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Entreprerwene 
som ble borte
Militaerteknisk forskning som utgångspunkt 

for elektronikkindustri i Norge i 1950-årene

Historien — og det som aldri skjedde
Historikere har vasrt opptatt av å studere hva som er skjedd, 

hvordan verden er blitt som den er. Hva som alternativt kunne ha 
skjedd, men som ikke skjedde, er et langt vanskeligere tema å n^erme 
seg med historikerens teorier og metoder. Ikke desto mindre vil det 
som ikke har funnet sted ofte vsere vel så interessant tema som det 
som virkelig skjedde.

Norge er i 1980-årene et av verdens rikeste land når vi ser på 
nasjonalinntekten i forhold til innbyggertallet. Et viktig historisk 
problem er derfor hvordan Norge er blitt så rikt. Men for industrihis- 
torikerne vil biide fortone seg noe annerledes. Industrien har ikke i så 
stor grad som i andre möderne vestlige samfunn vzert drivkraft bak 
den okonomiske veksten. Rikelig tilgang på naturresurser som er 
eksportert, som råvarer eller halvfabrikata (elektrisitet, malm, töm
mer, fisk, olje) og servicenazringer (forst og fremst skipsfart) har vsert 
våre relativt sett mest betydningsfulle inntektskilder.

Industri i möderne forstand, som produksjon av mer eller mindre 
teknisk avanserte ferdigvarer, har ikke blitt vekstområde i Norge som 
i andre rike land. H.W. Andersen hevder at Norge kun har hatt en 
”industriell episode”, en periode med rask industriell vekst på slutten 
av hoykonjunkturen for oljekrisen i 1973. Men også i disse årene med 
betydelig industriell ekspansjon gjorde norsk industri det svakere enn 
de andre vesteuropeiske industrilandene, med unntak av Storbritan- 
nia. Med en spissformulering kan vi hevde at Norge aldri er blitt et 
industrialisert samfunn!1
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Veksten i industrien etter andre verdenkrig og fram til midten av 
1970-årene var knyttet til ekspansjon av enkelte sektorer: transport- 
utstyr (bil, skip, fly), varige ferdigvarer (mekanisk, elektroteknisk 
industri), maskinindustri, kjemisk industri (sasrlig petrokjemisk og 
farmasoytisk industri). Verkstedindustrien kom til å stå fram som 
ikke bare den storste av alle industriene, men også den raskest voks- 
ende. Den kom også til å bli et uttrykk for moderniseringstakten i et 
lands okonomi. Karakteristisk nok: Norsk verkstedindustri var lenge 
beskjeden i storrelse i forhold til andre land.

Fra begynnelsen av 1950-årene framsto nye teknikker til å regu- 
lere, kontrollerer og styre industrielle prosesser. Som et samlebegrep 
for denne teknikken kan vi bruke automatiserings-teknikk, og bruk 
av slik teknikk ble sett som avgjorende for industriens konkurranse- 
evne i fremtiden.2 Denne troen forte til onske om å få etablert indu
striell produksjon av utstyr som kunne brukes til automatisering, en 
industri som kunne tjene som et serviceorgan for annen industri og 
vasre med på å rasjonalisere denne. Norge fikk likevel ingen ”automa- 
tiseringsindustri” for fra midten av 1960-tallet. Dette er utgångspunkt 
for spörsmålet — hvorfor ble det ikke opprettet slik industri i Norge 
tidligere?

Det er tradisjonell historisk metode å studere historiske processer 
og hendelsesforlop. En slik tilnasrmingsmåte er vanskelig når vi vil 
forstå hvorfor noe ikke skjedde. Likevel finnes det en innfallsvinkel 
som gjor det mulig å holde på historiefagets metoder og likevel få 
fram hvorfor noe ikke skjedde. Det gjelder studiet av avbrutte proses
ser. Vi har mange eksempler på initiativ som blir tatt, men som aldri 
forer fram til ny aktivitet. Slik også i okonomisk historie.

