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"Styret i Norrig Hermetikkfabrikker A s  liar etter droftelser med bedriftens tillitsmenn sendt ut 
permisjonsvarsel for 55 av sine 58 ansatte i produksjonen i itte uker fra 14. februar. Samtidig vil 
man trekke inn to stillinger i administrasjonen!' 

Denne rneldingen preget forsiden til Stavanger Aftenblad 31. januar 1975, og var et kraftig 
varsel om alvorlige problemer for den gjenvzrende del av hermetikkindustrien. For Norrig sin 
del ble driften tatt opp igjen, men tre i r  senere, i mai 1978, fortalte nye forstesideoppslag i 
Stavanger-avisene at "Norrig Hermelikkfabrikk legges ned orn seks uker". En syttiirig epoke 
varover for firmaet, en hundreirig epoke for byens hermetikkindustri vat- pi  hell. I dag, nesten 
20 i r  etter, er Norrig frerndeles oppegiende, med solide resultater og et vitalt bevis pi at (let var 
mulig i skape et liv etter hermetikkindustrien. 

I denne artikkelen er siktemilet i trekke opp hovedlinjene i firmaets nittiirige historie. En 
spesiell vekt vil bli lagt pi dc siste 35 ir. B~akgrunnen for dette er at disse Arene var saerlig begi- 
venhetsrike bide for firniaet og bransjen sorn helhet. Dermed kan Norrig tjene som eksempel 
bide pB strukturendringen i 1960Brene og omsdlingen/nedleggingene i siste halvdel av 1970- 
irene. 

Hvordan er det mulig i starte en hermetikkfabrikk p i  mindre enn to mheder? Dette er et nar- 
liggende sporsmlil i forbindelse med etableringen av As Sardinfabriken Norrig i 1906. Ilen for- 
melle registreringen av firmaet foregikk 23. juni, og allerede 10. august kunne fabrikktilsynet 
godkjenne lokalene og konstatere at 14 personer var i arbeid. Svaret p i  sporsmilet er nok at en 
del arbeid mi  ha vrert udort p i  forhind av initiativtakerne til firmaet. Tomten, pi  snaut 1000 
kvm, var kjept i mars av Johan Stavnem, og daglig leder var allerede engasjert da firrnaet ble 
etablert. Men uansett om noe var gjort pA forhAnd, SA krevdes bide handlekraft og erfaring for 
B f i  en fabrikk driftsklar i lopet av SA kort tid. 

Initiativtakerne bak firmaet hadde bide allsidig er faring og handlekraft i rikt nionn. Ihvertfall 
dersom vi skal domme utifra dem som utgjorde bedriftens forste styre. Johan Stavnem var den 
sorn hadde eiendommen. Han var f ~ d t  i 1869, og som mange av hermetikkgriinderne hadde 
han bakgrunn fra internasjonal skipsfart, b1.a. som styrmann. Med seg i firmaet fikk han Erik 

l'ittelside: 
Mderi av fabrikken fra ca. 1915. hl;~leren er ukjent. 
Norrig a/s 

Painting ojtBe cartrery ca 1915. Arlist utrknuwrt. 



Stavanger bys industrielle og tekniske utvikling, 1912, 
hadde filgende presentasjon av jirmaet: 

_ --. .--T- 

A, SARDI N F A B R I K E N  NORRIG, S T A V A N G E R ,  

konstitucrcdcs den 13. juni 1906. Dircktioncn befaar av d'hcrrcr Johan Stavncm. Andrcas Fjcldraa 

og Jakob B. Natvig. Sidrtnnvntc er sclrkabas disponcnt. Byggcarbcidct blcv srraks igangsat paa 
dcn indkjeptc rnrdclcr hcldig beliggcndc tomt indc i estrc bydcl. Lcrvik. og allcrcdc den 13. august 
rammc aar kundc driltcn paabcgyndcs mcd fuld knh .  Hovcdanikkclcn har v x r n  rardincr: mcn vcd 
sidcn hcrav har man ogsu ncdlagt makrcl og sild p a  forskjclligc maatcr. 

Oprindclig var anltggcr bcrcgnct par m produktion av SW ~ u ,  nskcr pr. aar: mcn da salgct 
lit1 rhcr litt okcdo  kundc man allcrtdc i 1908 gaa til cn rtorrc utvidtlsc av fabrikcn samt nyanskaf- 
fclsc av maskiner, hvorvcd praduktionm fordobltdcr 

AV rammc grund fornokcr acter i 1910 og 1911 cndda s e r r c  utvidclscr. Ehcr dirrc er 
produktionen kommct op i 3!4oooo00 xrkcr om rarer. 

Eftcr andragcndc f n  Norrig opnxvntc den norrkc rcgjcring ifjor dr. chcm. R. Lund rom 
fabr~ktns rratskontroller. Han undcraokcr bl. a. al den oljc. drr  bcnyncs. og paarcr ar dc wnitxrt  
og hygicniskc forhold ved fabrikcn er fuldt rilhtdrstillcndc. 

Enhvtr som i d l r ~ c  dagc avlnggcr rardinfabrikcn NORRIG et bcsok. har  dct bottmtc ind- 
tryk. at fabrikcn i er og alt m a r  par hoidc mcd sin rid. Dcr cr storc lysc lokalcr. dc mcyt 

modcrnc rnarklntr av allc slags ramt clcktrirk bclysning og drivkraft. 
Endt l~g  kan notcro. at man vtd indkjop av cndcl nabocicndommc. dcr oRsaa har rtnndl~nic. 

har r~krct  sig t~lstrxkkcl~g grund 111 bctydcligc utvidclrcr. 
Vcd hyppigc rciwr i utlandct er dct lykkcdcr at oparbcidc er stadig vokscndc marked for 

fabrikcns produktcr. Gr dlssc har fundct mcgcn ancrkjcndclsc. vircr bl. a. den stadig skcndc omrot- 
ning. som man kan glzdc six vcd. -..- 

Presenfasjon av firmaef i SIavanger bys industrielle ag Iekkriske utvikling, Stavanger 1912. 

Presentation oftlre conlpany in Stavanger (191U 



I3jellantl som ogsi hadtle fartstitl fra skipsfarten, men enda viktigere, han hadtle erfaring fra 
hermetikkindustrien, som formarin pP en av fabrikkene til sin fetter, Chr. Bjelland. Tilsvarende 
kompetanse hatlde ogsA Andreas 1;jeldsaa som opprinnelig var utdannet blikkenslager, og sorn 
i kraft av denne aokkelkompetansen hadde blitt ansatt p i  hermetikkfabrikken til Carlo. Olsen. 
I tillegg hadde ogsi han arbeidet sorn formann hos Chr. Bjelland & Co. 

Til I lede fir~naet ansatte de Jacob B. Natvig, en mann med internasjonal erfaring b1.a. sorn 
skipsmekler og fiskeeksportor, og med en stor arbeidskapasitet og virketrang. De neste tiiirene 
kom han til A bruke sin energi bide til nytte for Norrig, men ogsi i en rekke tillitsverv innenfor 
liermetikkindustrien. 

En bransje i vekst 
I begynnelsen av v h t  irhundre fikk den norske hermetikkindustrien sitt definitive inlernasjo- 
nale gjennombrtldd. Eksportvolumet fra Stavanger okte fra 1,5 millioner kg i 1900 til37 millio- 
tier kg i 1915. En slik eksportokning var bare mulig gjennom etableringen av mange nye fa- 
brikker. I 1900 var det 16 fabrikkanlegg i Stavanger, femten i r  senere var tallet 52'. Mange be- 
drifter innenfor hermetikkintlustriens sekund~rnaringer var dessuten kommet i tillegg. Alt 
tlette hatlde gjort hermetikkindustrien til byens viktigste arbeidsplass. 

ksakenc til rlenne okningen kan grovt tilskrives to forhold, en rekke tekniske forbedringer i 
produksjonsprosessen og en dyktig internasjonal markedsforing av bransjens protlukter. 

Pi det tekniske ornrlitlet ble (let utviklet utstyr og maskiner som muliggjorde masseproduk- 
sjon av hermetiskc produkter. Viktige stikkord i denne sammenheng er: 

1:alsemaskiner Tor pisetting av lokk. 
'I'redebord for raskere treding av fisken pi  teiner. 
Hodeklippemaskiner som erstatning for klipping med saks. 
Stansemaskiner for utpressing av bokser og lokk. 

Disse oppfinnelsene forandret hcrmetikkproduksjonen fra hindverk til industri. En konse- 
kvens av b1.a. masseproduksjonen var et betydelig prisfall, h-a kr 0,40 pr. boks i 1900 til kr 0,17 i 
1912.2 Dette var lned p i  ,I forbedre konkurransesituasjonen for norske sardiner pP det interna- 
sjonale niarkedet. Likevel kan nok ikke tlette tilskrives hovedaren for den betydelige omset- 
ningsnkningen. I ettertid er det itnponerende A se det salgs- og markedshringsapparat som 
hermetikkprodusentene utviklet i begynnelsen av virt Irhundre. 

For sardinindustrien hadde det ogsi betydning at en av deres viktigste konkurrenter, de fran- 
ske produsentetle, i disse Arcne opplevde cn betydelig svikt i rAstofftilgangen. Dette svekket de- 
res konkurransesituasjon og forbedret den norske. 

Sardinfabriken Norrig blc etablert i starten pi denne utrolige ekspansjonsperioden. 1)ermed 
fikk firmaet nyte godt av den dralijelp som kot~junkturutviklingen innebar. Dette betydde imid- 
lertid ikke at bedriftens forste I r  var uproblematiske. 

Antall arbeidere forteller om en forsiktig start. I gjennomsnitt l i  tallet pI ansatte p i  35 perso- 
ner og den hlige protluksjoneri p i  en halv million sardinbokser (5.000 kasser a 100). 
Muligens var det svake regnskapstall son1 l i  bak Erik Bjellands salg av aksjer i firmaet. Dette 
skjedde alleretle i 1907, og det er uklart om han solgte aksjene til de andre eierne. 



Iannsomheten bedret seg imidlertid raskt. og likningsprotokollene forteller otn gode over- 
skudd allerede fra 1908. 

En viktig Arsak til firmaets positive utvikling er utvilsomt den innsats sorn sarlig Natvig la 
ned for A markedsfore firmaets produkter internasjonalt. I 1909 foretok han b1.a. forretningsrei- 
ser bide til USA og England, og firmaet registrerte en rekke varemerker for i markedsfore sine 
produkter. Flere av disse, f-eks. Novega, Crystal Sea og Sundog. vitner ogsi om et samarbeid 
med store utenlandske importorer. Firmaet ble en av pidriverne i markedsutviklingen, noe 
som ogd  tillitsvervene som Natvig fikk i hermetikkindustriens organer vitner oni. 

