingene 
om organiseringen av eksportselskapet (aksjefordeling, lokal
isering, utblinking•av aktuelle kandidater til disponentjob
ben o.s.v.) til å lufte ideene sine om oppbygging av et 
landsomfattende, produsentdominert salgs- og distribusjons
system med utgangspunkt i regionale felleslagre. Bl. a. 
pekte han på muligheten foi’ å legge et eventuelt felle slager 
på Helgeland i tilknytning til Trefacos salgskontor på Mo.

6.8.1. Bindalsbrukets viabilitetsproblemer.

Det ble imidlertid vanskeligere å oppnå enighet om opp
rettelsen av eksportselskapet enn Larsen hadde regnet med. 
Plathe framholdt nemlig at aksjene ikke burde fordeles likt 
på partnerne, men i forhold til hvor stor produksjon de fore
sto. Det ville gi Bindalsbruket en dominerende
posisjon i selskapet (knapt 50% av aksjene),, og det var der
for uakseptabelt for de øvrige bedriftslederne.

Den steile holdningen til Plathe m.h.t. aksjefordelin- 
gen i eksportselskapet, fikk de øvrige bedriftslederne til å 
fatte mistanke om at han av en eller annen grunn bare nyttet 
dette som et påskudd til å forhale forhandlingene. De gjorde 
det derfor etter en tid klart at det bare kunne bli snakk om 
samarbeid dersom han godtok at aksjene ble likt fordelt på 
partnerne. Plathe ble dermed presset til å "legge kortene 
på bordet". Grunnen til at det var om å gjøre for ham å ut
sette etableringstidspunktet, hadde sammenheng med at han ikke 
lenger var istand til å organisere driften ved Bindalsbruket i 
overensstemmelse med kravet om regnskapsmessig balanse.

Opphavet til viabilitetsproblemene skrev seg fra flere 
sett uheldige omstendigheter:

- Mot slutten av 60-årene var produksjonsanlegget ved 
bedriften iferd med å bli nedslitt. Det ble derfor 
i perioden 1970-72 foretatt store investeringer med 
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sikte på å fornye både det spesialiserte utstyret for 
framstilling av innvendige dorer og de maskinelle kom
ponentene som ble nyttet ved produksjon av de bvrige 
produkttypene Bindalsbruket hadde på sitt repertoar 
(f.eks. vinduer).

Plathe kom fblgelig til å pådra seg nye, store kapital
utgifter samtidig som svenskene var iferd med å opptrap
pe eksportframstøtene på "det norske markedet". Og et
tersom særlig de svenske storprodusentene av innvendige 
dorer hadde akkumulert stor overkapasitet og kunne til
late seg "marginalbetraktninger" i sine priskalkyler, 
hadde Plathe svært små sjanser til å hevde seg i den 
sjerpede konkurransen.

- De store vindfellingene i skogene i 1971 og 1972 forte 
dessuten til bkte driftsutgifter og redusert tømmer
kvalitet. Han hadde derfor ikke anledning til å la 
driften av "godsskogen" subsidiere dbrproduksjonen i 
påvente av bedrede markedsforhold. (Tapet Plathe ble 
påfdrt p.g.a. vindfellingene er anslått til ca.-1 mill, 
kr..')

- Det var heller ikke mulig "å falle tilbake på" den bvrige 
trevareproduksjonen. De gode fortjenestemulighetene den 
spesialiserte dbrproduksjonen tidligere ga grunnlag for, 
hadde fort til at man hadde sett seg "råd" til å forestå
flere produkttyper og varianter enn det som var bedrifts-
bkonomisk optimalt.

- Og da de store snømengdene i Nord-Norge vinteren 1975/ 
76 i lange perioder stoppet så godt som all byggevirk
somhet, var alt håp ute for at Plathe skulle makte å 
ordne opp i problemene "på egen hånd".



6.8.5 * "Spillet om Bindalsbruket".

Men i og med at Bindalsbruket med sine 165 ansatte stod 
for hele 25% av skatteinngangen i Bindal kommune (.’), bynet 
Plathe mulighet for bistand fra myndighetene til å få istand 
en refinansiering av bedriften. Distriktspolitiske hensyn 
tilsa at det var "umulig" for Kommunaldepartementet å nekte 
og være med på å sikre viabiliteten til denne virksomheten.

Myndighetene hadde imidlertid alt medvirket til finan
sieringen av den gigantiske dbrfabrikken som Lbvenskiold hadde 
under oppforing i Nome med over 100 mill.kr. (se side 2k). 
Realiseringen av dette prosjektet ble av industrimyndighetene 
ansett som et offensivt framstbt for å hindre at de svenske 
dbrprodusentene tilrev seg en stbrre del av "det norske mar
kedet" .

Industridepartementet arbeidet fblgelig for at Kommunal
departementet bare skulle yde finansiell stbtte dersom Plathe 
var villig til å la Lbvenskiold bli medeier i Bindalsbruket. 
Siktemålet med dette var å framtvinge en avvikling av produk
sjonen av innvendige dorer ved Bindalsbruket,- for derved å 
gjbre det lettere for Nome-virksomheten å vinne innpass på 
markedet uten å måtte gå til "priskrig".

Men ettersom en slik losning bl.a. hbyst sannsynlig ville 
kreve en nedtrapping av aktiviteten ved virksomheten i Bin
dalen, var verken Plathe eller den politiske ledelsen i Bindal 
kommune (som deltok i forhandlingene med departementet)villig 
til å godta dette kravet. Forhandlingene om refinansieringen 
kom således til å dra i langdrag.

Og så lenge det enda ikke var klarlagt om Kommunaldepar
tementet holdt fast på kravet om at Bindalsbruket skulle under
ordne seg realis eringen av Nomeprosjektet, kunne ikke Plathe 
gi noen garanti for at han var i stand til å folge opp "Helge
land ssamarbeidet".
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6.8.6 . Ulike reaksjoner.

De bvrige trevareprodusentene reagerte svært forskjellig 
da de ble informert om spillet .med myndighetene som Plathe var 
involvert i.

Ettersom Svenningdal Trevarefabrikk hadde like stor be
tydning for Grane kommune som Bindalsbruket for Bindal kommune 
hadde Arntsberg erfaring for at de sentrale politiske myndig
hetene som regel kapitulerte i slike situasjoner. Han agiter
te derfor for at de skulle ta sjansen på å etablere eksport- 
selskapet for det var avklart om Plathe måtte godta et "sam
arbeid" med Lbvenskiold eller ikke. Ettersom det er en fordel 
å kunne tilby et så bredt produksjonsspekter som mulig, bnsket 
han å ha Bindalsbruket med i samarbeidet. Og han mente det 
ville styrke Plathes posisjon vis-a-vis myndighetene dersom 
han kunne vise til at han var i stand til å opparbeide nye 
rnarkedskontrakter.

Disponenten ved Hemnes Trevarefabrikk, Brun, var imid
lertid redd for å være med på et slikt utspill. Han leverte 
80-90% av sin produksjon til en ferdighusprodusent i Vester
ålen, (Bergsmo, som hadde en nøkkelposisjon innen "Systemhus- 
kjeden").

Denne avtageren "karmet" og markedsførte også innven
dige dorer for Lbvenskiold på "det nord-norske markedet". 
Fblgelig var han interessert i at Bindalsbruket avviklet sin 
dbrproduksjon, og Brun risikerte å miste disse leveransene 
dersom han bidro til å torpedere myndighetenes opplegg.

Også de to andre Trefaco-partnerne var skeptiske m.h.t. 
å etablere eksportselskapet for de hadde garantier for at 
Bindalsbruket var i stand til å folge opp samarbeidet. De 
hadde erfaring for hvilke ulemper det kunne by på å ta med 
partnere som hadde finansielle problemer. Mo Trevarefabrikk 
hadde nemlig av den grunn i sin tid vært en "hemsko" for opp
byggingen av Trefaco.
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Det ble derfor besluttet å la de videre forhandlingene 
utestå til Bindalsbruket hadde refinansieringen "i havn".

6.9. ARNTSBERG OVERTAR INITIATIVET.

I og med at forhandlingene ikke ble fullfbrt hosten 
1975, kom imidlertid Arntsberg til å bli involvert i et be- 
givenhetsforlbp som fikk ham til å se seg tjent med å folge 
opp Larsens samarbeidsbestrebelser. Han kom nemlig til å stå. 
overfor muligheten til å påvirke utformingen av "Helgelands- 
samarbeidet" på en avgjbrende måte.

6.9- 1• Fare for svensk import.

Samtidig som disse forhandlingene pågikk, ble Paul 
Mjåvatn som dreiv et lite sagbruk og en omfattende trelast- 
og trevarehandel i Mosjben, kontaktet av representanter for 
en gruppe nord-svenske trelastprodusenter.

P.g.a. de dårlige prisene for trelast på "verdensmar
kedet", sonderte de mulighetene for å vinne innpass på "det 
nord-norske markedet". Trelastprodusentene i Nord-Sverige 
benyttet nå og da muligheten for "dumpingsalg" i Nord-Norge 
når det var vanskelig å finne avsetting på de tradisjonelle 
hbgprismarkedene. Men ettersom det denne gangen gikk svært 
lang tid uten at prisene bedret seg, var svenskene interessert 
i å opparbeide avsettingskanaler som bod på rimelig fortjen
estemuligheter. Og de mente det ville være lettere å sikre 
lonnsom avsetting for trelasten dersom den ble bearbeidet 
for den ble sendt ut på markedet. De var derfor interessert 
i samarbeide med en norsk "bransjemann" om etablering og 
drift av et trykkimpregneringsverk.