Vi skal her se n^ermere på et initiativ som ble tatt i forste del av 
1950-årene for å etablere en norsk automatiseringsindustri og med det 
eksplisitte formål å skulle virke som et servicesenter for annen norsk 
industri og forskning for å fremme bruk av den nye teknikken. I 
denne artikkelen skal vi se på forsoket på å bringe forskningsprodu- 
sert kunnskap over til industriell virksomhet. I hovedsak vil vi kon- 
sentrere oss om selve overforingsfasen eller initieringsfasen, og stu
dere hvorfor denne mislyktes slik at det ikke ble etablert ny produk
sjon.

Forskningsmiljoet
La oss ta et fort overblikk over norsk forskning om automatise- 

ringsteknikk, enkelte steder kalt reguleringsteknikk og andre steder 
servoteknikk. I Norge som i mange andre land sprang denne type 
forskning ut av militasre behov. Allerede kort tid etter andre ver- 
denskrig ble det ved det nyopprettede Forsvarets forskningsinstitutts 
(FFI) fysikkavdeling tatt initiativ til å konstruere en uranmile, et 
arbeid som krevde et omfattende reguleringsteknisk arbeid på et 
tidspunkt da denne type forskning ennå ikke var kommet i gang i 
Norge.4 Arbeidet med uranmilen ble igangsatt fra 1948, men da 
formelt sett utskilt som eget forskningsinstitutt. Arbeidet foregikk
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imidlertid på samme geografiske område, det var et nasrt samarbeid 
med FFI og lederen for det nye forskningsinstituttet forble forsk- 
ningssjef ved FFI.

Omtrent samtidig med at fysikkavdelingen begynte byggingen av 
uranmilen, tok avdelingen for Asdic initiativ til å utvikle et våpensys- 
tem, ”Terne”, til krigföring mot undervannsbåter. Dette systemet 
besto av en deteksjonsmekanisme (sonar), utskytingsrampe og rakett. 
Dessuten trengtes et ildledningssystem: informasjon fra sonaren 
måtte överföres til utskytingssystemet og gi fra seg informasjon som 
bestemte når og i hvilken retning raketten skulle avfyres. Igjen var 
behovet for reguleringsteknisk utstyr og komponenter tydelig 
uttrykt. Det var avdeling for Fysikk som fikk i oppdrag å utvikle 
denne delen av våpensystemet. Det ble opprettet en servogruppe ved 
avdelingen og dermed var det skapt to miljöer på Kjeller utenfor Oslo 
som arbeidet med reguleringsteknikk.

På den sivile side skjedde det lite positivt innen reguleringsteknikk 
i 1950-årene. Forst i annen halvdel av tiåret kom forskningsaktiviteten 
försiktig i gang da Christian Michelsens Institutt (CMI) i Bergen og 
Sentralinstituttet for Industriell forskning (SI) i Oslo fikk sine nye 
laboratorier ferdig. Fram til da var automatiseringsteknikken en rent 
militasr forskningsdisiplin i Norge — på tross av en klart uttrykt sivil 
interesse allerede i 1949 — 50.

Det var derfor ikke merkelig at det var representanter for Kjeller- 
miljoene som forst tok opp ideen med å starte en fabrikk for automa- 
tiseringsutstyr. Likevel, ideen ble ikke fodt på Kjeller. Det ble den 
ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA. Ved 
en tilfeldighet kom to forskere fra FFI som hadde arbeidet med 
våpensystemets kontrollsystem og en av kjernereaktorens regulering- 
singeniorer til å oppholde seg ved samme laboratorium ved MIT 
sommeren 1953. Laboratoriets leder, Donald P. Campbell, var en 
drivende kraft bak MITs samarbeid med amerikansk industri på det 
reguleringstekniske område, bl a som rådgiver for duPonts laborato
rier. I denne kretsen ble ideen om å fremme den norske industriens 
automatisering gjennom en egen norsk automatiseringsindustri fodt.