Den vellykkede markedsforingen krevde ogsA raskt utvidelser av firmaets produksjonskapa- 
sitet. Forste utbygging skjedde allerede i 1908, neste i 1910, og ved utvidelsen og modernise- 
ringen i 1912 var den Arlige produksjonskapasiteten kommet opp i 4 niilliancr sardinbokser 
(40.000 ks) . 

Natvig, og styret, hvilte imidlertid ikke pi  laurbarene. I hele perioden fram til 19'20 kan vi se 
en bedrift i stadig soken etter nye produkter, nye tekniske lesninger, nye markeder og nye sam- 
arbeitlsmuligheter. Spesielt dette siste er et tydelig trekk fra 1912. Natvig engasjerte seg det 
iret i arbeidet med 5 sikre felles minstepriser. Han ble medlem av "Den permanente Komite" 
som skulle kontrollere at Prisoverenskomsten ble overholdt. I tillegg ble Norrig ogsi med i As 
Norwegian Canners Export Office. Dette var en sammenslutning av niellornstore og smi her- 
metikkfabrikker sorn skulle ivareta deres felles internasjonale markedsforing. De deltakende 
bedriftene kunne selge sin hermetikk enten direkte eller gjennom eksportkontoret. 



attesterer, at det nedenfor opklzbede varemerke er indf~rt  i 

VAREMERKE - REGISTRET 

saaledes sorn den paa omstaaende side meddelte avskrifi 

av registret utviser. 

Merket er vernet fra den dag, da krav orn vern er 

indgit. 

Kristiania den 

/ \BR&$J:BW 1 
BRAND 

Varemerket -Veranda$. ble registrerl i 1911. sanrisynligvis for bruk pA del franske markedet. Slike registreringer var 
viktige for il liindre at korikurrenter skulle bruke sanime n m  og eventuelle illustrasjoner. 
'Norrig a/s 
771e trademark d+randa* first ,Vorrig a/s regisfered in 1914, most probablyfor flre French market. 7Lese registrations of 
tradenames were importart in tlmt they prevented conrpetiton using the same names and illustrations. 
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Norrig gikk ogsi tidlig inn for B samarbeide med andre firma for d sikre seg tilstrekkelig ri- 
stoff. I Lrste omgang med direkte avtaler med andre firma, men i 1913 ble dette formalisert ved 
opprettelsen av Brislingbersen hvor 9 fabrikker var medlemmer. 

I jakten p i  nye markedsandeler valgte Norrig ogsi i satse p i  et nytt produkt, "uregede nor- 
ske sardiner". Dette hadde tradisjonelt vaert den franske sardinindustriens spesialprodukt, men 
da denne industrien opplevde flere dirlige i r  med b1.a. svaert lite fisk, lpnet dette for nye kon- 
kurrenter. Norrig valgte i g4 inn i dette markedet, og spesielt i perioden fram till915 okte eks- 
porten av I1uregede sardiner". 

Selv om firmaet i utgangspunktet spesialiserte seg p i  produksjon av "sardiner", kan en i den- 
ne perioden ogsl se eksempler p4 at de satset pi  sildesalting. Til dette formil ble det b1.a. kjept 
flere eiendommer i Kalhammaren. Firmaet hadde ogsi biter som deltok i sildefisket og silde- 
saltingen i Nordland. 

Gode skonomiske overskudd mi ha inspirert til denne enorme aktiviteten. Deler av dette 
overskuddet ble investert i et datterselskap, Gannsfjord Preserving Co. A s  i Sandnes. Som dis  
ponent ble tilsatt senn av Andreas Fjeldsaa, Lars A Fjeldsaa. I tillegg ble det ogs5 kjept en rek- 
ke eiendommer i Lervik som skulle benyttes til arbeiderboliger. 

Det regnskapsmessige uttrykket for firmaets suksess kunne en lese ut av protokollen fra fir- 
maets generalforsamling 9. april 1920. Aksjekapitalen ble da forheyet fra 20.000 ti1500.000 ved 
overferinger fra bedriftens fondsavsetninger. h e t  frar hadde regnskapet vist en skattbar inntekt 
pi 363.000 og en formue pA 634.000. P i  samme generalforsamling ble firmaets navn vedtatt en- 
dret til "A/S Hermetikfabriken Norrig". 

Det f~rs te  vendepunktet (1 920-1 925) 
Etterkrigskonjunkturene ramrnet hermetikkindustrien hardt og brutalt allerede de ferste irene 
etter krigen. For Norrigs vedkommende kom tilbakeslaget i begynnelsen av 1920-kene. Den 
direkte irsaken skal ha vaert en uheldig spekulasjon i et slort parti olivenolje. Nir dette kom 
samtidig med en generell svikt for hele industrien, ble resultatet desto mer alvorlig. 
Mstofftilgangen var dirlig, og i 1921 var det gjennomsnittlige antall arbeidsdager i hermetikk- 
industrien 86. Dette hadde ogsi sammenheng med storstreiken dette dret. Lsnnsomheten gikk 
disse kene radikalt ned, og egenkapitalen ble gradvis spist opp. Styret var nedt til B ta konse- 
kvensen av dette, og i 1922 ble aksjekapitalen besluttet skrevet ned fra kr 500.000 til kr 100.000. 
h e t  etter ble filialen i Sandnes slitt konkurs. Jacob Natvig var p4 dette tidspunkt gitt av som 
leder av firrnaet, men han satt fremdeles i bedriftens styre. Disponent i disse vanskelige irene 
var den opprinnelige arkitekten bak firmaet, Johan Stavnem. 

For ham, og resten av styret, kan det ikke ha vzrt  noen lett avgjerelse l beslutte i awikle fir- 
maet i begynnelsen av 1925. Dette kommer tydelig fram gjennom de forviklingene som oppsto 
etter at kjepekontrakten med de nye eierne var underskrevet. Sven Forgaard og Hjalmar 
Fugelli kjepte bygninger, lagerbeholdning og inventar. Det oppsto imidlertid strid om retten til 
det gamle firmanavnet. I et brev datert 24. mars 1925 skriver de gamle eiernes advokat, T r y y e  
Wyller: 

"Jeg b r  imidlertid henstille til Dem at opta med Fugelli spersmaalet om -t. 
Selskapet vil jo nu efter a1 sandsynlighet faa en aktiekapital i behold, og spersmaalet 



NCY SMALL MACKEREL 
IH UUPL w t v r  OIL  

I 
< ~ * Q N E ~  NQ&&, & :;.c$jj::$E$Jp;c,, % 
BRISLING 
l tcryrn 71-H SAUPIHZS 

HERMEnKFABRtKf H 

E m c r  fm firmaets eWe peri- 
ode. PgkrabbdWien h e r  e~ 
dea o p p ~ l i g e  km-& 1 W F+wcwwkm NW%+ 
Narmeter@*LardRobts*ep 
wtilmn- 
F&, me som sldectde i l91k 
'30ha G, 3 0 k n  

h d e y  ag MW& er h m p l a  
3utkastdw-*. Det 
wWekjatadisgebktatti 
bruk. 
*PlBPri~:>d& 
r t m d p  and -Nortip an mw 
ph q f s w l o m  fir ntw 
@A?& It h e t a f b ~ l r ~ # ? h & ? ~  
W Wd. 



-Sordir@briker~ Norrig A.s. giennonr 90 iir 39 

hnonse h 1917. 
Tdsskdi for Hermetikindustri 
Advertisement fmm 191 7. Norutegion journal of 
Conning. 

om en fortsat virksomhet vil bli aktuelt. Paa den anden side kan vel Fugelli og Forgaard kun 
vanskelig faa registrert firmanavnet.It3 
Utspillet fra de gamle eierne var nok i Lrste rekke en fulelsesmessig reaksjon p i  et livsverk 

som mAtte forlates, ihvertfall forsvant dette stridsspursmilet raskt ut av brewekslingen. 
Salgsforviklingene var imidlertid ikke bare knyttet til navnespersmiUet. Generalforsamlingen 

i "gamle Norrig" nektet font A godta salget, deretter nektet Johan Stavnem i forlate silt dispo- 
nentkontor og fortsatte virksomheten etter at de nye eierne skulle ha overtatt bAde bygninger 
og lagerbeholdning. Saken endte med at salget mitte avgjures gjennom en voldgiftsdom. 
Denne sbttet de nye eierne pi! a le  vesentlige punkter, dermed var det duket for eierskifte. I juli 
1925 besluttet det gamle styret A opplose "As Hermetikfabriken Norrig". Noen f i  mineder et- 
ter gjenoppsto firmaet med nesten likelydende navn: 



40 John G. joltrlsen 

"As Hermetikfabrikken Norrig". Aksjekapitalen var p i  kr 100.000. likt lordelt mellom de to 
svogrene Hjalmar Fugelli og Sven Forgaard. 

Et kortvarig rnellomspill (1 925-1 927) 
firn~aets nye eiere var allerede etablerte i hermetikkbransjen. De hadde i fellesskap startet og 
drevet Stavanger-Fjord Packing fra 1913, og satte nh sine senner inn som ledere av dette nye fir- 
maet. Bortsett ha striden med de gamle eierne, er det lite vi vet om denne prioden i firmaets 
historie. Ikke uventel gikk Norrig rned underskudd det forste iret, men et storre lin vitner om 
vilje til A satse i det nye lirmaet. Viren 1927 valgte imidlertid de to svogrene Q skille lag, Fugelli 
behold1 Stavanger-Fjord Packing, mens Forgaard overtok Norrig. Denne avtalen ble stadfestet 
av en ekstraordinrer generalforsamling, 2. juni 1927. Dermed innledes en ny fase i firmaets his- 
torie. 

Delt store dugnadsperioden (1 927-40) 
Sven Forgaard var droyt 60 Ar gammel da han overtok Norrig som eier av 98% av aksjene i 1927. 
Selv om han salt ved roret og var enestyre i firmaet helt fram til sin dnd i 1941, er det et typisk 
kjennetegn ved Norrig at det var, og forble, et familieforetak. Alle hans fem barn gikk inn i be- 
driften, sonnene rned storst tyngde, men ogsA datteren Signy arbeidet i perioder p i  kontoret i 
Norrig og fortsatte senere i styret! Nest eldste sonn, Erling, begynte i firmaet i ung alder. Han 
ble aksjonaer allerede i 1825 og senere merkantil leder. Harald, den eldste av sennene, tok agro- 
nomutdannelse og tilbrakte flere Ar i USA. Han gikk senere inn i firmaet og ble driftsleder. Hans 
stilling ble senere likestilt rned Erlings. De to yngste, Trygve og Sven A., ble ledere for hen- 
holdsvis emballasjeavdelingen, Rogaland kassefabrikk, og markedsavdelingen i firmaet. 