Forslaget fra svenskene om å inngå et samarbeid framsto 
som attraktivt for Mjåvatn. Både trelastforretningen og sag
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bruket hans var bygningsmessig og utstyrsmessig■i ferd med å 
bli foreldet. Ettersom virksomhetene hans var lokalisert i 
sentrum av Mosjben, hadde de lokale bygningsmyndighetene 
nektet ham å oppfbre nye lokaler i tilknytning til de gamle. 
Han hadde derfor i flere år vært på utkikk.etter en tomt som 
egnet seg til oppforing av nye lokaler. Og i tilknytning til 
den påtenkte "moderniseringen" planla han å foreta en reor
ganisering av virksomhetene (bl.a. ville han anskaffe utstyr 
for framstilling av listverk.) Flere forhold hadde imidler
tid medvirket til at han ikke hadde realisert disse planene. 
På linje med de fleste andre forretningsfolkene i Mosjben, 
hadde han mott liten velvilje hos de lokale politiske myndig
hetene i arbeidet for å få i stand omlokaliseringen. I og 
med at han var barnlbs og etter hvert var blitt over 60 år, 
ble han stadig mer betenkt over å gå i gang med realiseringen 
av et krevende prosjekt. Og ettersom anleggene enda var 
funksjonsdyktige, og han kombinerte sagbruksdriften og tre- 
lasthandelen på en optimal måte, gav den etablerte tilpas
singen ham god fortjeneste. Det stod ham m.a.o. fritt enten 
å vedlikeholde den etablerte tilpassingen til han ble pen
sjonist med maksimal lopende fortjeneste; eller han kunne sat
se kapital på "modernisering" og ta ut gevinsten ved å selge 
virksomhetene når han ikke bnsket å drive lenger. Alternativ 
1 var minst risikofylt og arbeidskrevende, mens alternativ 2 
ville utbke hans prestisje som lokal forretningsmann.

Ettersom svenskenes bnskemål om et foredlingsanlegg for 
trelast passet inn i hans egne planer, framsto tilbudet om 
samarbeid som en mulighet til å bli avlastet for noen av de 
finansielle og arbeidsmessige byrdene som realiseringen av 
alternativ 2 fordret.

Som det framgår av kapitlet om mekanisk industri,hadde 
Mosjben Mekaniske verksted A/S store viabilitetsproblemer på 
denne tiden. Og bl.a. fordi ordfbrer Aalbotsjords befatning 
med saken ble tillagt avgjørende betydning, var verkstedets 
skjebne over et langt tidsrom hovedtema i lokalpolitikken i 
Vefsn.
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"Spillet om Mosjben Mek." endte, som påpekt, bl.a. opp 
med at bedriften gikk konkurs på forsommeren 1975. Og da 
verkstedslokalene ble budt ut til salgs av bostyret i august, 
framsto det som en mulighet for svenskene til å realisere 
planene sine uten den lange ventetiden som oppforingen av nye 
produksjonslokaler ville fordre. De oppfordret derfor Mjå- 
vatn til å inngi bud på lokalene med lofte om å bidra med 
sin del av finansieringen.

6.9.2. Arntsberg griper inn.

Svenskenes utspill kom imidlertid Arntsberg for bret. 
Mjåvatn'foresto omsetning av både trevarer og trelast for 
Svenningdal Trevarefabrikk i Mosjben. Ettersom de svenske 
interessentene også var engasjert i trevareproduksjon, bynet 
Arntsberg faren for at samarbeidet også kom til å omfatte 
storstilt import av trevarer. Han ble derfor redd for at 
både leveransene til trelast og trevarer til det viktigste 
markedet kom til å falle bort.

Faren for svenskimport provoserte ham fblgelig til å 
gjbre et framstbt overfor Mjåvatn med sikte på å forhindre at 
samarbeidet kom i stand.

Arntsberg oppsbkte derfor Mjåvatn og påpekte at det var 
unfair av ham å inngå samarbeid med svenskene i stedet for å 
bygge ut kontakten med de gamle "samarbeidspartnerne" i områd
et. Han foreslo således overfor Mjåvatn, at han skulle nytte 
hovet til å kjbpe Mosjben Mek.-lokalene sammen med trevare- 
produsentene, med sikte på å få i stand et aksjeselskap som 
både foresto det påtenkte engrosslageret for trevarer og Mjå- 
vatns virksomheter.

Et slikt prosjekt ville, hevdet han, eventuelt også kun
ne gi rom for samarbeid med de svenske trelastprodusentene, 
men da som "juniorpartnere".
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Med dette forslaget håpte Arntsberg fblgelig både å 
avverge trusselen om svenskimport og få Mjåvatn til å stå 
for brorparten av kapitalen som var nødvendig for å realisere 
Larsens ide om et regionalt distribusjons- og produksjonssam
arbeid. Dersom Mjåvatn svarte positivt på utspillet, var så
ledes prosjektet innen rekkevidde med minimale uttellinger. 
Arntsberg tok derfor for gitt at de dvrige bedriftslederne 
ikke hadde "råd" til å la denne anledningen gå fra seg, og 
han tok folgelig sjansen på å framstille forslaget uten å kon
ferere med dem på forhånd. Han bynet m.a.o. muligheten til å 
framstå overfor de potensielle samarbeidspartnerne som den 
som forvaltet nokkelen til oppfølgingen av det påtenkte sam
arbeidet.

6.9 • 3 • "Spillet om Mosjben Mek.'s lokaler".

I kapitlet om mekanisk industri har jeg gjort rede for 
hvilke muligheter og begrensninger Arntsberg kom til å stå 
overfor i de ulike sekvensene av "spillet om Mosjben Mek.'s 
lokaler" (se kap. 5,s. 59)- Jeg skal derfor her nøye meg med å 
resymere at Arntsberg lyktes i å torpedere samarbeidsplanene 
mellom Mjåvatn og svenskene, og at han maktet å få hånd om 
lokalene på gunstige finansielle vilkår selv om:

- Mjåvatn insisterte på at de ikke skulle inngi bud til 
bostyret for det var klart at Vefsn Jern- og Metall- 
arbeidersforenings framstbt for å sikre lokalene for 
mekanisk industri ikke forte fram;

- at han også vegret seg for å by på lokalene etter at 
det var brakt på det rene at det ikke var mulig å finne 
en akseptabel finansieringsordning for Vefsn Sveis og 

. Mek. Verksted;
- og at den avtroppende ordføreren (Aalbotsjord) presset 

bostyret til å gi tilslaget til Midt-Helgeland Kraftlag 
uten å ta hensyn til den nye fristen for å inngi bud.
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Bakgrunnen for at denne sjansen bod seg, finner si i 
den påtroppende AP-ordfbrerens (E. Almås) begrensede mulig
heter til å demonstrere at han behersket rollen som forkjem
per for de lokale arbeidstakerinteressene. P.g.a. at oppbyg
gingen av Mosjben Aluminiumsverk var fullfbrt, kunne han ikke 
som sin forgjenger konsentrere oppmerksomheten om utbygging 
av ulike former for offentlig sercice. Sysselsettingsmulig
hetene var igjen i fokus for den politiske oppmerksomhet. 
Og den eneste måten han umiddelbart kunne være med på å sikre 
den lokale sysselsettingen, var å "backe opp" "lokale" for
retningsfolk.

På forsommeren 1976 kunne m.a.o. Arntsberg ta fatt på 
arbeidet med å overbevise de bvrige storprodusentene på Hel
geland, om at den gunstige ervervelsen av Mosjben Mek.-lokal
ene åpnet muligheten for å få i stand et regionalt markeds- 
fbrings- og produksjonssamarbeid som gikk ut over planene om 
koordinerte eksportframstøt.

6.9 • k. Lbvenskiold må gi tapt.

Plathes bestrebelser for å presse Kommunaldepartementet 
til å bidra til refinansieringen av Bindalsbruket uten betin
gelser, forte på sin side fram i august. Regjeringen gav da 
sin tilslutning til et pantelån på k mill.kr. fra D.U.F. 
Fordi Plathe vegret seg for frivillig å gå med på kravet om 
et samarbeid med Lbvenskiold, risikerte de sentrale politiske 
myndighetene å framstå for offentligheten som "håndlanger" for 
"storindustrien". Regjeringen anså fblgelig at den politiske 
belastningen det ville medfbre å handle på tvers av "småin
dustri"- og'distriktsinteressene", ikke stod i forhold til de 
tilsiktede industripolitiske gevinstene. (Både "Økonomisk 
Rapport" nr. 1k, 1976, og en rekke artikler i Namdal Arbeider
blad gir innblikk i de ulike sekvensene i "spillet om Bindals
bruket" . )
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6.9 *5* Sonderingene holder fram.

Både Arnstberg og Plathe ble m.a.o. trukket med i 
begivenhetsforlop som:

- dramatiserte bnskeligheten av en regional samordning 
av produksjon og markedsføring (faren for svensk- 
import og Lbvenskiolds dominans);

- som gav dem hånd om ressurser (Mosjben Mek.-lokalene 
og pantelånet fra D.U.F.) som satte dem i stand til 
å folge opp Larsens initiativ.

Da forhandlingene ble tatt opp igjen vinteren 1976/77, 
var det således på initiativ fra Arntsberg. Og denne gangen 
var det ikke snakk om å la felles eksportframstbt utgjbre 
fbrste trinn i samarbeidsbestrebelsene. Arntsberg argumen
terte nå for at samarbeidet alt i utgangspunktet skulle om
fatte "felleslager" og samordnet produksjon med sikte på 
"det norske marked".

I skrivende stund (februar 1977) er disse forhandlingene 
enda ikke sluttfbrt.

6.10 . OPPSUMMERING.