Hvilke kvaliteter innehadde dette forste norske reguleringstek
niske miljo? Det kan vasre vanskelig å finne mål for forskningskvali
tet, og i denne sammenheng skal vi noye oss med å bruke uttalelser fra 
den internasjonale ekspertise — det vil i praksis si Donald P. Camp
bell. CampbelPs ide om at det burde startes en fabrikk for regule
ringsteknisk utstyr i Norge var i seg selv et uttrykk for at han mente 
landet hadde kvalifisert teknisk personale i forskningsmiljoene som 
kunne vaere drivkrefter bak den nye industrien. Etter å ha besökt 
Norge gjennom to lengre opphold hadde Campbell funnet at det var 
både ledere og teknisk kompetanse i Norge til drive fabrikken.5

Det var her også snakk om andre kvaliteter enn det forskningsmes- 
sige, men det er ingen grunn til å betvile at Campbell var godt 
fornoyd med de norske forskerne som oppholdt seg i hans laborato
rium.6 Det var neppe tvil om at det var erfaringene med norske 
ingeniorer som gjorde at Campbell foreslo at europeisk produksjon
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Norsk servoteknisk forskning var sterkt influert av utviklingen i USA og 
sasrlig MIT i Boston. Professor Donald P. Campbell var den viktigste kon
taktpersonen. Han hadde i 1948 sammen med en annen professor utgitt en 
bok som ble grunnleggende for faget. Illustrasjonen er bentet fra innlednin- 
gen til boken ”Priciples of Servomechanisms”.

av komponenter til automatisering burde skje i Norge. Ikke minst 
oppholdene i USA hadde gjort at FFI hadde landets fremste regule
ringstekniske kompetanse på midten av 1950-tallet. Servogruppen var 
da i stand til å utfore ”system engineering” på et hoyt nivå, mens 
kjernereaktorgruppen på Kjeller ikke var kommet like langt i sin 
utvikling.7

Vi skal ikke her gå nasrmere inn på forskningskompetansen. Det 
var ikke snakk om forskningsintensive produkter som skulle produ- 
seres. Stort sett gjaldt det allerede utviklede komponenter. Derfor var 
denne kompetansen ikke avgjorende for hvor vellykket industrialise
ringen skulle bli. Men det kan vasre grunn til å understreke: mang- 
lende industrialisering skyldtes ikke sviktende forskningskompe- 
tanse.
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Heller ikke skyldtes det kapitaltilgang. Staten stilte seg positiv til å 
fore inn kapital, og private selskaper var også interessert. Campbell 
var dessuten villig til å framskaffe kapital til prosjektet i USA.S Heller 
ikke var tilgang på produksjonsrettigheter for reguleringsutstyr vans
kelig. FFI og CMI hadde utviklet noen produkter selv. Amerikanske 
lisensrettigheter kunne skaffes ved at MIT hadde stått for utviklingen 
av en rekke av de komponentene som ble brukt i amerikansk industri, 
og Campbell hadde selv utviklet produkter som kunne bli tatt opp på 
produksjonsprogrammet. Fagarbeidere ville det heller ikke by på 
store vansker å skaffe. Det var i fabrikkens forste fase snakk om et 
begrenset antall medarbeidere, og disse fantes.9

Slik lå forholdene godt til rette for at militasr forskning innenfor 
reguleringsteknikk skulle resultere i etablering av en ny type industri i 
Norge i953 —55: produktene var utviklet, fagkompetansen fantes, 
finansiering var ordnet. Hvorfor ble ikke resultatet nyetablering av 
industri?

Industriledere, entreprenörer og politikere
Flere forhold gjorde det vanskelig å få etablert ”kunnskapsindu- 

stri” i Norge i 1950-årene basert på forskningsresultater ved institut- 
tene. Ny produksjon kunne starte opp enten ved at instituttene tok 
kontakt med et etablert firma og overlot produksjonsrettigheter av 
produkter til dem, eller ved at forskere forlot forskningsinstituttet for 
å starte sin egen bedrift. For å lykkes med överföring til etablert 
bedrift krevdes det at denne bedriften innehadde tilstrekkeligproc/«&- 
sjonskompetanse og vilje til å ta opp ny produksjon. Dette vil vasre det 
forste punkt vi skal se nasrmere på. Å bryte ut av forskningsverdenen 
og gå inn i den mer profitable, men også mer risikofylte industriver- 
denen, krever spesielle egenskaper som kan kalles entreprenör and. 
Dette blir punkt to.