Det er f i  skriftlige kilder om bredrene Forgaard. Sven A. Forgaard dode 10.11.1948, bare 41 
Qr gammel. Trygve, sorn ble valgt inn i styret i 1952, dade 01.02.1959 i en alder av 50 ir. Harald 
ble heller ingen gammel mann. Han dode 10.08.1963,62 i r  gammel. 

I Norrigs arkiv foreligger ingen dokumenter som forteller om den strategi Sven Forgaard 
hadde for utviklingcn av bedriften. Vi blir dermed avhengig av i tolke de beslutninger som ble 
iverksatt. Disse beslutningcne kan tyde p% folgentle milsetning: 

1. Utvide produksjor~skapasiteten. 
2. Sikre ristofftilgangen. 
3. Utvide og sikre markedsandelene. 
Den forste utvidelsen av produksjonskapasiteten skjedde allerede to uker etter det formelle 

eierskiftet. Da ble Ths. Ottesen og Senners Hermetikkfabrikk i Kvitsoygt. 100 kjept for kr. 
110.000. Fabrikken var relativt stor, selv hadde Ths. Ottesen hevdet i en brosjyre at fabrikken 
kunne produsere over 30.000 kasser pr. ir. I tillegg hadde eiendommen gode utvidelsesmulig- 
heter. 

Kjopet ga bide stnrre dstoffrettigheter og produksjonskapasitet, men i tillegg ga den store 
bygningsmassen ogsi nmuligheter til A utvide virksomheten rned nye produkter. Dette skjedde i 
1931 rned opprettelsen av datterselskapet Rogaland Kassefabrikk, rned produksjonslokaler i 



Regnskapsmessig resultat 192539. Omregnet til 199CnivA. 

Ecor~on~ic perfirtnance I925 - 39. Expressed in 1994 kroret: 

Kvitsc~~gt. Kasseproduksjonen reduserte bide egne kostnader til denne typen emballasje, og 
samtidig Apnet det ogsi for muligheter til i sysselsette deler av arbeidsstokken utenfor hoved- 
sesongene. Regnskapene for kassefabrikken viser en virksomhet som balanserer, uten vesentli- 
ge overskudd. 

Norrigs totale produksjonskapasitet ble o g d  styrket gjennom forbedringer og utvidelser av 
lokalene. Kommunens byggesaksarkiv gir inntrykk av en stadig byggevirksomhet enten p% fa- 
brikk nr. 1, eller p i  nr. 2 i Kvitsoygt. Slutten av 192@5rene og storparten av 193@&ene var en 
toff tid for hermetikkindustrien, med lav l~rnnsomhet og mange konkurser. Norrigs investe- 
ringer blir i denne sammenheng litt atypiske, o g 4  fordi virksomheten de fleste irene gikk med 
overskudd. For tidsrommet 1927-1939 var bedriftens samlede overskudd dr8yt kr 90.000, om- 
regnet til1994-nivi tilsvarer dette et samlet overskudd p i  kr 1.9 millioner. En amen viktig side 
ved disse investeringene var at firmaet dermed sto godt rustet til % utnytte framtidige mulighe- 
ter. 

En kollektiv familieinnsats synes A ligge bak utviklingen i denne perioden. Eventuelle over- 
skudd ble vaerende i firmaet og alle sennene ble medeiere ved 8 f i  en aksjepost p i  10% hver. 

Lite er kjent om de markedsf0ringstik som ble iverksatt i den samme perioden. Det eneste 
skriftlige materialet er registreringsdokumentene for nye varemerker. Pigangsmot og optimis- 
me er ogsi et fellestrekk p% dette omridet. Dette ser en tydelig av varemerket "Norrig" som ble 
registrert v&en 1928. Illustrasjonen p% dette varemerket gir klare assosiasjoner til Leiv 
Eriksson og hans oppdagelse av Amerika. Det er naerliggende % toke dette som et uttrykk for 
satsing p% det amerikanske markedet. Den norr~rne stolthet og pionerind trer ogsi fram i vare- 



Etiketter fra 193@ og 1!)4(&Arenr. 
*John (;. Johsen 

Labelsfio~n tile 305 and 40's. 

merkene King Ihgnar Tra 1932 og Norrig Hovdingkvalitet fra 1934. Dette siste, med bilde av en 
stilisert vikinge-hovding, ble senere firmaets logo. Et annet, og egentlig svart  spesielt vare- 
merke fra denne perioden, er  Skating King fra 1932. Den svartkledde skoyteloperen gir klare 
assosiasjoner til Ivar Ballangrud, eller andre av samtidens idrettshelter. Et godt blikkfang i et 
olympiahr. 





Krigsd r og geaerasjonsske (1 940-45) 
I mai 1941 dode Sven Forgaard, og Erling Forgaard overtok som firmaets disponent og styre- 
formann. Harald ble teknisk leder og viseformann i styret. Tidsskrift for Hermetikindustri had- 
de folgende omtale av Sven Forgaard i forbindelse med hans bortgang: 

SVEN FORGAARD :~ktivl  i f~~rt~ni~ig*arl~c*itl~+. l l a t ~  v:ar 1.11 i I v - ~ t .  fur- 
.tntlcl It:~~ttl l i~~gcnr ~II:IIIII. op ~itl111' 9i11 store :IT- 

Skiftet i ledelsen innebar ingen radikale endringer i firrnaets virksomhet. Delte kan ha sam- 
menheng med den spesielle situasjonen under okkupasjonen, men den viktigste irsaken er nok 
at brodrene i en irrekke hadde vrert involvert i lirmaets drift, og dermed selv representerte 



Hegnskapsmessig resultat 194M5. Omregnet til 1Wniv;i. 

Economic performance 1940 - 45. Erpressed in 1994 krorer: 

den kurs som var staket ut. Kjopet av Fjermestad Canning Co. og senere Finno Sardine Co., var 
derfor en naturlig fortsettelse av denne politikk. 

Bakgrunnen for disse overtakelsene var ensket om i f i  storre ristofkvoter. P i  grunn av re- 
guleringene i bransjen kunne dette bare skje ved fabrikkovertakelser. Dette er spesielt tydelig i 
forbindelse med overtakelsen av Fjermestads fabrikk i 1941. Denne ble kort tid etter ekspro- 
priert til utvidelse av jernbanens omride. Norrig sokte da om i f i  utvide sine anlegg i 
Lerviksveien med henvisning til brislingkvoten h Fjermestad-anlegget. Opprusting og utvidel- 
ser er forovrig et karakteristisk trekk for Norrig under hele okkupasjonsperioden. Firmaet sto 
dermed godt rustet til i mete den nye hverdagen etter krigen. 

Nye utfordringer, men gamle strukturex 
(l 945-1 960) 
Etterkrigs-Norge sto overfor en rekke utfordringer bhde nasjonalt og ikke minst internasjonalt. 
For hermetikkindustriens del gjaldt dette b1.a. de mange reguleringer pA vareomsetningen som 
ble opprettholdt i en rekke land. For fabrikkene var imidlertid markedsforingen ikke hovedsa- 
ken, deres hovedoppgave var i ivareta produksjonen og levere varene til hermetikksentralene. 

Moderne lokaler, godt utstyr og en stabil og dyktig arbeidsstokk var viktige faktorer for h 
oppni gode produksjonsresultater. Mange av tiltakene ved Norrig kan sees i lys av disse fakto- 
rene. Dette gjaldt ikke minst opprettelsen av egen barnehage i 1946. Dermed kunne tirmaet til- 



Norrig var en av de fa fabrikkene som hadde barnehage. 
'NIB. 

by sine ansatte en sikker plass for deres barn i arbeidstiden. Mulighetene for kvinner til il ha 
fast lonnet arbeid ble tlermed vesentlig forbedret. 

Norrig var o g d  blant de Iorste fabrikkene som tok de nye tredemaskinene i bruk i begynnel- 
sen av 195Gkenc. Ilette skjedde ved fabrikken i Kvitsoygt. I 1955 utvidet firmaet sine rilstoff- 
kvoter ytterligere vcd i overta Stavanger Sardine Co. 

En annen mite i utvitle produksjonen p i  var gjennom nye produkter. Norrigs spesialitet i SA 
mite var hermetisk nedlagte hons. I tiirene etter krigen ble det hlig produsert nesten 100.000 
bokser med hons, storparten av dette ble eksportert til England. Andre tilleggsprodukter i dis- 
se hrcne var tomatketchup, smimakrell og melke. Hovedproduh~ene var imidlertid hele tiden 
de tradisjonelle, sardinhermetikk og kippers. 

Ilmnsomheten i det Iurste tiiret etter krigen var svert god, men samtidig var det klare sig- 
naler om at bransjen mitte innstille seg p i  nye utfordringer, blde p i  de internasjonale marke 
dene og ikke minst i forhold til bransjens rammevilkir i Norge. Here tok i 1950Arene til orde 
for oppheving av de niange bransjereguleringene. organisert gjennom ulike typer av omset- 
ningssentraler bide for rilstoff og hermetikk. Betydelige midler ble ogsi benyttet for i utvikle 
en mer rasjonell drift basert p l  frossent ristoff og helirlig produksjon. I en Arsoppgave i nko- 



Ke~mskapsrnessig resultat 19JS1960. Omregnel til 1994-nia. 
Eco~~omicperformarce 1945-1960. Erpressed in 1994 kroner: 

nomisk geograti ved Bedriftsekonomisk Institutt i 1958, beskrev og droftet Per S. Forgaard 
hermetikkindustriens situasjon i Stavanger. Oppgaven gir en bred presentasjon av bransjens ut- 
vikling i 1950-Hrene og trekker i konklusjonen b1.a. fram folgende utfordringer som spesielt vik- 
tige:5 

"Hvorledes industrien i fremtiden skal skaffe seg tilstrekkelig kvinnelig arbeidskraft er et av 
industriens store problemer, men for li mote dette problem er industrien alt er igang med en 
omorganisering til sbrre og mer rasjonelle enheter" (S. 31). 