Avslutningsvis skal jeg forsøke å oppsummere noen av de 
viktigste sidene ved transformasjonsprosessen som "den norske 
trevareindustrien" har gjennomlbpt siden krigen, og hvilken 
plass trevarevirksomhetene i Mosjben/på Helgeland har i det
te bildet.

I. Den forserte byggeaktiviteten etter krigen, de ekstra
ordinært små kravene til kapital og få incentiv til stor
stilt "masseproduksjon", ga de fbrste etterkrigsårene 
grunnlag for etablering av et stort antall industrielle 
entrepriser på basis av trevareproduksjon. Et relativt 
stort innslag av manuelt utførte arbeidsoperasjoner, med- 
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forte at beherskelse av håndverksferdigheter ofte hadde 
like stor betydning for avsetningsmulighetene som prisene 
som ble forlangt for varene.

II. I og med.den akselererende sentraliseringsprosessen i 
slutten av 50-årene og begynnelsen av 60-årene,ble tre- 
vareprodusentene konfrontert med nye tilpassingsbetingelser. 
Fra å stå overfor et stort antall selvbyggere med uensar- 
tede bnskemål, ble stadig fler av dem henvist til å konkur
rere om et begrenset antall leveranser til stbrre byggepro
sjekt, handelsvirksomheter og ferdighusfabrikanter. Sam
ordningen av etterspbrselen framsto således for mange be
driftsledere som et incitament til å mekanisere og standard
isere produksjonen.

Ettersom storstilt masseproduksjon av innvendige dorer 
og kjbkkeninnredninger gav mulighet for drastiske kostnads
reduksjoner, kom et fåtall produsenter etter kort tid til å 
stå for framstillingen av mesteparten av disse produkttypene. 
Denne lille gruppen spesialiserte produsenter ble fblgelig 
i stand til både "å diktere" på hvilke betingelser kundene 
skulle få kjbpe deres produkter, og å innsnevre produksjons
grunnlaget for de bvrige trevareprodusentene på en avgjbr- 
ende måte.

De nye begrensningene manifesterte seg imidlertid ikke 
på samme måte for disse virksomhetene, og var fblgelig opp
hav til hbyst forskjellige overlevelsesstrategier. Noen 
var i stand til å satse på standardisert produksjon av de 
"resterende" produkttypene. Andre kunne holde fram i den 
tradisjonelle tilpassingen fordi de var lokalisert på et 
"beskyttet" marked. Atter andre valgte å nedtrappe virk
somheten gradvis, så muligheten for "spesialproduksjon" 
eller fant fram til nye produkttyper.



III. Ved inngangen til 70-årene fant det sted en ny sam
ordning av etterspørselen i og med at de store byggnings- 
artikkelgrossistene arbeidet systematisk for å få kontroll 
over detaljomsetningen av byggevarer, - deribland også om
setningen av trevarer. Framveksten av disse landomfat- 
tene distribusjonssystemene fant sted samtidig som aktorer 
i den opprustede "trevareindustrien" i Sverige så seg om 
etter nye avsetningsmuligheter p.g.a. "dårlige konjunk
turer".

Mens samordningen av etterspørselen i 60-årene provoser
te aktorer i "den norske trevarebransjen" til å gjdre fram- 
stbt med sikte på å mekanisere og standardisere produksjonen, 
medvirket m.a.o. samordningen i 70-arene i fbrste omgang til 

å påkalle oppmerksomheten til nye. konkurrenter. Fra å være 
et konglomerat av store og små tildels vanskelig tilgjen
gelige lokalmarkeder, framsto nemlig Norge p.g.a. de gros- 
sistdorninerte distribusjonssystemene som et oversiktlig og 
lett tilgjengelig marked.

Paradoksalt nok ble det de spesialiserte produsentene 
av innvendige dorer og kjbkken som umiddelbart fikk vanske
ligst for å mote konkurransen fra svenskene. Men de svens
ke importframstbtene kom også til å true viabiliteten til 
mange av de bvrige produsentene.

IV. Helgelandsvirksomhetenes plass i bildet:

Bygdene på Indre-Helgeland har tradisjonelt vært leveran
dører av trevarer (og trelast) til "det nord-norske mar
kedet". Disse leveransene var fram til 2.verdenskrig basis 
for både husholdsorganisert og manufakturorganisert produk
sjon. Etterspbrselsboomen etter krigen gav fblgelig stbtet 
til et stbrre antall industrielle entrepriser enn hva det 
lokale befolkningsgrunnlaget tilsa.

Det framsto imidlertid virksomheter på basis av indus
triell trevareproduksjon også nordenfor Helgeland. Og byg
gevirksomheten i tilknytning til de regionale "vekstsen- 



tråene" (Mosjben og Mo) som voks fram i 50-årene, utgjorde 
svært ulike muligheter og begrensninger for de forskjellige 
etterkrigsprodusentene.

Ved inngangen til 60-årene hadde det således i Mosjben 
utviklet seg en uformell arbeidsdeling mellom produsen
tene. De foresto produksjon ved hjelp av "tradisjonelt" 
utstyr hovedsakelig til selvbyggere.

For å bli istand til å få hånd om det stigende antallet 
"prosjektordrer" på Mo, ble produsentene på Hemnesberget 
og Mo på sin side "tvunget" til å inngå et formelt mar- 
kedsfbrings- og produksjonssamarbeid.

Mens bedriftslederne i Grane og Bindalen fbrst og fremst 
satset på hbgmekanisert serieproduksjon av henholdsvis 
vinduer og innvendige dorer for salg til byggevare og 
trelastforretninger på "det nord-norske markedet".

P.g.a. det store innslaget av direktesalg til lokale 
selvbyggere og den uformelle arbeidsdelingen, ble m.a.o. 
ikke Mosjb-produsentene liksom de bvrige Helgelandspro- 
dusentene provosert til å foreta investeringer i spesial
isert produksjonsutstyr og å etterstrebe en konsekvent 
produktstandardisering.

Nedtrappingen av byggeaktiviteten i Mosjb-området og 
gjennombruddet for ferdighusproduksjon i slutten av 60- 
årene, kom til å sementere dette dualistiske monsteret. 
Samordningen og innsnevringen av den lokale etterspørselen, 
medfbrte nemlig at også Mosjb-produsentene ble henvist til 
å satse på hbgmekanisert serieproduksjon med sikte på leve
ranser til ferdighusfabrikanter, byggevarehandlere eller 
byggeprosjekt på "ytre-markeder", dersom de skulle vedlike
holde det opparbeidede produksjonsvolumet.

Men ettersom de bvrige produsentene i området alt hadde 
okkupert denne nisjen, framsto denne overlevelsesstrategien 
som svært sjansebetont. Da den "beskyttede" markedstilpas



singen ble undergravd, bestrebet fblgelig de fleste seg på 
å knytte seg til former for lokal etterspbrsel ("gamle" 
produktvarianter og "spesialinnredninger") som tillot dem 
fortsatt å nytte det "tradisjonelle" produksjonsutstyret. 
En av dem maktet imidlertid å ta opp produksjon av en ny 
type ferdighus, mens den stbrste produsenten valgte å av
vikle driften.

V. Odd Larsen lyktes ikke med å vinne stbtte for sitt 
forslag om å nytte NTA som redskap for å få i stand lands
omfattende, produsentkontrollert distribusjonssystem og en 
organisert omfordeling av oppgavene i trevarebransjen: Det 
er derfor stor sjanse for at også de bvrige "tradisjonelle" 
virksomhetene i Mosjben bare vil holde fram til eierne fal
ler fra. Bl.a. fordi de disponerte svært primitivt pro
duksjonsutstyr, var det ikke aktuelt å invitere dem til å 
delta i forhandlingene om å etablere et felles regionalt 
eksportkontor. Og etter at Arntsberg fikk hånd om Mosjben' 
Mek.-lokalene, har heller ikke noen av Mosjb-produsentene 
sjanse til å bli tildelt oppgaven å forhandle de potensi
elle samarbeidspartnernes produkter.

Dersom "utkantprodusentene" er i stand til å komme til 
enighet om etablering av et regionalt distribusjons- og 
produksjonssamarbeid, vil de imidlertid ha mulighet for:

å forhindre at Helgeland innlemmes i de grossistdomin- 
erté distribusjonssystemene,
å få hånd om et produksjonsopplegg som er "på hbyden" 
med det de svenske produsentene disponerer.

Selv om ingen av Mosjb-produsentene kommer med i det 
regionale samarbeidet, kan m.a.o. en eventuell etablering 
likevel framstå som en demonstrasjon på en overlevelses
strategi, som er egnet til å forhindre at flere produsenter 
enn "nødvendig" presses ut av markedet.



KILDER:
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- Okonomisk Rapport nr.3,1977; intervju med Harald Lbvenskiold - 
der han bl. annet redegjbr for 
salget av Hurum Fabrikker til 
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'avgjort' av myndighetene allerede 
i fjor?"



OP. 7. EMPIRISK OG ANALYTISK OPPSUMMERING.

7.1. DISPONERINGEN AV FRAMSTILLINGEN.

Jeg har i innledningskapitlet ("Det var en gang") og 
i kapitlet "Nytt fokus" forsbkt å gjbre rede for hvordan de 
okonomiske virksomhetene som var lokalisert i Mosjben for 
2.Verdenskrig (på samme måte som virksomhetene på Hemnesberget 
og Mo), utgjorde et element i et regionalbkonomisk system; og 
hvorledes "lokale" forutsetninger (naturgitte forhold, eien
domsforhold, forretningsmessige ferdigheter ....) har vært med 
på å bestemme hvordan dette elementet har vært organisert på 
ulike tidspunkt.