Der produksjonskompetansen er svakt utviklet eller entreprenor- 
ånden er vanskelig å vekke til live, fins det metoder til å bryte de 
barrierer som dette skaper for å fremme ny produksjon av forsknings- 
basert industri. Mange land utviklet et initialmarked for denne type 
industri, dvs muligheter for et firma til å påta seg nye oppdrag uten at 
risikoen var stor og med muligheter for å gjennomgå en laeringspro- 
sess som gjorde firmaet i stand til på et senere tidspunkt å komme inn 
i et konkurranseutsatt kommersielt marked. Forsknings- og 
utviklingskontrakter var et vanlig middel for å oppnå dette.

Vi skal nå ta for oss disse tre faktorene.

Produksjonskompetonse
I Norge manglet samarbeidet mellom forskning og industri. 

Norske forskningsmiljöer hadde vansker med å få bedrifter til å ta på 
seg oppdrag med å levere komponenter til forskningsformål. For-
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skerne ble tvunget til å lasre seg også produksjonsteknikk slik at de i så 
stor grad som mulig kunne dekke til de hull som på denne måten 
oppsto. Norske forskere på besok i utlandet misunte sine kollegers 
gode samarbeid med industribedrifter ved at de kunne overlate design 
og deler av konstruksjonen til brukere eller produsenter. Dette var 
sserlig tydelig når det gjaldt elektronisk utstyr.

Ved samarbeid der en industribedrift var med på utviklingen av et 
produkt som assistent for forskningsinstituttet, ville det oppstå et 
tillitsforhold som kunne gjore det mulig å överföre produktet til 
industriell framstilling i samarbeidsbedriften. Det var dette samar- 
beidsforholdet og denne tilliten mellom forsknings- og industrimil- 
joene som ikke var utviklet i Norge i 1950-årene og som kom tydelig 
til syne under arbeidet med automatiserings-industri.

Under arbeidet med å utvikle det for nevnte våpensystemet, viste 
det seg vanskelig å få kjopt de komponentene som trengtes på det 
åpne kommersielle marked og dersom komponentene var å få kjopt 
overhodet, var leveringstiden ofte flere år. For FFI var det for eksem- 
pel umulig å få tak i tofase servomotorer uten å måtte vente i to år. 
Dette tvang forskerne i servo-gruppen til å konstruere og framstille 
sine egne tofase-motorer. Forskerne ble på denne måten de eneste 
med kompetanse i produksjon av slike motorer. Industrikompetansen 
ble plassert i forskningsinstituttet.

Hva var så problemet med norsk industri som gjorde at den ikke 
kunne lage utstyr til automatiseringsformål? Vi kan dele svaret i to. 
For det forste liten interesse for å ta opp ny produksjon, og for det 
andre manglende finmekanisk produksjonskompetanse. Forskerne 
ved FFI oplevde at spesialfabrikkene som kunne levere noe av det 
materiell som FFI trengte, hadde mer enn nok å gjore med sine 
tradisjonelle produkter og derfor ikke var interesert i å ta opp ny 
produksjon.10

I tillegg til manglende vilje kom sviktende kompetanse. FFI-grup- 
pen hadde for eksempel utviklet en liten kontrollmotor, og de overlot 
modell og tegninger til en liten motorfabrikk i Oslo for å få den til å 
produsere et mindre antall slike motorer. Resultatet ble skuffende. 
Det viste seg at fabrikken ikke var i stand til å framstille motorer etter 
de krav som forskerne stilte.

Det er grunn til å anta at dette ikke var noe sasrtilfelle for denne 
motorfabrikken. Mange har understreket svikten i norsk mekanisk 
industri i 1950-årene, og en undersokelse fra 1956 hevdet at den 
norske verkstedindustrien ikke en gang hadde förstått hvor ille situa- 
sjonen var.

Entreprenorånd
Med sviktende produksjonsteknisk kompetanse i norsk industri 

var den fremste muligheten til överföring av forskningsresultatene til 
industri at forskerne selv brot ut og startet sitt eget firma. Det var 
dette det ble lagt planer for i USA i 1953. Så vidt vi vet var det få
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forskere som startet egne firmaer basert på egenutviklede produkter i 
Norge i 1950-årene og det kan vasre grunn til å sporre hvorfor 
”entreprenorånden” manglet i 1950-årene, men ble mye mer utbredt i 
lopet av tiåret som fulgte.