"Eksperimenter med frysing av Astoffet, for derigjennom i sikre industrien en jevn tilforsel 
og drift, har vart drevet, og det er grunn til ii tro at dette problem vil finne sin tilfredsstillende 
lesning om ikke altfor lenge (S. 33). 

Det arbeides med i innbre tredemaskiner i sbrre grad, og i gjere den kostbare rekeproses- 
sen billigere (S. 33). 

Gjennomforingen av et europeisk frihandelsomdde gjor at hermetikkindustrien vil fH et slot- 
re marked, og dette vil igien stille surre krav til konkurransedyktigheten" (S. 33). 

Disse udordringene og lesninger som kom til uttrykk i 1958, synes ikke li vaere langt unna de 
vurderinger som 19 til grunn for styrevedtaket i Norrig 15. desember 1959. I felge dette vedta- 
ket skulle bedriften iverksette en radikal omstrukturering. produksjonen skulle samles pH en fa- 
brikk, nr. 1, og det skulle tas nodvendige skritt for % bygge om denne fabrikken og kjope inn 
nytt utstyr. Udordringene var de samme for alle produsenter, men i ettertid kan vi se at Norrig 
var i forkant av utviklingen, og ikke minst, de var villige til H satse for A tilpasse seg den nye kon- 
kurransesituasjonen for bransjen som en nii forutsi. 
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Omstruktzlreringens tidr (1 960-1 973) 
1 februar 1963 ble Erling Forgaard portrettert i avisen Stavangeren. Omstruktureringen var da 
godt i gang, og avisen karakteriserte Norrig som "En av de bedrifter sorn akter P vore med fort- 
satt." Artikkelen ble innledet med en kort karakteristikk av bransjens situasjon hvor folgende 
forhold ble framhevet: 

Det foreghr true i 1rer)tretikkindtrsfrien. Def gdr ikke lenger ph dert gamle materr tned 
en nrengde snrdfubrikker lrvor en stor arbeidsstokk jobbet i korte sesonger og tned et produksjotts- 
utstyr sum for hrtier sidetr. Serrtrafsystemet tried kvoter og nt instepriser og Ieverirrgsrett til sentra- 
lelte virket beskyftende, nterr varpd summe tid en henrnitrg for ea ntodeme utvikling medfi  kon- 
kurraltse, rasjoaalisering, kotrset~trasjo)~ og spesialiseriltg, og i j o r  ble det sotn kjeat uv~kaf fe f .~  
For Norrig's del innebar denne omstruktureringen, i trAd med styrevedtaket fra 1959, at nye 

tredemaskiner ble installert. Ilette krevde utvidelse av roykekapasiteten, og en ny Kvzerner au- 
tomatisk rwkeovn var nylig blitt montert i 1963.1 tillegg var ogsA produksjonslinjene blitt om- 
organisert. Erling Forgaard uttrykker en tydelig tilfredshet i inter juet. Ijoriret hadde vzert et 
rekordir hvor den ene gjenvarende fabrikken n i  pakket mer enn de to tidligere tilsarnmen. 

Viren 1963 hadde Norrig enda ikke tatt fryseteknikken i bruk for 4 sikre kontinuerlig drift. 
Ombyggingen av kjolelageret var imidlertid i gang, og et nytt, fullt utbygd fryseanlegg sto fer- 
dig vken 1966. h e t  elter ble rokeriet ombygd til propanfyring og bruk av eikespon. Dermed 
tok Norrig det siste steget inn i den moderniserte hermetikkindustriens verden. 

Norrigs og hermetikkindustriens hverdag var imidlertid ikke skyfri. Erling Forgaard uttryk- 
te i intervjuet b1.a. bekymring over svikt i ristofftilgangen, hoyere priser pA innsatsvarer som 
f.eks. olivenolje og dessuten skuffelse over bruddet i forhandlingene om medlemskap i EEC. 
En annen alvorlig bekyniring var forbundet med tilganyen pA kvalifisert arbeidskraft. 

De forhold som her er pekt pi, forble firmaets storste utfordringer de neste femten irene. 
Men omstruktureringen var ogsA krevende okonomisk, de fleste Arene pA 196Gtallet gikk drif- 
ten uten regnskapsmessig overskudd. Verst i s i  mite var 1968, dette Pret blir i Arsberetningen 
vurdert som det verste etter krigen. Spesielt dArlig var resultatet av kippersproduksjonen som 
narmest ble betegnet som en iiasko. En viktig irsak til problemene er svikt i ristofftilgangen i 



Norge. h etter i r  rnitte behovet for bfide brisling og sild dekkes gjennom import av frossenfisk 
fra utlandet, i Lrste rekke Ost-Tyskland og Skotland. 

Dct set WC noc swl fg  spcntrctldc ut, dctte, tnat dct cr et ofktfg lcdd i 
' 

urrlegget i cn IrermefilckJabrfkk, ?zcnrlig rpgkcrict. Ifcrer def brfsItrrgcrr og un- 
drc ramrcr fur den fine rQglcstnaken. Dct tnu der cikmcd til, vf scr lltf av . . e 
dce pu traUen 1U Irflwc. Ramitrcne irtcd fiskerr phsscrcs f dcn cnc mulctr civ 0 
ctnlegnct og passcrcr gjcntrom det under bcstctntc tc~npcratur- og roukfor- @ 
hold, og dct lrelc gut aulonratisk for scg. 

BUledct er fru lrcrntc!fkk1abrlkkcn Norrig, son& vf forlcllct otir i bcdrifl- 
urlfklceletr f dag. L= stfUcr Erlfng For~aard mailgc spdrsmal on1 probtcincr 
og utsUctcr i en bransjc lruor mge skfer, ou 16r vite Htt av hucrt. f 

& 

Moderniseringen av hermetikkfabrikkene fikk betydelig omtale i avisenes spalter. 
'Stavangeren 16.02.63 

nle modeniisation of the canneries Stavangeren received a lot ofcc!u~n~t space in the media. 



Krgnskapsmessig resultat 1950l973.Onirc.~mel til 19%-nivi. 

Economic perfon~~arce 1960-1973. Erpressed in 1994 kroner: 

Perioden var ogsi krevende mht. firmaets markedsfering. NA kunne en ikke lenger slA seg til 
ro med leveranser til brislingsentralen, firmaet mitte ut i verden for A folge opp kontakter og 
sikre faste leveranser pi de ulike markedene. Et viktig tiltak i denne sammenheng var A utar- 
beide et nytt design for firmaets gamle varemerke "Good Things". Dette fikk en ny utforming, 
men det viktigste var at en skapte et felles design for hele varespekteret. Dermed fikk en nA en 
langt mer helhetlig profilering av firmaets produkter. 

Hovedmarkedet i begynnelsen av 1960-Arene var fremdeles Storbritannia med Angus Watson 
som den viktigste kunden. I tillegg hadde Norng deltatt i den felles-norske satsingen for i selge 
okte mengder sild-sardines til landet. Det nye satsingsomddet i 1960-Arene var imidlertid USA. 
Fra 1964 ble dette markedet besokt regelrnessig for i etablere nye, og vedlikeholde eksisteren- 
de kundeforhold. I ettertid kan det se ut som om en burde ha startet denne satsingen tidligere, 
allerede ved inngangen til 19GOArene. Resultatet av disse iorretningsturene var imidlertid vel- 
lykket. Kontakten med to betydelige matdistribubrer, Noiraki Associates og Epstein & Sons, 
som de nzrmeste tikene forble to av Norrigs viktigste kunder, ble betydelig utviklet, delvis 
gjennom introduksjon av nye sardinvarianter. Nye markedsmetoder ble introdusert, og selska- 
pet deltok ved flere anledninger i den direkte eksponeringen av disse firmaenes varemerker, 
Geisha og Season. 

De fleste firmaene i bransjen sto overfor de samme utfordringene og flere valgte A samarbei- 
de bide om produksjonen og den internasjonale markedsforingen. Norrig valgte i forste om- 
gang h st i  utenfor dette samarbeidet. 

Med overforingen av produksjonen til ett anlegg, fabrikken i Lervig, mAtte en ogsi ta stilling 
til framtidig bruk av eiendommen i Kvitseygt. De forste Arene valgte en A leie denne ut til ulike 



It4 P U L E  O L I V T O I L  
P K U D  W NORRIG HERHETI I I ~hB I IKKC( I  X 

5 I L V A Y G I l .  NOLWA? 

Designet pfi varemerket *Good Things* Gkk en betydelig ansiktslefting i slutten av 1950-Brene, 
'John C. Johnsen 
73e design of the trademark. *Good Things* was renarnped at the end ofthe 19505. 

leietakere, men dette ga dArlig forrentning, og styret gikk derfor i 1970 inn for A selge bide 
Kvitsqgt. 100 og Sbperigt. 48. Den frigjorte kapitalen, kr 810.000, kunne brukes til utvidelser 
og fornyelse i Lervigsveien. De samlede kostnadene for dette byggeprosjektet ble kr 1,3 millio- 
ner. Planene for nybygg ble vedtatt pA samme styremote som salget ble besluttet, og omfattet 
bygging av nytt fryselager, ferdigvarelager og kontor. Samtidig ble del besluttet i kjepe andeler 
i frysebitrederiet "MS Felle~frost~~ for kr 125.000, med tegningsrett pi  25.000 skjepper pr. ir. 



Nye sarnarbeitlsyarlnere og nye varemerker. 
'Jol~n G. Johnwn 
NEU~ parlnen and neuf trademark. 



Sjokkselgere var et nytt virkemiddel for A selge 
sardinene i de amerikanske supermarkedene. 
'Norrig As 
Shock sales tactics were a new metl~od of selling sar- 
dines in tlre Atnerican supermarket trade. 

Forskalingen er mist for nybygget i Lerviksveien. 
'Norrig As 
Scaffolding is completed for the new building in 
LPwigsveien. 



Nybygget og ombyggingsarbeidene var ferdige i begynnelsen av 1972 og innebar en betyde- 
lig satsing for firmaet. De vitner sa~ntidig om en gjennonlfort vilje til i takle nye utfordringer 
ved ljelp av moderne teknologi og ikke minst stor lagerkapasitet bide lor frossent ristoff og 
ferdiyarer. P i  slutten av Erling Forgaards periode som leder av firmaet, er det derfor ingen 
ting som tyder pi  at viljen til fortsatt satsing p i  hermetikkproduksjon var svekket. 