Likeledes har jeg antydet på hvilken måte det regional- 
bkonomiske systemet sto i et interavhengig forhold til andre 
"makro"-system med ulike kvantitative og kvalitative egenskaper. 
Både det nasjonale politisk/administrative systemet, de "ytre- 
markedene" og distribusjonssystemet for fisk og trevarer og den 
industrielle "sektoren" har f.eks. på ulike måter utgjort vik
tige forutsetninger for de regionale interavhengighetene.

Etter 2.Verdenskrig medvirket imidlertid en rekke begiv
enheter og prosesser til at de regionalbkonomiske systemene på 
Helgeland disintegrerte.

I de regionale sentraene ble det etablert en rekke in
dustrivirksomheter som var eller kom til bli innkapslet i in
ternasjonale (f.eks.Aluminiumsverket og Veveriet i Mosjben) og 
nasjonale bransjemessige interavhengigheter ("småindustrivirk- 
somhetene"). Disse etableringene resulterte således bl.annet 
i at det framsto et raskt'voksende sjikt industriarbeidere 
med medlemskap i nasjonale interesseorganisasjoner i de gamle 
handelssentraene.

En forsert utbygging av ulike former for offentlig tjen
esteyting både i sentraene og i bygdene forte til at en stadig 
stbrre del av befolkningen i området kom til å få sin ervervs



messige rolle på felt som hverken var knyttet til produksjon 
eller distribusjon. For krigen utgjorde personellet som var 
beskjeftiget i ulike offentlige forvaltningsorgan og service
institusjoner, en prosentvis svært liten andel av den lokale 
befolkningen.

En stadig stbrre del av virksomhetene som var basert på 
gårdsdrift og/eller fiske, kom i stadig stbrre grad til å bli 
knyttet til landsomfattende kooperative omsetningsorganisasjonei 
og å nyte godt av offentlige allokeringsbeslutninger. Men bl. 
annet fordi den offentlige landbrukspolitikken oppmuntret til 
maskinell opprustning, og primærnæringene har sin basis i lite 
fleksible markeder, framsto ervervsmessige tilpassinger uten
for de tradisjonelle bygdenæringene som attraktive alternativ 
for et stadig stbrre antall primærnæringsutbvere (og/eller for 
deres barn). O.s.v.

En av konsekvensene av disse prosessene er selvsagt at 
handelsvirksomhetene definitivt har opphbrt å være kromtappen 
for det differensierte settet virksomheter i området, og at de 
ervervsmessige karrierene til de ulike kategoriene personell 
ikke lenger kanaliseres av det samme settet "makro"-system.

I og med at virksomhetene som framstår stadig vokser inn 
i nye "makro"-interavhengigheter, og etablerte overlokale til
koblinger endrer karakter, er det fblgelig blitt langt vanske
ligere enn for å byne monster i interavhengighetene mellom de 
forskjellige lokale ervervsmessige virksomhetene.

Istedet for å huse regionalbkonomiske systemer, ble 
Helgeland etter 2.Verdenskrig således i stadig stbrre grad 
"nedslagsfeltet" for dynamikken i "makro"-system med svært 
ulike kvantitative og kvalitative egenskaper. Og de ervervs
messige rollene som de ulike kategoriene personell i Mosjben 
inngår i, er fblgelig ikke, lenger knyttet til virksomheter 
som står i et "organisk" forhold til de bvrige lokale virksom
hetene og virksomhe.ter i de omliggende bygdene.



Kompleksiteten i Interavhengighetene på det lokale plan 
manifesterer seg således ofte som et varierende antall lost 
koblede spill hvor aktorer gjbr trekk og mottrekk overfor 
hverandre. Disse lokale spillene og koblingene mellom dem er 
på sin side gjerne så fasinerende "å nbste opp", at man lett 
"overser" de skiftende overlokale forutsetningene for de ulike 
virksomhetenes tilpassingen.

Jeg har derfor ansett det som en viktig analytisk oppgave 
bl. annet å identifisere og gjdre rede for de organisasjonene 
systemene som har "produsert" de viktigste forutsetningene for 
etableringen av de ulike lokale ervervsmessige virksomhetene, 
og som har medvirket til å vedlikeholde eller endre deres til- 
passingsbetingelser. Likeledes har jeg funnet det av interesse 
å forsbke å avdekke i hvilken grad og hvordan begivenheter 
"lokale" aktorer er involvert i, bidrar til genereringen og 
omdanningen av disse systemene,- enten som folge av en kumul- 
ativ prosess eller som utfallet av en hensiktsmessig strategi.

Mangfoldet av virksomheter som framsto i Mosjben etter 
krigen, har imidlertid tvunget meg til å fokusere på en'av
grenset del av de lokale virksomhetsområdene. I denne omgang 
har jeg av kapasitetshensyn valgt å konsentrere oppmerksomheten 
om interavhengighetene som har hatt avgjørende betydning for 
etableringen, vedlikeholdet, modifiseringen eller eliminer
ingen av det utsnitt av de ervervsmessige rollene som er knyt
tet til de lokale "småindustrivirksomhetene". I innledningen 
til kapitlet "Bransjemessige interavhengigheter" har jeg gjort 
rede for de ulike argumentene for den valgte avgrensingen.

De industrielle virksomhetene jeg tar for meg, voks fram 
i tilknytning til byggeboomen som fulgte i kjølvannet av 2. 
Verdenskrig, og de hadde sin basis i henholdsvis framstilling 
av blikkvarer/jernkonstruksjoner, trevareproduksjon og betong- 
varefabrikasjon.

I arbeidet med å avdekke hvilke faktorer som på ulike 
tidspunkt har hatt avgjørende betydning for organiseringen av 
disse lokale industrielle entreprisene, har jeg funnet det 



formålstjenlig å se på dem som aggregatresultatet av det 
skiftende sett transaksjoner bedriftslederne bygger opp, og 
som de sdker å koordinere på en mest mulig fordelaktig måte.

Vedlikeholdet av disse relasjonene, revisjonen av det 
relative forholdet mellom ytelser og motytelser, og avviklin
gen av eksisterende eller etableringen av nye relasjoner; - 
manifesterer seg som begivenheter av mer eller mindre repetitiv 
karakter. Jeg forutsetter således at det er mulig å identifi
sere hvordan disse begivenhetene er foranlediget av, og bidrar 
til, et sett begivenhetssystem med ulik "scale" og komplek
sitet. Vi kan følgelig gjbre rede for etableringen, vedlike
holdet og reorganiseringen av de forskjellige lokale virksom
hetene

ved å folge hvordan bedriftslederne sbker å samordne 
og styre forlbpet av de ulike hensiktsrettede begiven- 

. hetene de initierer/trekkes med i,

- og ved å kartlegge på hvilken måte opptakten, forlbpet 
og utfallet av disse begivenhetene kanaliseres av de 
respektive implikasjonssysternene de inngår i.

Jeg har imidlertid valgt å strukturere framstillingen 
med utgangspunkt i de bransjemessige interavhengighetene be
driftslederne er innkapslet i. Dette valget bygger på en 
hypotese om at dette feltet kanaliserer bedriftsledernes dis
posisjoner på en særlig effektiv måte og at det utgjbr inter- 
avhcngigheter av dynamisk karakter/répresenterer et endrings- 
gencrerende element.

Hypotesen bygger på flere forhold. For det fbrste dis
ponerer de industrielle entreprenørene produksjonsutstyr som 
bare kan nyttes til å framstille et snevert spekter produkt. 
Videre fordrer ervervelsen av dette utstyret satsing av ak
kumulert kapital med basis i "langsiktige" lonnsomhetsbetrakt- 
ninger. Ervervelsen påfbrer dem dessuten som regel "store" 
gjeldsforpliktelser som skal innfries over et fastsatt tidsrom.
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I og med at produksjonsutstyret har et mer eller mindre 
avgrenset anvendelsesområde, definerer invésteringsbeslutnin- 
gene på en relativ entydig måte hvilke aktorer i omgivelsene 
som framstår som potensielle kunder ("the body of consumers") 
og konkurrenter.

Forankringen til.et avgrenset produksjonsområde medfdrer 
fblgelig at bedriftslederne risikerer at det framstår flere 
virksomheter på vedkommende område enn det kundeunderlaget gir 
grunnlag for, eller at etterspbrselsvolumet ikke gir rom for 
like mange virksomheter som for.

Vested interests i maskinelt utstyr og langsiktige bkonom- 
iske forpliktelser innebærer på sin side at bedriftslederne 
som regel er motivert til å gjbre store anstrengelser for å 
finne avsetning for produktene produks jonsopplegge't gir grunn- 
lag for - til en pris og i et omfang som tillater dem å ved
likeholde budsjettmessig balanse. Ved avvikling av driften er 
det nemlig vanligvis bare mulig å oppnå, "skrap-pris" for 
maskiner og redskaper, og dersom de unnlater å innfri de øko
nomiske forpliktelsene de har pådradd seg, utsettes de for 
juridiske sanksjoner.

Men også andre forhold er med på å binde bedriftslederne 
til avgrensede produksjonsområder. Arbeidsstokkens ervervelse 
av produksjonsmessige ferdigheter og opparbeidelsen av en 
stabil kundekrets, utgjbr f.eks. hyppig en viktig ressurs som 
må "avskrives" dersom bedriftslederne bnsker å satse på andre 
former for produksjon. Vedlikeholdet av og deltagelse i den 
etablerte formen for produksjon kan for mange framstå som en 
verdsatt "måte å leve på". Og ettersom bedriftslederne svært 
ofte ikke står overfor alternative produksjonsområder,' inne
bærer avvikling av driften gjerne sosial deklassering. O.s.v.