Entreprenorånd er et vagt begrep som kanskje gir assosiasjoner om 
personligheter som er spesielt utrustet fra naturens side. Schumpeters 
entreprenör er jo nettopp en aktor som bryter med vanlige normer for 
adferd og går på tvers av det aksepterte, han/hun blir en aktor som 
ikke kan studeres innenfor rasjonelle rammer. Her vil ikke entrepre
norånd brukes i en slik betydning. Vi har ikke å gjore med unike 
hendelsesforlop, men tvert i mot med tendenser til endret adferd for 
en hel gruppe mennesker — forskere — over et tidsforlop. Vi må reise 
spörsmålet: Hva var det som endret seg?

Det kan neppe vasre tvil om at når de tre norske ingeniorene i USA 
i 1953 gikk så entusiastisk inn for opprettelse av en automatiserings- 
fabrikk i Norge, var mulighetene for hoy lonnsomhet en viktig driv
kraft. Ettersporselen etter komponenter var langt storre enn tilbudet. 
Mange typer utstyr kunne overhode ikke skaffes på det åpne marked, 
og som vi har nevnt var det lang bestillingstid på andre typer.

Initiativtakerne hadde selv gjort beregninger på hva produksjons- 
kostnadene ville vasre på framstilling av tofase servomotorer som var 
utviklet ved FEL Samlet ville kostnadene lope opp i 150 kr pr motor, 
mens markedprisen på samme tidspunkt var 800 kröner for motorer 
importert fra USA eller Storbritannia.12 Det ble antydet at tilsvarende 
forhold gjaldt også for andre komponenter til automatiseringsutstyr. 
Bakgrunnen for billige norske produkter var konkurransefordeler 
med lave lonninger for fagarbeidere og ingeniorer i et internasjonalt 
perspektiv.

Profittmulighetene, sammen med en amerikansk holdning om det 
positive i å utnytte slike muligheter, var uten tvil bakgrunn for at de 
norske forskerne fulgte opp Campbells initiativ, og det er ingen grunn 
til å tvile på at entusiasmen ble forsterket ved den mottakelse som 
ideen om den nye fabrikken fikk i forskernes nsermiljo i Norge. I 
Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) vakte 
planene sterk interesse og formannen i styret tok straks saken opp 
med statssekretasren i Industridepartementet.13 CMI var villig til å 
stille sitt nye laboratorium til rådighet for fabrikken i dens forste fase 
og bergensbedrifter var interessert i å skyte inn kapital. Denne opp- 
backingen må ha skapt en sterk folelse av at initiativet hadde stor 
betydning for Norge og gitt forskerne en storre sikkerhet for at 
tiltaket hadde framtiden med seg.

Hosten 1953 var den perioden da entreprenorånden kom klarest til 
uttrykk i utvetydige tilsagn fra initiativtakerne om at de ville gå i gang 
med fabrikken. Snart meldte imidlertid motstånden mot initiativet 
seg. Den var personifisert i direktor Fredrik Moller ved Forsvarets 
forskningsinstitutt. Etter en tid ble viljen til å stötte prosjektet også 
svakere hos lederen for CMI, Helmer Dahl. Denne endringen ser ut 
til å ha svekket viljen hos initiativtakerne til å fortsette arbeidet med 
samme tyngde som for, men forberedelsene varte likevel ved fram til
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Servotekniske komponenter krevde stor finmekanisk presisjonsarbeid som 
norske industribedrifter ikke var vant til å utfore. Dette skapte vansker for 
forskningsinstituttene når de hadde behov for nye komponenter. Resultatet 
ble at forskerne selv måtte lasre å produsere servokomponenter.

saken nådde klimaks ved et mote mellom de involverte og uenige 
parter 9. mars 1955. Etter detta motet stilnet aktiviteten langsomt av.