Erling Forgaard dotle 25. februar 1973 og ble omtalt pA folgende mite i Tidsskrift for 
Hermetikindustri: 

v 

ERLl N G F O R G ~ R D  11. SVCII FargaanI IIIMIC i 41)-drrnc IJC Erl ing 
Forgaard firnracts dislu~ncnt, rrg s;lmntcn n r d  sinc 
trc h m l r c  drcv l ~ a n  I d r i l t c n  frcrn. hlnl Erl ing 
Forgaards hurtgang cr n0 allc l i r e  brmlre Imrlc. 

Erl ing F ~ ~ r g a a l d  vac c11 arlxitlskrolt sorn hacldc 
c t  inngfcnclc kjcnnrkap t i l  sin brataje. II~ ha" ver 
stcrkt cngasjcrt i Irransjc- trg mringsur~anisasjnncr. 
l i a n  var i nwngc Ar ~nccl i bovcclstyrct for I>c Nor- 
skc I Icrnrc~iklabrikcrn 1,nndaforcain~. lran var vire- 
l r t r ~ n a ~ ~ n .  IIR f c ~ ~ n ~ a n t t  i Srcnc 1954-5fi. I Slavnngcr 
I lcr~nctiklalrrika~tIcr~ 1:ctrcning var han nrangc4rig 
styrcrncdlctr~, viscfonnnnn og lcrnnann In I M 5  t i l  
1948. I l a n  var v i r r lnrn~ann i Reklentclundct for 1h1 
Nnnkc  I lcr~nctikkindustr i  i lrclc 25 3r. In I915 t i l  
I9 i i l .  I l a n  vsr s tyrc~ncdlcn~ ug viaclernwnr~ i Eks- 
portutvalget, styrmcdlem i N u r g a  Ilcnrrctikk- 
lagskulc I let1 sat; m111 s ty rcn~a l l cn~  i Sildccnttnlm 
1937-5fi. da dcnnc blc opplort, derav l lcre 91 mrn 
varafortnann OK lorn~ann i arbcidsutvrlgcl. I dc Sr 
l lcnnctikkcmtralrn virkct. 1956-62. salt lran i sly- 
r c l  clcr. For sine lortjcncsler i nna t  I~cnnctikki lr lu- 
stricn blc ban i I'Jfi l  s l i t i  t i l  r i c lda  av landrforc- 
nirrgcns urdcn, -I)cn Gyldne Nogle*. 

1.n nlcget aktiv ~~crw~tr l ighct  inncn norsk hcrrac- Erl ing IGrrgaartl l~at l t lc uvcrskudtl nnk lil R vrrrc 
t ikkint l~mtri  er gatt bclrt. I:altrikkcicr Erl ing ntcd i styrc c~g  nlcll II~CIIUIII sin Ilransjc, I ~ a n  VJI 

Fo r~ear t l  cltrdc 25. fcl~ruilr, vcl ii8 Ar ganln~cl. b1.a. rtyrcn~ccl lcn~ i Stavangcr I:oraikringsscl8kap, 
I ca. 51) Ar Iraclclc Erling I'crrgasrd a rh ide t  i lur~nann i Ilrialingkttnlorct av 19I1, og n~cdlcrn av 

I;~ll~ilirlw.clriftc~~. dc siatc :jtl B r  ~IIIII dispunwt. rcprcantnntskapct i I lo tc l  Atlantic. I l a n  var Rant- 
Erl ing Furgaard var lrrcll i Stavangrr. ng cl ler han- nrcll Kotaryt~trdle~a, ug u g d  n ~ c g c l  polilisk inter- 
dclsgytnnasiet bcfiyntc Lnn i larcns bcclrilt. tlans c w t .  Fur B run& av billcdet av m r l ls id ig  p m n -  
far. Svcn 141r~aar1l. ciclc s ;~~ t rn~cn  111ct1 I ljal lnar ligllct. I n ~ r  ncvncr at  Er l ing Forg;md i sin ungdum 
Fugclli Stavangcrljurtl I'acking. crg i ?U-Srcne var cn i v r i ~  crg tlyktig loll~allspillcr. cn av rlntlc- 
tjrrplc tlc qd Ntrrrig Ilcrrnctikklabrikkcr. DC spillerne i loth l lk lu l tbcn VidJr. 
skiltc lag cttcr cn titl. ng Forgaard nvrrtuk Norrig. V i  lyrcr frcd uvcr Erl ing I'orgaards mime. 

Obituary of Eding Forgcird. 

Slutten p i  en epoke og begynnelsen pd en ny. (1973-1982) 
Sendag 28. januar 1973 er det mange i Stavanger som husker, muligens ikke selve datoen, men 
hva de giorde den dagen. 1;elles for svrert mangevar at de gikk tur pi  snodekte hovedveier uten 
biler, det var dagen for kjorerestriksjoner og bensinrasjonering. 

1 ettertid er det mye enklere i se at denne dagen er et symbol p i  Stavangers siste okonomis- 
ke vendepunkt, fra hermetikkby til oijeby. I kjelvannet av oljekrisen fulgte en internasjonal oko- 
nomisk krise som meclforte sterk okning i oljeprisene og et sterkt fall i dollarkursen. For 



Stavanger, og Norrig, betod dette at hermetikkindustrien fikk store omsetningsproblemer og 
sviktende inntekter. Dessuten steg oljeprisene si mye at det ble lennsomt i bygge ut olje- og 
gassfeltene i Nordsjeen i stor skala. Konsekvensene lokalt kjenner vi, inflasjon, ekte lennskost- 
nader og en mengde attraktive stillinger i oljeindustrien og dens tilstotende n~ringer. 

Regnskapsmessig resultat 1973-1982. Omregnet til1994-nid. 
Ecortontic perfomtance 1973-1982. Erpressed in 1994 krone,: 

Konsekvensene for Norrig kan leses direkte ut av firmaets ksberetninger. 
I1Uro p i  det internasjonale valutamarked, sammen med sterkt stigende omkostninger og pri- 
ser, har preget 1973". 
Slik innleder det nyvalgte styret sin ferste ksberetning. Etter Erling Forgaards ded fikk sty- 

ret Llgende sammensetning: Sven A. Forgaard? leder, Gunnar Koll Svensen8 og Per S. 
Forgaard som styremedlemmer. Sistnevnte var ansatt som disponent fra viren 1973. De ekte 
omkostningene merkes p% alle omrider, tomatpure, olivenolje, gass, olje og arbeidshninger. 
Likevel maktet firmaet i opprettholde sine markedsandeler, og i USA endog eke dem. 

h e t  etter er innledningen til Arsberetningen like dyster: 
"Ettervirkningene av den internasjonale oljekrise i 1973 ble inflasjon, valutauro, ettersper- 
selssvikt og ekonomiske nedgangstider i 1974. For den norske hermetikkindustrien ble ut- 
slaget sterkt stigende priser pA brennstoffer, oljer og tomatpurrk, emballasje og andre ristof- 
fer. Tariffoppgjeret om vken me&rte hnstillegg p i  over 20%." 
Selv om salgsnivget ble opprettholdt, var produksjonen starre enn salget, og firmaet var i ferd 

med A bygge opp en betydelig lagerbeholdning. For hrste gang p& flere Ar ble regnskapet gjort 
opp med underskudd. BAde direkte og indirekte inneholder Arsberetningen for 1974 tydelige 
signaler om en omfattende krise for bransjen. 



56 John G. Jolrrrses 

"Fra begynnelsen av 1974 er 8 av 37 norske produksjonsanlegg for sardiner og kippers ned- 
lagt for godt. Flere ting tyder pH at denne utviklingen vil fortsette og at produksjonen vil bli 
konsentrert p i  noen f i ,  moderne fabrikker." 
hsberetningen inneholder ingen klare utsagn om at Norrig skal vaere en av de gjenv~rende 

"moderne fabrikker". Det kan se ut som om det i lepet av dette Hret, for f~rrste gang, er blitt stilt 

Rogalands Avis, 31. jaliuar 1975, side 2. 

( Norrig Hermetikkfabrikker i Stavanger: 

l DE ANSATTE PERMITTERES 
FOR 8 UKER FRA IAFEBRUAR 

( Svi ktende salg p8 bedriftens hovedmarkeder 

- - 
EUcr dnlklaor m d  bsdrlt- 

h a  ULUI.mun bar dml l Nor- 
fly HermrtllLlsbflUcr N B  I 
Staiangw vodl ut pumbla, 
V~MI far U a1 due I tnsalb? 1 
pmdnbbaea, tor 8 u k n  tn 14. 
febrou. 8amUdll er d d  M u b  
Lcl A trrkkc b Rsm & W a  I 
admblrbufmm, b.cn del I m 
muem*g tr. bsQUtm. - TULltunonrroo bar blllt bold1 
Ispoodc wQm.r( am IIllulP 
me V1 h r  i c d  Uar ova a1 
markcdrdlna~)oom dadlg hnr 
h e r r e l  rcg. da Uubbfor- 
mann Ao&n T m d d  mm 
Or hrom UI b&UW&dolcen 
(Q at deo helc Udcn h u  w r r  
boldt L.tormnslonapUkLao l 
ramwar mcd Bovdavlrlnu 
bemmmeber. Tarosdal r r  
m e i  be- pA InmUda 
for b~rmrUkklndur1rlm I 
SInvamor, dencm ULo mylr 
dIghctene bs Lommc mad U1- 
u r m p l L m r ~ i - d t t  
h 0  bedro ana(nlapl-,l- 
me. Dct baler mcd oppoara- 
h a e ~  ar del oBen(LLlo ldnll# 
rom er babael akd vlvdm 
Woblemm 1 hrrmc(llLLodu. 
Urlrn. dar Ml. 

SO Ar gomrnel bedrtR 
Nwrlg Bew*UUlabrllLcr 

bnr drc* PmdukaJm on. 
~ ~ l a l n p  aV &tcbermrtlkk l mer 
r n a 8 U ~ r B b u e o A r U g p m  
dubfm fl ca. 4 9  rnltlkma bob 
aer ..rdtos+ og Uppcn c. 
@ k w r (  pl War l mlllkoa h 
nr. BaWh br et m&= 

aoduluJmaarSeBI 1 -&l. 
srkcl l Slairo#nr. 