De bransjemessige mulighetene og begrensningene bedrifts
lederne står overfor på ulike tidspunkt, bestemmes imidlertid 
ikke bare av etterspbrselssvingninger og forholdet mellom an
tallet virksomheter og kunder innen rekkevidde.



På den ene side konfronteres bedriftslederne stadig 
mod nye tilpassingsbetingelser p.g.a. endringer i etter- 
spbrselens:

sammensetning, 

lokalisering 

og organisering.

De opplever således hyppig at de står overfor nye typer 
produksjonsmessige oppgaver som setter andre/stbrre krav til 
produksjonsopplegg og ferdigheter enn det de forvaltet i ut
gangspunktet. Når etterspørselens lokalisering endres (f. 
eks. som folge av rask sentrumsvekst), forrykkes ofte bedrift 
ledernes innbyrdes strategiske posisjon vis-a-vis kundene. Og 
ved samordning av etterspørselen kan f.eks. kundene bli i 
stand til å presse prisene slik at enkelte av bedriftslederne 
(eller alle) får store vansker med å vedlikeholde budsjett
messig balanse.

På den annen side framstår det suksessivt teknologiske 
og organisasjonelle nyvinninger som gjør det mulig:

å heve produktiviteten (stbrre produksjon i forhold 
til satset kapital og arbeidskraft),

og/eller å imøtekomme nye former for etterspbrsel 
(å lansere "attraktive" produksjonsvarianter eller 
substitutter.)

De nye produksjonsoppleggene som introduseres, er imid
lertid gjerne dimensjonert for et stbrre produksjonsvolum og 
fordrer stbrre økonomiske uttellinger enn de som er i bruk. 
Bedriftslederne som sbker å benytte seg av de nye konverter
ingsmulighetene, kan m.a.o. oppleve:

at de ikke makter å tilrive seg en så stor del av 
markedet som nyinvesteringene tilsier, eller at pris 
ene faller under "lonnsomhetsnivå” ("selvundergravin 



eller at de truer med å blokkere de ovrige bedrifts
ledernes mulighet både til "å kopiere" dem og til å 
vedlikeholde sine "gamle" tilpassinger.

Utfallet av slike investeringsforlbp avhenger bl.annet av hvor 
mange av produsentene som har de finansielle forutsetningene 
til å foreta de aktuelle nyinvesteringene-, mulighetene for å 
utvide markedet og omfanget av gjeldsforpliktelser som er ak
kumulert på vedkommende område.

Vi kan likeledes stå overfor tilfeller nyervervelsene 
fordrer finansielle uttellinger i et omfang som overstiger 
det den enkelte bedriftslederen er i stand til å mobilisere. 
Eller vi kan oppleve at de etablerte produsentene anser det 
som svært risikofylt å anskaffe det nye utstyret som er lan
sert. Vi kan fblgelig komme til å stå overfor faser:

der de nye produksjonsmessige konverteringsmulighetene 
som foreligger ikke blir utnyttet,

der aktorer som har akkumulert kapital på andre 
virksomhetsfelt benytter sjansen til å etablere 
konkurrerende virksomheter på basis av de teknolog- 
iske/organisasjonelle nyvinningene,

der aktorer i omgivelsene (de ansatte, leverandørene, 
ulike offentlige myndigheter...)gjbr framstbt for å 
framprovosere en reorganisering av vedkommende produk
sjonsområde , 

eller der en av bedriftslederne selv tar initiativ 
til å få i stand et samarbeid mellom en stbrre eller 
mindre fraksjon av sine "konkurrenter"/"kollegaer".

Jeg har m.a.o. forsbkt å strukturere analysene av de 
ulike industrielle entreprisene som har sete i Mosjben, med 
utgangspunkt i hvordan de ulike typer etterspbrselsmessige 
endringer (eller forventninger om endringer) og lanseringen 
av produksjonsmessige innovasjoner bidrar til at de bransje- 



b

messige interavhengighetene virksomhetene er innkapslet i, 
stadig endrer karakter. Hvordan de ulike bedriftslederne på 
et produksjonsområde bidrar til utformingen av det bransje- 
messige transformasjonsforlbpet, gir seg imidlertid ut fra 
et mangfold av omstendigheter.

Deres finansielle forutsetninger til å foreta de aktuelle 
nyinvesteringene, har f.eks. sitt opphav i både:

hvor lang tid de har hatt på seg til å avvikle de 
etablerte gjeldsrelasjonene/å akkumulere kapital,

komposisjonen av det transaksjonelle nettverket de 
står i sentrum for, og dynamikken i de tilhdrendc 
implikasjonssystemene. (Selv om bedriftslederne er 
knyttet til det samme produksjonsområdet, innebærer 
det ikke at de er sentrum for identiske transaks- 
jonelle nettverk. De påfbres fblgelig ikke de sam
me sosiale og økonomiske omkostningene ved vedlike
holdet av de etablerte entreprisene.)

og hvilke muligheter og ferdigheter de har m.h.t♦ 
å mobilisere nbdvendig lånekapital.

0. s.v.

De ulike bedriftsledernes reaksjoner bestemmes imidler
tid også i stor grad av deres vurdertng av hvordan dé øvrige 
bedriftsledernes disposisjoner kommer til å påvirke egen mulig
het til å vedlikeholde budsjettmessig balanse ved alternative 
markedsfbrings- og investeringsstrategier. I den forbindelse 
vil. det ofte ha avgjørende betydning om bedriftslederne blir 
oppmerksom på de nye markedsmessige og produksjonsmessige 
mulighetene og begrensningene på samme tidspunkt, og om de 
berøres av dem på samme måte.

Videre vil t idspe r spek t ive t produsentene legger til grunn 
for sine lonnsomhetsbetraktninger, og hvilke former for "utbytte 
de etterstreber, i tillegg til de rent økonomiske (makt, lokal 
eller bransjemessige prestisje...), bidra til å styre deres 
disposisjoner.



9

Sjansene for å vinne gehbr for kollektive overlevelses
strategier er likeledes ikke bare relatert til hvilke økonom
iske samordningsgevinster som er innen rekkevidde, men er 
bl.a. også avhengig av at, foregangsmennene behersker de sosi
ale ferdighetene som fordres ved koalisjonsbygging. O.s.v.

Ettersom målet med analysen har vært å avdekke Mosjb- 
virksomhetens "plass i bildet", har jeg imidlertid ikke be
strebet meg på å gjbre rede for hele det mangfold faktorer 
som bidrar til genereringen av de skiftende bransjemessige 
konfigurasjonene. Jeg har således avgrenset meg til å peke 
på det sett faktorer som jeg mener har hatt stbrst betydning 
for kanaliseringen av de bransjemessige transformasjonsfor- 
lopene. Hove.doppmerksomhe ten har vært konsentrert om å 
isolere og analysere faktorene som kan forklare:

hvordan bedriftslederne som jeg har fokusert på,har 
vært i stand til å dra nytte av/tilpasse seg nye 
markedsmessige og produksjonsmessige muligheter og 
begrensninger,

og på hvilken måte de har medvirket til generer
ingen av de bransjemessige interavhengighetone.

Den nedenforstående figuren er et forsbk på å illustrere at 
det bransjemessige feltet på en avgjbrende måte bidrar til 
organiseringen av de industrielle entreprisene, samtidig 
som dette feltet framstår som aggregatresultatet av 
vedkommende produsenters samlede disposisjoner:



10

7.2. SAMFUNNET SOM "ET SYSTEM AV SYSTEMER".'

Jeg har hittil i lit.en grad problematisert det samfunns
messige perspektivet som ligger til grunn for struktureringen 
av framstillingen både av de regionalbkonomiske systemene og 
tilpassingsbetingelsene til de industrielle entreprisene.

7.2.1. Aktorenes kulturelle kapasiteter.

Det har vært tillagt den antropologiske fagtradisjonen 
å ta for seg sosiale interavhengigheter i kulturelle konteks- 
ter av "eksotisk" karakter. Det har derfor bl.annet framstått 
som et faglig spesiale å forstå andre kulturer "innenfra". 
Bl.annet ved å nytte deltagende observasjon som feltarbeid- 
teknikk, sbker antropologen både å få overblikk over en stbr
re del av interavhengighetene enn det aktorene selv er i 
stand til, og å få innblikk i hvordan verdirnessige og kog
nitive faktorer på en avgjørende måte er med på å kanalisere 
deres hensiktsrettede handlingsvalg.

Antropologer har således i særlig grad vært opptatt av 
å utvikle analytiske redskaper som er egnet til å fange inn 
hvordan de kulturelle kapasitetene folk bringer med seg i sam- 
handlingssituasjoner, er med på å styre folks livskarrierer 
og påvirker genereringen av formtrekk.

"Models of Social Organization" fra 1966 og "Analytical 
Dimensions in the Comparison of Social Organizations" fra 
1972 av F.Barth regnes i denne sammenheng av mange som grunn
leggende bidrag. I disse arbeidene understreker Barth bl.a. 
at folk samhandler med referanse til en forutetablert status
matrise (rettigheter og plikter som tillegges folk i posis
joner) .

Med dette utgangspunktet streker han opp tre analytiske 
dimensjoner som han mener er egnet til å forklare hvilke 
sosiale former som ulike kulturelle kontekster gir mulighet 
for å produsere:



hvilke statuser aktorene i et "samfunn" kjenner 
("samfunnets" s ta tusi nve n tar),.

- hvilke muligheter som foreligger m.h.t. å kombinere 
statuser. i personer ("samfunnets" ulike statusreper- 
toarer),

og hvilke s i tua s j o ns de f i ni s j one r aktorene kan bli 
enig om, - de enigheter aktorene lager seg m.h.t. 
hvilke statussett som er relevante.