Hvorfor var lederen for FFI og til dels ledelsen ved CMI lite 
entusiastisk overfor ideen om etablering av en fabrikk som skulle lage 
komponenter til automatiseringsutstyr? Moller ved FFI argumenterte 
for at fabrikken ikke burde startes på grunn av manglende innen- 
landsk ettersporsel. Dette ble avvist av initiativtakerne, men Moller 
holdt på sin argumentasjon og utdypet den nsermere på motet 9. mars 
1955.14 Ledelsen ved CMI derimot hadde ikke betenkeligheter med 
markedsforholdene. Den felles lunkne holdning til fabrikken kan 
derfor sees som et resultat av andre forhold: en kamp om de få 
kompetente forskerne mellom forskningsinstituttene (FFI og CMI) 
og industrien. Denne kampen tapte industrien.
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Moller gjorde det tidlig klart at han ikke var villig til gi slipp på sine 
forskere for de hadde tjent sin pliktstid fullt ut, dvs to år etter 
utenlandsoppholdet. Siden den mest aktuelle av FFI-forskerne ikke 
kom tilbake for i 1954 betod dette at fabrikken ikke kunne komme i 
gang for i 1956. Da var ikke tilbudet om å starte opp i CMIs lokaler 
lenger tilstede og markedssituasjonen kunne ha endret seg. For fors
kerne sto det klart at det var viktig å komme i gang så raskt som 
mulig.

Når Moller vurderte det som avgjorende for FFI å beholde sine 
forskere hadde det sin bakgrunn dels i den generelle mangel på 
reguleringsingeniorer i Norge. I tillegg kom at initiativtakerne alle tre 
var personer med en meget hoy faglig kompetanse og det fantes ingen 
andre med spesialutdannelse fra USA som kunne ta deres plass i 
forskningsinstituttet. Deres arbeid var å lede det videre arbeid med 
Norges forste våpensystem, og det er lite tenkelig at det var mulig å 
finne noen som kunne erstatte dem. Fra 1954 gikk våpensystem- 
prosjektet inn i den mest hektiske og avgjorende fase som ville vare 
fram til 1957 og forskerne som hadde tatt initiativet til fabrikken 
opplevde dette som et sterkt press for å bli ved avdelingen.15 Dette 
presset ser ut til å ha virket bremsende på ”entreprenorånden” — 
forskerne forble forskere.

Det var ingen generell motvilje mot at forskere skulle starte opp ny 
industri som var bakgrunn for motstånden i dette konkrete tilfelle. 
Tvertimot framholdt Moller hva han hadde gjort for å få i stand norsk 
industri på bakgrunn av militser forskning.16 Det kan vasre grunn til å 
akseptere denne vurderingen, for Moller forlot selv direktorstillingen 
ved FFI i 1957 for å starte opp et industrifirma for salg av teknisk 
utstyr til kjernereaktorer (Noratom). Men reguleringsteknikk sto i 
I953 —55 * en spesiell situasjon. Ikke på noe annet område rådet det en 
slik mangel på ekspertise. Samtidig var det et kunnskapsområde som 
var av avgjorende betydning for å lykkes i möderne militasrteknisk 
utvikling.

”Entreprenorånden” var slik (indirekte) i stor grad et resultat av 
tilbudet på kvalifisert personell. Situasjonen kunne forst endres gjen
nom utbygging av utdannelseinstitusjonene, noe som fant sted i 
Norge fra slutten av 1950-årene. I lopet av 1960-tallet endret mar
kedssituasjonen for ingeniorer og andre regulerings-personell seg og 
det var parallelt med dette at vi fikk avskallinger fra forskningsinsti
tuttene i et visst omfång. Da kom ”entreprenorånden” til syne i norsk 
forskningsverden.

Initialmarkedet
Vi skal nå bevege oss til en annet forklaringsmessig nivå. Det kan 

vare mulig å få til överföring av teknologi fra forskning til industri 
selv i tilfeller der industrien er lite utviklet, slik som den var i Norge i 
1950-årene. Men da trengs fodselshjelpere. Det er behov for instru
menter som kan redusere risikoen ved ny aktivitet og sikre framtidig

175



avsetning samtidig som det gis mulighet til en lasringsperiode som 
ville gjore produksjonen konkurransedyktig i fremtiden. Lsering, 
risiko og marked er de sentrale stikkord.

Dette innebar at det måtte skapes arrangementer der den nye 
produksjonen fikk tid til å lasre produkt og prosess uten å vsere 
okonomisk skadelidende og i tillegg sikre avsetning for det industria- 
liserte produktet. Et slikt arrangement innebasrer risiko for tap for 
den som setter det i gang og i Norge i 1950-årene var det lite 
sannsynlig at et privat firma ville vasre i stand til å få til en slik ordning 
for automatiseringsfabrikken. I de fleste land var det staten og forst 
og fremst forsvaret som i denne perioden bar kostnader ved denne 
type initiativer, ofte i form av forsknings- og utviklings-avtaler.