Bcllniabp -- --. om psrm11tda~ 
ar di t lula rrualle br do bake 
~ l n l l ( o o d e u l @ U 1 ~ -  
Iona bovcdmarkodar. Den 
hMIOrnlrk0 1 P0rO land. 
P a r U S A . h a r r c r u l ( o r l l ~  
uopokroft a# @adrode ace. 
raner. DC1 WO m e  p W v A  
4g utI(UIDgE0 p4 v.I.(Imub. 
ds1W h b t - 0  br Mdre 
llnd CS pmdWcr er bUlt Mrk -  
as. E0 vcamug del rr mbb- 
m(. bwdablm do rldo mLw- 

gJu rl lorllgem Irgsreknlog. 
baler do1 I pmwmsldlnsa. 
SeLka~ t  br r  *Im ULtnemU 
fa den doUe de M m W e  m m  
&gb&r bar kunoet gta, bl. 8. 
gjaonom Ukvldllclll4n. moo 
&m bar mn ulUaimkkeUge U1 
A d b  fa tramudle Dmdnk- 

wr. am I rg  40 r i  U aoulto, q 
omk- bdipu(oo W rrbeldr 
rCoLLm er 1 r ( h P  rrtl rkr. 

Klubbfamam Andcn Tor 
madal. aom er tormrno 1 
Iavaoscr IlsrmeULL.rbb0M.m 
fm&g, dor a1 duujmm tor 
bsrmclllllndutrien a mesa 

Psyklsk belaS*llog - V1 bar rat b m r d ~  mar- 
tadrdlwalooon fa ra rdb r  op 
IdppnrtadJghu*rtrantrog. 
Iiermrulrlmrbaldsrrrs rer m q a  
m m  PP ttpllllld.0 tlor m 
mdd. V d  l& bed* fAr .l 
M#ddotk.nbUmcddraor 
Wrmbhm, W 11 mrctrd, 
rlaujowo a brno 000. ULP 

GdI,.blh.td 
belamdog far harnolllbrbctd. 
errranted dlko dbololhdk V1 
f l r  luderU8 MW a1 de andre 
hrrmeU)ILlahrIkkeue I Blrrrp 
mr Uamr A hddo hluhw I 

try-&. am mango bosmrciu- 
rrbddcre oA bUI bemld W. 

Extensive media couerage of the slafflay ofi  in 1975. 



ErietISiVe media coverage of L e  stafflay offi it1 1975. 

spersmhl om produksjonen ved fabrikken i Stavanger skulle opprettholdes. I januar &et etter 
ble spersmilet stilt p i  terrste side i bide Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Bakgrunnen 
for de store avisoppslagene var at Norrig permitterte nesten samtlige av sine ansatte fra 14. fe- 
bruar, forelepig for 8 uker. 

"De framtidige utsikter er usikre og selskapet vil utrede alternative produksjoner og samar- 
beidsavtaler"9, kan vi lese p i  terrstesiden i Rogalands Avis. I Stavanger Aftenblad etterlyser 
Per S. Forgaard "det utvalget myndighetene har bebudet - med representanter fra fiskerne, 
de ansatte og hermetikkfabrikantene. Dette utvalget skal se p i  hele hovedstrukturen i fiske 
og hermetikkproduksjonen i Norgetl.lo 
I ettertid kan det se ut som om denne vAren er vendepunktet i den norske sardinindustriens, 

og i Norrigs nesten 7O.irige historie som hermetikkprodusent. Dette kommer spesielt tydelig 
fram i lrsberetningen fra 1975 og i et eget notat til styret som Per S. Forgaard utarbeidet. Det 
grunnleggende spersmhlet for ledelse og styre synes i ha vzrt: Hva gjer vi ni? 

Det brste svaret var da allerede gitt: Permittere for B redusere kostnader og den store lager- 
beholdningen. Denne hadde de siste irene vokst til et volum som tilsvarte full produksjon i et 
halvt h, tilsammen ca. 24.000 kasser. Hermetikkindustrien i Stavanger hadde lenge hatt store 
vanskeligheter med B fB kvalifiserte arbeidere i stort nok antall. Problemene ble derfor ikke 
mindre da firmaet mistet de fleste yngre arbeiderne i lspet av den lanyarige permisjonsperio- 
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den viren 1975. Samtidig sluttet ogsi fimaets driftsleder, Toralv Lauvsnes, som hadde begynt i 
firmaet i 1966. Den ekende aktiviteten innenfor oljevirksomheten skapte konkurranse om ar- 
beidskraften, og hermetikkindustrien var en av taperne. Tilbakeslaget for Norrig ble ogsi mer 
langvarig fordi de sbrste amerikanske kundene samtidig besluttet A redusere sin lagerbehold- 
ning. Dermed lot nye ordrer vente p i  seg. 

Disse forhold er bakgrunnen for at aksjonarene ble innkalt til en ekstraordinaer generaifor- 
samling 28. juni 1975. Ledelsen hadde da utarbeidet et notat som oppsummerte firmaets situa- 
sjon. HovedspersmAlet p i  dette mstet var om Norrig skulle opprettholdes som produksjonssel- 
skap. Styrets konklusjon var at firmaet ville lide betydelig tap dersom produksjonen ble innstilt 
for godt og en gikk over til A vsere et rent salgsselskap. Det ble derfor foreslitt at produksjonen 
skulle opprettholdes i redusert omfang, at det skulle innledes samarbeid med andre produk- 
sjonsselskaper og at ledige arealer i bygningene skulle tilrettelegges for utleie. 

Den beslutning som skulle fakes denne Isrdagen var ikke enkel. Enten gi styret tillit og for- 
seke A opprettholde produksjonen, eller skjaere gjennom og si stopp for en produksjon som had- 
de foregitt i de samme lokaler i nesten 70 h. Det knappe referatet fra metet avdekker usikker- 
heten blant aksjonarene, og for fsrste gang i selskapets protokoller kommer det til uttrykk en 
klar uenighet: 

l' ... gikk sterkt imot styrets f~rslag. .~~ 
"De andre aksjonaerene uttrykte en viss tvil om holdbarheten av styrets vurderinger, men 
fant likevel i kunne gi det sin til~lutning.~'ll 

Dermed ble styrets forslag om fortsatt drift vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
Produksjonsstatusen ble derfor opprettholdt og tilliten i markedet skte. Dette resulterte i 

ekende etterspersel i andre halvir 1975, og i en betydelig salgsskning de pifelgende Ar, til bed- 
re priser. Lageret pA over 24.000 kasser i begynnelsen av 1975 ble redusert ti17.000 kasser ved 
irets slutt. 

Antall ansatte ble i lepet av 1975 redusert fra 62 til35. Produksjonskapasiteten i Stavanger ble 
dermed utilstrekkelig til % dekke selskapets skte salg. Mye energi ble derfor brukt p% A finne 
samarbeidspartnere med produksjonsanlegg andre steder i landet. Arbeidsmarkedssituasjonen 
i Stavanger var presset, og i Lpet av kort tid risikerte firmaet i sti uten kvalifiserte arbeidere. 
Samtidig forvaltet firmaet en ressurs som var etterspurt, ledige lokaler. 

N%r en vurderer firmaets utvikling i ettertid, trer denne ekstraordin~re generalforsamlingen 
fram som et avgjerende vendepunkt. P i  sikt var awikling av sardinproduksjonen i Stavanger 
umulig A hindre, men styret fikk tid p i  seg til A reorganisere virksomheten i et kontrollert tem- 
po. Dermed ble selskapets verdier sikret gjennom salg av den store lagerbeholdningen, ved 
salg av produksjonsutstyr og ved sikring av statlige kompensasjonsordninger ved opprettelsen 
av Norway Foods IRd. i 1981. 

I de nzrmeste kene etter 1975 var firmaets ledelse i ustanselig aktivitet for A underseke og 
utrede nye muligheter, bide for i opprettholde produksjonen, ske salget i USA og ikke minst 
etablere samarbeid med andre hermetikkprodusenter. Flere muligheter ble dreftet, og pi  fir- 
maets generalforsamling i juni 1977 fikk styret fullmakt til A inn& et produksjons- og salgssarn- 
arbeid med Holmestrand Sardine Co., i produksjonsselskapet Brandtzag Canning Co. i 
Abelvacr. Dette ville sikre framtidig status som produksjonsselskap, men med basis i en utkant- 
kommune hvor tilgangen pA arbeidskraft var god. 



Arkg produksjon av brisling ved Norrig. Tallenc an& antd kasser med 100 esker sardiner i hver. 
Yearly production of brisling by Nom& fiefigures represent the number of cases each containing 100 tins of sardines. 

Den viktigste saken p i  denne generalforsamlingen var imidlertid endring av firmaets 
formilsparagraf, 1 i vedtektene. Denne hadde stitt uforandret fra 1925.1 trid med snuopera- 
sjonen fra 1975 foreslo styret enstemmig ii endre den til Llgende: 

"Norrig Hermetikkfabrikker A/S har sitt forretningskontor i Stavanger. Selskapet har til for- 
mil i drive industrivirksomhet, utleie av bygninger og arealer, verksteds- og servicevirksom- 
het, handel og agenturvirksomhet, deltagelse i andre selskaper, og hva dermed stAr i forbin- 
delse."l2 
Denne endringen var bide et uttrykk for en endret virksomhet, men samtidig inneholder den 

ogsi slyrets nye strategi, "Sardinfabriken Norrig" har utspilt sin rolle. Deter en strategi tilpas- 
set en ny tid og satsing p i  nye typer naringsvirksomhet. 

Eiendomspotensialet 
Notatet til den ekstraordinare generalforsamlingen i juni 1975 inneholder ogsA et lite avsnitt 
om at det var inngiitt en leiekontrakt med firmaet A/S Scanarmatur om utleie av ca. 800 kvm for 
en periode av 3 ir. Dette er Lrste gang utleie i Lervigsveien dukker opp i selskapets protokol- 
ler. De naermeste kene kom denne typen saker til A fylle stadig mer plass i styrets redegjprrel- 
ser overfor aksjonarene. Endringen av vedtektene i 1977 var dermed bare en konsekvens av en 
utvikling som var godt i gang. 



Nir ledelsen ferst besluttet seg for i satse p% dette omridet, virker det som om utleiepotensi- 
alet raskt ble forsekt utnyttet, og at forholdene ble lagt til rette for en frarntidig satsing. Et viktig 
steg i denne sammenheng var samarbeidsprosjektet om utfylling av havneomridet utenfor A / S  
Tou, Norrig og Stavanger Tinfabrik MS. Etter privat initiativ fikk de tre partene tillatelse i 1977 
til i fylle ut 43 mil i havnebassenget, i samarbeid med havnevesenet. Norrig sin andel i dette 
prosjektet var 25% av de private grunneieres andel p i  16 m%]. En S% spesielt et potensiale blant 
firma innen offshore-virksomheten. Utfyllingen skjedde etappevis i hrene fremover n%r fyllmas- 
se var tilgjengelig til en rimelig pris. Dette kom i ettertid til % vise seg ii vaere en lennsom sat- 
sing. 