7.2.2. Organisasjonelle interavhengigheter.

Antropologer har på den annen side tradisjonelt valgt 
personellet innen relativt.avgrensede geografiske områder 
som lokus for sine analyser. De har gjerne fokusert, på inter
avhengigheter som verken har "fort ut av" denne lokaliteten 
eller som har "krysset" flere "kulturområder".

Disse empiriske omstendighetene er antagelig noe av 
bakgrunnen for at antropologer inntil nylig har forsomt ar
beidet med å formulere et organisasjonelt perspektiv på sam
funn, som også er anvendbart i samfunn hvor befolkningen er 
innkapslet i et mangfold av mer eller mindre omfattende sosi
ale interavhengigheter. Det har særlig blitt tydelig etter
hvert som stadig flere har valgt å gjbre feltarbeid i områder 
som huser økonomiske og politisk/administrative virksomheter 
som er typisk for vestlige industrialiserte samfunn. (Adam 
Kuper er en av dem som har pekt på dette forholdet; se 
Kuper: "Anthropologists and Anthropology", side 236 og 237.)

Bl. annet ved å stbtte seg til analytisk innsikt som er 
akkumulert' innen generell systemteori m.h.t. "åpne systemer", 
har imidlertid R.Grbnhaug i flere av sine arbeider forsbkt å 
formulere et perspektiv som tilfredsstiller dette kravet. 
(Se f.eks. "Micro-Macro Relations" fra 197’+ og "Scale as a 
Variable in Analyses" fra 1972 - ny utgave i 1976.)



Ettersom framstillingen i denne oppgaven i stor grad 
er farget av den analytiske strategi Gronhaug risser opp, 
skal jeg forsbke å rekapitulere de viktigste anvisningene 
han gir. Og med utgangspunkt i mitt eget materiale skal 
jeg dessuten prove å kommentere enkelte av disse anvisningene.

Han tar utgangspunkt i at folk stadig ser seg tjent med 
å inngå i bytterelasjoner med komplementære samhandlingspart- 
nere. Gronhaug framholder at det som regel er mulig å påvise 
hvordan.begivenhetene de dermed involveres i, utloser eller 
virker inn på andre begivenheter gjennom kjedereaksjoner og 
bivirkninger, - og at disse interavhengighetene har feed-back 
effekter av repetitiv karakter.

Foranledningen, forlbpet og utfallet av de forskjellige 
hensiktsrettede begivenhetene aktorene deltar i, kan således 
ofte i stor grad tilskrives at de utgjdr elementer i iden- 
tifiserbare implikasjonssysterner eller sosiale felt med ulik 
"scale” (sosial utstrekning og antallet personer de knyter 
sammen) og kompleksitet (rollésettene de er bygd opp av). De 
samfunnsproduserte mulighetene og begrensningene aktorene 
står overfor, framstår m.a.o. i dette perspektivet som et 
system av systemer.

Feitimplikasjonene forutsetter imidlertid ikke at de 
ulike begivenhetene inngår i "lukkede” systemer av interav- 
hengigheter. Gronhaug understreker at det er snakk om 
"degrees of systemness”:

"Events within one part of. a field system effekts 
other parts more directly than sectors outside that 

• field. The field is an interrelated whole with a
degree of boundedness distinguishing it from oIher 
fields".
(Scale as a Variable in Analysis, side 49.)



Perspektivet fanger således inn/apner for muligheten 
av at de ulike relasjonelle feltene aktorene er innkapslet 
i, er relatert til hverandre og utgjdr forutsetninger for 
hverandre. Utfallet av en type begivenhet de fokuserte ak
torene er involvert i (f,eks. m.h.t. fordeling av kapital
gjenstander, ferdigheter, kognitiv og verdimessig orientering 

kan ha betydning både for hvilke andre,typer begiven
heter som står åpne for dem,- .og for utfallet av disse be
givenhetene.

Figurativt kan vi framstille perspektivet slik:



1 k

Hypotesen om at de ulike kategoriene hensiktsrettede 
begivenheter aktorene er involvert i gjerne inngår som. ele
menter i ulike typer implikasjonssystem, og at vi står over
for systemer/felt der "the degree of systemness" er en vari
abel, inviterer til å problematisere både:

hvilke typer faktorer som påvirker opptakten, 
forlopet og utfallet av de enkelte begivenhetene, 

samspillet mellom de ulike komponentene/begiven- 
hetene som konstituerer et system/felt,

på hvilken måte de ulike systemene/feltene er 
relatert til hverandre,

og hvordan dette forholder seg over tid.

Det er fblgelig ikke gitt på forhånd verken:

at alle de relasjonelle begivenhetene som konstitu
erer et felt har like, stor betydning for hverandre, 

at feltene er relatert til hverandre på en 
"harmonisk" måte,

hvilket felt (f.eks. det stbrste eller det "bkonom- 
iske") som eventuelt dominerer andre felt, 

hvilke begivenheter eller felt som utgjbr det 
endringsgenererende element, 

eller at det fokuserte settet aktorer over tid vil 
være innkapslet i det samme settet system/felt.

I kartleggingen av de samfunnsproduserte mulighetene 
og begrensningene aktorene er underlagt, framstår det således 
som en viktig oppgave å tilrettelegge analysen slik at det 
bl.annet er mulig å avdekke den relative betydningen av de 
ulike begivenhetene/feltene. Det tilligger systemanalytikeren
stadig å stille spørsmålet:



"Which part of the system gives you the maximum 
over all change in system performance for the 
least change or smallest change in the subassembly 
structure?".
(Karl Deutsch i Grinker: "Toward a Unified Theory".)

Ifblge Grbnhaug har dette spørsmålet i samfunnsmessig 
sammenheng to aspekter. Vi kan på den ene siden vende opp
merksomheten mot hvilken betydning et felt har m.h.t. kons
truksjonen av den sosiale person,- dets betydning for utform
ingen av den enkelte aktorens rollerepertoar. På den annen 
side gjelder spørsmålet: feltets betydning m.h.t. konstituer
ingen av samfunnsformasjonen som helhet. Grbnhaug påpeker 
således at:

"A specific field becomes dominant because the roles 
it implies effect role allocation in general for most 
people, and its social relationships integrate the 
the population in an especially effective way".
("Scale as a Variable in Analysis", side k9.)

Og for å understreke at dette ikke er.et spbrsmål vi 
kan besvare en gang for alle, framholder han at:

"Thus, the significant question for understanding 
a society as a whole concerns the processes whereby 
a set of actors are, or are becomming, or is acquiring, 
decisive determinative effects upon all the fields 
that include those actors."
("Scale as a Variable in Analysis", side 51.)

Grbnhaug understreker videre bl.annet ønskeligheten av 
at vi gjør rede for de ulike interavhengighetene vi mener å 
ha avdekket, ved hjelp av begrep som muliggjør komparasjon 
med felt/begivenheter som er konstituert av lignende sett 
omstendigheter:



"On one hand, then, the idea of fields as aggregates 
of events extended in social space and time, is 
designed to account for the unique and substantive 
properties of a society as it exists at a given 
point in history. On the other hand, the integration 
of formal concepts and statements into the procedure 
adds to the potential of the field concept, as a tool 
for comparative analyses."
("Scale as a Variable in Analysis", side ^9*)

Komparasjon vil både bke muligheten for å falsifisere 
og korrigere hypoteser vi framsetter f.eks. m.h.t. hvilke(t) 
felt som kanaliserer aktorenes aktiviteter på en mest avgjør
ende måte, og det vil gi mulighet for å konstruere genotype 
modeller som er gyldige på et mer omfattende problemområde. 
Oppfølgingen anvisningen vil dessuten oppmuntre arbeidet med 
å utvikle analytiske teknikker som er tilpasset de ulike 
kategoriene virksomhetsfelt, og sette oss i stand til å 
akkumulere substansiell innsikt med strategisk relevans.

7*2.3* Felt og relevansregler.

Kartleggingen av dynamikken i de ulike organisasjonelle 
systemene/feltene de fokuserte aktorene er involvert i, for
drer, som Grønhaug påpeker, at vi gjbr rede for både kvan
titative og kvalitativ dimensjoner:

"The important thing must then be to try to follow 
the social relations of the person and groups, as an 
effort to discover some of the interactional content. 
and the range of activities and relations." 
("Micro-Macro delations, General Introduction",s.5)

Det er imidlertid vanskelig å folge Grbnhaug når han 
framholder at det er mulig å avgrense de ulike feltene fra 
hverandre på en entydig måte med utgangspunkt i hvilke 
relevanseregler som er karakteristisk for dem:



"In terms of the definition in my discussion, 
any organizational field has a characteristic 
interaction pattern. This is based upon specific 
codes and goals which are relevant within that 
organization and which motivate the participants’ 
activity." ("Micro-Macro Relations, General 
Introduction", side 3 og å.)

Selv om den enkelte aktor knyttes til et felt ved å 
delta i begivenheter med spesifikker regler for: hvem som 
kan delta, hva som gjelder som ydelser og motydelser,hvilke 
sosiale ferdigheter som er viktig å mestre o.s.v; kan vi 
ikke uten videre slutte at de samme.reglene er relevante i 
de bvrige begivenhetene som konstituerer det felt som vedkom
mende begivenhet inngår i.

Generering og vedlikehold av aggregerte systemsammen- 
henger forutsetter nemlig verken verdikonsensus eller felles 
kognitiv orientering. Paine har f.eks. (i "Two Modes of 
Exchange and Mediation") påpekt at et minimum av kommunikativ 
standardisering er en tilstrekkelig betingelse for at det skal 
finne sted et bytte mellom to partnere. De trenger således 
ikke kjenne hverandres nytte av byttemediet. Likeledes min
ner han om at aktorer som ikke behersker felles kognitive 
kategorier, kan stå i et interavhengig forhold til hverandre 
gjennom en eller flere "mellommenn".