Et privat firma var villig til å stötte initiativtakerne bak automatise
ringsfabrikken; den kunne gi bedriften en viss opplseringstid og ta 
tapene i tilfelle bedriften ikke gikk med overskudd i den forste tiden. 
Hovedproblemet var å sikre et visst marked i driftens startfase — 
inntil bedriften klarte å arbeide seg inn på det kommersielle marked 
som hadde et betydelig potensiale, men som trengte å bearbeides for 
det ville gi uttelling. Det kan derfor argumenteres for at et initialmar
ked var av avgjorende betydning å kunne etablere automatiserings
fabrikken.

Norge manglet et offentlig, utviklet initialmarked. Som nevnt var 
det forsvaret som spilte en slik rolle i mange vestlige land i 1950- 
årene. Norge hadde imidlertid ingen militasr anskaffelsepolitikk for 
en tid inn på 1960-tallet. Det var ikke behov for en slik politikk fordi 
det norske forsvar ikke betalte for sitt utstyr, men fikk det i gave fra 
USA gjennom det såkalte ”Våpenhjelp-programmet” fra 1950. 
Bevilgningene til teknisk utstyr til forsvaret var ”null” eller helt 
ubetydelige i de årene vi her omhandler og derfor var det ikke mulig å 
bruke anskaffelser som industripolitiske virkemidler.

Det andre potensielle initialmarkedet som fantes for automatise- 
ringskomponenter var forskningsinstituttene selv, — og de var små. 
Det var bare FFI som kunne utgjore noe marked av betydning og FFI 
alene kunne ikke utgjore noe markedsgrunnlag i initialfasen. Siden 
direktoren ved instituttet gikk imot opprettelsen av fabrikken, kunne 
den heller ikke regne med noen utpreget positiv holdning fra FFIs 
side ved dets innkjop av nodvendige komponenter.

Betydningen av markedet for opprettelse av forskningsbasen indu
stri kommer tydelig fram når vi ser på de få eksempler på etablering av 
elektronikkindustri i Norge i begynnelsen av 1950-årene. Vi har to 
eksempler som begge hadde sitt opphav i FFI. De to produktene var 
ekkolodd/sonar (Simrad) og radiolinjesystemer (telefonnett basert på 
mikrobolger) (NERA). Også her manglet en opparbeidet produkt- og 
produksjonskompetanse. Dette problemet ble lost ved at produksjo
nen i praksis ble plassert ved forskningsinstituttene, men utskilt som 
egne firmaer med en merkantil ledelse. ”Entreprenorånden” ble ikke 
motarbeidet, i hovedsak fordi forsvaret selv var interessert i produk
tene og det ikke var snakk om å miste personer som ikke kunne 
erstattes.
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Markedet var tilstede som aktivt deltakende ved begge disse tilfel- 
lene. Norges forsvar kjopte ikke inn teknisk utstyr, men det gjorde 
NATO. Derfor kunne den norske bedriften (NERA) formelt sett 
eksportere radiolinjer til NATO som satte dem opp og utbygde et 
radiolink system i Norge. NATO fungerte derfor som Todselshjel- 
per’ og initialmarked for norsk militärindustri i en tid da norsk 
forsvar ikke selv var det. I det andre tilfellet fantes det ikke i samme 
grad et formalisert initialmarked, men det fantes et aktivt og interes
sert sivilt marked som ikke trengtes å bearbeides for å bli realisert. 
Fiskerflåten var ivrige til å ta i bruk ekkolodd for lettere å kunne 
observere fiskestimer, og med en utbygging av flåten sammen med 
modernisering av den eldre fant firmaet et marked som ga grunnlag 
for produksjon fra dens forste tid.

Problemet for automatiseringsindustrien var at det ikke fantes 
verken et formalisert initialmarked eller et bevisst kommersielt mar
ked. Uten tvil var dette en av grunnene til at ”entreprenorånden” ble 
svekket: Hvem skulle kjope fabrikkens produkter i den forste tiden?