1978 - Hermetikkproduksjonens punkkm 
Viren 1978 var det en hektisk mtevirksomhet mellom bedriftens ledelse og representanter for 
de ansatte. Bakgrunnen var mangelen p i  kvalisert arbeidskraft som var i ferd med % bli akutt, 
fordi produksjonsformannen ble syk og mitte Lrtidspensjoneres. I tillegg hadde firmaet mis- 
tet, eller var i ferd med i miste, andre "nekkelfolk som damper, leggere og lagerformann".l3 
Bedriften hadde forgjeves forsekt i avertere etter folk gjennom aviser og kontakt med arbeids- 
kontoret. P i  metet 21. april ble det derfor opplyst "at dersom det ikke skulle lykkes % ansette 
disse folk, ble bedriften nedt til % stanse sin sardinproduksjon sannsynligvis 1. juli".lJ 

Ingen sekte de utlyste stillingene, og p i  generalforsamlingen i imae t ,  29. mai 1978, besluttet 
aksjon~rene "nedleggelse av sardinproduksjonen ved anleggel i Stavanger fra ca. 1. juli 1978, 
med oppsigelse av ansatte i sardinfabrikken fra 31. maiIl.15 Vedtaket var enstemmig. 

Dagen etter ble de ansatte informert om vedtaket som innebar oppsigelse av 30 ansatte, bare 
etiketterings- og lagerfunksjoner ble beholdt. Dette sikret arbeid for 5 personer. Beslutningen 
brakte igjen Norrigs navn p i  ferstesiden av Stavangeravisene. Oppslagene var moderate i for- 
mat, og de ansatte som ble intervjuet uttrykte beklagelse over beslutningen, men det rettes in- 
gen kritikk mot firmaets ledelse. Den forutgiende prosessen hadde tydeligvis fungert tilfreds- 
stillende, de ansatte var informert og beyde seg for sakens realiteter, nedvendig hermetikkom- 
petanse var ikke lenger tilgjengelig i Stavanger. En hundrehig periode gikk mot sin avslutning. 

Innad blant aksjonaerene var det imidlertid delte oppfatninger om firmaet n i  skulle sette et 
definitivt punktum for sitt engasjement i hermetikkbransjen. Styret fikk stette fra 79% av aksjo- 

Hogalands Avis (23. mai 1978) 

Bedriften fdr ikke kvalifiserte folk: 

Norrig Hermetikkf abrikk 
legges ned orn seks uker 
The cannery is to close. nre newspapers give utertsive coverage. 



nzrene for A etablere et produksjonsfellesskap med Holmestrand Sardine Co. MS, ved overta- 
kelse av i nn t i lw  av aksjene i Brandkeg Canning Co. Dermed var Grmaets fortsatte engasje- 
ment p i  produksjonssiden sikret, i tillegg skulle det arbeides videre med A utvikle et bredere 
produksjons- og omsetningssamarbeid med flere andre firma. 

AKSJESELSKAP 

Fra ~Sardinfabrikkm til eiendomsselskap. 
'John C. Johnsen 
Front sardine cannery to real estate. 

Pi vei mot kn nonk sardinprodusent - Norway Foods Ltd. 
Det endelige punktum for Norrigs virksomhet som hermetikkprodusent var det instanser uten- 
for firmaet som kom til i sette. Dette skjedde gjennom det utredningsarbeidet som bransjen og 
offentlige myndigheter utferte i 19791980 om sardinindustriens fremtid i Norge. Per S. 
Forgaard var engasjert som sekrekr for utvalget og hadde dermed forstehhds informasjon 
om de wrderinger som ble foretatt. Dette skinner tydelig gjennom i firmaets Arsberetninger for 
disse Arene hvor det blir gitt fyldig informasjon om arbeidet. 

Norrigs opprinnelige vurdering var at det ville vaere plass til fire produsentgrupperinger i 
Norge. I slutten av 1970-Arene var mAlet derfor A posisjonere seg slik at firmaet inngikk i en slik 
gruppering. Ferste steg i dette arbeidet var samarbeidsavtalen med Holmestrand Sardine/ 
Brandtzzg Canning. Dette arbeidet ble fort videre og formalisert i etableringen av M S  Norway 
Seafoods i september 1978. Bak selskapet sto Firda Canning Co. MS, Herey Canning Co. MS, 
Holmestrand Sardine Co. M S  (MS Brandtzaeg Canning), Norrig Hermetikkfabrikker MS, 
United Sardine Factories LtdJNorwegian Preserving Co. MS. Milsetningen for selskapet var 
at det skulle vaere et felles selskap for produksjon og omsetning av hermetikk. Etter stansen i 
egen produksjon vat det derfor innenfor dette systemet Norrig kjepte sin hermetikk, og sam- 
men gikk de ogsA ut med markedsferingskampanjer b1.a. i USA. 



Vurderingene av dette samarbeidet og de tiltak som ble iverksatt er hvert %r positive i styrets 
Arsberetninger. Salget opprettholdes, endog okes, det eneste minus er ens egen etiketterings- 
avdeling som ikke fungerte tilfredsstillende. Denne ble derfor besluttet nedlagt ved utgangen 
av 1979. 

Etter at utredningen om sardinindustriens fremtid hadde vart gjennom en lang heringsrun- 
de, ble konklusjonen at det skulle dannes et selskap som skulle sti  for all produksjon og omset- 
ning i inn- og utland. Selskapet fikk navnet Norway Foods Ltd., og alle Norrigs produksjons- 
midler. varemerker, varelagre og forretningsforbindelser ble overfort til det nye selskapet. 
Utifra irsberetningen 1981 kan en se at det var en viss usikkerhet om Norrigs hermetikkenga- 
sjement dermed var definitivt slutt. Men bortsett fra en liten overgangsperiode, hvor Norrig 
b1.a. bisto med markedsforing i USA, var firnlaets 75Arige sardinhistorie slutt med opprettelsen 
av Norway Foods, 1. november 1981. Et Ar etter, p8 den ekstraordinare generalforsamlingen 
30. desember 1982, ble sluttstreken formelt markert med navneendring. Norrig 
Hermetikkfabrikker A/S endrel da navn til Norrig MS. Del er betegnende for enigheten blant 
aksjonarene at samtlige hadde gilt Per S. Forgaard16fullmakt til A representere dem p i  motet. 

"1;orslaget ble enstemmig vedtatt, og vedtektenes 3 1 lyder etter dette: "Selskapets navn er 
Norrig A/S"."lT 

Norrig A/S (1 982-1 996) 
Firmaets disposisjoner i Arene etter 1975 hadde skapt et variert driftsgunnlag da hermetikk- 
virksomheten falt bort. Denne virksoniheten kan by-ovt deles i to, eiendomsutvikling og enga- 
sjement i andre selskaper. 

Sterkest involvering viste Norrig i konsulentfirmaet Protec A s  som ble etablert i november 
1981. Norrig gikk her inn med en aksjekapital pA kr 200.000, noe som utgjorde 50% av den tota- 
le kapitalen. Et viktig motiv for % engasjere seg i dette selskapet var onsket om % opprettholde 
det bestiiende administrasjonsapparat i Norrig. Dette ble oppnadd ved den sarnarbeidsavtalen 
som ble inngitt mellom de to firma. 

Protec hadde sitt virke innenfor offshore-sektoren bade gjennom agenturer og vedlikeholds- 
oppdrag. Storst optimisme var det knyttet til frrmaets patenterte system for reparasjon og vedli- 
kehold av offshore-konstruksjoner. Del forste ordinrere driftshet var optimismen betydelig, 
men allerede he t  etter, i 1983, sprakk samarbeidet. En av de opprinnelige stifterne trakk seg da 
ut, med okonomiske tap og rettslig tvist som konsekvens. Tvistesaken ble lost ved forlik, og 
bide i 1984 og 1985 ble firmaets situasjon derfor vurdert soln positiv, men risikofylt. For A vide- 
reutvikle firmaet ble det ansett som viktig i f% tilfort ytterligere kapital til selskapet. Dette skjed- 
de i 1986 ved at Svacom A/S i Sandnes overtok 213 av selskapet. VAren 1988 ble administrasjo- 
nen av selskapet flyttet fra Ixrvig til et sterre kontorfellesskap p8 Forus. Resultatet for selska- 
pet var imidlertid svart dArlig dette iret, og styret forsokte derfor A fA sol@ sine aksjer i Protec, 
men uten % lykkes. Aksjekapitalen ble derfor avskrevet. 

De irene Norrig hadde forretningsforselen for I'rotec, fikk Norrig dekket leie og 70% av sine 
lennskostnader fra denne virksomheten. Samtidig fikk selskapet tid til A utvikle andre forret- 
ningsomrider. Samlet godtgjorelse var i sterrelsesorden 1,7 millioner kroner. 

Norrig fikk etterhvert ogsA eierinteresser i andre selskaper, men dette var mindre aksjepos- 
ter og delvis betinget utifra plassering av DU-midler. Disse engasjementene hadde ingen ve- 



sentlig betydning for selskapets virksomhet, og ble senere samlet i datterselskapet Normanna 
MS. 

Rogaland Kassefabrikk MS, som ble etablert som datterselskap i 1931, ble i 1991 omdspt til 
Novega M S  og er i dag et driftsselskap. 

Eiendomsutviklingen 
Varig betydning fikk imidlertid det utfyllingsarbeidet som hadde p8gAtt i havneomridet fra slut- 
ten av 197@8rene. Dette var en langsiktig investering som styret forventet skulle gi framtidig 
avkastning. I forbindelse med generalforsamlingen i juni 1985 dukker de fsrste signalene opp 
om at det var etablert kontakt rned en mulig samarbeidspartner, Norges Sjskartverk. I sterk 
konkurranse med andre utleiere ble avtale om utbygging undertegnet i 1987, for et nybygg p i  
tilsammen 4500 kvm. Dermed var startsignalet gitt for Norrigs starste satsing p i  utvikling av 
sin eiendomsmasse. Prosjektet var SA stort at det ble organisert som et eget selskap, ANS 
Lervigsveien 36, hvor Norrig fra starten av gikk inn med 25% av grunnkapitalen p i  43 millioner 
kroner. Denne andelen er senere blitt skt til48%. 

Innflyttingen i nybygget fant sted i oktober 1988 og har vist seg B vaere en god investering for 
selskapet. Dette skyldes bide leieinntektene fra bygget, tomten og parkeringsplassene, men 
ogsi det forhold at Norrig er driftsansvarlig for bygget. 