I mange tilfeller forholder det seg til og med slik som 
Wallace framholder, at genereringen og vedlikeholdet av et 
aggregat av sosiale relasjoner, kommer i stand p.g.a. kognitiv 
diskontinuitet:

"For cognitiv nonuniformity subserves two important 
functions: 1 it permits a more complex system to 
arise than most, or any, of its participants can com
prehend; 2 it liberates the participant in a system 
from the heavy burden of learning and knowing each 
other's motivations and cognitions".
("Culture and Personality", side 35*)



Dersom vi skal ta Grbnhaug på ordet, innebærer det at 
han innsnevrer feltbegrepet til bare å omfatte implikasjons- 
system som framstår som en sum av like individuelle begiven
heter med opphav i en felles lite manipulerbar kulturell 
kontekst, (konf. J.Eisters presentasjon av "det distributive"- 
og "det kollektive flertall" på side 110 i "Nytt Perspektiv på 
Økonomisk Historie").

Jeg velger imidlertid å se på den siterte formuleringen 
som en genralisering m.h.t. hvilke egenskaper alle "medlem
mene" av "kollektiver"■ har med basis i et "tilfeldig" utsnitt 
av "medlemmene" eller et skeivt utvalg av "kollektivene".

Det framstår fblgelig som en viktig analytisk oppgave 
å avdekke hvorvidt og i hvilken grad aktorene som er invol
vert i de ulike begivenhetene som konstituerer et felt, hand
ler med referanse til et identisk sett verdier og kategorier,- 
og hvilke konsekvenser dette eventuelt, har for feltdynamikken.

Vi kan f.eks. finne at det er svært ulike typer målset
tinger som har motivert bedriftslederne som opererer på samme 
produksjonsområde/er knyttet til samme "body of consumers"., 
til å etablere og vedlikeholde entreprisene de forestår.

Det er således ikke vanskelig å finne tilfeller der en
kelte av bedriftslederne fbrst og fremst har sett på etabler
ingen som en strategi for å sikre seg et eksistensminimum på 
heimplassen (vedlikehold av "en måte å leve på"),- mens andre 
har nyttet etableringene som en mulighet til å overfbre kapi
tal fra et produksjonsområde med synkende fortjenestemulig
heter til et område med voksende fortjenestemuligheter 
("profittmaksimering"). Denne konstellasjonen av motiver er 
f.eks. påvist i tilknytning til depresjonen i 30-årene. (3e 
f.eks. Francis Sejersted: Historisk introduksjon til Økonomien 
side 1 1k og 115*)

Videre kan vi finne eksempler på at bedriftsledernes 
vedlikeholdsbestrebelser for noen vedkommende styres av bnsket 
om å oppnå (eventuelt vedlikeholde) prestisje og/eller makt i 



lokalmiljøet. Andre tar sikte på å legge seg opp formue 
f.eks. i form av "fast" eiendom, mens det aktuelle virksom
hetsområdet for enkelte framstår som en verdsatt "måte å leve 
på", (f.eks. utøvelsen av en håndverkspreget produksjon.)

Det overordnede målet som legges-til grunn for bedrifts
ledernes disposisjoner, vil m.a.o. bl.annet bestemme om det ■ 
økonomiske overskuddet de disponerer forbrukes, spares, 
reinvesteres "i bredden" (på nye produksjonsområder) eller 
"i dybden" ("gammelt" produksjonsutstyr erstattes med "nye" 
og mer "moderne" hjelpemidler). O.s.v.

Vi kan likeledes stå overfor produksjonsområder der be
driftslederne gjbr framstøt overfor hbyst ulike kategorier 
potensielle lånegivere i sine anstrengelser for å få hånd om 
teknologiske nyvinningen. Mulighetene for å mobilisere 
"lånekapital", hva som gjelder som relevante ytelser og mot
ytelser, og den relative verdien av disse ytelsene; vil selv
sagt variere markant. Variasjonen kan f.eks. fores tilbake 
til om de aktuelle transaksjonspartnerne de ulike bedrifts
lederne står overfor, opererer på det private lånemarkedet, 
på lokalpolitiske arenaer, i henhold til en administrativ 
instruks, eller befinner seg / sfæren av "nære" venner og 
slektninger.

Hvilke kategorier långivere som er innen rekkevidde for 
den enkelte bedriftslederen, eller som har stbrst betydning 
for det samlede bransjemessige transformasjonsforldpet, vil 
dessuten kunne variere over tid. Det er ikke uvanlig at 
mobilisering av kapital fra "slekt og venner" har avgjørende 
betydning for "framveksten" av et produksjonsområde, mens det 
private bank og kredittsystem forsyner bedriftslederne med 
investeringskapital i "ekspansjonsfasen". Likeledes finner 
vi ofte at det er opp til myndighetene å stille den kapital 
til disposisjon som er nødvendig for å få i stand en reorgan
isering av "stagnerende" bransjer.



På samme måte som motivene som har foranlediget etab
leringene på et produksjonsområde og for valg av overlevelses 
strategi kan variere, finner vi således ofte at begivenhetene 
som ligger bak akkumuleringen av produksjonskapasitet og 
gjeldsforpliktelser på vedkommende område, har funnet sted 
på ulike typer arenaer. De ulike entreprisene som er for
ankret på det samme produksjonsområdet, er m.a.o. ikke "em
bedded in society" på samme måte.

Når vi står overfor spørsmålet om verdimessig og kog
nitiv kontinuitet innen et felt, kan det være til hjelp å ha 
i bakhodet den systemteoretiske "huskeregelen" som sier

1 at en begivenhet kan inngå som element i flere sosiale 
system/felt ("multifinality") og 2 at begivenheter i to 
ulike system kan komme til å gi stdtet til initieringen og 
kanaliseringen av samme type begivenhetsforldp ("equifinality 
(Begrepsparet "multifinality" - "equifinality" er hentet fra 
W.Buckly: "Sociology and Modern System Theory", side 79*)

I og med at Grbnhaug nytter formuleringer f.eks. som 
"... as the actors moves from arena to arena, from field to 
field", forledes vi imidlertid lett til å anta stbrre grad av 
"systemness" og kulturell kontinuitet enn det er grunnlag for

7.2.N. Felt som aktorene i varierende grad bidrar til 
genereringen av.

I kartleggingen av interavhengighetene mellom begiven
heter kan det likeledes være nyttig å skille mellom 1 de 
typer begivenheter som den fokuserte aktoren sjelden (eller 
bare en enkelt gang) er involvert i, men der utfallet likevel 
har betydning for kanalisering av hans livsløp,- og 2 de 
typer begivenheter som aktoren stadig må involvere seg i for 
å mestre sin rolle som ressursforvalter.

I og med at også andre aktorer ofte inngår i samme 
typer begivenheter som vedkommende aktor ser seg tjent med 
å initiere/trekkes inn i, kan begivenheter som for ham selv 



framstår som et enkeltstående forlop, inngå i en serie typ
iske begivenheter- som er relatert til hverandre på en system
atisk måte (f.eks. søknader om tilskudd og lån fra D.U.F.). 
Mens utfallet for den enkelte aktor fbrst og fremst virker 
inn på hvilke andre typer begivenheter han er i stand til å 
involvere seg i, vil det m.a.o. også kunne få avgjørende be
tydning for andre aktorer som inngår i lignende begivenheter 
på et senere tidspunkt (andre lånesbkere innen samme bransje, 
tjenestemenn på vedkommende myndighetsområde, politikere med 
vested interests i distriktspolitiske spbrsmål ...).

Vi kan således i enkelte tilfeller stå overfor system/ 
felt som vedlikeholdes på tross av hbg personellmessig gjen- 
nomstrbmming i systemet og fblgelig stor variasjon m.h.t. 
hvilke koder og hensikter som gjbres relevant.

Fblger vi kjedereaksjonene og bivirkningene av begiven
heter som aktoren aktividerer/dras inn i gjentatte ganger,kan 
vi finne at utfallene (f.eks. investeringsbeslutninger) i et 
samspill med lignende begivenheter som andre aktorer er in
volvert i, inngår i en kumulativ prosess (f.eks. akkumulas
jonen av maskinell kapasitet og finansielle forpliktelser på 
et produksjonsområde). Under slike omstendigheter får hvert 
av utfallene avgjørende betydning både for neste begivenhet 
av samme type og andre typer begivenheter han deltar i.

Mulighetene og begrensningene en aktor er underlagt i 
sine bestrebelser for å realisere sine verdsettingen, er m.a.o. 
produsert av system som han i varierende grad bidrar til 
genereringen av. Og kjedereaksjonene av begivenheter som 
aktoren ser seg tjent med å initiere, kan på sin side framstå 
som muligheter og begrensninger for andre,- uten at det får 
konsekvenser for ham selv.

Disse omstendighetene peker således mot et dilemma m.h.t. 
hvilke felt man skal velge å gjbre til gjenstand for analytisk 
oppfølging.



7 • 2.5 • Konstituering av aktoren som sosial person.

En vanlig teknikk i den sosialantropologiske fagtrad
isjonen går ut på å gjore feltarbeid med utgangspunkt i en 
mer eller mindre omfangsrik lokalitet,- og

"expand or contract the scale of the area and 
population under study if we can then more clearly 
understand the initially observed regularities".
("Scale as a Variable in Analysis", side 1 og 2.)