Avslutning
Noe skjedde i norsk elektronikkindustri i tiden for ca 1965, men 

det sentrale spörsmål er likevel hvorfor det skjedde så lite — eller som 
vi har spurt, hva som ikke skjedde. Gjennom eksemplet med forsoket 
på å etablere en norsk komponentindustri for automatiseringsutstyr 
er det antydet enkelte faktorer som virket hemmende på mulighetene 
for å överföre forskningsresultater fra institutt til industri.

Selv om norsk elektronikkforskning heller ikke var sasrlig utbygget 
i 1950-årene, er det ikke tvil om at det lå potensialer i forskningsmil
joene som kunne resultere i industri. Det var forst og fremst med 
utgångspunkt i arbeid ved FFI at en i 1950-årene fikk noe norsk 
forskningsbasen elektronikkindustri. Dette var ikke merkelig; insti
tuttet hadde på den tid landets storste elektronikkmiljo og kunne 
tilby forskerne brukbare arbeidsforhold. Viktigst var det at forskerne 
ved FFI fra starten av besto av menn som hadde oppholdt seg ved 
britiske og amerikanske forskningsinstitutter under andre verdensk- 
rig og som hadde med seg kunnskap og ideer om utnyttelse av 
elektronikk til kommersielle produkter derifra.

Vi har påpekt at flere forutsetninger for å få til en överföring av nye 
produkter fra forskningsinstitutt til industri manglet i Norge. Norsk 
industri manglet både produkt- og produksjonskompetanse. Derfor 
var det oftest nodvendig å få til en ny produksjonsenhet i nasr tilknyt- 
ning til forskningsinstituttet slik at den nye bedriften kunne oplasres 
av foskerne. (Simrad og NERA var gamle bedrifter, men de nye 
avdelingene fungerte som nye bedrifter med en merkantil ledelse fra 
den gamle bedriften).

Opprettelsen av en ny bedrift ville normalt kreve at forskere måtte 
vasre villig til å stå frem som initiativtakere og ledere av ny virksom
het. På enkelte hold synes det å ha vam krefter som har hindret denne 
type ”entreprenorånd”. I vårt tilfelle har vi lagt vekt på at mangel på
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Se r v omo tor FFI type M

M / M 2 M 3

En av de viktigste komponentene på produksjonsprogrammet til den plan
lagte servofabrikken var 2-fase servomotorer som var utviklet av forskerne 
ved Forsvarets forskningsinstitutt ved Kjeller utenfor Oslo. Forskerne mente 
de kunne framstille slike motorer langt under markedspris og motorene 
kunne gi okonomisk grunnlag i oppstartingsfasen.

kvalifiserte forskere gjorde at forksningsinstituttene, forst og fremst 
FFI, provde å unngå at de flinkeste forskerne sluttet. Dette presset 
gjorde at ingen onsket å forlate forskningsaktiviteten. Ved andre 
forskningsinstitutter og i andre tilfeller kunne det vsere motkrefter 
som gjorde at det var vanskelig å forlate instituttet for å starte indu
stri, — selv i tilfeller der profittmulighetene var gode og risikoen 
begrenset.

Risiko kan likevel stå som en betydelig hemmende faktor. Så lenge 
det ikke fantes instanser som ville fungere som et initialmarked og 
sikre avsetning av den nye bedriftens produkter inntil den fikk 
arbeidet seg inn på et bredere kommersielt marked, ville oppstarting- 
en vsere knyttet til en storre eller mindre risiko. I motsetning til de 
storre vestlige nasjoner forte ikke de offentlige myndigheter i Norge 
noen form for anskaffelsespolitikk i 1950-årene. Mens forsvarets inn
kjop i mange land i denne perioden ble brukt til å fremme landets 
industri, bestilte norske militseremyndigheter amerikansk våpen og 
utstyr gjennom ”postordrekjop”.

Forskningskompetansen var til stede, men industrikvaliteten var 
lav. Derfor krevdes det en opplasringstid med oppstartingshjelp. 
Dette institusjonelle elementet manglet og hemmet mulighetene for 
framvekst av industriell aktivitet innenfor nye produktområder.
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