Regnskapsmessig resultat 1925-1994. Omregnet til1994niv;Z Den &ske framstillingen viser de shdige svingninger 
for firmaet og bransjen. Okonomisk sett var overgangen til eiendomsselskap svrert Irlnnsom. 
Ecoaomicperformance 1925-1994. Erpressed in 1994 kroner: Zhegraph shows the constant changes infortunefor the coni- 
pony and the industry as a whole. Economically the changefiom canning to real estate was very rewarding. 



Ryloto fra 1950-irene som viser Norrig og  deler av den ovrige virksomheten i Lervig. 
'Ryarkivet 
Aerial pl~ofograpli fiom 1950 slious Norrig a ~ d  ofher acfivily of Lemig. 

En annen viktig effekt av samarbeidet med Sj~kartverket og Statens kartverk har vart insti- 
tusjonenes behov for tilleggsarealer. I jubileumsiret leier statsinstitusjonene siledes et betyde 
lig area1 i den tidligere fabrikkbygningen. 

Utleiemarkedet har v ~ r t  ustabilt det siste tihet, i ferste rekke pga. mange ledige lokaler i 
markedet. For styret har det derfor v ~ r t  en viktig oppgave 5 utarbeide en strategi for en best 



mulig, og lcrnnsom utnyttelse av utleiearealene. Denne strategien ser en fsrste gang tydelig for- 
mulert i en orientering til aksjonzrene i 1988. 

"Vir strategi i dette vanskelige marked er i oke servicegraden til leietakerne, vzre 
villige til A tilpasse lokalene til brukernes behov, heve standarden p i  lokalene og 
utemilje og vzere villig til i ta konsekvensen av de lavere markedsleier ved inngielse av 
nye avtaler. Dette har krevd og vil fortsatt kreve betydelige arbeidsmessige og 
ekonomiske ressurser:I118 
I de senere ksberetningene kan en tydelig se at det er denne strategien som fslges opp gjen- 

nom stadig fornyelse og forbedring av bygningsmassen. Samtidig skjer ogsi en utvidelse av 
arealene gjennom pibygg eller bedre utnyttelse av bygningsmassen. Denne strategien har skt 
utleiearealene til over 4.000 kvm, standarden er hoy og leieavtalene er langvarige med solide 
leietakere, hovedsaklig institusjoner og selskaper i oljerelatert virksomhet. Den tyve-Arige om- 
stillingsprosessen kan dermed i stor grad karakteriseres som avsluttet, og jubilanten synes mo- 
den for nye utfordringer. 

Norrig A/S - 90 dr - 
og fiemdeles i takt med byens okonomiske puls 
Historien om Norrig har mange trekk felles med byens skonomiske historie i dette hundreiret. 
Firmaet ble bdt  p i  et tidspunkt da hermetikkindustrien var i ferd med i sprenge de gamle 
hindverksmessige rammer, samtidig okte eksportvolumet i et ornfang som i ettertid synes 
utrolig. Alt dette fikk Norrig ta del i, firmaet hadde irlige overskudd som var sterre enn aksje- 
kapitalen, og det ble en arbeidsplass for mange mennesker. Mennesker som bosatte seg rundt 
fabrikken, dels i arbeiderboliger, og dels i den raskt skende boligmassen i Ostre Bydel. 

Jobbetidens hrqe puls fikk en bri slutt da etterkrigshverdagen meldte seg. For mange firma 
var det ikke engang snakk om hvilepuls, en rekke firma mdtte awikle sin virksomhet, deriblant 
ogsi den opprinnelige "Sardinfabriken Norrig". I denne situasjonen var det at nye eiere overtok 
og i lopet av kort tid utvidet og vitaliserte firmaets virksomhet. Den grafiske framstillingen av 
firmaets regnskapsmessige resultater fra 1925 og til idag, gir klare signaler om at disse 70 %re- 
ne ogsi har hatt sine motbakker, tildels svzrt bratte motbakker. Norrig har ikke v ~ r t  alene om 
disse motbakkene, de har vzrt felles for hermetikkindustrien, og pga. dens store omfang, ogsP 
for byens utvikling. 

Et tydelig t r e k  er imidlertid at firmaet i de fleste situasjoner har evnet A se framover, se bide 
utfordringene og mulige lesninger p i  et tidlig tidspunkt. Dermed har bedriften overvunnet 
motbakkene, bide dem som mette bransjen da behovet for strukturendring meldte seg i 1960- 
Arene, og ikke minst hermetikkindustriens store kriseir i slutten av 1970-tallet. 

Disse brene, fra 1973 fram til1982, var turbulente bide for bransjen og bedriften. En ny stra- 
tegi mitte velges, og det er sjelden enkelt. Resultatet ble likevel vellykket, firmaet og byen ev- 
net omstillingen til "olje-p~ls~~. Selskapets verdier ble analysert og vitalisert, dermed er deten 
"velsmurt" nittiMng som kan markere sitt jubileum. Forynget, og i hsyeste grad oppeghende, 
dersom vi skal legge regnskapstallene til grunn. Skal vi dsmme utifra den stigende kurven, er 
det fQ planer om et roligere tempo. Utfordringene ligger foran bide firmaet og bydelen, b1.a. for 
en fortsatt fornyelse av det miljeet Norrig har vert en solid del av giennom 90-Qr. 



Dagens Norrig med del store nybygget som huser Shtens sjnkartverk. 

'Ihe Nurrig uf today, t / ~ e  latge new buildi~ig is Lo~~re to Statetts sjokortverk, fiorw~gian State Maritime Cartographen. 

Litteratur, kilder 
De viktigste kildene i arbeidet n~ed  denne presentasjonen har virrt Norrig A / S  sit1 eget kildemaleriale, i frirste rekke 
irsberetninger og styreprotokoller. I tillegg e r  interne notater og brev blitt stilt til disposisjon. 

For den eldste perioden har Car1 Fred. Kolderups heIle 6 av "Blad av hermetikkindustriens historie" vaert til stor 
nytte. 

Den uvrige informasjonen er hentet fn folgende kilder: 
- Stavanger bygningsrid, byggesaksarkivet. 
- Hparkivet, Arbeidstilsynets lister. 
- Stavanger Aftenblad 
- Stavangeren 
- Rogalands Avis 
- Tidsskrift for Hcrmctikindustri 
- Hvern er hvem i Na.ringslivet, 1939. 
- Del norske nreringsliv, Rergen 1950. 
- Stavanger Bys iridus~ricllc og tckniske utvikling, 1912 
- Stavanger mellom sild og olje 
- San~taler nled Per S. Forgaard 



'Tallene er basert p3 fabrikkanlegg son1 er tatt med i Egbrikktilsynets kontrollcr, Stavanger Byarkiv. 
ZBasert p3 Priskuranter fra flere Erma i det aktuelle tidsrom. Prisen i 1912 er den minstepris som bransjen det h e t  
hadde forhandlet seg fram til. 

3Rrev fra advokat 'I'rygve Wyller, datert 24.03.1925 
(Signy Svensen, f. Forgaard, 24.11.1896, d. 13.01.1983. Medlrm av styret 1959 - 73. 
5Per S. Forgaard: Hermetikkindustrien i Stavanger og dens betydning for byens naeringsliv. Bl, husten 1958. 
6Slavangeren, 16.02.1963, side 6 
7 Sven A. Foqaard, f. 06.02.1937, sonn avTrygve E Valgt til styremedlem i 1965. 
SGunnar Koll Svensen f. 01.05.1933, sonn av Signy Svensen f. Forgaard. Han var mcdlem av styret til sin dod, 
12.05.1993. Rolf Heggheim, f. 28.06.1943, ble valgt inn som nytt styremedlem i 1993. 

9 Rogalands Avis. 31.01.1975, side 1 
10 Stavanger Menblad, 3 1.01.1975, side 12 
11 Referat fra Ekstraordinalr generalforsamling i Norrig Hermetikkfabrikker A/S, 28.06.1975 
lzkberetning 1976, Stavanger 8. juni 1977. 
13 Protokoll fra mote mellom ledelse og tillitsvalgte, 21.04.1978. 
14 Samme som forrige fotnote. 
15 Referat fra Generalforsamling i Norrig Hermetikkfabrikker A/S. 29.05.1978. 
16 Per S. Forgaard, f. 06.10.1933, wnn av Harald Forgaard. Begynte i selskapet i 19.58. Han er frerndeles Grmads dispo- 

nent. 
'7 Referat h ekskaordiialr generalforsamling, 30.12.1982 
18 Orientering til Generalforsamling 31.05.1988 

Summary. 
This article seeks to outline the main features in the 90 year history of Norrig Hermetikfabrikk A/S. The Cannery was 
founded in 1906 and serves as a good general example for the developnlent of the canning industry in Stavanger during 
this century. 

Norrigs rapid expansion, in the years just prior to, and during the Great War was typical of the canning industry as a 
whole. From 1900 until 1915 the number of canneries in Stavanger increased from 15 to 52 and the growth continued 
until 1922 when there were 72 canneries in production. During this period of high profitability resources were laid down 
for later use.ll~is did not however hinder a necessary change in ownership of Norrig when h e  original owners were 
forced to sell the company in 1925 to Hjalmar Fugelli and Sven Forgaard. The former left the company in 1927 and from 
that day Norrig became a family owned company that was handed down through subsequent generations. 

The article casts light upon the vary in^ fortunes of the company both prior to, during and just after the Great War. 
Narrig was one of the few canneries which managed to break even during these turbulent years with unpredictabk 
markets and production problems. The main body of the article concentrates upon the profound and at times dramatic 
changes for the company, and the industry as a whole, that were necessary after 1960. As freezer technology was intro- 
duced tile canning industry under went a rationalisation process as fewer canneries were now needed. Norrig also clo- 
sed one of its canneries and modernised the remaining cannery. 

'Ihe most dramatic turning point came during the oil crisis of 1973 with its ensuing economic downturn, which seve- 
rely weakened the norwegian canning trade. At the end of 1975 Norrig held unsold stocks equivalent to eight months 
of normal production. Consequently staff were laid off on a long term basis and the management discussed thc possi- 
bility of ceasing in the trade and instead rent out its property holdings to the growing oil industry. Agreement was not 
reached and Norrig continued in production for several years more. 

In 1978 the cannery lost key personell, which were not replaceable, and it was decided to cease production of canned 
goods.lt was also decided that the company should concentrate on and develop its property holdings. The last decade 
has shown this to have been a sound strategy, giving good economic results and expansion in its real estate. Norrig is 
thus a good example of a company which has succeeded in a profound change from canning business to oil related real 
estate development. 