Det framholdes dessuten gjerne som et ideal at man skal 
bestrebe seg på å kartlegge alle implikasjonssystemene/feltene 
som bidrar til konstitueringen av de lokale aktorene som 
sosiale personer.

I komplekse samfunnskontekster må imidlertid forskeren 
(bl.a. av kapasitetshensyn) gjerne avgrense seg til å folge 
opp et begrenset antall av feltene det fokuserte personellet 
opererer innenfor. Empirisk viser det seg at han da ofte 
vender hovedtyngden av sin oppmerksomhet mot felt med relativt 
begrenset scale, og som aktorene i stor grad selv bidrar til 
genereringen av.

Også Gronhaug avgrenser seg som regel til å se på de 
"lokale" manifestasjonene av de omfangsrike feltene ("nas
jonale" og "internasjonale" markedskonfigurasjoner og politisk 
administrative interavhengigheter):

".... as macro-factors 'striking down' and operating 
in the fields of Taktaci domestic, local and network 
organization", ("Micro-Macro Relations, part 2", s.17*)

Dette forholdet har rimeligvis sitt opphav i flere sett 
omstendigheter.

En av årsakene kan sannsynligvis fores tilbake til at 
antropologer tradisjonelt har gjort feltarbeid i "small-scale 
societies". Det har bl.annet medfdrt at representanter for 



faget har bidradd til akkumuleringen av analytisk innsikt 
og utarbeidet feltarbeidsteknikker (bl.annet deltagende 
observasjon) med særlig relevans for organisasjonelle system 
med "small-scale".

Opptattheten av aktorenes kognitive og verdimessige 
orientering har antagelig virket i samme retning. Interesse 
for generering, vedlikehold og endring av folks bilde av 
"seg selv"/"det gode liv" og av "the moral community" (de 
kollektive reglene som hva som sommer seg for ulike kategorier 
personell i ulike situasjoner), leder uvilkårlig til fokusering 
på hushold og andre "lokale" implikasjonssystem som ivaretar 
sosialiseringsfunksjoner.

Et annet moment av betydning i denne sammenheng er den 
omstendighet at det "lokale" personellet som feltarbeideren 
har valgt å fokusere på, gjerne utgjdr en minimal fraksjon av 
aktorene som inngår i de organisasjonelle systemene med 
"large-scale". I og med at aktorene i fokus bare deltar i 
en brbkdel av begivenhetene som bidrar til genereringen av de 
omfangsrike feltene, gir således det lokale utgangspunktet 
ofte få inntak til en effektiv kartlegging av dynamikken i 
disse feltene.

De "lokale" aktorene synes likeledes også i mange til
feller å ha "perifer" tilknytning til de "overlokale" feltene. 
Berbres personellet av feltene på en marginal, måte, eller 
foretar vedkommende aktorer sjelden disposisjoner som bidrar 
til genereringen av dem, kan det framstå som rimelig å unn
late å folge opp kartleggingen og analysen av dem til fordel 
for felt som kanaliserer aktorenes livslbp på en særlig effek
tiv måte.

Det er imidlertid her nærliggende å peke på at selv om 
flere av systemene/feltene isolert sett har marginal betydning, 
kan samspillet mellom dem bestemme opportunitetssituasjonen 
til aktorene i fokus på en avgjbrende måte.



Etter at handelsmennene på Helgeland ikke lenger hadde 
mulighet for å vedlikeholde sin truck-commerce posisjon vis- 
a-vis de bvrige økonomiske aktorene i sine omgivelser, på
kaller f.eks. ikke lenger personellets konsumentrolle umiddel
bart vår oppmerksomhet. Det kan antagelig bl.annet tilskrives:

at befolkningen nå inngår i et stort antall 
kjbper-selger rollesett,

at hver av dem aktiviseres med referanse til snevre, 
funksjonelt avgrensede statussett - som er åpen for 
alle som kontrollerer relevante økonomiske aktiva,

at de ulike kunderollene en aktor går inn i, gir 
han medlemsskap i forskjellige store og fragmen
terte konsumentgrupper som stadig oppldses og re- 
konstitueres,

og at "arbeidsplassen" i stor grad har avløst "det 
lokale varemarkedet" som arena for artikulering av 
uenighet m.h.t. det relative forholdet mellom ydel- 
ser og motydelser (kjbp og salg av arbeidskraft 
framstår som viktigere enn kjbp og salg av varer).

Oppsplittingen og avpersonifiseringen av kunderollen, 
koblingen til uoversiktlige systemsammenhenger og mangelen på 
konfrontasjoner mellom kjbpere og selgere av varer; medvirker 
m.a.o. til at vi lett overser at aktorenes roller som konsu
menter fortsatt bidrar til konstitueringen av dem som sosiale 
personer på en betydningsfull måte.

Vi kan videre finne at aktorene inngår i roller som
byensynlig i svært liten grad styrer deres samlede disposis
joner, men som indirekte har stor betydning som folge av at
feltet rollene inngår i ".... effect role allocation for 
most people". Den omstendighet at vel 90/ av befolkningen i 
Norge er medlemmer av Statskirken, har f.eks. antagelig stbr
re betydning for sentralpolitiske begivenhetsforlbp med ut
gangspunkt i spbrsmål vedrørende skole- og helsestell, enn



hva de evangelisk lutherske læresetningene har for fleste
parten av statskirkemedlemmenes egen allokering av tid 
ressurser.

Betenkelighetene med antropologers tilbøyelighet 
gjbre rede for et skeivt utvalg av feltene som aktorer

og

til å
i

fokus opererer innenfor, avtegner seg 
funn av vestlig industrialisert type.

særlig tydelig i sam-
Vi konfronteres nemlig

da som regel med den empiriske omstendighet at et mangfold
mer eller mindre omfangsrike implikasjonssystem 
stor personellmessig gjennomstrbmming utgjbr et

med relativt 
nøkkelelement

i konstitueringen 
nelsene "et fritt

amfunnsformasjonen (konf. f.eks. beteg-
arbeidsmarked" et organisasjonssamfunn".)

Når vi gjbr feltarbeid i vestlige industrialiserte sam
funn, kan vi imidlertid også komme til å bli provosert til å 
sette spørsmålstegn ved tradisjonen med å gjbre feltarbeid 
med utgangspunkt i en lokalitet og idealet om å konsentrere 
oppmerksomheten om feltene som konstituerer de lokale aktor
ene som sosiale personer.

Selv om den kontraktuelle karakteren til disse samfun
nene vanligvis gir de ulike kategoriene aktorer stor valgfri
het m.h.t. hvilke roller de kan inngå i, er det likevel karak
teristisk for dem at begivenhetene aktorene innen en lokalitet
deltar i, bare inngår 
felt som konstituerer

i en brøkdel av de ulike kategoriene 
vedkommende samfunnsformasjon.

"Modernisering 
ledes ofte bl.annet:

av en "region"/lokalitet medfbrer så-

at systemene/feltene som produserer forutsetningene 
for befolkningen i området som sosiale og økonomiske 
aktorer, oker i antall og omfang,

at aktorene kobles til de fleste av disse systemene 
feltene via en eller flere "mellommenn",



- samtidig som aktorene i stadig stbrre grad bidrar 
til genereringen av felt ved å delta i begivenheter 
som for dem selv framstår som enkeltstående begiven- 
hetsforlop.

Dersom vi også i "moderne" samfunnskontekster holder 
fram med hovedsakelig å gjbre feltarbeid med utgangspunkt i 
"lokale" interavhengigheter,.og dersom vi legger hovedvekten 
på å gjbre rede for aktorene i fokus som sosiale personer, 
risikerer vi m.a.o. at vi systematisk foretar svært "nærsynte" 
valg m.h.t. hvilke felt vi gjbr til gjenstand for analytisk 
oppfølging. Det kan fore til at vi ikke er i stand til å 
fange inn hvorvidt og eventuelt på hvilken måte dynamikken i 
felt som personellet "indirekte" er koblet til, er med på å 
bestemme deres handlingsvalg og livsløp.

Vi provoseres ikke til å ta fatt på kartleggingen av 
omstendighetene som er egnet til å forklare genereringen,' 
vedlikeholdet og reorganiseringen av samfunnsformasjonen som 
et system av dominerte og dominerende element.

Bl. annet p.g.a. den kvantitative og kvalitative veksten 
av det politisk/administrative elementet i vestlige industri
aliserte samfunn, er det f.eks. av stor interesse å avdekke 
hvordan felt er relatert til hverandre ved at enkelte av felt- 
manifestasjonene er lettere å gjbre relevant enn andre i be
givenheter på ulike politiske og administrative arenaer.

Vi kan følgelig bli nbdt til å gi oss i kast med- kart
leggingen og analysen av dynamikken i - og koblingen mellom - 
"overlokale" felt med stor personellmessig gjennomstromming, 
og der de fleste aktorene samhandler med referanse til 
"perifere" statussett;- et arbeid som i mange tilfeller vil 
kreve all vår oppmerksomhet.

Gjbr vi det, kan vi på den annen side oppleve at vi 
trenger oss inn på problemområder som tematisk har vært opp
fattet som tilhørende andre fag (f.eks. statsvitenskap og 
sosialbkonomi). Det kan således også framstå som en farbar 



strategi å få i stand en dialog med representanter for disse 
fagene med sikte på å utvikle et felles perspektiv, slik at 
vi blir i stand til å samordne analysene som foretas innen 
de ulike fagene på en bedre måte enn hva som er tilfelle 
idag. (Konf. f.eks. G. Hernes diskusjon av behovet for et 
samlende perspektiv i: "Sosiologien, makten og staten - et 
forord til kritikk av sosiologien"; art. i Tidsskrift for 
samfunnsforskning nr. 1 1977*)










